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Förord 

Som en del av avslutningen på respektive program, har vi skrivit en D-uppsats på 15 poäng 

inom ämnet Lean i sjukvården. Uppsatsen har gett oss en bättre förmåga till kritiskt tänkande 

och uppsatsskrivande men även en bättre uppfattning för hur Lean inom sjukvården anpassas 

efter rådande behov. 

Vi vill inleda med och tacka vår handledare Dr. Jan Alpenberg som har varit ovärderlig när 

det gäller synpunkter, guidning och kommentarer kring vårt arbete och hur vi skall 

vidareutveckla det.  

Vi vill också framföra ett stort tack till de personer som har hjälpt och stöttat oss under detta 

arbetets framställande. Vi riktar ett stort tack till Dr. Håkan Aronsson, Brahehälsan, 

Hälsocentralen Akka, Akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar samt Diagnostiskt 

centrum på Länssjukhuset på Kalmar sjukhus för er delaktighet i detta arbete. Även ett stort 

tack till alla er som har ställt upp på intervjuer eller som på annat sätt har gett svar på våra 

frågor.  

 

 

 

 

 

 

Linnèuniversitetet, Växjö, september 2011 

Martin Skogmalm & Catharina Carlqvist 
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SAMMANFATTNING 

Titel: Lean inom sjukvården 

Nivå: Avancerad nivå 

Författare: Martin Skogmalm och Catharina Carlqvist 

Handledare/Examinator: Jan Alpenberg 

Examinator: Christopher von Koch 

Vården i Sverige har sedan länge kännetecknas av långa vårdköer och bristande resurser. Allt 

fler sjukhus och vårdcentraler däribland Brahehälsan, Hälsocentralen Akka, 

Akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar samt Diagnostiskt centrum på Länssjukhuset i 

Kalmar väljer att möta dessa problem med hjälp av ”Lean Healthcare”. Denna nya modell och 

den filosofi den bygger på bidrar till ett nytt arbetssätt som är tänkt att medföra effektivisering 

av sjukvården. Är effektivisering av sjukvården det verkliga motivet eller finns det 

bakomliggande motiv för att införa ”Lean Healthcare”? Vid allt förändringsarbete är det 

viktigt att ha med sig medarbetarna. Deras motivation och acceptans för förändring av 

organisationen i samband med implementeringen av ”Lean Healthcare” är avgörande för 

slutresultatet. Hur har denna samverkan skötts och hur har arbetet gått till med att ta fram ett 

fungerande koncept för respektive sjukvårdsinrättning, d v s hur är deras förankrings- och 

implementeringsprocess. Har man uppmärksammat någon skillnad när det kommer till 

effektivitet och kvalité under arbetets gång vid de respektive sjukhusen och vårdcentralerna. 

Syftet med denna studie är att undersöka ovan frågeställningar samt se om det föreligger 

någon skillnad mellan privata och landstingsdrivna sjukvårdsinrättningar. Arbetet ämnar 

medverka till ökad kunskap om varför Lean implementeras inom sjukvården och om 

resultaten svarar mot förväntningarna.  

Syftet med studien åstadkoms genom en fallstudie på två vårdcentraler och två avdelningar på 

ett sjukhus samt en djupintervju med Prof. Håkan Aronsson. Studien bygger sin 

datainsamlingsmetod huvudsakligen på kvalitativa intervjuer med personer ifrån respektive 

sjukhus och vårdcentraler. Analys av empirin är gjord mot teorier om Lean, Kaizen, 

organisationsförändring, New Public Management (NPM) samt motivation. 
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I analysen går det att utläsa att vissa faktorer har legat till grund för motivet att införa Lean 

samt påverkat förankrings- & implementeringsprocessen. Dessa motiv ger utslag på det 

slutliga resultatet av implementeringen. Att valet föll på ”Lean Healthcare” beror till stor del 

på att det ligger i tiden. Förankringsprocessen har skett genom kommunikation och 

utbildning. Vi har inte kunnat finna belägg för några större skillnader när det gäller 

huvudmannafrågan förutom ett mer grundligt tillvägagångssätt vid implementeringen vid den 

privata vårdcentralen. 

En faktor som arbetet med ”Lean Healthcare” har bidragit med är medarbetarnas möjlighet till 

identifiering av förändring samt genomförande av förändringsarbetet. Genom att möjliggöra 

detta genomför medarbetarna förändringar som leder till en mindre stressad arbetsmiljö. 

Alltså kan ”Lean Healthcare” ge upphov till högre effektivisering samt minskad stress på 

arbetet. ”Lean Healthcare” har visat sig ge goda resultat i de implementerade verksamheterna 

och förutsättningarna för framgång inom sjukvården finns. Men arbetet har nyss börjat och för 

att hela verksamheten ska anses genomsyrad av ”Lean”-filosofin krävs ett fortsatt långsiktigt 

arbete och förändringsvilja.  
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ABSTRACT 

Title: Lean in healthcare 

Level: Advanced level 

Authors: Martin Skogmalm and Catharina Carlqvist 

Supervisor/Examiner: Jan Alpenberg 

Examiner: Christopher von Koch 

The Care in Sweden has long been characterized by long waiting lists and lack of resources. 

More and more hospitals and medical centers including Brahehälsan, the medical center of 

Akka, Emergency room at the county hospital in Kalmar and Diagnostic Centre at the County 

Hospital in Kalmar choose to address these problems by using Lean Healthcare. This new 

model and the philosophy it is based on contributes to a new approach that is intended to 

result in more efficient care. Is the efficiency of health care the real reason or are there ulterior 

motives for introducing Lean Healthcare? In all change processes it is important to involve 

and have abroad its employees. Their motivation and acceptance of change by the 

organization in conjunction with the implementation of Lean Healthcare is critical to the 

outcome. How has this interaction been handled and how has this work gone to develop a 

working concept for each medical institution, that is, how is their anchoring- and 

implementation process. Have one noticed any difference when it comes to efficiency and 

quality during the work at respective hospitals and health care centers. The purpose of this 

study is to investigate the above issues and see if there is any difference between private and 

governmental health care facilities. The work intends to contribute to a better understanding 

of why Lean is implemented in health care and if the results meet expectations. 

The purpose of this study is accomplished through a case study in two health centers and two 

departments in a hospital and an interview with Prof. Håkan Aronsson. The studys data 

collection methodology is mainly based on qualitative interviews with people from respective 

hospitals and health centers. Analysis of empirical data is made towards theories of Lean, 

Kaizen, organizational change, new public management and motivation. 

In the analysis it is possible to deduce that some factors have been the basis reason to 

introduce lean and also affected the anchor- & implementation process. These motives affect 
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the final result of the implementation. The choice of Lean Healthcare is mainly due to that it 

is in fashion. The anchoring process has taken place through communication and education. 

We have not been able to find evidence of any major differences in the Principals of the 

question except for a more thorough approach to the implementation at the private clinic.  

One factor that works with Lean Healthcare has helped with the employees' ability to identify 

change and implementing change. By enabling the implementation of staff changes has lead 

to a less stressful working environment. Consequently, Lean Healthcare results in higher 

efficiency and reduced stress at work. Lean Healthcare has shown to give good results in the 

implemented activities and the conditions for success in health care. But the work has just 

begun and for the entire operation to be considered to be steeped in "Lean" philosophy it is 

required a continued long-term effort and will to change. 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet ämnar innehålla en bakgrundsbeskrivning till det valda studieobjektet 

Bakgrunden tillsammans med problemdiskussion definierar syftet med denna studie. 

Begränsning och organisation av avhandlingen presenteras också här. 

1.1 BAKGRUND 

Denna studie handlar om hur och varför aktörer inom svensk sjukvård väljer att arbeta i 

enlighet med filosofin ”Lean Healthcare” för att åstadkomma högre effektivitet och skapa 

värde åt patienterna.  

I en studie av det brittiska sjukvårdssystemet menar Silvester att den främsta orsaken till köer 

inom det brittiska sjukvårdssystemet NHS är en dålig matchning mellan kapacitet och 

efterfrågan. För att eliminera dessa köer och därigenom minska väntetiderna tillämpas med 

fördel Lean-filosofin där flödet styrs utifrån patientens behov och att processen startar med 

dragande (pull).1 Ett dragande system medför detta att det är marknadens efterfråga som styr. 

I Sverige finns en liknande problematik. Dagens sjukvård kämpar fortfarande med 

effektivitetsproblem, vilket visar sig genom långa väntetider i jämförelse med övriga länder i 

Europa. 2008 kunde vi i SvD läsa att ”Gränsen var nådd, patienters säkerhet är hotad”. I 

samband med detta togs det krafttag inom vården i ett försök att överbygga det gap som fanns 

mellan utbud och efterfrågan.  

Så här uttryckte sig före detta enhetschefen Per Oskarsson när han beskrev situationen som 

fick honom att säga upp sig från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (KU): 

Gränsen var nådd. Patientsäkerheten var hotad och jag tyckte inte längre att jag 

kunde ansvara för kliniken2 

Stefan Engqvist, chefläkare på KU höll med om kritiken: 

Det är ett ansträngt läge. De tillgängliga vårdplatserna är regelmässigt för få, vilket 

skapar obehagliga prioriteringar3 

                                                
1 Silvester, K. m fl., 2004 
2 Haverdahl, 2008 
3 ibid 
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Tre år senare presenterade regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) mer 

positiva resultat. Förbättringsarbetena för att korta vårdköerna är i många fall inspirerade av 

”Lean Healthcare” där fokus ligger på att skapa processer med snabba, smidiga patientflöden 

och att låta vårdens verksamheter själva ansvara för att ständigt förbättra sig.4 

Socialminister Göran Hägglund kunde nöjt konstatera: 

Köerna fortsätter att minska. Aldrig tidigare har så stor andel av patienterna fått vård 

i rätt tid.5 

Henrik Hammar, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL stämde in i de positiva 

tongångarna: 

Vi är stolta över att vi satt igång detta arbete (arbetet inom Lean) i landstingen och 

som nu har lett till att medborgarna får vård i tid.6 

I Stockholm rapporterades dock i februari 2011 att det fortfarande var överbelagda 

vårdavdelningar till följd av för få vårdplatser. Chefsläkare larmade då om att situationen var 

ohållbar och patienter skickas hem för tidigt eller inte lades in alls. Detta utgör ett allvarligt 

hot mot patienternas säkerhet enligt läkarna, som kräver att politikerna agerar. Den politiska 

ledningen menar dock att det är sjukhusens eget ansvar att lösa problematiken då sjukhusen 

har ekonomiskt överskott.7 

Till detta ska nämnas att det finns litteratur av Fölster om den ”sjuka vården”, som hävdar att 

Sverige har lägst antal patienter per läkare inom Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD)- området med 903 patienter per år jämfört med OECD-medianen 2167, 

Danmarks 2069, Storbritanniens 3176 eller Japans 8421. Det låga antalet patientbesök beror 

dock inte på att svenska läkare ägnar mer direkt tid åt patienten utan en stor del av tiden går 

istället till administration vilket kan ses som betydande resursslöseri. Läkarna ägnar bara 18 

procent av sin tid åt direkt patientarbete.8  

 

 

                                                
4 Socialstyrelsen, 2011 
5 Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 
6 ibid 
7 Folcker, 2011 
8 Fölster, 2003 
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Antal	  patientbesök	  per	  läkare	  och	  år	   	  
Sverige	   903	  
Finland	   1400	  
Norge	   1583	  
Tyskland	   1857	  
Danmark	   2069	  
Frankrike	   2167	  
USA	   2222	  
Kanada	   3143	  
Storbritannien	   3176	  
Japan	   8421	  
Median	  OECD-‐länderna	   2167	  
TABELL	  1:	  ANTALET	  PATIENTBESÖK	  PER	  LÄKARE	  OCH	  ÅR.	  (KÄLLA:	  FÖLSTER	  2003).	  

Fabrizi menar att personal idag har en överbelastning som leder till pressade situationer och 

en risk för felbehandling. Det finns således ett behov inom sjukvården av ett fortlöpande 

förbättringsarbete för att skapa värde för patienterna. Ett ytterligare problem som svensk 

sjukvård arbetar med är ett ekonomisk underskott. Som exempel gick 14 av 21 vårdcentraler i 

Malmö med ekonomiskt underskott.9 Trots problemen inom svensk sjukvård så erbjuder 

svensk sjukvård de bästa behandlingsresultaten inom Europa10. Hur ser utvecklingen ut idag? 

Vad kan göras för att förbättra situationen? 

Portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen är att ”målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”11.  

Enligt 28 § hälso- och sjukvårdslagen ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad 

så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 

kostnadseffektivitet. Dessutom ska kvaliteten i verksamheten enligt 31 § hälso- och 

sjukvårdslagen systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.12  

Dessa lagtexter innebär att landstingen ska kunna erbjuda kvalitativ vård på lika villkor till 

alla medborgare då de behöver det. Det ställer krav på landstingen som ofta är pressade av 

stora finansiella underskott orsakat av bristande eller felanvända resurser. 

                                                
9   Fabrizi, 2010 
10 Björnberg, Ph.D., Cebolla Garrofé, PhD., & Lindblad, 2009; Södermanlands Nyheter, 2010 
11 Regeringskansliets rättsdatabaser, 1982 
12 ibid 
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Under de senaste decennierna har sjukvården genomfört flera förändringar inom organisation 

och styrning som efterliknar de marknadsmässiga modellerna, detta är enligt Brorström, en 

trend som kallas New Public Management13. Dessutom har ett ökat antal sjukhus 

implementerat kommersiella modeller så som det balanserade styrkortet, målstyrning samt 

beställar- och utförarmodellen. Den senaste affärsmässiga effektiviseringsmodellen inom 

svensk sjukvård är Toyotas produktionseffektiviseringsfilosofi, ”Lean Production”14. 

Filosofin utvecklad av Toyota har börjat tillämpas av ett stort antal organisationer som t e x 

AstraZeneca, GM, Scania, inom näringslivet, framförallt inom tillverkande industri, vilket har 

visat sig ge goda resultat med höjd kvalitet och produktivitet15. Dessutom har medarbetarnas 

trivsel ökat.16 Begreppet ”Lean Production” innebär per definition ”lean, resurssnål och 

tidseffektiv produktionsmetod”17. Vilket innebär i stort att organisationer försöker rensa bort 

de steg i produktionsprocessen som inte ger kunden en värdeskapande effekt. 

Organisationerna ser över resursförbrukningen avseende material, arbetskraft och tid och 

koncentrerar verksamheten på kvalitet. 

”Lean Production” har sitt ursprung i japanska Toyota och den arbetsmetodik som kallas 

”Toyota Production Systems”. Denna arbetsmetodik ingår i det som kallas The Toyota Way. 

Ursprunget till Toyotas arbetssätt kan i sin tur hämtas från Frederick Taylor och hans 

Scientific management i början av 1900-talet.18 Andra filosofier som också utgår från 

värdeskapande processer är Just In Time (JIT), och TQM (Total Quality Management). 

Likheten mellan dessa begrepp är att ekonomistyrningen i en flödesbaserad verksamhet 

fokuserar på processen och inte på kostnader och produktivitet19. Ekonomistyrningen ska nu 

också skapa flexibilitet och kundorientering. Det balanserade styrkortet (BSC) har också 

använts för att mäta flöden och se till värdeskapande processer.20 Begreppet ”Lean 

Production” har inom sjukvården fått namnet ”Lean Healthcare”. Arbetet inom detta område 

är relativt nytt där sjukvården i Sverige följer utvecklingen i länder som Storbritannien och 

USA där arbetet inom detta område har kommit betydligt längre 21. I dessa länder har det nya 

arbetssättet gett goda resultat och National Health Service (NHS) i Storbritannien uppmanar 

                                                
13  Brorström, 2007 
14 Kim, 2006 
15 Lean i administrativa processer, 2009; Björkman & Lundqvist, 2011 
16 Lord, 2007 
17 Nationalencyklopedin 2011 
18 Liker, 2009 
19 Paulsson m fl, 2000, s.120 
20 Paulsson m fl. 2000 
21 Leansjukvård.se, 2011 
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alla sjukhus att införa ”Lean Healthcare”.22 Det första svenska sjukhus som implementerade 

”Lean Healthcare” var Lunds universitetssjukhus 2007.23 

”Lean Healthcare” handlar om att förbättra processerna ur patienternas synvinkel och låta 

medarbetarna kontinuerligt förbättra arbetssätten.24 Det handlar enkelt uttryckt om att jobba 

smartare och göra rätt saker.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Under det senaste decenniet har Sveriges sjukvård i allt större utsträckning börjat använda 

kommersiella modeller. En fråga som väcks är hur dessa modeller som ursprungligen är 

ämnade för näringslivet ska fungera i den offentliga sektorn då denna verksamhet skiljer sig 

på flera vis ifrån privata organisationer. Att införa en ny värdegrund och förhållningssätt som 

bygger på ständig förbättring, lean healthcare, utan förändringar är därför inte självfallet.  

Kommersiella modeller som tidigare har införts inom sjukvården, t e x det balanserade 

styrkortet, har varit tvungna att revideras för att fungera i sjukvårdens verksamhet.25 Det är 

därför intressant att studera varför ”Lean Healthcare” har implementerats och hur 

implementeringen har gått till. 

För samhället är sjukvården en stor utgiftspost och en allt äldre befolkning samt mer 

avancerade behandlingar leder till kostnadsökningar26. Detta ställer krav på högre effektivitet 

och förändrade arbetssätt utan att det går ut över kvaliteten på tjänsten. Trots detta är en stor 

del av sjukvården fortfarande uppbyggd som på 1960-talet med massproduktion och 

stordriftsfördelar som ledord. Röntgen, operation, labb och mottagningar med mera 

separerades för att skapa stora specialiserade enheter där patienten skulle skickas mellan de 

olika avdelningarna för behandling.27 Har det gjorts några kvalitativa mätningar av hur 

patienterna upplever förändringen och hur kan Lean effektivisera verksamheten vilket är 

nödvändigt för att bibehålla kvalitet inom givna kostnadsramar? Det är därför intressant att 

studera effekterna av ”Lean Healthcare” och dess implementering. 

                                                
22 Lord, 2007 
23 Lord, 2007b 
24 Borgström, 2010 
25 Funck, 2009 
26 Brouwers, Ekholm, Janlöv, Lindblom , & Mossler , 2010 
27 Lövtrup, 2009 
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Vidare har den svenska sjukvården under senare tid alltmer kommit att konkurrensutsättas 

genom vårdvalsreformer28. Till detta kommer etablering av privata alternativ och möjlighet 

för patienter att söka vård inom EU. Detta ställer ytterligare krav på effektivisering och 

kvalitetsförbättring. Kan det vara så att motiven och drivkrafterna för ”Lean Healthcare” 

skiljer sig åt mellan privat och landstingsdriven sjukvård? Om det är så vad beror detta i så 

fall på? 

Ett sätt att genom förändring lösa problem inom sjukvården, öka konkurrenskraften och skapa 

värde för patienten är börja arbeta med ”Lean Healthcare”. Men implementeringen är inte 

alltid problemfri. En tidigare studie gjord av Johansson et al vid Universitetssjukhuset i Lund 

visade på problem med motstånd från delar av personalen. Detta motstånd var grundat i 

organisationskulturen. Främst läkare och chefer ansåg sig vara förlorare då de menade att de 

förlorade makt och inflytande med den nya modellen. Personalen upplevde också ett hot om 

att effektiviseringar skulle leda till nedskärningar.29 Det visar på betydelsen av att Lean 

arbetet är klart förankrat i hela organisationen. Det är därför intressant att studera 

förankringsprocessen för ”Lean Healthcare”. 

Nu står sjukvården åter inför en ny filosofi med ursprung från ”Lean Production”, vad talar 

för att denna filosofi ska lyckas att implementeras i sjukvården? Går ”Lean Production” att 

analogt förändras till ”Lean Healthcare”? ”Lean Production” bygger på att minska ledtider, 

hur skall detta fungera i en organisation som ställer höga krav på kvalité? Vad blir 

konsekvenserna för personal och patienter? Kommer införandet av ”Lean Healthcare” 

förbättra eller försämra sjukvården? En modifikation ifrån ”Lean Production” mot ”Lean 

Healthcare” är en trolig följd, frågan är hur? Är det möjligt att öka tillgängligheten mot 

patienterna samtidigt som personalen får bättre arbetsvillkor och minskad stress? Det är därför 

intressant att studera hur ”Lean Healthcare” har implementerats. 

För att lyckas med implementeringen av Lean krävs stort engagemang från ledningen och att 

stabila strukturer skapas för att hantera de förändringar som sker i omgivningen. Tidigare 

forskning av bland annat Borgström visar att dessa aspekter underskattas och arbetet med 

Lean inom sjukvården bedrivs alltför ytligt.30 Lean ställer också krav på ett mer 

tvärprofessionellt arbete och olika yrkesgrupper måste samarbeta. Sjukvården präglas av 

                                                
28 Riksdag, 2008 
29 Johansson, 2008 
30 Borgström, 2010 
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tydliga hierarkiska strukturer och dessa måste därför brytas ned.31 Även om det nya sättet att 

arbeta är mer effektivt finns ingen garanti för att det blir en lyckad förändring om inte 

implementeringen sker på rätt sätt. Det är därför intressant att studera 

implementeringsprocessen för ”Lean Healthcare”. 

Enligt en litteraturstudie av Mazzocato m fl vid Medical Management Centre, MMC 

Karolinska institutet ger forskningen få svar på om Lean verkligen fungerar i vården. 

Kvalitativa värden som nöjdare patienter och personal byggde på anekdoter och inte mätbara 

data. De fann också en tydlig slagsida i forskningen då de inte hittade några exempel på 

redovisade misslyckanden. Mazzocato tror att det finns goda förutsättningar för Lean i 

vården, men bara om det implementeras fullt ut.32 Därför är det intressant att utreda om denna 

entydigt positiva bild avspeglar sig hos våra valda studieobjekt. Varför väljer 

sjukvårdsorganisationerna att införa ”Lean Healthcare”. Är de medvetna om begreppets 

innebörd eller är det mer ett prestigeprojekt för ledningen? 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  

Frågeställningarna är en sammanfattning av ovan förd diskussion, där de första fem styckena 

leder oss fram till våra fyra frågeställningar.  

1. Vad är implementeringsmotivet för ”Lean Healthcare”? 

2. Hur har förankrings- och implementeringsprocessen för ”Lean Healthcare” sett ut? 

3. Vilka effekter har Lean gett i de implementerade verksamheterna?  

4. Vilka skillnader finns mellan landstingsdrivna och privata vårdenhet avseende Lean 

Healthcare? 

1.4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva motiven bakom implementeringen av ”Lean Healthcare” 

och hur förankrings- och implementeringsprocessen har sett ut. Vidare är syftet att undersöka 

vilka effekter ”Lean Healthcare” har givit i de implementerade verksamheterna samt om det 

föreligger skillnader mellan landstingsdrivna och privata sjukvårdsinrättningar avseende dessa 

aspekter   

                                                
31 Nordin, 2009 
32 Borgström, 2010 
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1.5 AVGRÄNSNING 

För att vårt arbete ska bli hanterbart och rymmas inom den givna tidsramen måste någon slags 

avgränsning göras. Därför kommer vi inte att studera alla svenska vårdorganisationer som 

infört ”Lean Healthcare”. Studien avgränsas därför till att omfatta två olika 

sjukvårdsinrättningar dels två landstingsdrivna samt två privata. 

Dessa är Akutmottagningen och Diagnostiskt centrum på Länssjukhuset i Kalmar samt 

Brahehälsan i Löberöd och Hälsocentralen Akka i Västerhaninge. Därutöver har vi även en 

intervju med en specialist inom området Lean som en referenspunkt. Studien kommer även att 

avgränsas till att behandla varför man väljer att införa Lean samt hur implementeringsfasen 

och förankringsprocessen har genomförts på sjukhuset och vårdcentralerna och vilka effekter 

som redovisats. De organisationer vi valt att studera är stora och komplicerade att betrakta, 

vilket medför att vi inte kommer att kunna gå på djupet i organisationerna. Med avseende till 

gjorda avgränsning, att endast studera tjänsteföretag, är detta viktigt att ha i beaktande när vi 

ser till studiens resultat.  
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1.6 STUDIENS FORTSATTA DISPOSITION 
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2 METOD 

Syftet med detta kapitel är att presentera studiens metod. Här beskrivs och analyseras de 

metoder som använts för denna studie. Inledningsvis tas begreppet forskningsansats upp, följt 

av forskningsmetod och forskningsupplägg som har använts i studien för att samla in 

uppgifter, för diskussion och argumentation kring vår valda metod. Slutligen presenteras 

datainsamlingsmetoder och trovärdighetskriterier, i syfte att belysa hur studiens data har 

samlats in samt belysa svagheter i studien och hur dessa har behandlats. 

2.1 FORSKNINGSANSATS 

Detta arbete bygger på en abduktiv ansats. Vi använde en abduktiv ansats eftersom studien 

inleddes med att skapa en teoretisk referensram för att därefter gå via empirin och slutligen 

åter till teorin. De teoretiska kunskaperna behövdes för att kunna formulera våra 

intervjufrågor samt ett 

frågeformulär. Sedan 

kopplades teori och empiri 

samman för att besvara 

frågeställningarna, där en 

förstudie av en etablerad 

forskare inom området, 

Prof. Aronsson, ligger som 

en del i detta. Slutligen har 

slutsatser kunnat dras 

angående sammanhang som 

inte var fastställda i 

empirin. 

FIGUR	  1:	  EGEN	  ILLUSTRATION	  AV	  VETENSKAPLIGA	  ANGREPPSSÄTT	  
(KÄLLA:	  DUBOIS	  &	  GHADDE	  2002,	  GHAURI	  &	  GRØNHAUG,	  2005)	  

Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv- och induktiv ansats. Den första etappen 

kännetecknas av att vara induktiv. I detta steg är ett förslag formulerat för en teoretisk djup 

struktur. I nästa steg används en deduktiv ansats och testar vald teori på nya fall. Den 

ursprungliga teorin kan sedan utvecklas till att vara mer allmängiltig. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att det inte låser forskaren lika mycket som den induktiva eller deduktiva 
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ansatsen kan göra. Nackdelen är att forskaren omedvetet tolkar tidigare erfarenheter och kan 

därför inte utesluta alternativa tolkningar.33 

Genom att vi antar en abduktiv ansats har vi möjlighet att lägga in nya teorier under arbetets 

gång. Till skillnad från induktion och deduktion går metoden också ut på att skapa sig en 

förståelse.34 

2.2 FORSKNINGSMETOD 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod eftersom den är lämpligast när det 

kommer till att skapa förståelse för Lean Healthcare inom de fyra utvalda 

tjänsteorganisationerna. Genom intervjuer som är en del av den kvalitativa metoden, kan vi 

enligt Alvesson bygga en djupare förståelse än om en kvantitativ metod använts.35 Detta 

emedan att den kvalitativa metoden bygger på att vi studerar de intervjuade och uppfattar 

därmed deras tolkningar och erfarenheter mer djupgående än vid en kvantitativ metod där 

fokusering sker kring fakta som kan kvantifieras och användas statistiskt.36 

Den kvalitativa forskningsmetoden skiljer sig från den kvantitativa metoden genom att den 

kvalitativa metoden inte är mätbar eller generaliserbar. En kvalitativ metod är starkt påverkad 

av forskarens egen förståelse. När man använder en kvalitativ metod vill man gärna få en 

djupare kunskap om alla eventuella villkor.37 Dessutom gör en kvalitativ metod det möjligt att 

samla in information under hela utvecklingen samt följa nya spår38. En kvalitativ metod är 

särskilt relevant när problemet inte fått en klar definition eller är dåligt känd. 

Utgångspunkten för metodval baseras främst på det faktum att ”Lean Healthcare” inte är 

speciellt allmänt spritt i Sverige vilket medfört att det endast funnits ett litet antal exempel 

inom Sverige att analysera. Med detta som bakgrund har vi valt en kvalitativ bas för vår 

studie, eftersom styrkan med den kvalitativa metoden är att den ger oss en god förståelse av 

det problem vi studerar och en bra helhetsbild.39  

 

                                                
33 Dubois & Gadde, 2002; Ghauri & Grønhaug, 2005 
34 Alvesson & Sköldberg, 2008 
35 Ghauri & Grønhaug, 2005 
36 ibid 
37 ibid 
38 ibid 
39 Holme & Solvang, 1997 
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2.3 FORSKNINGSUPPLÄGG 

Efter val av forskningsmetod utfördes insamlandet av information genom en fallstudie. Valet 

är baserat på att det i realiteten finns en begränsad mängd teori samt empiriska 

efterforskningar kring ”Lean Healthcare”. I och med detta bedömdes att en fallstudie var den 

bästa insamlingen av data. Därutöver föreligger det faktum att vi vill besvara varför samt hur 

Lean implementerats i svensk sjukvård.40 Dessutom är en fallstudie lämplig när studien är av 

ett beskrivande och explorativt syfte.41 Ett explorativt syfte är lämpligt då ämnet är som 

behandlas i studien är relativt outforskat42. Vårt val ligger i att genomföra en fallstudie där 

”Lean Healthcare” ligger till grund för vår studie. För att tillfredsställa detta syfte är vår 

utgångspunkt fyra empiriska fall, två landstingsdrivna och två privata sjukvårdsinrättningar. 

Att vi valt att begränsa oss till två enheter på ett sjukhus och två vårdcentraler beror på att 

utbudet av sjukhus som har implementerat eller är på väg att implementera Lean är begränsat. 

Dessutom har vi även haft särskilda svårigheter med att hitta privata vårdinrättningar som 

velat delta i vår studie. Eftersom vi också har haft svårt att hitta aktuell och relevant forskning 

inom svensk sjukvård har vi genomfört en intervju med en professor Aronsson som en 

förstudie. 

2.4 DATAINSAMLING  

Studien baseras på två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är insamlad 

av oss själva genom intervjuer med respondenter i respektive organisation medan 

sekundärdata är redan existerande data insamlad av andra personer och forskare. 

2.4.1 PRIMÄRDATA 

I denna rapport har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med hjälp av en intervju mall (se 

intervjuguide bilaga 1 och 2).  

Valet av intervjupersonerna har grundats på deras attityder, åsikter, kunskap och erfarenhet 

inom så väl som utanför sfären av sjukvård och Lean arbete, som vi anser vara viktiga för att 

informationen vi får blir så relevant och aktuell som möjligt.43 

                                                
40 Yin, 2008 
41 Kvale & Brinkmann, 2009 
42 Andersen, 1998 
43 Ghauri & Grønhaug, 2005; Merriam S. B., 1998 
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Vi var i första hand inriktade på att möta de intervjuade personligen och endast användning av 

telefon och mail för att komplettera intervjun med. Men på grund av avstånd och 

tidsförhållanden så har intervjuerna främst skett via telefon och komplettering via densamma. 

Namn Profession Tjänstgöringsort Vårdinrättning Intervjuades 
Håkan Aronsson 
 

Lektor i 
logistik 

Linköpings 
Universitet   2011-04-20 

Karin  
Träff Nordström 

Verksamhets-
chef 

Löberöd,  
Eslövs kommun 

Brahehälsan 
 2011-05-16 

Annika Karlsson 
 

Verksamhets-
chef 
 

Västerhaninge, 
Stockholms 
kommun 

Hälsocentralen AKKA 
 2011-05-10 

Lotta Petersson 
 

Avdelnings-
chef 

Kalmar 
 

Akutmottagningen på 
Länssjukhuset i Kalmar 2011-05-13 

Bente Transö 
 

Centrumchef 
 

Kalmar 
 

Diagnostiskt centrum 
vid Länssjukhuset i 
Kalmar 2011-05-13 

TABELL	  2:	  PRESENTATION	  AV	  DE	  RESPONDENTERNA	  

Intervjuerna anses enligt Merriam44, Ghauri & Grønhaug45 vara kärnan i kvalitativ forskning 

och utvärdering, därför valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer. I och med detta 

val undviker vi den stelhet som finns inom den strukturerade intervjumetoden samt risken att 

det blir ”off topic” som det kan med en ostrukturerad intervjumetod.46 Efter varje intervju har 

vi följt Merriam47, Ghauri & Grønhaug48 instruktioner att omedelbart gå igenom den 

insamlade informationen och anteckningar och sammanfatta detta för att undvika att det blir 

överväldigande mängd data.49 Ansamling av för mycket data leder till att vi glömmer att ta 

bort det irrelevanta50. Som Merriam51, Ghauri & Grønhaug52 rekommenderar har vi 

sammanfattat och analyserat varje intervju, direkta observationer, deltagare i experiment, samt 

dokument och material så fort som möjligt, för att behålla aktualiteten av informationen.  

 

 

                                                
44 Merriam S. B., 1998 
45 Ghauri & Grønhaug, 2005, ss. 202-4; Merriam S. B., 1998 
46 Ghauri & Grønhaug, 2005; Merriam S. B., 1998 
47 Merriam S. B., 1998 
48 Ghauri & Grønhaug, 2005, ss. 202-4; Merriam S. B., 1998 
49 Ghauri & Grønhaug, 2005; Merriam S. B., 1998 
50 Ghauri & Grønhaug, 2005, ss. 202-4; Merriam S. B., 1998 
51 Merriam S. B., 1998 
52 Ghauri & Grønhaug, 2005, ss. 202-4; Merriam S. B., 1998 
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2.4.2 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata som samlats in för studien består främst av litteratur, artiklar publicerade på 

Internet, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar inom ämnena sjukvård, lean och lean 

healthcare. Sökningen har bland annat skett på Google, genom Linnèuniversitetets 

biblioteksdatabaser och på webbplatser tillhörande SKL och landstingen. Sökord som 

användes var lean, lean healthcare, lean inom svensk sjukvård, lean inom sjukvård, lean 

production.  

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Det är viktigt att oavsett hur man samlar in uppgifter, att man kritiskt undersöker dem för att 

avgöra hur tillförlitliga och giltiga de är53. Denna studie bygger på en kvalitativ metod, vilket 

innebär att begreppen reliabilitet och validitet är svåra att tillämpa. Reliabilitet och validitet är 

främst begrepp som används i samband med studier i en kvantitativ metod, medan 

trovärdighet och verifierbarhet är mer förekommande i kvalitativ forskning54.  

Validitet är svårt att tillämpa, på grund av att det är en åtgärd som är gjord för att se vad som 

var avsett att undersökas om det verkligen har uppnåtts. Det vill säga om problemformulering 

och syftet har besvarats. Kvalitativa studier är inte inriktade på statistisk representativitet på 

samma sätt som i kvantitativa studier. Äkta och giltig information är därför svårare att få fram 

på grund av färre representanter.55 

Den kvalitativa metodens närhet till studien kan bidra till att den erhållna informationen får en 

djupare förståelse än den av en kvantitativ studie. Dock skall det inte förringas att närhet kan 

ha orsakat olika störningar såsom skepsis och selektivitet i empirin, vilket kan ha påverkat 

giltigheten. Att tillämpa reliabilitet i kvalitativa metoder är svårt, eftersom detta är tänkt att 

mäta om en metod har gett samma resultat i olika studier och vara tillämplig vid olika 

tillfällen och under samma omständigheter.56 Krippendorff57 påpekar att man bör 

kontinuerligt under arbetets gång kritiskt behandla material för att nå en tillräcklig nivå av 

validitet och reliabilitet. Resultat som uppnåtts från denna studie kan ses som giltiga, 

                                                
53 Krippendorff, 2004 
54 Ghauri & Grønhaug, 2005 
55 ibid 
56 Krippendorff, 2004 
57 ibid 
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upprepningsbara och tillförlitliga eftersom dessa hänsynstaganden har till den oro som 

tidigare diskuterats ovan har vidtagits.  

För att uppnå hög begreppsvaliditet58 har vi också skickat tillbaka de nedtecknade svaren till 

våra informanter för genomläsning. 

Den externa validiteten handlar om hur väl resultaten kan generaliseras på andra fall.59 

Resultaten från vår kvalitativa fallstudie kan inte anses vara generaliserbara. Men fallstudien 

kan dock vara överförbar. Med detta avses att resultatet från vår undersökning kan vara 

användbar i liknande situationer och sammanhang.60 

2.6 METODKRITIK  

Att reflektera över valet av metod är viktigt eftersom det här valet formar och positionerar 

studien. De olika metodernas för- och nackdelar ska beaktas. Det abduktiva resonemanget 

skiljer sig från andra former av resonemang på grund av att den inte försöker att gynna en 

slutsats framför andra. Den abduktiva ansatsen kan ha bidragit till missade ansatser om en 

induktiv eller deduktiv ansats använts. 

Den kvalitativa metoden har flera nackdelar. Först och främst representerar respondenterna 

endast en del av det totala empiriska fältet, med tanke på att endast ett fåtal vårdinrättningar 

har studerats. Dessutom har varje vårdinrättning endast representerats av en respondent vilket 

ger en begränsad syn på lean inom denna vårdinrättning. För det andra stod vi för både 

insamling och analys av data, vilket kan ha bidragit till vi påverkade resultatet. 

Undermedvetet kan vi ha påverkat tolkningen av resultaten i denna studie. Förförståelse, 

uppfattningar och värderingar kan ha bidragit till vissa aspekter lyfts fram och andra inte, på 

grund av egna intressen. Detta är också fallet för kvalitativa intervjuer, där det är viktigt att ta 

hänsyn till att en ståndpunkt kan uppstå ifrån vår sida. Därför kan intervjuerna påverka de 

svarande medvetet och omedvetet. Genom att låta dem ta del av frågorna i förhand så de kan 

förbereda sig samt att lyssna och endast ställa öppna frågor försökte vi minimera vår 

ståndpunkt. 

Kvalitativa metoder använder i allmänhet färre intervjuer än kvantitativa metoder. Med tanke 

på att endast ett begränsat antal organisationer har använts för att beskriva det empiriska 

                                                
58 Yin, 2008 
59 Bryman, 1997 
60 Merriam S. B., 1994 



 
 

 

25  

underlaget, måste det tas hänsyn till att resultaten kanske inte skulle ha samma resultat om 

andra respondenter intervjuades. Respondenternas olika bakgrund och erfarenheter bidrar till 

det allmänna materialet och dess resultat. 

2.6.1 KÄLLKRITIK 

De källor som använts i denna studie har varit både sekundära och primära. Sekundära källor 

är material som inte tas från den direkta källan, vilket ger en större risk för att fel förekommer 

än de gör i primärkällor. Att kritiskt granska de utnyttjade källorna är viktigt, för att se 

varifrån dessa uppgifter har sitt ursprung, likväl vem personen bakom fakta är för att förstå 

det sammanhang i vilket källan uppstått. 

Vem som ligger bakom informationen och i vilket syfte den är publicerad används bland 

annat som kriterier för att bedöma om källan är tendentiös eller på annat sätt inte är trovärdig. 

2.6.2 ETISKA FRÅGOR 

Etik och moraliskt ansvar som forskare är viktiga aspekter att beakta. Vi som intervjuare 

måste väga riskerna i förhållande till dess fördelar, när det gäller att välja hur vi genomför 

intervjuerna. Strukturerade och semistrukturerade intervjuer är mindre sannolikt att leda till 

att uppgiftslämnaren får känslan att deras integritet har invaderats. Ett öppet möte å andra 

sidan ger intervjuaren ett större inflytande och frihet att utforska svaren mer noggrant, men 

innebär också större risker. Etiska dilemman är en fråga som en forskare riskerar att ställas 

inför. Att ha en handledare, i vårat fall Dr. Alpenberg, har varit ovärderligt för att diskutera 

frågor med samt är något som Merriam rekommenderar.61 Genom att handledaren bara 

behöver känna till omständigheterna hålls sekretessen hög. Merriam ger tre 

rekommendationer när det gäller vad man ska tänka på innan man företar sig ett 

forskningsprojekt vilka vi har beaktat: (1) "Överväga möjliga konsekvenser av forskningen, 

(2) presentera resultatet med så lite distorsion som möjligt, samtidigt maximera de potentiella 

fördelarna av forskningen och (3) var särskilt försiktig i spridningen av resultat."62  
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3 REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med en bakgrund till svensk sjukvård i förändring för att skapa förståelse för 

varför sjukvården använder kommersiella modeller. Därefter redogörs för sjukvårdens 

ekonomiska förutsättningar. Sedan presenteras de centrala begreppen inom filosofin för att 

underlätta förståelsen inför kommande stycke om ”Lean Healthcare”. Vi redogör för teorier 

om motiv, förankring, implementering och effekter avseende ”Lean Healthcare”. 

Avslutningsvis behandlas förändringsarbete i organisationer. 

3.1 SVENSK SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING 

Den svenska sjukvården har under de senare decennierna genomgått stora förändringar 

gällande organisering och styrning. Från kraftig expansion med tillgång till stora resurser 

under 1960-talet och fortsatt expansion trots lågkonjunktur under 1970-talet tog dock 

utvecklingen under 1980-talet en ny riktning. Den ekonomiska situationen för sjukvården blev 

allt mer ansträngd. Detta fick till följd att verksamheten inte längre kunde växa genom ökade 

resurser. Under samma period tilltog kritiken mot den kostnadskrävande svenska sjukvården 

som ansågs vara för byråkratisk och ineffektiv. Försöken att överbygga de finansiella 

problemen med hjälp av budgetrestriktioner medförde dock nya problem i form av förlorad 

långsiktighet. För att komma till rätta med dessa problem ansågs lösningen vara 

modernisering och effektivisering snarare än minimering.63 Förhoppningarna sattes till det 

balanserade styrkortet och dess förmåga att förena kortsiktiga mål med långsiktiga 

strategier64. Den helhetsbild och fokus på process och patientperspektiv som skapas med det 

balanserade styrkortet återfinns även inom Lean.  

Införandet av ”Lean Production” inom sjukvården måste förstås mot bakgrund av detta 

paradigmskifte som ägt rum med New Public Management (NPM) då modeller hämtade från 

näringslivet började användas inom offentlig sektor.65 

New Public Management är ett samlingsbegrepp för nya marknadsorienterade tankesätt 

hämtade från näringslivet, som införts inom styrning av offentlig verksamhet de senaste 25 

åren. Den offentliga sektorn skulle införa krav och drivkrafter som efterliknade marknaden, 

NPM växte fram som svar på den kritik som fanns mot offentlig verksamhet. Kritiken bestod 
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bland annat i att den var ineffektiv och kostsam. Den tidigare rådande PPA-modellen 

(Progressive Public Administration) föreskrev att offentlig sektor på ett tydligt sätt skulle 

särskilja sig från det privata näringslivet vad gäller affärsmetoder, organisatorisk utformning 

och strukturer för karriärs- och belöningssystem. PPA-modellen förespråkade att relationer 

och nätverk skulle byggas upp genom ömsesidigt förtroende istället för genom reglerade avtal 

eller kontrakt. Grundtanken med ett ömsesidigt förtroende mellan olika aktörer skulle hålla 

transaktionskostnaderna inom offentlig sektor på låg nivå och därmed bidra till en hög 

effektivitet.66 

Förespråkarnas argument för NPM i t ex vården kan delas in i fyra olika delar: 

fördelningsmässig effektivitet, marknadseffektivitet, produktionsteknisk effektivitet och 

måleffektivitet. Åtskillnad görs mellan horisontell och vertikal fördelningseffektivitet. Det 

förstnämnda handlar om att de som är i behov av service verkligen får det och det andra 

effektivitetsbegreppet handlar om att de som får service är i behov av denna. 

Marknadseffektivitet leder till att producenternas makt minskar till fördel för dem på 

efterfrågesidan så att jämvikt närmar sig. Arbetsmetoder ses över om konkurrens råder vilket 

förbättrar den produktionstekniska effektiviteten och slutligen så leder en uppdelning av 

politik och förvaltning till att tjänstemännen inte får för stor makt. Politikernas roll är att 

formulera klara och uppföljningsbara mål för verksamheten. Kritikerna håller med om att 

konkurrensutsättning leder till sänkta kostnader men att detta sker på bekostnad av kvaliteten i 

verksamheten.67 

Enligt Almqvist finns det tre centrala delar som karaktäriserar NPM: konkurrensutsättning, 

kontraktsstyrning och kontroll. Med konkurrensutsättning menas att den offentliga 

verksamhetens monopol avskaffas och privata aktörer tillåts in på marknaden. Verksamheten 

kan fortfarande finansieras av allmänna medel, men de offentliga står inte för själva 

utförandet, det vill säga tjänsteproduktionen. Kontraktsstyrningen reglerar hur denna 

upphandlingsprocess organiseras. En vanlig modell är den så kallade beställar-

/utförarmodellen, som går ut på att utsätta utförarsidan för konkurrens genom att skriva 

kontrakt med den utförare som enligt beställarens har det mest attraktiva erbjudandet. 

Kontraktsstyrningen ska vara utformad så att mätning och uppföljning av verksamheten 

möjliggörs. Tonvikten ska ligga på resultatet och inte på processen. Det är ”vad” som uppnås 

med verksamheten som ska fokuseras. Målstyrning är organisatoriska lösningar i syfte att öka 
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effektiviteten av den offentliga produktionen, genom att införa mätbara effektmål, uppföljning 

och kontroll av den interna organisationen.68 

Effektivisering via kontraktsstyrning har främst varit aktuellt i storstadslandstingen. Ett 

exempel är Stockholms läns landsting där ambitionen varit att sjukhusen ska konkurrera om 

beställningarna. Förhållandet mellan den beställande och den producerande parten har inte 

varit okomplicerat. För att uppnå hög effektivitet är det mycket viktigt att utförarna verkligen 

bedriver sådan verksamhet som beställts och fastställs i kontrakten. Beställarnas kompetens 

har ifrågasattes och de hade svårt att precisera vad de ville ha i sina beställningar. Det fanns få 

konkurrerande utförare att välja mellan och tankar om samverkan fick ersätta tankar om 

effektivisering via konkurrensutsättning.69 

Det är politiker, administrativ ledning och de medicinska professionerna som utgör de tre 

ledande aktörerna inom hälso- och sjukvården. Var och en av dem styr sin process. Deras 

intressen är ofta kolliderande.70 De nya kommersiella modellerna som införts är ett led i att 

försöka öka det administrativa inflytandet över de professionella yrkesgrupperna som 

traditionellt dominerat i sjukhusverksamheten.71. För sjukvården har dessa genomförda 

reformer inneburit en förskjutning från klanstyrning, över byråkrati till marknadsstyrning.72 

Aidemark hänvisar till Ouchi när han tar upp hur de professionella grupperna tonade ner de 

finansiella kopplingarna i det balanserade styrkortet och i stället lyfte fram de professionella 

aspekterna. Enligt Ouchi är klanstyrning nära förknippat med sjukvården då de professionella 

länge har dominerat.73 

Det balanserade styrkortet har blivit ett populärt styrmedel inom sjukvården mycket tack vare 

att modellen ser till fler delar än enbart det finansiella. Inget perspektiv anses viktigare än 

något annat. Det finansiella perspektivet ger en restriktion och blir inte ett mål. Länken mellan 

kundperspektiv och finansiellt perspektiv saknades då för mycket fokus på vad patienten 

önskar kan leda till onödiga kostnader.74 Balans definieras som balans mellan perspektiven. 

Den nya utformningen ledde till att politikers, administratörers och professionellas intressen 
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kunde belysas och lyftas fram utan att den enes intressen prioriteras framför den andres.75 

Lean som kan ses som en del av NPM för att effektivisera sjukvården då Lean syftar till att 

öka effektivitet och kvalitet med ett patientorienterat arbetssätt. 

3.2 SJUKVÅRDENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Den första delen av kapitlet redogör för de ekonomiska förutsättningar som råder inom den 

svenska sjukvården. Den andra delen tar upp den ekonomiska styrningen av svensk sjukvård.  

3.2.1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INOM SJUKVÅRDEN 

Den svenska sjukvården finansieras främst genom landstingsskatt. Den genomsnittliga 

landstingsskatten är 10,82 procent år 2011 enligt Statistiska centralbyrån (SCB).76 Dessa 

nivåer bestäms av landstingen själva. Sjukvården finansieras även via de bidrag de får ifrån 

staten. Den större delen av svensk sjukvård drivs i offentlig regi, även om det på senare år 

varit en väldig framsving inom den privata sjukvården. Eftersom sjukvården drivs offentligt 

har den inget vinstintresse, vilket är en stor skillnad gentemot den privata marknaden. 

Sjukvården tilldelas varje år en summa pengar för verksamhet som den förväntas bedriva 

inom organisationen, detta är oberoende på hur många patienter som vårdas eller inte. Risken 

med denna typ av organisation är att ledarna försöker förändra resultatet till det sämre d v s att 

budgeten överskrids istället för att försöka effektivisera verksamheten. Varför kan man undra, 

detta för att om kliniker, sjukhus och landstingen får pengar över så kan detta tolkas som att 

de tilldelats för mycket pengar föregående period och därmed får mindre till nästa period? Ett 

underskott å andra sidan visar på det motsatta, d v s att det finns ett större behov av pengar 

vilket de då kommer att tillföras nästkommande period av staten.77 Under 2008 ägde det rum 

en stor vårdstrejk till grund för högre lönekrav till sjuksköterskor. Denna vårdstrejk kan 

exemplifiera en skillnad mellan en offentlig organisation och ett kommersiellt företag på det 

sätt att om en strejk ägde rum i ett kommersiellt företag skulle kunna innebära detta innebära 

fatala följder i form av ekonomisk förlust samt förlorade kunder mm. Däremot som det visade 

sig för den offentliga sjukvården att landstingen i själva verket sparade pengar på att 

sjuksköterskorna strejkade eftersom de inte behövde betala ut löner under denna tid. Detta gör 

att en vårdstrejk som i detta fall inte slår tillbaka emot ledningen för organisationen utan 

endast emot dess patienter d v s kunderna. 
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3.2.2 STYRNING AV SVENSKA SJUKVÅRDSORGANISATIONER 

Den ekonomiska styrningen inom sjukvården är både svår att utforma och genomföra till följd 

av den koordinering som krävs i en sjukvårdsorganisation. Enligt Mintzberg sker 

koordinering i en professionell byråkrati genom att en standards för kunskap sätts där olika 

legitimeringar och certifieringar utgör grunden. Eftersom den fundamentala medicinska 

kunskapen innehas av de anställda och inte av patienter eller politiker så intar de ett starkt 

förhållande gentemot dessa. Detta övertag ifrån de anställda har dock minskat de senaste åren 

och man har sett en utveckling emot mer ekonomiska faktorer samt kunskapen hos patienter 

och övriga har ökat.78 

En annan utmaning med att leda en organisation som sjukvården inom Sverige är att det kan 

te sig problematiskt då de anställda inte bryr sig så mycket var de arbetar.  De visar en större 

lojalitet mot sin yrkesgrupp och profession än den organisation de arbetar för. 

Ytterligare en egenskap som skiljer vinstinriktade företag ifrån sjukvården är möjligheten till 

utvärdering. Att kunna utvärdera sin verksamhet är grundläggande för att lära sig av sina 

misstag och gå starkare ur en kris eller bara att blir bättre på det man gör. Detta försvårar 

också den ekonomiska styrningen för organisationen.  

I sjukvården finns det ingen klar koppling mellan vad som går in och vad som kommer ut, 

inflöde och utflöde, detta gör det väldigt svårt att objektivt sätt utvärdera verksamheten. 

Därtill är det nästintill omöjligt att värdera den prestation, utflöde, som genereras i monetära 

termer. Detsamma gäller oftast inte utflödet i ett vinstdrivande företag.79  

3.3 NÅGRA BEGREPP OCH VERKTYG INOM LEAN 

Nedan presenteras de centrala begreppen kaizen, plan do check act (PDCA-cykeln), 5S, A3 

samt just-in-time som används inom filosofin.  

3.3.1 KAIZEN 

Det japanska begreppet ”Kaizen” innebär ett medvetet systematiskt arbete för att åstadkomma 

ständiga förbättringar både i stort och smått.80 Med ”Kaizen” ska alla arbeta med att lösa 
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problem, dokumentera och förbättra processer. Beslutsfattandet förs på detta sätt ned till 

arbetarnivå och öppna diskussioner krävs inom teamet innan beslut förverkligas.81 

3.3.2 PDCA-CYKELN (PLAN DO CHECK ACT) ELLER ”DEMINGS HJUL” ANVÄNDS I 

FÖRBÄTTRINGSARBETET.82 

PDCA står för83: 

● Plan/planera innebär att orsaken till problemen fastställs. 

● Do/genomför innebär att problemet åtgärdas 

● Check/Studera innebär uppföljning och mätning för att se om förväntat resultat nåtts 

● Act/Lär innebär att uppnådda förbättringar dokumenteras och standardiseras för att 

problemet inte ska uppstå igen. Om inte problemen är lösta får man gå igenom 

förbättringscykeln ett varv till. 

3.3.3 5 S 

Viktigt inom Lean är ett standardiserat arbetssätt. En metod som syftar till att standardisera 

arbetet är 5S, som står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana eller 

självdisciplin84. 

En premiss för ständiga förbättringar är standardisering, vilket innebär att aktiviteter måste 

genomföras på samma sätt varje gång. Detta innebär att innan eventuella problem kan 

identifieras så måste processen vara konstant och stabil. Det standardiserade arbetssättet ska 

utgöra exempel på vad som fungerar bäst just nu. Vid förbättringar inom organisationen så 

skall dessa genomföras i samverkan med dem som utför arbetsmomenten.85 

En väl fungerande organisation som bygger på säkerhet och effektivitet kräver ordning och 

reda. Metoden 5S är ett verktyg för att på ett konsekvent sätt med små och enkla åtgärder 

skapa en säker och effektiv arbetsplats.86 
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3.3.4 A3-RAPPORT  

En A3-rapport innehåller all den nödvändig information som behövs inför ett komplicerat 

beslut i form av ett pappersark i A3-format. Arket är indelat i rutor och består av två 

kolumner. Det läses uppifrån och ner med början i den första kolumnen. Det är ett av Toyotas 

främsta verktyg för kommunikation. Bara den viktigaste informationen ska finnas med och 

presenteras på ett visuellt tydligt sätt.87 A3-rapporten kan också fungera som en mall över hur 

förändringsförslag kan genomföras. I förändringsförslaget ska finnas en beskrivning av 

problemet, en analys av situationen, förklaring av vad som ska uppnås samt hur målet ska nås. 

Om det tilltänkta förändringsförslaget inte får plats är det för omfattande och bör istället delas 

upp i mindre delprojekt.88 

3.3.5 JUST-IN-TIME 

För att lösa problem med brist på förvaringsutrymme är ”just-in-time” (JIT) ett användbart 

Lean-verktyg. JIT innebär att sjukhusavdelningarna planerar sina leveranser av material så att 

de inte behöver ha så mycket i lager. När JIT används blir avdelningarna dock sårbara för 

eventuella leveransproblem vilket kan få till följd att de står utan viktigt material. För att 

minska denna sårbarhet används ”jidoka” som går ut på att bygga in kvalitet direkt. För att 

detta verktyg ska fungera är det viktigt att personalen både på sjukhuset och hos 

leverantörerna är involverade i processen och kan förmedla behovet av efterfrågat material.89 

3.4 LEAN HEALTHCARE 

1979 påbörjades ett forskningsprogram på Massachusetts Institute for Technology (MIT) i 

USA med syfte att studera skillnader mellan världens biltillverkare. Det konstaterades att det 

fanns en stor skillnad mellan japanska och västerländska biltillverkare när det gällde synen på 

produktivitet och kvalitet. Resultatet av studien presenterades i boken ”The Machine that 

Changed the World” av Jim Womack, Dan Jones och Daniel Roos.90 

Termen ”Lean production” myntades ursprungligen av Krafcnik 1988. Resurssnål produktion 

innebär att företagets resurser används så effektivt och smart som möjligt. 91 
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Ursprunget till Lean kommer dock från Japan och Toyota. Toyota har under lång tid 

systematiskt arbetat med förbättringar i syfte att minimera slöserier. Deras metod kallas ”TPS 

– Toyota Production System”.92 ”Lean Production” kan därför sägas vara en västerländsk 

variant av TPS. ”Lean Production” innebär resurssnål produktion, det vill säga att göra mer 

med mindre genom att eliminera slöserier. 

Lean kräver ett processorienterat arbetssätt. En process kan definieras som ”en kedja av 

aktiviteter med en klar startpunkt och en klar slutpunkt, bestående av flera steg, är både 

planerad och repetitiv och har ett klart mål och förväntade resultat.”93  

Lean- filosofin inom sjukvården kallas ”Lean Healthcare”. Även om Lean-filosofin främst 

förknippas med tillverkningsindustrin är den applicerbar i sjukvården då det är ett 

managementsystem som passar alla organisationer som arbetar med att förbättra sina 

processer. Inom hälso- och sjukvården syftar processerna till att skapa värde för patienterna.94 

Det finns dock ingen enhetlig definition av vad ”Lean Healthcare” innebär för en 

organisation. Enkelt uttryckt är betydelsen av ”Lean Healthcare” appliceringen av verktygen 

och konceptet bakom ”Toyota Production System” i sjukvården.95 Men det går inte att klart 

säga hur långt gången implementeringen av verktyg och filosofi ska vara för att en 

organisation med rätta kan sägas vara ”lean”. 

”Lean Healthcare” handlar om att fokusera på värdeskapande processer. En stor del inom lean 

är att minimera slöseriet, detta synsätt går enligt Meland under namnet ”Muda” vilket är ett 

japanskt ord med innebörden: onödigt, icke-värdeskapande arbete. Det innebär således att 

man inte ska göra något som inte tillför kundvärde eller som på ett systematiskt och noga 

övertänkt sätt kan leda till minskat resursslöseri inom organisationen och därmed istället 

koncentrera på klienterna.96 Lean är dock inte enbart en verktygslåda utan en filosofi som ska 

genomsyra hela organisationen. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på allas delaktighet.97 

Enligt Bergman är en viktig del av Lean är att dela upp aktiviteter och tid i värdeskapande och 

icke värdeskapande delar98. Alla aktiviteter som inte tillför en vara eller en tjänst ett mervärde 

                                                
92 Liker, 2009 
93 Aronsson m fl, 2011 
94 Miller, 2005 
95 Hadfield och Holmes, 2006 
96 Bergman & Klefsjö, 2007; Meland & Meland, 2006 
97 Liker, 2009 
98 http://extra.ivf.se/lean/Principer/sl%C3%B6serier.htm 
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för kunden är slöseri. Inom Lean har Liker identifierat sju olika typer av slöserier identifieras. 

Det är överproduktion, väntan, onödiga transporter och rörelser, felaktigt processutförande, 

lager, onödiga förflyttningar och defekter.99 Vid Lean ligger fokus på att minimera de icke 

värdeskapande aktiviteterna. Den icke värdeskapande tiden kan i sin tur delas upp i en del 

som är nödvändig under nuvarande förutsättningar och en del som är rent slöseri som kan tas 

bort med enkla medel. Det rena slöseriet kan åtgärdas genast. Den del som är nödvändig 

under rådande förutsättningar arbetar man med att få bort på längre sikt.100 Genom att minska 

och förebygga slöseri och istället fokusera på de värdehöjande aktiviteterna uppnås en högre 

grad av kostnadseffektivitet.101  

Lean är ett sätt att tänka och inte en verktygslåda. Som synes i ”Leantemplet” hänger delarna 

ihop. Som exempel kan tas 5 S som traditionellt sett betraktas som en god startpunkt för 

förbättringsarbetet. En av de allvarligaste slöserierna är överproduktion eftersom det orsakar 

flera av de andra slöserierna102. Överproduktion innebär att tillverka eller leverera för mycket 

eller för tidigt103. Målet ska vara ”just-in-time” det vill säga inte för tidigt eller för sent 

(vänster pelare). Inom sjukvården innebär överproduktion att sjukhuspersonalen genomför 

mer tester och undersökningar än vad som är nödvändigt.104 Om organisationen då får dagliga 

leveranser krävs kvalitet och reaktion vid första defekt (höger pelare).105 

Templet visar hur de principer, metoder och verktyg som Lean består av samverkar i en 

helhet. Den viktigaste delen är grunden som utgörs av stabilitet och standard. Pelarna består 

av förbrukningsstyrd produktion och kvalitet i varje led. När det handlar om att applicera detta 

på Lean i en tjänsteorganisation kan den vänstra pelaren sägas stå för att erbjuda de tjänster 

som kunden eller patienten efterfrågar, det vill säga just-in-time. Den högra pelaren står för 

kvalitet (Jidoka), vilket ska leda till att kvaliteten blir inbyggd i processerna så att också 

slutprodukten blir av högsta kvalitet. Genom den högra pelaren så uppfylls Lean-principen att 

göra rätt från början. 

När de båda pelarna fungerar och är på plats kan det som utgör taket, det vill säga kundfokus 

och ständiga förbättringar (kaizen), byggas på. Allt som görs ska tillföra ett värde för kunden. 

                                                
99  Liker, 2009 
100 ibid 
101 Bergman & Klefsjö, 2007 
102 Liker, 2009 
103 Liker, 2009 
104 Westwood, 2007 
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I centrum av Lean-templet finns engagemang och lagarbete, det vill säga att flexibla, 

motiverade lagmedlemmar som ständigt 

söker en bättre väg eller ett bättre arbetssätt 

för att öka effektiviteten. Lean är en 

omfattande förändringsprocess som kräver 

engagemang och motivation hos alla i 

företaget för att önskvärt resultat ska kunna 

uppnås. Varje princip, metod och verktyg i 

templet är sammanlänkad till en helhet. 

Styrkan i Lean-templet ligger i den 

kontinuerliga förstärkningen av de bärande 

koncepten genom ständiga förbättringar.106 

FIGUR	  2:	  LEANTEMPLET	  (KÄLLA:	  HTTP://EXTRA.IVF.SE/LEAN/PRINCIPER/GRUNDER.HTM)	  

Leanfilosofin grundar sig på att om man över tiden genomför små förändringar i sättet att 

arbeta så ska detta ge en ny förbättrad attityd hos medarbetarna. En medarbetare ska utöver 

sin dagliga rutin också tänka på hur det arbete som de gör kan utvecklas och bättre bidra till 

organisationen i sin helhet. Denna utveckling i det dagliga arbetet menar Liker kan ge ett 

åttonde slöseri d v s de anställdas outnyttjade kreativitet, som innebär att organisationen 

inte tar till vara medarbetarnas kompetens och idéer fullt ut.107 Enligt Jones och Mitchell leder 

filosofin till en effektivare organisation genom små förändringar över tiden. Bäst resultat fås i 

en decentraliserad organisation då medarbetarna där medges större ansvar, eftersom 

medarbetarna känner att de har kontroll och makt att kunna förändra sin arbetssituation. Sedan 

ska hänsyn tas till medarbetarnas självkänsla. Ingen ska pekas ut för brister när ineffektivitet 

upptäcks. Felen ligger i systemet och ingen individ ska belastas för detta.108  
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3.5 UNDERLAGEN TILL LEAN 

Nedan redogörs för teorier om motiv, förankring, implementering och effekter avseende 

”Lean Healthcare. 

3.5.1 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Drivkrafterna för Lean kan vara yttre krav, en inre ambition eller båda samtidigt vilket är att 

föredra. Om Lean implementeras bara för att det är trendigt eller för att hänga med andra så 

utgör inte det en tillräcklig drivkraft. De sjukvårdsorganisationer som endast vill ”testa” Lean 

kommer sannolikt att misslyckas. Vårdköer, väntetider, effektivitets- och kvalitetsbrister 

skapar yttre krav. Den inre motivationen kommer från medarbetare som inser att de borde 

kunna ge patienterna bättre vårdkvalitet och bättre omhändertagande. Detta sprids sedan i 

organisationen genom tvåvägskommunikation. Lean är inte en metod, det är en 

kulturförändring som kräver en tillräckligt stark inre drivkraft hos alla medarbetare.109 

Framgångsfaktorer när det handlar om mål är en vilja att förbättra processer och arbetssätt. 

Kostnadsbesparingar och personalminskningar är hinder. för att lyckas.110 

Motiv för att införa ”Lean Healthcare” i dansk offentlig sektor kan hänföras till ökade krav 

från politiker, medborgare och anställda. En krympande budget kräver också att offentliga 

organisationer gör mer med mindre. För det tredje kan Lean bidra med att attrahera 

kvalificerade medarbetare. Lean ska också innebära högre kvalitet på tjänsterna med färre fel. 

Att Lean valts beror också på den uppmärksamhet som Lean har fått i media och det råder en 

Lean hype där chefer introducerar Lean i offentlig sektor utan strategisk plan och utan att 

försöka anpassa modellen till sin kontext.111 

Tabellen nedan visar vilka motiv som kan finnas för att implementera ”Lean Healthcare”. 
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Implementeringsmotiv	   Författare	  

Effektiviseringskrav Anhede & Lord, 2009, Pedersen & Huniche, 2011 

Trend Anhede & Lord, 2009, Pedersen & Huniche, 2011 

Attrahera medarbetare Pedersen & Huniche, 2011 

Få högre kvalitet i sjukvården Anhede & Lord, 2009, Pedersen & Huniche, 2011 
TABELL	  3:	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  IMPLEMENTERINGSMOTIV	  FÖR	  LEAN	  

3.5.2 FÖRANKRING AV LEAN 

En nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt Lean-arbete är att det är förankrat i hela 

organisationen. Medarbetarna måste förstå och acceptera syftet med förändringarna. Om de 

inte gör det är det meningslöst med den utbildning och träning som krävs för att nå förväntade 

resultat.112 Att implementera Lean kräver stora förändringar inom organisationen. Det måste 

innefatta en helhetsstrategi och inte enbart små bitar här och där. Ledningen ska vara 

engagerad och synlig för att skapa en miljö där det tillåtet att misslyckas.113 

”Bottom-up”-strategin är inte långsiktigt hållbar. Det bildas då små isolerade Lean-öar som 

förhoppningsvis sprider sig, men risken är att Lean-arbetet ebbar ut och verksamheten återgår 

till tidigare invanda arbetssätt. ”Top-down”-ansatsen bygger på förändring av hela 

organisationskulturen, systemet och tänkandet. För uthållighet krävs ledningens totala 

engagemang.114 Ledningen står för strategisk inriktning (top-down) och förbättringsarbetet 

kan sedan drivas av medarbetarna (bottom-up).115 

3.5.3 IMPLEMENTERING AV LEAN 

Hur Lean implementeras är av yttersta vikt eftersom det dels kommer att påverka uppnådda 

resultat samt dels om implementeringen blir framgångsrik.116 En bred implementering med 

minst fem verktyg simultant applicerade rekommenderas. Lean ska inte betraktas som enbart 

en process eller ett projekt utan som en lång resa.117 Det finns en fara med att fokusera på ett 

par verktyg och tekniker. Det kan leda till att Lean byggs på en grund av sand med fokus på 

här och nu och inte på framtiden. Då riskerar vissa grundläggande förutsättningar som 

                                                
112 Karlsson, 2010 
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processyn, förståelse av kapacitet och behov samt länken mellan förbättringar och strategi att 

saknas. En liknelse kan göras med ett äppelträd. När äpplena på marken och de på de lägsta 

grenarna är plockade blir det svårare att få ned resten av frukten om det inte finns en stege 

(strategi).118 

Ballé & Régnier119 förklarar att erfarenhet visar att anpassningen av Lean med dess verktyg 

utanför bilindustrin är en kritisk utmaning och framgången till stora delar beror på förståelsen 

av att Lean är ett system och inte bara en verktygslåda. Sedan måste systemet byggas upp av 

avdelningschefer, föreståndare och sjuksköterskorna själva istället för att bara ta ett verktyg ur 

lådan. Lean är ett lärande system från vilket patienterna drar fördel av genom större säkerhet 

och kortare ledtider och den medicinska professionen får större förståelse för sin 

verksamhet.120 

Implementeringen av Lean kan delas upp i två kategorier. Det ena sättet kallas full 

implementering och är det mest framgångsrika. Den andra varianten är Snabba förbättringar 

(RIE). Full implementering innebär ett långsiktigt tänkande kopplat till de strategiska målen 

till skillnad från Snabba förbättringar som mer är inriktat på att införa några verktyg för 

snabbt resultat.121 

Mazzocato m fl fann i sin litteraturstudie fyra gemensamma kontextuella aspekter: att förstå 

processerna, organisera för effektivitet, förbättra upptäckten av fel för att öka medvetandet 

och reliabiliteten och systematiskt samarbete för att skapa en miljö av ständiga förbättringar. 

Ledningen måste involveras mer direkt och arbetet ska vara tvärfunktionellt.122 

För att förbättra effektiviteten av ”Lean Healthcare” kan följande tre råd ges:123 

1. Implementera metoder som hjälper till att vidarebefordra information till problemlösare 

och skapa stabila strukturer för ständiga förbättringar. På det sättet kan standarder 

förbättras, lärandet underlättas och positiva resultat bibehållas. ”Ad hoc-teams” ska 

undvikas. De leder sällan till formandet av en kultur där kvalitetsförbättringar blir allas 

ansvar. 
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2. Ledningen måste vara engagerad i att lösa problemen. Att låta medarbetarna entusiastiskt 

identifiera och lösa problemen på egen hand går emot Toyotas tillvägagångssätt. 

Ledningen missförstår ofta den roll de har vid implementeringen av Lean. En del av 

utmaningen ligger i att få högsta ledningen att motstå snabba lösningar på bekostnad av att 

adressera rötterna till problemen med en långsiktig filosofi.  

3. Ha en mer holistisk inriktning och se till det större sammanhanget. Virginia Mason och 

”the Pittsburgh Regional Healthcare Initiative” gav Lean ett annat namn när de översatte 

det till deras egen lokala kontext och integrerade det i sin vision ”the Virginia Mason 

Production System”. 

Det japanska uttrycket ”gemba” handlar om att allt tar sin början ute i verksamheten där det 

värdehöjande arbetet sker. En implementering ska starta med nulägesbeskrivning och 

kartläggning.124 Men det är viktigt att påpeka att detta är bara början och får inte skapa trötthet 

efteråt och en känsla av att nu är arbetet gjort.125 

Alla medarbetare ska vara involverade från undersjuksköterskor till kirurger, från 

receptionister till den högsta administrativa ledningen. Det är bara den enskilde medarbetaren 

som förstår sin del i helheten och kan upptäcka slöserierna. Vidare betonas vikten av 

anställningstrygghet för att lyckas med implementeringen. Meningen med Lean är inte att 

göra nedskärningar i personalstyrkan utan att leverera bättre sjukvård till lägre kostnad. Lean 

ska inte ses som en lösning på kort sikt utan som ett arbete för att slippa framtida kriser.126 

Om de vinster som uppnås genom ett effektivare arbetssätt hämtas hem i form av 

nedskärningar av personal kommer engagemanget drastiskt att minska. Enligt Petersson m fl 

går det inte att motivera medarbetare till förändring om konsekvensen blir att de själva 

kommer att drabbas.127 Larsson menar att den tid som frigörs efter elimineringen av onödiga 

slöserier ska ägnas åt eftertanke och utbildning. Vidare menar Larsson att det handlar om att 

på sikt ändra hela sjukhuskulturen. Att införa Lean handlar till 80 procent om att utveckla en 

ny organisationskultur och resterande handlar om vilka verktyg som ska användas. Det 

handlar om att utveckla en lärande organisation med ett stödjande ledarskap.128  
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Det finns fem huvudsakliga principer för hur arbetsgången bör vara vid införande av Lean:129 

1. Specificera värde: Det som skapar värde i processen ska specificeras ur ett 

kundperspektiv. Det finns ingen anledning att tillverka något som inte efterfrågas. 

2. Identifiera värdeflödet (the value stream): Hela processen ska kartläggas och det som 

skapar värde ska identifieras. Detta åstadkommer synlighet för vad som görs. 

3. Skapa ett värdeflöde: Detta är genomförandefasen, vilken innebär att slöserier adresseras 

och elimineras så långt som möjligt. 

4. Inför efterfrågestyrning (pull): Ingen aktivitet ska utföras om det inte finns ett direkt 

behov. 

5. Sträva mot perfektion: När de föregående principerna är inarbetade är ”perfektion” ett 

möjligt mål. Perfektion handlar om att tillverka just det kunden vill ha, precis när det 

efterfrågas, till ett rimligt pris och med ett minimum av slöseri. 

De fem principerna innebär en strävan efter att patienten ska flöda genom sjukhusets 

processer i syfte att skapa bättre värde för denne. Värde för patienterna är att bli behandlad på 

rätt plats vid rätt tid av rätt person.130 Att gå från push till pull där personal från 

sjukhusavdelningarna hämtar patienter från akuten när ledig plats finns istället för tvärtom 

bidrar till att detta flöde. Vården ska styras utifrån patientens behov och processen ska starta 

med ett dragande (pull).131 

Enligt Olhager är det viktigt att inledningsvis definiera vad som är kundvärde (patientvärde) 

innan de aktiviteter som inte tillför något värde i själva processen identifieras132. 

Efter arbetet med värdeflödesanalyserna i början av implementeringen är det rekommenderat 

att börja med förbättringsarbete.133 

Målet med ”Lean Healthcare” är bland annat att förbättra kvaliteten, effektiviteten och 

säkerheten i patientens vård. Vidare strävas efter att minska patientens vårdtid, eliminera 

antalet förseningar samt stärka de anställdas moral.134 
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Från en skotsk studie av Radnor om hur Lean implementerats inom offentlig sektor 

framkommer att lean med fördel kan användas även utanför tillverkningsindustrin. Men de 

offentliga organisationerna bör anpassa verktygen efter deras behov och verksamhet. De 

tillverkande företagen använder vanligtvis fler Lean-verktyg och tekniker. Det vanligaste 

Lean-verktyget inom offentliga organisationer var värdeströmskartor för att hitta och 

eliminera slöserier. De framgångsfaktorer som identifierades i undersökningen var:135 

● Organisationskulturen 

● Organisatorisk beredskap 

● Ledningens engagemang och förmåga 

● Extern support från konsulter i den första fasen 

● Effektiv kommunikation 

● Strategiskt tankesätt till förbättringar 

● Teamarbete 

● Realistiskt tidsschema 

Organisationskulturen är en viktig framgångsfaktor. Detta innebär att det ska finnas ett 

engagemang och en vilja bland alla medarbetare så tidigt som möjligt ta till sig Lean. 

Engagerade medarbetare blir motiverade och chansen för att skapa en kultur med ständiga 

förbättringar ökar. Den viktigaste framgångsfaktorn visade sig dock vara chefernas och 

ledningens engagemang för förändringsarbetet. Cheferna måste visa engagemang och ta sig 

tid att förklara för medarbetarna. Studien visade också att till en början behövs ofta extern 

hjälp, men det påpekas också att det är viktigt att organisationen inte blir beroende av 

konsulter. Bra kommunikation är också en förutsättning för lyckad implementering. Saknas 

detta kommer det initiala engagemanget bland medarbetarna att falna. En realistisk 

tidsuppfattning är också viktigt. Det måste finnas en medvetenhet om att effekterna av Lean 

inte är något som alltid kommer omedelbart utan arbetet måste ske långsiktigt.136 

Ett av hindren är också brist på utbildare och konsulter som har sina rötter i hälsovårdssektorn 

och kan ge stöd genom att dela med sig av sin erfarenhet och visa på tidigare genomförda 

implementeringsarbeten.137 Genom att ha en extern person med vid implementeringen 
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stimuleras medarbetarna också att tänka i nya banor.138 Men konsulternas ska inte lösa 

problemen utan deras roll är att lära personalen hur de ska lösa problemen själva.139 

3.6 EFFEKTER AV LEAN 

Resultaten av en implementering av Leanprinciperna kan sammanfattas i fyra delar:140 

● Förbättrad kvalitet och säkerhet genom mindre misstag, olyckor och fel vilket 

resulterar i en bättre patientvård 

● Förbättrade ledtider då arbetet görs snabbare och dessutom bättre 

● Förbättrad output eftersom samma medarbetare med samma utrustning blir 

kapabla att utföra mycket mer 

● En stabil arbetsmiljö med standardiserade processer skapar grunden för 

ständiga förbättringar 

Modellen nedan visar hur Lean påverkar patientvård och medarbetare indirekt genom 

förändring i arbetsstruktur och process. Lean påverkar också medarbetarna direkt. 

Förändringar hos medarbetarna och patientvården kan påverka varandra och Lean 

implementeras i en särskild kontext och framgången beror på hur väl Lean passar i denna 

lokala kontext.141 

 

FIGUR	  3:	  EN	  MODELL	  FÖR	  LEAN	  HEALTHCARE	  (HOLDEN,	  2011)	  

Weber redogör för de positiva resultaten som uppnåtts vid ett sjukhus som nämns i flera 

artiklar, Virginia Mason Medical Centre, som är ett akutsjukhus i Seattle. Genom att använda 
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verktyg som 5 S, värdeflödesanalyser och kanban för att öka kvalitet och flöde har de kraftigt 

reducerat personalens och materialens förflyttning, minskat lagret med hälften. Defekterna har 

minskat med 51 procent och ledtiderna har minskat med 708 dagar. På sjukhuset arbetar 

personalen i team och försöker förvandla felen till inlärningsmöjligheter. När 

problemlösningen kräver auktoritet ska cheferna ta tag i problemet helst inom 24 timmar. De 

ska släppa det de håller på med och observera problemet och analysera det i grunden. Det har 

byggts upp en kultur hos medarbetarna att fel går att förebygga och en kultur av skuld och 

skam har ersatts av en säkerhetskultur med ständiga förbättringar.142 

Litteraturstudien av Mazzocato m fl visar att rapporter om tidsbesparingar inte visar hur den 

sparade tiden används i form av omplacering eller nedskärningar av personal eller andra 

tillgångar. Förtjänster som är lätta att kvantifiera som tid- och kostnadsreduktioner rapporteras 

det mest om och då ofta i kombination. Andra dimensioner som patient- eller 

medarbetartillfredsställelse presenteras mer anekdotiskt och utan systematiska mätningar.143 

Westwood visar också med exempel från Boston hur vårdtiden på ett sjukhus har minskat 

kraftigt sedan införandet av Lean.144 Dickson m fl redogör för liknande resultat i en studie av 

fyra amerikanska akutmottagningar. Dessutom ökade patientnöjdheten trots högre beläggning 

på ett par akutmottagningar. Men det påvisades även försämrad patientnöjdhet på andra 

mottagningar. Dickson spekulerar kring i om det har att göra med att dessa missnöjda 

patienter var sådana som tidigare inte fått träffa en läkare och nu uttryckte sitt missnöje när de 

fyllde i enkäterna. Studien visar också på att en implementering som följer Leans principer 

med aktiv ledning, involverade medarbetare och långsiktighet lyckas bäst även med 

patientnöjdheten.145 

Det är svårt att finna resultat om hur medarbetarna upplever effekterna av ”Lean Healthcare” 

då det finns litet forskat om detta.146 Det finns dock några publikationer med anekdotiska 

redogörelser för detta. En studie av Radnor visar på positiva effekter rörande produktivitet 

och effektivitet, men effekterna på medarbetarna är mer varierande. Som exempel möts ökad 
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standardisering med negativa reaktioner från medarbetarna.147 Ballé och Régnier visar dock 

på positiva effekter med bättre relationer mellan sjuksköterskor och patienter.148 

Andra positiva effekter av införandet av lean kan hämtas från en intensivvårdsavdelning där 

dödligheten reducerades från 19 till 1 (51 procent till 16 procent) under en period av 34 

månader. Infektionerna minskade också kraftigt.149 Universitetssjukhuset i Lund har förkortat 

tiden för en ADHD-undersökning från fyra månader till tre veckor efter införandet av Lean.150 

Bara två av artiklarna i Mazzocatos litteraturstudie beskrev hur Lean-arbetet resulterat i ett 

mer multiprofessionellt arbete vilket kan ha att göra med att sjukvården styrs av lagliga 

restriktioner vilket försvårar förflyttande av ansvar mellan yrkesgrupper.151 

Studier visar att effektiviteten ökar vid införandet Lean i verksamheterna vilket yttrar sig 

genom exempelvis sänkta ledtider och minskade andel fel. Detta sker ofta genom 

organisatoriska förändringar i form av nya arbetssätt och reducering av hinder och problem, 

snarare än genom investeringar i teknik, anställning av ny personal och ökade resurser.152 

Det kan också vara så att framgångarna inte bara beror på styrkan av Lean utan en förklaring 

kan också vara att processerna var så dåliga från början att Leans bidrag kan ha mer att göra 

med att medarbetarna engagerades i att förbättra processerna.153 

Tabellen nedan visar effekterna som ”Lean Healthcare” kan ge upphov till i de 

implementerade verksamheterna. 

  

                                                
147  Radnor, 2010 
148 Ballé och Régnier, 2007 
149  Shannon m fl, 2006 
150 Anhede & Lord, 2009 
151  Mazzocato m fl, 2010 
152 Brännmark, 2011 
153 Radnor & Walley, 2008 
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Effekter	   Författare	  

Tidsbesparing Weber, 2006 

Lägre kostnader Westwood, 2007, Radnor & Walley, 2008 

Produktivitetshöjning Radnor & Walley, 2008 

Högre säkerhet genom färre 
felbehandlingar och misstag 

Westwood, 2007, Jones & Mitchell 2006, Weber 
2006, Radnor & Walley, 2008 

Högre medarbetarnöjdhet Ballé & Régnier, 2007, Radnor m.fl. 2006 

Högre patientnöjdhet Dickson m fl, 2009 

Minskad dödlighet Shannon m fl, 2006, Westwood, 2007 

Ökad processförståelse Weber, 2006 

Ökat personalengagemang Westwood 2007 

Lugnare arbetsmiljö Westwood, 2007, Ballé & Régnier, 2007 

Förbättrat teamarbete Weber, 2006 

Kortare väntetider Westwood 2007, 

Snabbare utredningar Anhede och Lord, 2009 

Högre kvalitet Westwood, 2007 Jones & Mitchell, 2006 

Förbättrad personalmoral Westwood, 2007 

Förbättrade ledtider Jones & Mitchell 2006, Weber, 2007 

Kortare vårdtider Westwood, 2007, Dickson 2009 

Utjämnad arbetsbörda Radnor & Walley, 2008 

Förbättrad kultur Weber, 2006 

Upplevd förlorad autonomi p g a 
standardisering 

Radnor, 2010 

TABELL	  4:	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  EFFEKTER	  AV	  LEAN	  
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3.7 KRITIK MOT LEAN I SJUKVÅRDEN 

En studie från Storbritannien som redovisas av Bhasin & Burcher visar att endast 10 procent 

av organisationerna har uppnått framgång med implementeringsarbetet avseende Lean. Enligt 

Bhasin & Burcher tros detta bero på en avsaknad av filosofitänkande. Istället har Lean setts 

huvudsakligen som en uppsättning verktyg att använda med förväntat snabbt resultat.154 Trots 

detta är det svårt att hitta publicerade artiklar som tar upp negativa resultat av ”Lean 

Healthcare”. Litteraturstudier om Lean visar att det finns en bias gällande vilka artiklar som 

publiceras. Det verkar råda i det närmaste konsensus om potentialen för Lean Healthcare och i 

litteraturstudier konstateras att det är förvånande att kritik mot Lean i sjukvården i 

vetenskapligt publicerade arbeten kritiserar Lean lyser med sin frånvaro. Därför efterlyses en 

utvärdering ur ett kritiskt perspektiv för att förstå om Lean är att betrakta som en 

managementfluga eller en värdefull förbättringsfilosofi.155 

Överläkaren Eric Bertholds vid Kärnsjukhuset i Skövde riktar hård kritik mot Lean i 

sjukvården i en debattartikel. Han menar att förbättringsarbetet fokuserar på det mätbara på 

bekostnad av det viktiga. Det leder enligt honom till att läkekonsten offras. Han kritiserar 

beslutsfattarna för att okritiskt köpt kostsamma Lean-aktiviteter som är ovaliderade inom 

sjukvården men lukrativa för konsultföretagen. Som exempel tar han patienten som söker 

akutmottagningen med bröstsmärtor. Med en EKG-granskning, ett blodprov och en 

översiktlig kroppsundersökning kan läkaren snabbt utesluta hjärtinfarkt. Skickas då patienten 

hem efter denna snabba bedömning blir det plus i akutens Lean-statistik där det enda som 

mäts är väntetider. Om patienten får berätta hela sjukhistorien och en grundlig 

kroppsundersökning görs samt att läkaren tar sig tid att förklara hur psykiska påfrestningar 

kan ge kroppsliga symptom som till exempel bröstsmärtor tar besöket längre tid och ger 

minuspoäng.156 

En annan uttalad kritiker mot Lean är forskaren Per-Ola Börnfelt vid Göteborgs universitet. 

Han har studerat industriföretag som implementerat Lean och enligt honom handlar det om att 

slimma organisationen. Börnfelt menar att det inte går ut på att jobba smartare utan att arbeta 

mer intensivt vilket ger stressade medarbetare. Magnus Lord vid Universitetssjukhuset i Lund 

menar å andra sidan att det finns annan forskning som visar motsatsen - att Lean leder till 

                                                
154 Bhasin & Burcher, 2006 
155 Brandao de Souza, 2009 
156  Bertholds, 2010 
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mindre stress. Han menar att forskningen har blandat samman Lean och nedskärningar. Lord 

påpekar också att de är väldigt noga med att de som är duktiga på Lean inte ska drabbas av 

nedskärningar.157 

3.8 FÖRÄNDRINGSTEORI 

I Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring redovisar Angelöw 

flera orsaker till varför förändringar möter motstånd eller framgång. Angelöw menar på att 

dels beror det på att individer påverkas olika av den enkla anledningen att vi är olika. Vi 

värderar en förändring av verksamheten på olika sätt p g a dess påverkan på oss som individer 

och medarbetare samt individuella karakteristiska. En förändring kan bedömas som positiv, 

negativ eller irrelevant. En negativ förändringsvilja skapar en opposition till förändring varav 

en positiv ger motsatt effekt, medan en irrelevant förändringsvilja skapar varken eller. 

Begreppet förändringsvilja innefattar en mängd beståndsdelar, varav förutsättningen är att 

man känner sig motiverad.158 När en individ kommer till insikten om behovet av förändring 

eller får en önskan om förändring och detta sedan mynnar ut i en handlingsberedskap menar 

Angelöw att en individ har en förändringsvilja. Viljan till förändring kan också formuleras 

som uppfyllandet av de förutsättningar en individ har för att få motivation till förändringen. 

Angelöw definierar förutsättningarna för motivation till förändring enligt följande: 

delaktighet, självförtroende, vilja, tilltro, kunskap, information och trygghet.   

Alvesson och Svenningsson redogör för ett antal metoder som möjliggör minskat motstånd till 

förändring. Dessa åtgärder innefattar där medarbetarna indelas i arbetsgrupper som ska se till 

de problem man har och komma fram till en lösning eller annorlunda uttryck en 

kvalitetssäkring av åtgärder och omhändertagande av problem. En annan metod är att dela in 

dem i arbetsgrupper där varje deltagare har en specifik roll att fylla och man uppmuntras till 

att vara experimenterande och problemlösande. En återkommande åsikt ifrån författarna är att 

medarbetares motstånd till förändring minskas genom att delge den kunskap och information 

man har om projektet samt om deltagarna aktivt är engagerade.159 

En av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik etablering av Lean är att 

företagsledningen står helhjärtat bakom förändringen. Om de anställda uppfattar det som att 

                                                
157 Thomasson, 2008 
158 Angelöw, 1991 
159 Alvesson & Svenningsson, 2007 
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förändringen inte är väl förankrad tappar de snabbt intresset och återgår till sitt ursprungliga 

arbetssätt. Det är även viktigt att personalen få stor självständighet och tillåts ta egna initiativ. 

Genom att medarbetarna får ta ansvar ökar deras intresse för att vara delaktiga i 

förändringar.160 

Förändringsmotståndet tenderar att vara extra stort när:161 

● Det sker genomgripande och radikala förändringar. 

● Det sker oväntade och plötsliga förändringar.  

● De inblandade upplever sig förlora på förändringarna.  

● Det råder stark tilltro till det som ska förändras.  

● Bakgrunden, syftet med och innebörden av förändringen är diffus och oklar. Detta ger 

upphov till stor osäkerhet. 

● Det finns negativa erfarenheter av tidigare förändringar. 

3.9 DRIVKRAFTER BAKOM FÖRÄNDRINGEN 

Förändring av en organisation sker då det föreligger instabilitet bland olika interna 

förhållanden i organisationen eller mellan omgivningen och organisationen.162 De interna 

förhållandena kan bero på t e x instabilitet emellan kulturella förhållanden och strukturella 

alternativt hur maktförhållandena fungerar inom organisationen. De externa förhållandena kan 

bero på bristande omgivningsanpassning av organisationen, t e x förändrade politiskt, 

konkurrens- eller teknologisk förändrade förhållanden. I båda fallen uppkommer krafter som 

arbetar för att instabiliteten ska jämna ut sig. 

Jacobsen listar de han anser som de mest dominerande krafterna idag: 

● Marknadsmässiga förhållanden – både vad avser efterfrågan och rådande konjunktur 

● Politisk – globalisering 

● Teknologiska – samhällets digitalisering samt informationsspridning och Internet 

● Massmedia – ägarförhållanden och kommersialisering 

● Kulturella och demografiska förändringar 

● Förändrade konkurrens samt ägarförhållanden 

● Integrering mellan de olika krafterna är också möjligt. 

                                                
160 Scherrer- Rathje m fl, 2009 
161 Bruzelius & Skärvad, 2004 
162 Jacobsen, 2005 
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De olika krafterna som påverkar organisationer ställer krav på att framkalla en likformighet 

emellan de interna förhållandena (strategi, mål, struktur, maktförhållande och kultur) samt de 

omvärldskrav som ställs på organisationerna.163 

Som svar på de krafter som organisationer utsätts för ställs det vissa egenskaper enligt 

Jacobsen164 för att dessa ska göra rätt val. 

● Initialt behöver man kunna identifiera de krafter som man ställs mot. 

● Därefter utarbeta lösningar på utmaningar eller svårigheter som krafterna ställer 

organisationen inför. 

● Slutligen kunna genomföra nödvändiga förändringar. 

Enligt Mintzberg så ordnar sig sjukhus in under professionell byråkrati. Vanligtvis en stor 

organisation med ett åtagande av komplex karaktär vilket ställer höga krav på kompetens hos 

medarbetarna. Detta ger i sin tur en högt decentraliserad organisation vad avser 

beslutsfattandet.165 

3.10 KONCEPTUELL MODELL 

Enligt den tidigare redovisade teorin så kan arbetet med ”Lean Healthcare” illustreras med 

följande modell. Innan implementering måste motiv och mål kommuniceras från ledningen 

till alla i organisationen för förankring. Förståelse skapar vilja till förändring. Utan alla 

medarbetares involvering i Lean-arbetet är risken stor att framgång uteblir. Resultatet av 

implementeringsarbetet leder sedan olika effekter avseende medarbetare och patienter. 

                                                
163 ibid 
164 ibid 
165 Jacobsen, 2005 



 
 

 

50  

 
FIGUR	  4:	  EGEN	  ILLUSTRATION	  

 

3.10.1 KOPPLING TILL VÅRA UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

För att besvara våra frågeställningar skapades en intervjuguide (se bilaga) som indelades efter 

olika moment i Lean-arbetet. 

De första frågorna syftar till att ge en beskrivning av hur arbetet såg ut innan Lean för att 

förstå motiven bakom förändringen. För att få en uppfattning om hur förankringsprocessen 

sett ut ställdes bland annat frågor om hur motstånd hanterades och hur personalen ställde sig 

till införandet av Lean.  

Frågorna gällande implementeringsarbetet rör bland annat tidsplanering som är en viktig 

faktor.166 Vi är intresserade av hur de olika organisationerna har genomfört sitt arbete hur de 

ser på kritiska framgångsfaktorer. Vidare har vi undersökt om extern hjälp använts då det har 

visat sig vara positivt.167 Frågorna kring det praktiska Leanarbetet visar hur långt 

vårdinrättningarna har kommit i sitt arbete och i vilken omfattning de kan anses vara en Lean 

organisation.  

                                                
166 Radnor m fl 2006 
167 ibid 
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Effekterna kan delas in avseende medarbetare och patienter. Målet med ”Lean Healthcare” är 

bland annat mindre stress och högre effektivitet. Detta leder till högre kvalitet och säkerhet för 

patienterna när det gäller vård och kortare väntetider.168 

Effekterna kan vara dokumenterade genom mätningar eller mer av anekdotisk art. 

  

                                                
168 Westwood m fl 2007 
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4 FÖRSTUDIE  

I syfte att utveckla vår kunskap och få nya insikter om ”Lean Healthcare” inför fallstudien 

har vi genomfört en förstudie. Detta är ett led i vår abduktiva ansats. Tillvägagångssättet för 

vår förstudie var att genomföra en intervju med Håkan Aronsson. Håkan Aronsson är lektor i 

logistik vid Linköpings Universitet. Han bedriver bland annat forskning kring hur 

verksamheten inom sjukhusen fungerar, främst opererande verksamhet, akutmottagning samt 

medicin.  

4.1 LEAN HEALTHCARE 

Enligt Aronsson är inte så mycket som behöver göras för att ”Lean Production” ska passa in i 

sjukvården. Han är av den uppfattningen att det som konsulter kallar ”Lean Healthcare” oftast 

bygger på det som i den industriella världen benämns ”Lean Production”.  

När man ser till forskningsartiklar så finns det en hel del som egentligen inte är Lean 

men som gärna publiceras under detta namn då det är lättare att publicera det som 

det. Ord som triage kan förekomma, vilket är ett ord som används för att sålla 

patienter på akutmottagningar. Och då benämner man detta som Lean fast det 

egentligen kan vara fråga om något annat. Vissa begrepp som har funnits redan innan 

sorteras idag in under Lean. (Håkan Aronsson) 

Lean är enligt Aronsson två saker. Det första handlar om hur förändringsarbete ska bedrivas. 

Det andra handlar om hur arbetet bör organiseras. Förändringsarbetet bör bedrivas på ett 

likartat sätt som i den industriella världen. I början av 1990-talet var TQM populärt. Det 

konceptet jobbade också underifrån med PDCA- analyser så detta sätt att bedriva 

förändringsarbete är inte unikt för Lean. Aronsson menar att Lean är det fjärde eller femte 

konceptet som säger att man ska göra på det sättet. Detta är ett inarbetat sätt att bedriva 

verksamhet. Den kunskap som Lean bygger på har enligt Aronsson funnits mycket länge 

forskningsmässigt, och sedan har denna kunskap på olika sätt kommersialiserats. Namnen på 

koncepten har bytts. Först var det TQM. Sedan följde öppen mottagning, bra mottagning och 

sedan blev det Lean. Det finns visserligen nya inslag i de senare koncepten men de bygger i 

mångt och mycket på varandra. TQM och Lean hör enligt Aronsson ihop eftersom kvalitet är 

en väldigt central del i Lean.  
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4.2 POTENTIAL FÖR LEAN HEALTHCARE I SVENSK SJUKVÅRD  

Aronsson menar att det steg som sjukvården behöver ta är “basal processorientering”, vilket 

inledningsvis innebär att få kontroll över sina processer, börja mäta och veta sina ledtider. 

Utifrån detta ska sjukvården sedan börja planera sina resurser så att planeringen sker utifrån 

att den vill mäta sina behov – behovsplanera - vilket de flesta sjukhus inte gör idag. När man 

som avdelning eller sjukhus befinner sig på den basala nivån, innebär det att man måste få 

ordning på sina processer så att de blir styrbara. Annars kan inte några strategiska avväganden 

göras, anser Aronsson. 

Aronsson konstaterar vidare att intresset för ”Lean Healthcare” har ökat. En grundläggande 

faktor till den här förändringen är att eftersom det i slutet av 80-talet främst var frågan om att 

få kontroll på ekonomin ledde detta till att organisationen plockade in ekonomer som jobbade 

med sina verktyg som är ekonomistyrning och omorganisation. Utgångspunkten för detta 

arbete var att verksamheten var som en svart låda som man inte behövde veta något om för att 

kunna styra den. Därför ser ekonomistyrningen likadan ut oberoende av hur verksamheten ser 

ut, d v s ekonomistyrningen speglar sällan verklighetens logik. Detta är också styrkan i 

ekonomistyrningen, d v s att den är så generell. De senaste tio åren har det visat sig att detta 

inte är tillräckligt eftersom ledningen inte bara kan ekonomistyra och decentralisera. Utan ska 

ledningen kunna styra verksamheten är det nödvändigt att öppna lådan och se hur 

verksamheten verkligen ser ut. Logiken byts därmed ut mot ett mer ingenjörsperspektiv d v s 

logiken i verksamheten måste förstås för att kunna styras. Detta syns också genom alla de 

utvecklingskoncept som Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) har utvecklat de senaste 

femton åren. De kommer ifrån den traditionen och sedan har man fortsatt med 

ekonomistyrning för att man måste. Här passar Lean in i ett sammanhang. Det har varit en 

växande insikt hos flera, att man aktivt måste gå in och styra och jobba och förstå 

verksamheten. Detta koncept gillar vårdpersonalen eftersom de lever och jobbar i 

verksamheten. Personalen menar att förutsättningarna är olika vi måste jobba på olika sätt och 

ledningen styr på samma sätt och ni får göra som ni vill.  

Enligt Aronsson innebär det för en organisation att vara Lean att effektivisera verksamheten 

genom att jobba smartare. Det kan vara genom att korta ner väntetiderna eller minska 

överbeläggning. Lean innebär också att få verksamheten att fungera bättre utan att tillföra mer 

resurser. Lämpliga mått för att mäta utfallet är tid, kvalitet och kostnad. Inom sjukvård kan 

kvalitet definieras som att de medicinska resultaten blir bra. Tid kan definieras som 
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genomloppstid, köer och överbeläggningar. Kostnad handlar till största delen om traditionell 

ekonomiuppföljning. Aronsson menar vidare att ekonomistyrningen inte har några svar på hur 

det ska gå till, vilket enligt honom är en stor brist. Han hävdar också att det finns ganska 

mycket kunskap om detta inom ett mer ingenjörsmässigt perspektiv till skillnad från 

sjukvården, som är ganska ny inom detta område. 

4.3 MODELL FÖR LEAN BASIC 

När det grundläggande steget har tagits och en styrbarhet finns är Lean inte den enda strategin 

för att driva en verksamhet. Något som Aronsson har forskat kring är hur Lean och agile kan 

kombineras i sjukvården. Lean handlar om effektivitet och kvalitet, medan agile rör 

organisationens anpassningsförmåga och flexibilitet. Aronsson hävdar att Lean är ett mycket 

oflexibelt system, eftersom Lean i grunden är ett linjebalanseringssystem som bygger på högt 

resursutnyttjande. Då offras normalt flexibiliteten för det höga resursutnyttjandet. Detta tror 

Aronsson inte är ett bra system för sjukvården med akutverksamhet. I vissa delar inom 

sjukvården är det visserligen tillämpbart, men inte som den sammanhållande strategin för ett 

helt sjukhus. Aronsson talar istället om produktstrategin agile, där flexibilitet lyfts fram som 

det man vill uppnå i första hand och sedan så låg kostnad som möjligt i andra hand. Detta till 

skillnad från Lean som sätter kostnad i främst och sedan flexibilitet. 

I början av en process blir resultatet alltid bättre med lite ordning och kontroll. Men 

när man väl har kommit till ”basic” steget sa ställs man inför ett val om att antingen 

bli Lean eller agile. Att lyckas med både Lean och agile skulle kräva stora strukturella 

förändringar, vilket oftast inte är genomförbart. En prioritering sker mot antingen 

kostnad eller flexibilitet. (Håkan Aronsson) 
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FIGUR	  5:	  MODELL	  FÖR	  LEAN	  BASIC	  

4.4 KOMBINATION AV LEAN OCH AGILE 

Det är möjligt att kombinera Lean och agile, men inte på alla avdelningar. Aronsson menar att 

vissa vårdavdelningar alltid kommer att vara fullbelagda och ses som Lean vårdavdelningar. 

Att då lägga in en patient till på en sådan avdelning skapar inte flexibilitet, Andra 

vårdavdelningar kan däremot vara beredda att ta emot fler patienter och därmed vara agile. 

Något som är viktigt att tänka på för ledningen, påpekar Aronsson, är att det kan vara 

problematiskt att jobba med två olika strategier som i grunden skiljer sig mycket åt. Ska 

organisationen ha Lean som strategi så är grundtesen att det ska vara stora stabila volymer.  

Det finns en övertro på att det går att generalisera lean & agile som strategier som 

ska fungera i alla sjukhusmiljöer och på alla sjukhus. Så är dock inte fallet eftersom 

förutsättningarna är så pass olika. Förutsättningarna ser olika ut på olika sjukhus när 

det kommer till utformande, volym och arbetsförhållande med mera. (Håkan 

Aronsson) 

4.5 DRIVKRAFTER BAKOM IMPLEMENTERING AV LEAN HEALTHCARE 

Aronsson menar att ekonomistyrningen har drivit på utvecklingen av Lean. 

Ekonomistyrningen har gjort samma sak som Lean Basic genom att få kontroll på ekonomin 

och en styrbarhet av verksamheten. Men man kommer inte så långt med ekonomistyrningen 

utan ett ingenjörsperspektiv behövs för att komma vidare. Detta hävdar Aronsson att 

industriföretagen har insett sedan en lång tid tillbaka och nu har de verkstadsledare och 

produktionsplanerare som jobbar med dessa frågor regelbundet. Detta har inte funnits på 
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sjukhus tidigare. Enligt Aronson har sjukvården numera insett att de behöver gå in och styra 

verksamheten på ett annat sätt för att få ekonomin att gå ihop. Kunskap och forskning finns 

det mycket av inom andra verksamheter som exempelvis industrin och det är klokt att titta på 

denna information. 

4.6 IMPLEMENTERING AV LEAN HEALTHCARE 

Vid implementering av Lean krävs det strukturella förändringar, dessa görs bäst i att 

initialt genomföras via ett ”top-down”- perspektiv eftersom det måste finnas en tydlig 

strategisk ledning på sjukhusnivå som vet vart man vill komma med implementeringen. 

Detta saknas ofta. (Håkan Aronsson) 

Allt hänger ihop inom sjukhuset (avdelningen, IT-systemet, labben) och detta måste ses till 

den centrala nivån först om man ska nå framgång. Dessa saker kan den lokala arbetsgruppen 

inte nå framgång med. De strukturella förändringarna är de som ger resultat.  

En kritisk framgångsfaktor vid implementeringen av Lean inom sjukvården är att man 

har med sig medarbetarna genom att påvisa att det ger resultat både 

effektivitetsmässigt men även ekonomiskt. Utgångspunkten är att om man kan få ner 

väntetiderna samt öka kvaliteten sa blir ekonomin bättre. Därför pratar man mer om 

tidsutnyttjande och resursutnyttjande istället för ekonomin eftersom denna blir en 

positiv följd av de tidigare. (Håkan Aronsson) 

Lokalt förändringsarbete leder ofta till mindre framgångar. Det höjer kvaliteten men Aronsson 

ställer sig frågande till hur mycket den verkliga effekten på ekonomin är. Lokalt 

förändringsarbete är också en av de största riskerna om personalen inte ser förändringar eller 

om förändringarna inte är de som efterfrågas. Då riskerar implementeringen att avstanna på 

grund av bristande motivation. Personalen ser då detta förändringsarbete som ett i mängden 

av andra d v s mycket prat och lite verkstad. Erfarenhet av misslyckade förändringsarbeten 

inom industrin finns det många av och det bör kontrolleras noga innan.  

Aronsson menar att bäst resultat uppnås om medarbetarna involveras i 

processutvecklingsarbetet. Det ska finnas både ett top-down samt ett bottom-up perspektiv. 

Det uppstår problem om man motiverar medarbetarna och får igång dem, men de saknar 

mandat att vidta åtgärder och ledningen inte är med. I detta fall så måste ledningen gå in och 

ta strukturella grepp och aktivt gå in och skapa förutsättningar för att det ska gå att göra något 
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nytt. Om detta inte samordnas med den lokala arbetsprocessen så blir det mindre bra och 

mycket svårt att få att fungera. 

Att ta hjälp av någon extern part vid implementeringen tycker inte Aronsson är någon bra idé. 

Han ställer sig frågande till vad man ska ha konsulter eller specialister till. Först måste det 

redas ut vad det är man förväntar sig ha när de väl försvinner. Antingen så plockas konsulter 

in som en sorts grå arbetskraft för att kapaciteten behövs. Eller så är förhoppningen att man 

varken ska behöva lära sig eller förstå sin egen verksamhet för att det ska konsulten lösa. 

Detta leder i längden till problem, eftersom när konsulten sedan försvinner tar denne med sig 

både kunskapen om organisationen och förståelsen för verksamheten. Kunskap kan inte köpas 

utan organisationen måste själv bli bättre på detta konstaterar Aronsson. Men det finns ändå 

en viss nytta av konsulter om man är medveten om att man måste kunna det konsulten kan när 

denne går därifrån. Det finns enligt Aronsson en övertro på att konsulter besitter mycket 

kunskap vilket i många fall inte är korrekt. Detta kopplat med en bristande förståelse för hur 

organisationerna ska utnyttja konsulter ger oftast inte så bra resultat.  

4.7 FÖRÄNDRINGSMOTSTÅND 

I professionella organisationer ifrågasätter man i större utsträckning det initiala 

skedet. Processer av olika slag ifrågasätts om varför detta är en bättre 

förnyelseprocess än den föregående. Här gäller det att den som vill implementera 

förnyelse vet vad de pratar om annars kommer man inte kunna ta den 

argumentationen. Steg två som är under implementeringen, kan å andra sidan vara 

lättare att få till en bra respons eftersom de man defacto har att göra med är 

människor som har en akademisk bakgrund och är vana att ta till sig av ny kunskap. 

Läkare är ofta kritiska till förändring, vilket har flera anledningar, här kan det då bli 

problem eftersom man inte har kompetens att ta argumentationen med dem. Här kan 

det då uppstå problem eftersom inte kompetens finns att ta argumentationen med dem. 

(Håkan Aronsson) 

Medarbetare inom sjukvården kan vara väldigt kritiska till förändringar eftersom de enligt 

Aronsson har starka skäl att skydda sig själva, vilket har varit en del i att man inte varit villig 

alla gånger att modernisera och förändra verksamheten eftersom man inte vet vad detta kan 

innebära för den enskilde. Här skiljer sig sjukvården också emot andra professionella 

organisationer pga. dess ansvarsförhållanden som är värt att notera. Speciellt när det kommer 
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till förändringsarbete så kan Aronsson utröna en viss tröghet i viljan till förändring, just på 

grund av ovan nämnda anledning. Ju mer komplex en organisation är desto svårare är det 

också att driva förändringsarbete.  

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag om vem som har ansvaret om något går fel inom 

vården, Patientsäkerhetslag (2010:659). Traditionellt sett är detta ledningens ansvar. Eftersom 

det är ledningen som har resurserna så det är de som ska skapa förutsättningarna. Inom 

sjukvården har det inte varit så, utan sjuksköterskorna eller läkarna har ett så kallat strikt 

ansvar för om det blir felbehandling. Enligt Aronsson var ett problem inom sjukvården att en 

händelse inte kunnat anmälas utan endast en person. När sedan Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) gjort sin utredning fick de endast utreda denna person. 

Detta har enligt Aronsson ibland utnyttjats av organisationerna vid hög sjukfrånvaro eller vid 

hög patientbelastning. Personalen kan då tvingas att arbeta i 20 timmar. I den gamla 

lagstiftningen låg problemet i att om medarbetarna gjorde fel under dessa förhållanden så var 

det individens fel och det var denne som anmäldes. Denna lagstiftning har nu förändrats till 

att organisationen har ett ansvar att ordna förutsättningarna för de anställda.  

4.8 LÄRANDE I ORGANISATIONEN 

Det finns en problematik kring hur man pratar om Lean. Därför att PDCA-cyklerna, 

som bygger på en syn om lärande och handlar om att man måste lära sig själv hela 

tiden. Så även om det är andra som har denna kunskap så måste personalen själv 

skaffa sig denna. Detta görs genom att testas och provas, vilket är ett ganska långsamt 

sätt att tillägna sig kunskap. (Håkan Aronsson) 

Förutom att jobba på ovanstående sätt så finns ett behov av att lyfta in kompetens i 

organisationen, men då inte via konsulter påpekar Aronsson. Kunskap behöver utvecklas på 

ett mer strukturerat sätt vilket enligt Aronsson närmar sig vad forskare håller på med. Detta 

har inte riktigt bedrivits inom vården utan SKL har haft en tendens att driva projekt där de har 

samlat sjukhus som är intresserade av att jobba med en viss fråga och så har de jobbat med 

dessa metoder och kommit fram till något och sedan släppt detta. Men enligt Aronsson krävs 

ett mycket mer strukturerat arbete med kunskapsutveckling. Sedan kommer man till hur 

kunskap ska överföras från en organisation till en annan. Detta är ett nödvändigt komplement 

för att ta sig framåt, för annars hamnar man i situationen att alla måste lära sig allting själva 

från början. Utan att man behöver läsa en bok eller tala med dem som kan. Precis som 
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universiteten idag tillämpar sin metodik d v s att man lär människor saker som de sedan kan 

gå ut och tillämpa. Det strukturerade lärandet är något som Aronsson anser vara den del som 

sjukhusen måste jobba mer med. Dessutom att man tar vid där ett annat projekt tog slut och 

inte behöver börja om på nytt hela tiden.  
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5 EMPIRI - LEAN PRODUCTION BLIR LEAN HEALTHCARE I SVENSK SJUKVÅRD 

– FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETTA. 

En sammanfattning följer nedan om det som behandlats i föregående kapitel för att ge en 

återkoppling för läsaren och en grund för vidare läsning.  

5.1 EN SAMMANFATTNING 

Till skillnad ifrån kommersiella organisationer fokuserar den svenska sjukvården på att lösa 

uppkomna problem efter hand, istället för att genomföra preventiva åtgärder. Detta är något 

som de kommersiella organisationerna har varit tvungna att anamma pga. av allt hårdnande 

konkurrens. Sjukvården har vid flera tillfällen varit föremål för förändring, dock med 

varierande resultat. Det balanserade styrkortet är ett exempel på implementering av en 

kommersiell modell, dock har denna modell allt som oftast används i andra syften än vad den 

var avsedd att användas för när den utvecklades. Generellt när modeller implementerats inom 

sjukvården handlar det om att endast vissa delar av modellen har implementerats utan närmare 

tanke på vad den grundläggande logiken är med modellerna. Vilket har fått till konsekvens att 

den ursprungliga logiken har blivit borttappad.  

Den svenska sjukvården har idag allt som oftast ”Lean Production” och Toyota som förebild 

när de implementerar ”Lean Healthcare” som filosofi. En filosofi som utvecklats för 

tillverkningsindustrin, hur kan denna passa in i den svenska sjukvårdens organisation?  

Dessutom löser denna implementering eventuella problem inom svensk sjukvård eller skapar 

den endast fler? Det troliga är att det finns vissa delar inom svensk sjukvård där filosofin 

passar bättre än andra. En annan aspekt av införandet av ”Lean Healthcare” är hur man ser till 

de eventuella vinster som införandet genererar? Ska dessa vinster då användas till att förbättra 

patientvården, minska köerna eller förbättra arbetsmiljön för organisationens medarbetare? 

Hur ser den svenska sjukvården ut idag, detta redogörs för i kommande kapitel där fyra 

sjukvårdsinrättningar har undersökts.  
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5.2 BRAHEHÄLSAN 

Brahehälsan i Löberöd i Eslövs kommun är en vårdcentral som drivs av Praktikertjänst AB. 

Mottagningens läkare är delägare. Brahehälsan har vårdavtal med Region Skåne. Brahehälsan 

har 7000 listade patienter och drygt 20 medarbetare – läkare, distrikts/BVC-sköterskor, 

undersköterskor, sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeut. 

5.2.1 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Innan ”Lean Healthcare” implementerades befann sig Brahehälsan enligt verksamhetschefen 

Karin Träff Nordström i en situation där "alla sprang som skållade råttor” utan att ändå hinna 

med det de skulle. Strukturen var bristfällig. 

5.2.2 FÖRANKRING 

Beslutet att införa Lean kom efter att Brahehälsans verksamhetschef hade läst en bok i ämnet 

och kom i kontakt med ett Leanföretag. Detta företag berättade under en halv dag för 

personalen vad Lean innebär och sedan togs beslut enhälligt vid ett personalmöte om att 

införa Lean. Personalen var mycket positiv till att införa det nya arbetssättet. Lean var dock 

inget nytt för Brahehälsan. De hade god kännedom om det Lean-arbete som bedrivits vid 

Universitetssjukhuset i Lund. En läkare på Brahehälsan hade länge varit positiv till att införa 

Lean och hade föreslagit att det skulle undersökas närmare.  

Efter introduktionen fick vi bekräftat att det är ett långsiktigt sätt att förändra arbetet, 

att alla blir involverade och att min ledarroll blir mer coachande än styrande, 

samtliga faktorer som vi eftersträvade liksom verktyg för att få en bättre struktur och 

ett smidigare flöde på vårdcentralen. (Karin Träff Nordström, verksamhetschef) 

5.2.3 IMPLEMENTERING 

Vid implementeringen tog Brahehälsan hjälp av två konsulter som tillsammans med åtta 

personer ur personalgruppen genomförde en värdeflödeskartläggning, ”den akuta patientens 

väg genom mottagningen”, under tre månader hösten 2009. Var en ur personalgruppen 

ansvarade för en typ av handlingsplan. Dessutom såg varje person ur personalgruppen till att 

knyta samman handlingsplanens aspekter med personer ur arbetsgruppen (d v s övriga i stort 

sett av medarbetarna) som de ansåg de behövde för en lyckad process. Vissa ur arbetsgruppen 
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kunde därmed också ingå i flera grupper ur personalgruppen. De åtta medarbetarna från 

personalgruppen var ansvariga för att arbetet blev gjort. 

• Dag 1: Denna dag beskrevs läget ifrån det att patienten steg in genom dörren till dess 

att de åter gick ut ur den och att journalen var komplett.   

• Dag 2: Gjordes en framtidskartläggning d v s. hur man ville att det skulle se ut. I slutet 

av denna dag presenterades dessa två dagarnas arbete för personalgrupp och 

verksamhetschef. 

• Dag 3: Gjordes en handlingsplan ifrån nutid till framtid. Denna presenterades senare i 

slutet av dagen för personalgruppen samt de andra arbetsgrupperna som skulle jobba 

med de olika delarna i handlingsplanen. Alla involverades i arbetet på något sätt. 

Därefter var det uppföljning av detta arbete efter en, två och tre månader. Efter den första och 

andra månaden var det avdelat en dag för att kontrollera var man befann sig i arbetet samt se 

vilka korrigeringar som var tvungna att genomföras. Dessutom tittades det på hur man hade 

hållit tidsplanen, vad som hade gjorts, vad behövde förändra och hur mm. I slutet av denna 

dag månad ett och månad två så rapporterade man återigen till personalgruppen de resultat 

man hade kommit fram till. Vid det tredje tillfället, månad tre, gjorde man en ny 

nulägesrapport för att konstatera hur det blev efter tre månader d v s vad det var vid just det 

tillfället. Detta stämdes av mot vad man hade tänkt att det skulle vara tre månader tidigare. 

Vissa saker hade blivit bättre än förväntat medan andra hade varit under förväntan. Därefter 

gjordes det upp en ny handlingsplan för vilka saker man skulle gå vidare med, d v s det som 

inte var klart eller det man ville jobba extra med.  

Det kan tilläggas att det var mitt under den hektiska perioden med svininfluensavaccinationen 

som implementeringsarbetet ägde rum. Anledningen till att Brahehälsan tog in extern hjälp 

var för att skynda på processen samt visa för alla inblandade att satsningen var allvarligt 

menad. Karin Träff Nordström anser att implementeringsarbetet var mycket framgångsrikt 

och skulle hon göra om allting från början skulle inget göras annorlunda. 

Enligt Karin Träff Nordström är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med 

implementering av Lean inom sjukvården att personalen känner sig delaktig. Ledningen ska 

vara drivande och enig samt förstå den verkliga innebörden av Lean och att det kan användas 

lika bra inom sjukvården som i annan verksamhet. 
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Arbetet med ”Lean Healthcare” genomsyrar hela Brahehälsans arbete genom ett ständigt 

ifrågasättande av arbetssätt och letande efter förbättringsmöjligheter. Det verktyg som 

används oftast är A3. Två A3-processer har gjorts öppet på en stor whiteboardtavla i 

personalrummet inför genomförande av viktiga förändringar. På detta sätt har alla 

medarbetare hela tiden kunnat följa processen och själva skriva kommentarer, förslag, 

analyser och också kunnat se på vilka grunder beslut har fattats.  

Det var ett enhälligt beslut att införa Lean. Arbetsuppgifterna är delegerade till 

medarbetarna att genomföra. Vi har en stor White-board-tavla som verksamhetstavla. 

På den finns våra mål och måluppfyllelse, ansvarsområden, nya rutiner. På den 

skriver vi också alla avvikelser och tar vid en kvarts tavelmöte med hela 

personalgruppen varje vecka upp vilka förbättringar som genomförts sedan förra 

veckan och för upp nya aktiviteter där tidsplan och ansvarig framgår. Den som skriver 

upp en aktivitet är också ansvarig för denna förbättringsprocess som detta innebär 

och den tid som behövs för att genomföra detta tar den ansvarige ut för att lösa detta 

på arbetstid. Stora problem bryts oftast ner till mindre delar för att möjliggöra att små 

åtgärder vidtas efter hand. Det är mellan 5-10 nya förbättringsaktiviteter varje vecka. 

Det finns även ett webbaserat alternativ till detta. (Karin Träff Nordström, 

verksamhetschef) 

5.2.4 EFFEKTER 

Det har inte genomförts några egna undersökningar eller mätningar om hur Brahehälsans 

patienter upplever förändringarna, men vårdcentralen ligger topp 5 i Skåne i Nationella 

patientenkäten både 2009 och 2010. Brahehälsan har visserligen haft gott renommé redan 

tidigare, men enligt Karin Träff Nordström hade patienterna märkt en försämring om Lean 

inte införts. Den produktionsökning som genomförts med samtidig ökad kvalitet hade inte 

varit möjlig utan arbetet med Lean. Resultatet av Lean-arbetet har överträffat förväntningarna 

med råge enligt Karin Träff Nordström. Hon menar att det inte finns några negativa effekter. 

Allt har varit positivt som smidigare arbetssätt och mer ansvarstagande från alla i 

personalgruppen. Karin Träff Nordström tycker att hennes jobb som chef har blivit mycket 

lättare och roligare eftersom det alltid finns verktyg att använda sig av vid olika problem. En 

annan positiv effekt är att fokus är på process och inte på person.  

Det har även försvunnit onödiga arbetsmoment som en följd av Brahehälsans Lean-arbete.  
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Läkarna skriver numera själva journalanteckningarna eller använder sig av röststyrd 

datautskrift. Det innebär att sekreterarna får tid över till annat och att journalerna 

blir klara och signerade samma dag. Mycket mindre spring för att leta efter saker 

eller personal. (Karin Träff Nordström, verksamhetschef) 

Vidare används mindre tid för att leta efter saker eller personal. Uppmärkning av skåp gör att 

det går lättare för personalen att finna det de letar efter.  

En åtgärd som har vidtagits när det gäller att hitta rätt personal, till exempel den som är utsedd 

akutsköterska är att märka upp det rum som är tilldelat den som är akutsköterska för dagen. På 

dörren till detta rum sitter det en inplastad lapp som talar om vem det är som är akutsköterska 

idag, så man slipper besvära andra sjuksköterskor med frågor om vem det är idag. Hittar man 

inte akutsköterskan så kan man då ringa henne på den telefon som hon har blivit tilldelad. 

Dessa förbättringspunkter faller tillbaka på det arbete som inleddes 2009. 

Trots ökad belastning och produktion har stressnivån minskat tack vare Lean-arbetet. 

Arbetet har blivit mer standardiserat genom fler tydliga och skriftliga rutiner vilket har 

underlättat för arbetet väsentligt på Brahehälsan. Nu flyter arbetet på mycket smidigare. 

Implementeringen av ”Lean Healthcare” har inte förändrat Brahehälsans ekonomistyrning, 

men verksamhetschefen menar att hon nu bekymrar sig mindre om ekonomin och har tillit till 

att om verksamheten hela tiden förbättras och kombineras med ett sunt ekonomiskt tänkande 

så kommer det ekonomiska resultatet att bli bra. Detta har stämt hittills med ständigt ökad 

produktion och därtill ökande intäkter. 

Vi kommer att fortsätta med Leanarbetet långsiktigt och har extern coachningshjälp 

några gånger per termin för att inte Leanprocessen ska stanna upp. Vår 

kvalitetsansvariga sjukgymnast går Leanledarutbildning under 2011 och vi kommer att 

låta fler personer utbilda sig så att Leanarbetet inte står och faller med mig. Vi gör hela 

tiden revideringar allteftersom vi lär oss mer och aktar oss för att fastna i olika verktyg 

eller modeller. Verksamhetstavlan kommer att finnas kvar men kommer sannolikt också 

att revideras efterhand som behoven ändras. (Karin Träff Nordström, verksamhetschef) 
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5.3 HÄLSOCENTRALEN AKKA 

Hälsocentralen Akka är belägen i Stockholmsförorten Västerhaninge. Det är sedan 1991 en 

personalkooperativt driven vårdcentral utan vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i 

verksamheten. Kooperativet har fått flera utmärkelser för dess vårdkvalitet. 

5.3.1 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Man har arbetat väldigt mycket med liknande saker innan man införde Lean. Det har 

varit mycket arbete som har varit tvärprofessionellt där andra yrkesgrupper har varit 

med. Dock har det inte varit lika stora kartläggningar förut. Det var inga stora 

problem. (Annika Karlsson, verksamhetschef) 

Att det blev just ”Lean Healthcare” som valdes beskrivs av verksamhetschefen som mer eller 

mindre av en slump. Hon upptäckte det och fann det intressant och spännande. Att 

kvalitetssäkra vårdcentralen var ett mål som växte fram allt eftersom arbetet fortskred. 

De starkaste motiven som växte fram när jag läste om sättet att arbeta på och att det 

då inte är en specifik struktur eller ordning utan att det är en filosofi som man arbetar 

efter som föll mig i smaken och att alla är delaktiga och alla är lika viktiga i 

utvecklingsarbetet som var det viktigaste. (Annika Karlsson, verksamhetschef) 

5.3.2 FÖRANKRING 

Det var verksamhetschefen som tog beslutet att införa ”Lean Healthcare”. Personalen var inte 

delaktig i beslutet. När det presenterades för ledningen tyckte de det var en bra idé och var 

med på det. Det fanns förvisso de som tyckte att det först borde kontrolleras för att ta reda på 

vad det de facto skulle innebära. Men det var ingen som tyckte att det var en dålig idé. Efter 

ett tag var alla positiva till att införa ”Lean Healthcare”. 

Det rådde till en början inte total enighet bland personalen om att ”Lean Healthcare” var det 

rätta.  

Det har väl varit en och annan som har tyckt att det är onödigt och varför ska vi hålla 

på med det här för, men jag tror att ungefär 95 procent tycker det här är bra att jobba 

med. (Annika Karlsson, verksamhetschef) 
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Beslutet förankrades genom att verksamhetschefen redogjorde för personalen vad ”Lean 

Healthcare” innebär och vilka fördelar det skulle kunna ha för verksamheten. 

5.3.3 IMPLEMENTERING 

Det började med att jag och en till ur ledningen gick en kurs på ett par dagar, sen 

hade vi en extern handledare som vi snubblade över här på vårdcentralen. Denne kom 

förbi och informerade, och utbildade och sen kom tillbaka med mer utbildning och gav 

mer utbildning och information. Detta är något som vi har fortsatt med över tiden med 

externa handledare. Handledaren gav alltså utbildning till all personal så man har 

jobbat och förstått detta minst en gång. (Annika Karlsson, verksamhetschef) 

Verktygen som används på Hälsocentralen är 5S och Lean-tavla med möten en gång varje 

vecka. Något personalen jobbar med är att förändra tidsbokningen. Det är deras största 

mätverktyg. Mätningar görs över hur många patienter som måste ringa två gånger för att få en 

tid, hur många patienter som ringer efter ett halvår och måste ringa två gånger för att få sin tid 

och hur många som hamnar rätt från början. Ett annat mätverktyg som används är att klocka 

patienten från det att de kommer in till att de åker hem igen, hur lång tid det tar och vilken 

förbättring i patient tid det blir. 

Vi arbetar med ett blädderblocksblad där alla medarbetare kan skriva upp 

problemområden/förbättringsområden. Detta som skrivs här diskuteras på 

personalmöten en gång/månad som sedan mynnar ut i Lean-arbete (Annika Karlsson, 

verksamhetschef). 

Verktygen har anpassats litet för att passa organisationen. Enligt verksamhetschefen ser det 

olika ut i varje grupp som arbetar.  

Arbetet med ständiga förbättringar sker genom avvikelserapporter. Hälsocentralen har en 

kvalitetsansvarig som sammanställer rapporterna, som sedan skickas till verksamhetschefen. 

Genom att utläsa rapporternas sammanställda resultat kan utläsas vad som måste göras.  

5.3.4 EFFEKTER 

Hälsocentralen har inte gjort några mätningar men muntliga svar har varit mycket positiva. 

Tillgängligheten till vården har ökat och de medicinska utredningarna har gått snabbare. 

Resultaten har överstigit förväntningarna enligt verksamhetschefen. 
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Det blir ett väldigt engagemang i medarbetargruppen. Man tar väldigt stort ansvar 

för sitt arbete och ser till att det blir gjort. Man lyfter mycket av bördan ifrån högre 

chefers övervakande. (Annika Karlsson, verksamhetschef) 

Om något negativt ska lyftas fram så är det att vissa medarbetare som är väldigt engagerade 

säger ja till för mycket vilket enligt Annika Karlsson kan innebära problem i förlängningen. 

Flera onödiga arbetsområden har försvunnit som en följd av Leanarbetet. Som exempel 

nämner Annika Karlsson Rehabavdelningen, som tidigare inte tog betalt för den behandling 

som patienterna verkligen fick. Sedan detta rättades till har det ekonomiska resultatet för 

avdelningen förbättrats mycket. 

Vidare fanns problem med att kuvert som skickats ut till patienter med provsvar eller 

tidsbeställning inte hade synlig text i fönstren på kuverten. Med hjälp av de rutiner som Lean 

gav kunde problemet upptäckas och en förbättring ske. 

Annika Karlsson beskriver arbetet med influensavaccinationen som visar på de positiva 

resultaten som ett förändrat arbetssätt enligt Lean gett upphov till. Trots att de hade ett stort 

antal patienter under denna hektiska period så gick ändå verksamheten med förlust med ett 

antal tusen kronor. Året efter gjordes detta på ett nytt sätt vilket ledde till en förtjänst på ett 

antal tusen kronor. Det som förändrades var bland annat att istället för att låta en 

distriktssköterska vaccinera en patient åt gången på sitt rum så öppnades ett stort 

konferensrum. Där vaccinerades 8-10 patienter åt gången och det var 3-4 sjuksköterskor som 

vaccinerade. Patienterna slussades in och ut med hjälp av medarbetare i väntrummet. De såg 

också till att patienterna hade klätt av sig så att det bara var att rulla upp armen och ge en 

spruta med vaccinet. Detta sparade mycket tid. Det var som mest 100 patienter som stod och 

väntade på vaccination. 

Hälsocentralen hade god information till medarbetare och patienter på anslagstavlor i entrén, 

via Internet och i tidningar. Dokumentationen lades över på sekreterare så att 

sjuksköterskorna kunde vaccinera istället för att skriva dokumentationen för att minska 

slöserierna med outnyttjad kapacitet. 
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5.4 LÄNSSJUKHUSET I KALMAR AKUTMOTTAGNINGEN 

Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar läns landsting. Studien rör 

akutmottagningen och materialet kommer från en intervju med avdelningschefen Lotta 

Petersson. 

5.4.1 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Det är viktigt att poängtera att det enligt avdelningschefen inte har skett en regelrätt 

implementering av Lean, men däremot så används flera av de verktyg som finns inom Lean. 

Smartare arbete som därigenom ger bättre patientvård och ett bättre arbetsklimat var målet 

med implementeringen. Akutmottagningen hade problem med logistiken och det var problem 

med oordning vilket gav upphov till onödigt dubbelarbete.  

5.4.2 FÖRANKRING 

Personalen var mycket positivt inställda till att införa ”Lean Healthcare”. Beslutet förankrades 

av ledningen i samråd med medarbetarna. Det var också viktigt att bygga upp rutiner hos de 

anställda.  

Det hela startade med att verksamhetschefen i slutet av 2004 gav en broschyr om ”The Toyota 

Way” till cheferna för att de skulle läsa igenom den till nästa möte och säga vad de tyckte. 

Den första omedelbara reaktionen var skepsis, men ledningen kom fram till att det skulle vara 

intressant att testa idén och filosofin bakom ”The Toyota Way”.  

Härefter gavs materialet till de anställda som fick samma premisser som cheferna d v 

s att de skulle läsa igenom materialet och se vad de tyckte och sen komma med åsikter. 

Därefter anordnades en tipsrunda med frågor under en förmiddag beträffande vissa 

premisser som är karakteristiska för The Toyota Way. Materialet samlades in och 

bedömdes därefter av ledningen och man konstaterade att för det första så jobbade 

man rätt Lean:t och för det andra att det fanns förutsättningar att jobba Lean:t inom 

sjukvården. Att införa detta på hela sjukhuset insåg ledningen att det skulle vara 

väldigt svårt men man ville börja med att införa det på sin avdelning och då främst 

genom att föra in begreppet för de anställda och skynda långsamt. (Lotta Petersson, 

avdelningschef) 
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Efter tipsrundan konstaterades mer konkret att avdelningen redan arbetade till viss del enligt 

Lean och genom små förändringar kunde detta ge mycket större positiva effekter. Det främsta 

motivet var att kunna erbjuda bättre patientvård eftersom verksamheten är till för patienterna. 

Filosofin har växt in hos medarbetarna under en långsam mognadsprocess. Från starten 

saknades en kraftfull och distinkt satsning utan det gick mer ut på att ha patienterna i fokus 

och tänka ”leant”. Slöserier som dubbelarbete skulle också undvikas. Förväntningarna har 

gradvis växt fram och resultaten har vida överstigit dessa förväntningar. 

Den ursprungliga tanken och målsättningen med Lean var att vi skulle tänka i 

termerna Lean och jobba mot den filosofin. I detta så har vi bytt chef två gånger och 

slagits samman med ambulansen. Dessa förändringar har ju lett till att vi har gång på 

gång på gång fått börja om. Trots detta har vi ett tänk som gynnar patienterna och 

vården. (Lotta Petersson, avdelningschef) 

5.4.3 IMPLEMENTERING 

Först ska påpekas att det enligt Lotta Petersson inte skett någon regelrätt implementering av 

Lean på akutmottagningen. Däremot så används flera av de verktyg som används inom Lean. 

Implementeringsarbetet genomfördes i små steg och i dialog med de olika intressenterna. 

Vidare så studerades noga hur andra sjukhus hade genomfört implementering av Lean och 

därefter anpassades detta till akutmottagningen.  

Vid implementeringen anordnades workshops med extern konsult. Konsulten hjälpte till med 

att titta på existerande värdeflödeskedjor och processflöden. Vid dessa workshops var det 

representanter inbjudna från hela Sverige. Det fanns då möjlighet att diskutera hur olika 

organisationer inom andra branscher har gjort, men även hur andra landsting samt privata 

sjukhus genomfört dessa delar. De processer som konsulten introducerade har sedan använts i 

den egna organisationen för att hitta svagheter i arbetet.  

Enligt Lotta Petersson är det viktigt för att lyckas med implementering av Lean att det finns 

ett ”top-down”- perspektiv. Landstinget eller ledningen ska sprida budskapet uppifrån och ner 

samtidigt som alla medarbetare ska få vara delaktiga i arbetet. Hon menar att det hade varit 

önskvärt med ett bredare perspektiv än vad fallet blev på deras avdelning. För 

akutmottagningens del handlade det mycket om att medarbetarna involverades i ett tidigt 
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skede. Sedan är det viktigt att inte ha för bråttom med implementeringsarbetet utan att skynda 

långsamt.  

Man hade kunnat önska att det skulle ha kunnat gått lite snabbare, det var ett litet 

avbrott mellan 2005-2008 men detta kan också ha varit bra eftersom det gav 

organisationen tid att hämta sig efter vissa förändringar samt att vi kunde läsa på än 

mer. (Lotta Petersson, avdelningschef) 

Arbetet med ”Lean Healthcare” fortgår genom fler workshops. Det finns även ett väl etablerat 

samarbete med andra sjukhus som exempelvis S:t Görans Sjukhus och deras akutmottagning. 

Genom detta samarbete görs jämförelser och erfarenheter utbyts. För närvarande bedrivs ett 

projekt med S:t Görans Sjukhus om hur handläggningstiderna ska kunna förkortas. Andra 

forum för informationsutbyte är akutkonferensen i Stockholm där bland annat diskussioner 

om Lean förs. 

De verktyg som främst används är 5S och standardiserande åtgärder i olika led. Checklistor 

och analys är också något som är viktigt i Leanarbetet. De flesta principer inom Lean används 

på avdelningen. För att passa organisationen har vissa verktyg och begrepp modifierats från 

den ursprungliga modellen, men de håller sig till Lean-filosofin. Det eftersträvas en utjämning 

av flödena inom avdelningen och det jobbas med värdeflödesanalyser i processarbetet. Att 

använda Just In Time (JIT) har visat sig vara svårt då det råder varierande åtgång och det är 

omöjligt ha noll i lager. Anpassning av de modeller som finns exempelvis av 5S har gjorts för 

att passa in på akutmottagningen och det gäller även de andra modellerna att det krävs olika 

modifieringar för att de ska passa in i organisationen men det går inte att generalisera hur det 

har gjorts utan det skiljer sig åt beroende på tid och åtgärd.  

Vidare nämner Lotta Petersson projekt som handlar om att jobba rätt och att inte lämna över 

halvfärdiga projekt till oinsatta medarbetare. Scheman ska också vara anpassade efter behov 

och efterfrågan av personal.  

Arbetet med ständiga förbättringar sker främst genom avvikelsesystemet. Det innebär att titta 

på de små sakerna i vardagen och se hur dessa kan förbättras. Avvikelsesystemet fungerar bra, 

men det finns dock en inbyggd förskjutning i systemet från anmälan och analys till vidtagna 

åtgärder. De vanligaste förbättringsförslagen rör hur arbetet ska gå lättare att genomföra samt 

hur vården ska bli bättre för patienterna.  
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Arbetet har definitivt blivit mer standardiserat vilket har ökat säkerheten och lett till en vård 

på mer lika villkor. Akutmottagningen har infört en Triagemodell för att bedöma vårdbehov 

och prioriteringsgrad av patienten utifrån dennes anamnes, symptom och ibland även 

vitalparametrar. Vitalparametrar är patientens uppmätta andningsfrekvens, saturation 

(syrgasmättnad), puls, blodtryck, kroppstemperatur och vakenhetsgrad. Bedömningen 

resulterar i en gradering i färg eller siffror som anger hur länge det är medicinskt säkert för 

patienten att vänta på en första läkarkontakt. Triagenivå 1 (röd) kräver omedelbar 

läkarkontakt till skillnad från nivå 5 (blå) där det anses vara säkert för patienten att vänta upp 

till fyra timmar.169 

Målet är att hålla en jämn takt i hela flödet. Att titta på tiden för arbetsskapande till icke 

arbetsskapande flöden är en del i arbetet med att kartlägga och visualisera processerna. Sedan 

är det viktigt att ha kunskap att utgå ifrån när något ska mätas.  

5.4.4 EFFEKTER 

Den största positiva effekten med Lean är ett smartare arbetssätt. Vården har blivit mer 

optimal med minskade ledtider och bättre information och vård. 

Några negativa effekter har Lotta Petersson svårt att finna. Det skulle kunna vara att Lean 

åskådliggör många saker där viljan finns att påverka men möjligheter saknas eftersom man 

inte alltid har makten att bestämma eller att det tar lång tid att implementera denna förändring.  

Eftersom vi inte var ju inte kraftfulla och distinkta med implementeringen av lean ifrån 

början, utan det var mer att det var något som skulle mogna och filosofin ska 

långsamt växa in bland de anställda. Att vi ska ha patienterna i fokus och tänka Leant 

var mer den förväntan vi hade. Undvika dubbelarbete.  Dessa förväntningar som växte 

fram har dock vida överstigit förväntan. Den ursprungliga tanken och målsättningen 

med Lean var att vi skulle tänka i termerna Lean och jobba mot den filosofin. I detta 

så har vi bytt chef två gånger och slagits samman med ambulansen. Dessa 

förändringar har ju lett till att vi har gång på gång på gång fått börja om. Trots detta 

har vi ett tänkt som gynnar patienterna och vården. (Lotta Petersson, avdelningschef) 

Hur patienterna upplever förändringarna är svårt att bedöma då det skett en stor ökning av 

antalet patienter. Generellt sett är de mycket positiva och det har bland annat kommit till 
                                                
169 Krey, 2009 
 



 
 

 

72  

uttryck i form av positiva svar i en patientenkät. Kritik som kan riktas mot enkäten är att det 

är svårt att bedöma kvaliteten på svaren då det finns en viss risk att patienternas svar 

påverkats av att de befann sig på sjukhuset när de fyllde i enkäten. Det kan inte uteslutas att 

vissa patienter kände oro för att deras svar skulle påverka den vård de skulle få. 

Som en följd av Lean-arbetet har oordningen på avdelningen minskat och därmed onödigt 

letande efter utrustning. Eftersom mycket har kunnat sorteras bort har också lagren minskats. 

Utrustning har placerats om för att minska onödiga rörelsemoment. Genom standardiseringen 

har arbetsmomenten förbättrats. Teamen har placerats mer centralt vilket också leder till 

minskad tidsåtgång. Det är dock enligt Lotta Petersson svårt att säga om stressnivån har 

förändrats sedan införandet av Lean. 

För att styra verksamheten utifrån patienternas behov sker arbetet flödesinriktat med 

verksamhetsanpassade arbetstider. Det finns team som är verksamma på olika stationer men 

som den ledningsansvariga sjuksköterskan kan fördela om efter behov. Arbetet sker i 

samverkan med avdelningar och serviceenheter för att hitta system som innebär att de kan 

möta det aktuella behovet av till exempel prover, röntgen, vårdplats och så vidare. De 

försöker att införa teambedömning med specialistläkare direkt då patienten kommer och även 

göra så mycket som möjligt med patienten direkt. 

Vi arbetar flödesinriktat med verksamhetsanpassade arbetstider, vi har team som är 

verksamma på olika stationer men som den som är ledningsansvarig sjuksköterska 

kan fördela om efter behov. Vi arbetar i samverkan med avdelningar och våra 

serviceenheter för att hitta system som innebär att de kan möta det aktuella behovet av 

t e x prover, röntgen, vårdplats osv. Vi försöker att införa teambedömning med 

specialistläkare direkt då patienten kommer och även göra så mycket som möjligt med 

patienten direkt. (Lotta Petersson, avdelningschef) 

De ekonomiska effekterna av Lean-implementeringen är däremot osäkra och 

ekonomistyrningen har inte förändrats på något nämnvärt sätt.  

Inom kommunal sektor tänker man väldigt kortsiktigt och det ger också ett dåligt 

ekonomiskt resultat. (Lotta Petersson, avdelningschef) 

Vidare poängterar Lotta att arbetet mot målet att ge vård inom tre timmar kommer att 

fortsätta.  
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Sättet att närma sig detta mål är genom att sätta kompetensen i första ledet hos de 

anställda. Vi kan på detta sätt nå en ökad kvalité i det vi gör. (Lotta Petersson, 

avdelningschef) 

5.5 LÄNSSJUKHUSET I KALMAR DIAGNOSTISKT CENTRUM  

Diagnostiskt centrum arbetar länsövergripande och innefattar fem verksamhetsområden. 

Dessa är avdelningen för klinisk patologi, fysiologiska kliniken, klinisk mikrobiologi och 

vårdhygien, lokalt biobankscentrum samt länsenheten för klinisk kemi. Drygt 200 anställda 

utför årligen 4,5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Medarbetarna 

medverkar i kliniska ronder, kompetensutveckling av vårdpersonal, kvalitetssäkring och 

patientsäkerhetsarbete. Diagnostiskt centrum fungerar också som vetenskapligt 

kompetenscentrum. Aktivitet bedrivs inom flera forskningsområden och både analytiskt stöd 

och handledarkompetens erbjuds vid forskning och utveckling som pågår inom de medicinska 

verksamheterna.170 

Avsnittet om Diagnostiskt Centrum bygger på en intervju med centrumchefen vid 

Diagnostiskt centrum Bente Transö.  

5.5.1 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Innan ”Lean Healthcare” applicerades var arbetet redan i hög grad systematiserat och 

certifierat enligt ISO-standard.  

Vi jobbar mycket med analysmetoder och har nått stor framgång men det som jag har 

upptäckt som en brist är synen och kunskapen om sjukvårdsprocessen och vår egen 

process på laboratoriet. Vi har stora förbättringar att göra om vi kan kartlägga de 

brister vi har i variationer och processer. (Bente Transö, centrumchef) 

Beslutet att införa ”Lean Healthcare” kan till stor del tillskrivas Bente Transö. Det började 

med att hon lyssnade på Scanias VD Leif Östling vid ett möte anordnat av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) 2007. Där berättade Östling om Scanias produktionssystem 

och de förbättringar som hade gjorts avseende minskade sjukskrivningar och 

personalomsättning. Detta tyckte Bente Transö lät mycket intressant och hon lyckades få med 

                                                
170 http://www.ltkalmar.se/lttemplates/SubjectPage____11277.aspx 
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sig sin ledningsgrupp på besök på Scania. Därefter togs beslutet om att implementera Lean 

och den filosofi det står för. 

En drivkraft till att välja ”Lean Healthcare” som arbetsmodell var att regeringen avsatte 30 

miljoner kronor till landstingen för att jobba med förbättringar. Landstinget i Kalmar län 

startade då en satsning på systematiskt förbättringsarbete som kallades ”varje dag lite 

bättre”.171 Citatet är hämtat från Mr. Takeuchi, som tidigare var verksam inom Toyota.172 

I och med detta kunde medarbetare i landstingets olika verksamheter söka pengar för att jobba 

med förbättringsprojekt. Arbetsgrupper inom förbättringskunskap utvecklades.  

Många projekt var väldigt bra men det saknades en åtgärd som ledde till en 

systematisk genomgripande förändring av vårt dagliga arbete och arbetssätt. I och 

med detta så ansåg jag att det sätt som Scania arbetade på skulle kunna ge bättre 

resultat än det som vi åstadkom med nuvarande projekt. (Bente Transö, centrumchef)  

5.5.2 FÖRANKRING 

Medarbetarna har varit delaktiga genom att de har samlats för information och introduktion 

till ämnet.  

Jag tillsammans med avdelningschefer har under tiden 2009 och framåt haft en 

studiecirkel där vi har studerat litteratur inom Lean och där har vi kommit fram till att 

Lean är ett bra verktyg för förbättring. Vi är också väldigt medvetna om att detta är 

ett ledningens verktyg och att man måste som ledare vara ute dagligen, Scania är vår 

inspiration till detta för de lever och arbetar med denna princip en bra tid tillbaka. 

(Bente Transö, centrumchef). 

På Diagnostiskt Centrum har man valt att inte kalla ”Lean Healthcare” för detta utan istället 

döpa det till Diagnostisk Centrums förbättringsmodell för att minska risken för eventuell oro 

om förändring och andra negativa tankar om detta. Organisationen ansökte om pengar från 

Europeiska socialfonden för att genomföra en breddutbildning för alla 220 medarbetare i april 

2009 tillsammans med medarbetare ifrån Scania. I denna grupp ingick också 

förbättringsledare från landstinget. Gruppen tillbringade två dagar på internat där olika teman 

behandlades. Efter detta seminarium lades det på agendan att jobba med daglig styrning. 

                                                
171 http://www.ltkalmar.se/lttemplates/SubjectPage____6919.aspx  
172 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.67892!forum3_lätt.pdf  
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Sedan gick några medarbetare utbildningen ”Ledarskap för förbättring av hälso- och 

sjukvård” på Växjö universitet. Inom ramen för denna kurs så gjordes ett mindre arbete inom 

Lean-konceptet där medarbetarna tillfrågades om vad de tyckte om den dagliga styrningen 

och dess principer. Frågor som behandlades var bland annat om den dagliga styrningen 

upplevdes som värdefull, engagerande och förbättringsskapande. Resultaten av studien var 

överlag mycket positiva.  

5.5.3 IMPLEMENTERING 

Vi ville inte införa en massa lean verktyg utan vi ville hålla oss till principen om den 

dagliga styrningen och identifiera förbättringsområden och systematiskt ta hjälp av 

hjulet (Bente Transö, centrumchef). 

Bente Transö hänvisar till Nolan och Demings ”Förbättringsmodell” (se figur 5) som är den 

grundmodell och arbetsmetodik som används inom Landstinget i Kalmar län. Modellen 

innehåller tre viktiga frågor samt testhjulet PGSA. Bente Transö beskriver hur modellen visar 

på vad som måste göras. Först måste mål sättas upp och dessa måste sedan mätas och idéer tas 

fram. Vidare ska förslag till förbättringar ges och dessa måste sedermera testas. PGSA-hjulet 

(Planera – Gör – Studera – Lär) är en metod för att systematiskt testa förändringarna genom 

att pröva dem och sedan dra slutsatser av observationer och mätvärden. 

 

FIGUR	  6:	  FÖRBÄTTRINGSMODELLEN	  (KÄLLA:	  
HTTP://WWW.LTKALMAR.SE/LTTEMPLATES/SUBJECTPAGE____7480.ASPX)	  
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"Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar innebär förändring"173 

Följande exempel illustrerar hur denna förbättringsmodell fungerar i praktiken: 

Blodgivare uteblir som är kallade vilket leder till att avdelad personal står sysslolösa 

och det kan också vara som så att man då saknar blod. Detta är ett problem, som 

sedermera mäts så att man kan konstatera i vilken utsträckning som blodgivare 

faktiskt uteblir. Med detta kan vi då konstatera varför de uteblir. Vilka åtgärder skall 

vi då vidta för att förbättra detta? (Bente Transö, centrumchef). 

Lärandet har till största delen skett genom egna studiecirklar och besök på Scania. Extern 

hjälp har använts i begränsad omfattning genom kontakt med en medarbetare på Scania som 

har eget konsultföretag. Denna person ska hjälpa till att införa ett par verktyg. Han är dock 

inte med i arbetet utöver detta utan arbetet med Lean bedriver Diagnostiskt Centrum själva.  

Bente Transö har gått på seminarier för ledare i vården anordnat av SKL. Detta var en 

utbildning inom Lean som genomfördes vid ett antal tillfällen.  

Till de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med att implementera Lean i sjukvården 

hör ledarens engagemang menar Bente Transö. Om inte ledaren är tydlig och vet vad denne 

vill kan denne inte kommunicera detta till sina medarbetare. Detta leder till att ingenting blir 

gjort och implementeringen kommer då med största sannolikhet att misslyckas. Med de 

kunskaper de har idag skulle de inte ha ändrat på någonting vid deras tidigare 

implementeringsarbete. 

Vi har ett pilotprojekt med Scania konsulten som berör värdeflödesanalys via 

processkartläggning som är planerat att genomföras i närtid. (Bente Transö, 

centrumchef). 

Enligt Bente Transö är det framför allt är verktyget daglig styrning samt att beskriva 

processen och värdeflödesanalys som används. Standardisering är en viktig del vilket också är 

ett krav för verksamhetens ISO-certifiering. 

5S innebär för Diagnostiskt Centrum att materialen ska vara på rätt ställe och i lagom mängd. 

Ordning och reda ska råda. Maskiner, prover och annan utrustning ska inte befinna sig på 

                                                
173 http://www.ltkalmar.se/lttemplates/subjectpage____7480.aspx  
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olämpliga ställen eftersom mycket tid då går till spillo genom att behöva förflytta sig mellan 

dessa platser.  

Diagnostiskt centrum ska i en nära framtid påbörja arbetet med att kartlägga och visualisera 

sina processer i och med det tidigare nämnda pilotprojektet. Det konstaterades genom arbetet 

vid Växjö universitet att det fanns vissa flaskhalsar eftersom en processbeskrivning gjordes 

för att lokalisera sådana. 

5.5.4 EFFEKTER 

Implementeringen kunde ha gått snabbare, men annars är Bente Transö nöjd med resultatet av 

Leanarbetet som hon anser svarar mot förväntningarna. 

Den största positiva effekten med Leanarbetet är ett arbetssätt som dagligen och medvetet 

involverar medarbetarna i arbetsprocesserna och förändringsarbetet.  

Eftersom verksamheten redan innan implementeringen av Lean var certifierat enligt ISO har 

arbetet inte blivit så mycket mer standardiserat. 

Det har också försvunnit onödiga arbetsmoment som en följd av Leanarbetet. Bente Transö 

menar att det inte hade uppmärksammats att de elektroniska journalerna som skickades blev 

liggande i systemet om inte det ständigt hade funnits ett engagemang till förbättring och 

rutiner för att leta efter förbättringar. Stressnivån är dock fortsatt hög trots Leanarbetet. 

Någon generell anpassning av Lean för att passa på Diagnostiskt Centrum finns inte utan det 

skiljer sig från fall till fall. 

Arbetet med ständiga förbättringar sker genom revisioner och att de instruktionsprogram och 

arbetsbeskrivningar som finns följs. Alla förbättringar dokumenteras och rapporteras sedan in 

i ett elektroniskt förslagssystem. Det finns däremot inga speciella incitament för att lägga 

förbättringsförslag. 

Som exempel på förbättringsförslag nämner Bente Transö det nya elektroniska 

rapporteringssystemet med provsvar som lätt kunde leda till att man glömde sända iväg 

provsvaren till avsändaren.  

Åtgärden blev att man genomförde utbildning och information om detta. En 

förändring av arbetssättet var att man tillsatte en person som kontrollerar att detta 
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blir gjort istället för att varje medarbetare ska ägna tid åt detta. (Bente Transö, 

centrumchef). 

Någon ekonomisk analys av Lean-arbetet har inte gjorts och ekonomistyrningen har enligt 

Bente Transö inte påverkats. 

Pilotprojektet med Scanias konsult är ett exempel på framtidsarbetet.  

Det handlar om att införa några enkla saker systematiskt och göra det grundligt och 

systematiskt. Det kräver ingen hög utbildning eller särskilda kunskaper eller konsulter 

för detta. Det är lätt att man anlitar en konsult men när konsulten sen försvinner så 

försvann kunskapen Här är det viktigt att vi är de som står för kunskapen och därmed 

också förändringen eftersom det är vi som jobbar här och finns kvar i organisationen. 

Det är vi som ska driva och hålla det levande.” (Bente Transö, centrumchef). 
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6 ANALYS 

I detta kapitel analyseras det empiriska material vi har samlat kring ”Lean Healthcare” mot 

den tidigare presenterade teorin. 

6.1 INLEDNING 

Ett genomgående tankesätt hos alla intervjuade är att en av den viktigaste skillnaden mellan 

”Lean Healthcare” och tidigare förändringsprojekt är att med ”Lean Healthcare” så är 

medarbetarna fullt delaktiga. Initiativet kommer från de medicinskt professionella och är inte 

påtvingat av administratörer och politiker. 

En omorganisation kan vara ett strategiskt val. Vid en omorganisation skapas framtida mål för 

att på så sätt försöka få den framtida nyttan att maximeras. En annan orsak till omorganisation 

är att man tvingas vidta åtgärder mot förändrade omvärldsförutsättningar. Inom sjukvården 

kan detta exemplifieras med att på grund av de ökade förväntningarna att vidta åtgärder när 

problemen uppkommer, så tar man in nya modeller för att visa på att man försöker lösa dessa 

problem. Att införa nya modeller för att tillfredsställa omvärldens syn på verksamheten och 

inte kundens (patientens) behov kanske inte är det strategiskt bästa sättet.174 	  

                                                
174 Jacobsson, 1994 
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6.2 IMPLEMENTERINGSMOTIV 

Här diskuteras varför de olika sjukvårdsinrättningarna har valt att införa ”Lean 

Healthcare”.  

I nedanstående tabell redogörs för vilka implementeringsmotiv de olika vårdinrättningarna 

haft för ”Lean Healthcare”. 

	   Brahehälsan	   AKKA	  
Hälsocentralen	  

Akutmottagningen	  
Länssjukhuset	  i	  

Kalmar	  

Diagnostiskt	  Centrum	  
Länssjukhuset	  i	  

Kalmar	  
Driftform Privat Kooperativ Landstingsdriven Landstingsdriven 

Drivkrafter Lednings-
driven Ledningsdriven Ledningsdriven 

Ledningsdriven och 
politiskt i form av 
bidrag från regering 
och EU. 

Motiv för 
Lean 

Förbättra 
strukturen, 
Engagera 
medarbetarna 

Intressant och 
spännande 

Problem med 
oordning och 
dubbelarbete 

Positiva resultat från 
Scania 

Mål Bättre struktur, 
smidigare flöde 

Utjämnat flöde, 
Kvalitets-
säkring 

Bättre patientvård 
genom smartare 
arbete.              
Vård inom tre 
timmar 

Kartlägga brister i 
variationer och 
processer. 

Mått   

Antal gånger 
patienten måste 
ringa för 
tidsbokning och 
behandlings-tid 

    

TABELL	  5:	  IMPLEMENTERINGSMOTIV	  FÖR	  ”LEAN	  HEALTHCARE	  

Vår studie har grundat sig på fyra vårdinrättningar där vi kunnat konstatera att motiven till 

införandet av Lean skiljt sig mellan dem. En gemensam nämnare är att de alla upplever en 

ökad press på effektivitet. Enligt Hallin & Siverbo grundar sig detta på att eftersom 

sjukvården historiskt sett har blivit bättre och bättre så förväntar vi oss dessa ständiga 

förbättringar även i framtiden.175 Konkurrensutsättning har också spelat en roll och Lean ses 

som en metod att skapa effektivare processer. Men det är inte vara yttre motivationsfaktorer 

som ligger bakom viljan att implementera Lean. Det finns även en ambition att bli bättre för 

                                                
175 Hallin och Siverbo, 2003 
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dem de är till för nämligen patienterna. 

Enligt forskare, däribland Mazzocato m fl har begreppet ”Lean Healthcare” kommit att bli en 

allt vanligare term inom sjukvården.176 Aronsson påpekar ju också i vår förstudie att det 

började med TQM, sedan följde öppen mottagning och bra mottagning och nu Lean. Tidigare 

studier visar på att när en modell införts som grundar sig på mode och inte på aktuella 

problem så har dessa modeller inte fungerat helt och hållet eller så har de problem man har 

haft inte blivit lösta.177 En relevant fråga att ställa sig är varför utvecklar inte sjukvården egna 

modeller, modeller som kan fungera i deras specifika verksamhet. Varför modifieras modeller 

utvecklade från den kommersiella sektorn. Detta kan bero på att det är enklare att ta in en 

redan färdigutvecklad modell och sedan modifiera den än att utveckla en helt ny samt att den 

nya modellen erbjuder möjligheter att rätta till problem som skapades av de föregående 

modellerna. De problem som tidigare modeller gav upphov till har den kommersiella sektorn 

analyserat och kommit fram till en lösning på hur man ska lösa och då är det enkelt att kopiera 

denna modell för att lösa sina egna problem. Sjukvården situation är ungefär densamma idag 

då de inför ”Lean Healthcare”. Tidigare modellers problem tror man kan lösas genom att inför 

en ny ännu en ny modell. Ser man till sjukvårdens syn på andra aspekter anser vi att 

införandet av nya modeller går emot vad man annars förespråkar och det är att man inte ska 

använda delar som obestridligt fungerar inom vården. Synsättet om att endast införa 

obestridligt fungerande och användbara processer inom vården anser vi även skulle vara till 

gagn för den organisatoriska sidan, detta skulle med all sannolikhet medföra högre 

träffsäkerhet i vilken modell som tillför organisationen något. Införandet av Lean-filosofin ses 

som en lösning på nuvarande problem och tillämpligheten är oberoende av organisationstyp.  

Införandet av ”Lean Production”, enligt teorin, beror oftast på att organisationer vill slimma 

sin organisation och korta ner ledtiderna för att därmed bli mer flexibla för att på så sätt ge 

kunden bättre service. Detta uppnås genom att ta bort de aktiviteter som är icke 

värdeskapande i organisationen, förbättra flödena med hjälp av Lean-verktygen och upprätta 

standards när det kommer till rutiner vid arbete.178 De mål som sjukvården har med ”Lean 

Healthcare” överensstämmer i stort med de mål som de kommersiella bolagen sätter upp vid 

implementering av ”Lean Production”. De generella målen med ”Lean Healthcare” är att öka 

säkerheten och kvalitén för patienterna, minska vistelsens tid på sjukhuset och mängden 

                                                
176 Mazzocato m fl, 2010 
177 Anhede och Lord, 2009 
178 Womack och Jones, 2003 
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förseningar samt att öka de anställdas arbetsmiljökvalitet.179 

Man kan fråga sig hur det kommer sig att fyra vårdinrättningar som alla har identifierat olika 

problemställningar kan välja samma lösning. Eventuellt är det som Aronsson förklarar att 

”Lean Healthcare” är en del av trenden att förnya sig, ”först var det TQM sen öppen 

mottagning, bra mottagning och nu är det Lean”. Implementeringen av Lean och andra 

modeller innan detta har alla följt det rådande modet och detta mode har inte alltid 

överensstämt med det behov som organisationen har haft. Resonemanget ger lätt anstiftan till 

att ”Lean Healthcare” då skulle kunna vara ett led i denna trend.  

Sjukvårdsinstitutionernas överordnade mål med implementeringen av Lean är för samtliga en 

önskan om förbättrad effektivitet, frågan är om detta kan uppnås genom att omorganisera 

organisationen. Det har visat sig att effektivisering av offentliga verksamheter har vid tidigare 

försök har varit små som i fallet med beställar- utförarmodellen.180 Hur vet sjukvården att de 

har de förutsättningar som krävs för att implementera Lean? Vid en implementering av Lean 

bör det kanske göras gällande att det sker en modifiering av Lean -filosofin till den struktur 

som råder på sjukhuset istället för tvärtom. Frågan är dock om det är möjligt att göra denna 

anpassning utan att filosofin förlorar sitt syfte. Vid tidigare implementering av kommersiella 

modeller till att gälla i sjukvården har det ju visat sig att dessa behövts förändras i sådan 

utsträckning att logiken i filosofin har i stort gått förlorad. Ett utmärkt exempel på detta är det 

balanserade styrkortet (BsC) som vid implementeringen i sjukvården var i behov av stora 

modifieringar. Dessa modifieringar ledde till slut att BsC till slut kom att bli ett verktyg för 

olika enheter i form av diskussionsunderlag, istället för att vara det tänkta styrmedlet till 

ledningen.181 Att ett styrmedel modifieras behöver inte medföra att det blir dåligt, men det 

innebär oftast att den grundläggande logiken går förlorad, vilket kan medföra att modellen 

inte tillför sjukvårdsinstitutionen något.  

Obeaktat anledningen till implementeringen av ”Lean Healthcare” kan det fastställas att det 

inte tagits någon större beaktande till organisationens behov. Detta är något som även har 

konstaterats i införandet av tidigare modeller tagna ifrån den kommersiella sektorn. Flera av 

de tidigare modellerna har oftast använts då endast använts under en kortare tid och fungerat 

på ett sätt som skiljer sig ifrån den ursprungliga tanken. Ser vi till användningen av det 

balanserade styrkortet så är detta fallet. I sjukvården har det balanserade styrkortets utseende 
                                                
179 Westwood, 2007 
180 Hallin och Siverbo, 2003 
181 Funck, 2009 
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kommit att skilja sig mot det kommersiella, detta till stor del pga. av deras vitt skiljande 

förutsättningar. Som Aidemark påpekar så saknas sambandet som det balanserade styrkortet 

förutsätter, mellan kunderna (patienterna) och det finansiella perspektivet.182 Sjukvården 

verkar inte alltid ha sett till vad den nödvändiga förändringen har varit för att lösa problem 

utan vilken modell finns disponibel idag, och därefter situationsanpassat dessa för den 

rådande situationen. 

6.3 FÖRANKRINGSPROCESSEN 

Här diskuteras hur förankringsprocessen har sett ut på de studerade sjukvårdsinrättningarna. 

I nedanstående tabell redogörs för förankringsprocessen hos de olika vårdinrättningarna haft 

för ”Lean Healthcare”. 

	  

Brahehälsan	   AKKA	  
Hälsocentralen	  

Akutmottagningen	  
Länssjukhuset	  i	  

Kalmar	  

Diagnostiskt	  
Centrum	  

Länssjukhuset	  i	  
Kalmar	  

Driftsform	   Privat	   Kooperativ	   Landstingsdriven	   Landstingsdriven	  

Förankring	  

Leankonsulter 
berättade för 
medarbetarna 

Verksamhetschefens 
redogörelse 

Ledningen i 
samråd med 
medarbetarna 

Studiecirkel 

Personalens 
inställning 

Mycket 
positiv 

Fem procent var 
emot Mycket positiv Mycket positiv 

TABELL	  6:	  FÖRANKRINGSPROCESSEN	  FÖR	  ”LEAN	  HEALTHCARE”	  

Nordström menar att denna förändringsprocess har en tydlig ledare. Varje enskild 

medarbetare har fått ett stort ansvar att genomföra förändring och de andra vet vem det är de 

ska vända sig till när det kommer till respektive förändringsperspektiv. Petersson, 

avdelningschef akutmottagningen på länssjukhuset i Kalmar, förklarar att det nu finns ett 

gemensamt synsätt på verksamheten och att det därmed är lättare att genomföra förbättringar. 

Centrumchefen på Diagnostiskt Centrum förklarar att denna förändringsprocess ger ett 

bredare stöd inom hela avdelningen och att det är lättare att fortsätta arbetet i rätt riktning.  

Aronsson poängterar också vikten av en ”top-down”-styrning på Lean med en tydlig 

strategisk ledning som vet vart man vill komma med implementeringen. Det är ledningen som 

har tagit besluten att implementera Lean i organisationerna och det är från ledningen som 

förändringen utgår. Innan beslut tagits om att införa Lean har relevant kunskap inhämtats och 
                                                
182 Aidemark, 2001 
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spritts i organisationen. Cheferna praktiserar gemba. De är synliga ute i verksamheten och 

kommunicerar Lean-filosofin till medarbetarna. 

Dessutom är en kritisk framgångsfaktor vid implementeringen att ledningen har med sig 

medarbetarna genom att påvisa att det ger resultat både effektivitetsmässigt och ekonomiskt. 

Nordström beskriver ytterligare att varje medarbetare medges den tid det behövs för att 

genomföra projektet. Detta har genererat väldigt positivt andra och ansvar enligt Nordström. 

Tidigare förändringsarbeten saknade många gånger detta grunddrag. Detta resonemang tyder 

på att Lean som förändringsprojekt ger medarbetarna med vägar och resurser att genomföra 

förändringarna. Avdelningschefen påpekar att en av de största fördelarna med Lean är att man 

”inte tvingar in förändringar i verksamheten” utan ”bygger en verksamhet på fungerande 

rutiner” samt att inspirera medarbetare till att själva komma med förslag på förändringar. 

Lean handlar inte om att förändringar ska bestämmas av ledningen för att därefter 

implementeras av de anställda. Ingen av de studerade organisationerna har några särskilda 

incitament för förbättringsförslag mer än att verksamheten ska bli bättre. Genom att alla 

medarbetare är involverade i detta arbete med att skapa förbättringar blir de engagerade och 

motiverade. När personalen får se att deras förbättringsförslag tas tillvara blir de ännu mer 

intresserade av Lean. Detta ligger i enlighet med det som Zidel framhåller, d v s att det är 

medarbetarna som ska driva på och att förändringarna ska främst komma underifrån.183 När 

ansvaret är flyttat ifrån ledningen ner till den enskilde byggs en organisation upp som bygger 

på lärande – en lärande organisation.184 

Petersson menar att Lean inte är att se som en kortvarig plan utan en ”filosofi som måste 

mogna och långsamt växa in bland de anställda”. Filosofin bygger ju på ett gemensamt 

tankesätt och värdegrund. Det stämmer med grundtanken som hävdar att Lean inte enbart går 

ut på att applicera ett antal verktyg utan att Lean är ett långsiktigt arbete.185 

Två av de avgörande faktorerna till en bestående förändring inom Lean tror vi är att Lean 

kommer ifrån medarbetarna samt att det är befästs ute i organisationen. De föregående 

förändringsprojekt fann troligen inte support hos medarbetarna då dessa inte utgick ifrån dem 

då de saknade den nödvändiga förankringen hos professionen. I och med detta faktum har 

medarbetarna saknat motivation till förändring. Lean-filosofin skulle kunna leda till motstånd 

eftersom förändringen syftar till bättre effektivitet vilket på sikt kan innebära ett mindre 
                                                
183 Zidel, 2006 
184 Ballé & Régnier, 2007 
185 Liker, 2010 
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personalbehov. Inga av våra studieobjekt har dock några planer på att dra ned på personalen 

vilket är en förutsättning för att bibehålla motivation och engagemang.  Angelöw förklarar att 

i en förändringsprocess är det essentiellt med deltagande och medverkande ifrån medarbetarna 

för att ett projekt ska bli framgångsrikt.186 När det kommer till Lean är det medarbetarna som 

är nyckelspelarna och de som driver och utvecklar verksamheten, vi tror därmed att 

förändringsmotståndet kommer att vara mindre. Eftersom det också finns ett stort stöd och 

förståelse för Leanfilosofin ovanifrån bidrar detta ytterligare till att öka förändringsviljan. 

Enligt Alvesson och Svenningssons motivationsteori benämnd interaktiv motivation ges det 

tydliga kopplingar till att medarbetarna kommer sträva mot att infria organisationens 

standards och anstränga sig extra.187 Detta om det finns en ömsesidig relation mellan 

medarbetaren och organisationen och att denna bygger på långsiktighet. Man känner sig 

”normal” om man gör som alla andra. På samtliga studerade sjukvårdsenheter har Lean spritt 

sig i organisationen och medarbetare samt chefer på olika nivåer är insatta i filosofin, därmed 

skulle man kunna kalla Lean för en typ av arbetsstandard. Med Lean som arbetsstandard finns 

det incitament för att arbeta med Lean enligt dess filosofi. På grund av medarbetares ökade 

inflytande kan det tänkas att det uppstår en större ömsesidighet mot organisationen i sin helhet 

vilket leder till högre motivation. Detta skulle kunna medföra att ett ökat ansvar gör att 

medarbetarna upplever en moralisk plikt att genomföra ett bra jobb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
186 Angelöw, 1991 
187 Alvesson & Svenningsson, 2007 
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6.4 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 

Här diskuteras hur implementeringsprocessen har sett ut på de studerade 

sjukvårdsinrättningarna. 

I nedanstående tabell redogörs för implementeringsprocessen för ”Lean Healthcare” på de 

olika vårdinrättningarna. 

. Brahehälsan AKKA 
Hälsocentralen 

Akutmottagningen 
Länssjukhuset i 

Kalmar 

Diagnostiskt 
Centrum 

Länssjukhuset i 
Kalmar 

Driftform Privat Kooperativ Landstingsdriven Landstingsdriven 

Personalens 
inställning Mycket positiv Fem procent var 

emot Mycket positiv Mycket positiv 

Extern 
hjälp 

Externa 
konsulter 

Extern 
handledare 

Workshops med 
konsult 

Pilotprojekt med 
konsult 

Utbildning 
och lärande 

Utbildning för 
flera 
medarbetare 

Medarbetarna 
utbildas av 
externs 
handledare 

Workshops, 
studiecirklar, 
samarbeten, 

Studiecirklar, 
seminarier, besök 
Scania 

Kritiska 
framgångs-
faktorer 

Drivande 
ledning, 
delaktig 
personal, 
förståelse 

  Top-down, 
Långsamt 

Ledarens 
engagemang 

Verktyg 
A3, 
Värdeflödes-
kartläggning 

5S, Lean-tavla 5 S, 
Värdeflödesanalys 

Daglig styrning, 
värdeflödesanalys, 5S 

Standardi-
sering Rutiner   Triage ISO-certifierat innan 

Lean 
Ständiga 
förbätt-
ringar 

Tavelmöten Avvikelse-
rapporter Avvikelsesystem Revisioner 

TABELL	  7:	  IMPLEMENTERINGSPROCESSEN	  FÖR	  ”LEAN	  HEALTHCARE”	  

Implementeringsarbetet har i flertalet fall startat med värdesflödesanalyser där slöserier 

upptäckts och handlingsplaner upprättats vilket stämmer med tanken bakom modellen.188 Att 

bara införa verktyget 5S liknas mer vid snabb implementering som inte brukar ge lika goda 
                                                
188 Womack & Jones, 2007 
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resultat enligt tidigare studier.189 

Tidigare diskussion visar på att när en modell överförs mellan olika organisationer påverkar 

strukturen markant. Ytterligare faktor som starkt påverkar framgången av en modells 

införande är engagemanget ifrån ledningen. Implementeringen av Lean bör enligt Aronsson 

ledas av företagsledningen men påpekar dessutom att för att lösa eventuella problem i 

verksamheten så bör chefen vara ute bland dem. Dock ska han/hon inte leda verksamheten 

utan mer guida dem i rätt riktning. Alla avdelningar har i mer eller mindre utsträckning tagit 

till sig av detta resonemang, speciellt Brahehälsan med sin whiteboardtavla och 

ansvarsfördelningen på enskild idégivare. Även på Länssjukhuset i Kalmar involveras 

medarbetarna i likhet med tankesättet bakom ”The Toyota Way”, som bygger på hög grad av 

delaktighet bland medarbetarna och att de involveras tidigt i processerna som försiggår i 

organisationen. När implementering av Lean sker inom industrin är det vanligt att man tar in 

en konsult eller annan utomstående som genomför arbetet, dessa har då oftast väldigt 

begränsad praktisk erfarenhet av den specifika branschen. Detta har inte varit fallet hos någon 

av våra studieobjekt, dock har de inhämtat kunskap och rådgivning ifrån konsulter. Cheferna 

på de olika vårdinrättningarna har alla en bakgrund av att ha varit praktiskt i verksamheten. 

Att cheferna har arbetat sig uppåt inom sjukvården har kanske en stor inverkan på det faktum 

att de personligen har valt att engagerat sig, detta gäller både implementeringen av Lean men 

också arbetet som sker dagligen i att arbetat med Lean filosofin. Att de som är involverade i 

implementeringen tidigare varit verksamma inom sjukvården kan vara en stor 

framgångsfaktor vid implementeringsarbetet. Det är de som bäst känner verksamheten som 

leder förändringen. Genom att som både Brahehälsan och Länssjukhuset i Kalmar har gjort att 

involvera konsulter kan ha medverkat till att nya infallsvinklar ej har förbisetts som annars är 

vanligt när man arbetet med viss verksamhet under längre tid. 190 

Enligt Lean-filosofin bör organisationer minska de aktiviteter som inte bidrar till något värde, 

och modellen för detta att först identifiera och därefter avlägsna dessa icke värdeskapande 

processer som inom Lean bygger på fem huvudsakliga principer191. Dessa principer är i stort 

sett desamma inom ”Lean production” som ”Lean Healthcare”, men principerna har i vissa 

fall behövts anpassas för att passa in i sjukvården. Detta har varit tydligt när det kommer till 

våra studieobjekt då deras användning av principerna har skiljt sig åt. En av principerna som 

                                                
189 Radnor & Walley, 2008 
190 ibid 
191 Womack & Jones, 2003 
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de gemensamt har ägnat kraft åt är att försöka förbättra flödet. Detta har mynnat ut i att 

personalen idag arbetar mer i tvärprofessionella team än som tidigare då det var vanligt att 

varje yrkesgrupp höll sig för sig själva. Detta är en viktig förutsättning för att lyckas med 

Lean-arbetet.192 Ett av problemen med arbete inom tvärprofessionella team är att rollerna 

inom sjukvårdsprofessionen är tydligt uppdelade. Denna rigida struktur och uppdelning skulle 

mycket väl kunna vara en av orsakerna till konflikter mellan olika grupper. Utifrån vår studie 

har vi konstaterat att vissa oenigheter har varit svåra att hantera; lång implementeringstid samt 

låg involvering av medarbetarna i uppstarten, dessa brister kan medföra ett minskat intresse 

ifrån medarbetarna och risken att projektet avstannar. Sett ur denna synpunkt kan detta leda 

till att det blir svårt att implementera Lean-filosofin på andra sjukhus i framtiden. 

En annan gemensam tillämpning av principer är deras försök att skapa värde för patienterna, 

det skiljer dock väsentligt mellan hur detaljerat arbetet är med att se till vad som skapar värde. 

Detta kan vara ett resultat av att de olika studieobjekten utövar olika typer av verksamheter 

och att arbetet med att identifiera vad som tillför värde fordrar varierande arbetsinsats.  

Utöver arbetet med principerna värde och flödesförbättring har det skiljt relativt mycket 

mellan de olika studieobjekten kring vad de har valt att arbeta med och vad de helt eller delvis 

helt har skippat. Grundtanken om ständiga förbättringar, ”Kaizen”, spelar en viktig roll i 

implementeringen av Lean-filosofin detta har anammats av samtliga studieobjekt. Om detta 

beror på att det är enkelt att implementera samt passar tankesättet i omstruktureringen, kan 

vara en anledning. En annan anledning kan vara att det är ett arbetssätt som ligger i tiden och 

tilltalar allmänheten och därför anses som ett verktyg man måste arbeta efter. De olika 

enheterna arbetar med ”Kaizen” på ungefär samma sätt, där medarbetarna är det främsta 

verktyget för att identifiera problemen samt att sedan diskutera lösningar kring lösandet av 

dem. Leanfilosofin poängterar dock att det inte endast är principerna som kan användas till 

hjälp vid åskådliggörandet och avlägsnandet av icke värdeskapande aktiviteter. Det finns även 

andra verktyg som organisationen kan ta till. En likhet med Radnors studie som genomfördes 

inom den offentliga sektorn i Skottland är att sjukvårdsenheterna endast använder ett fåtal 

verktyg och att dessa anpassas efter verksamhetens behov och så är fallet även för våra 

studieobjekt.193 
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Verktygen inom Lean är förbundna på ett sätt som medför att när ett verktyg används uppstår 

ett behov av användning av andra verktyg för att manövrera de effekter som det första 

verktyget gav upphov till.194 Detta samband förefaller inte studieobjekten har identifierat utan 

verktygen har utan koppling till varandra implementerats oaktat den koppling som teorin gör 

anspråk på, hur detta kommer sig kan diskuteras. Enligt de intervjuade framkommer det att 

man har valt att införa de verktyg som man tycker överensstämmer bäst med hur deras 

verksamhet fungerar och har behov av. Som exempel när det kommer till införandet av 5S 

kan anges att Brahehälsan hänvisar till att de “fokuserar mer på processer än på verktyg” 

medan Länssjukhuset i Kalmar ser 5S som en viktig del i deras förbättringsarbete och 

standardisering. 

Genom att endast implementera delar av Lean-verktygen kan ses som ett tecken på bristande 

förståelse för grundtanken bakom ”Lean Healthcares” filosofi. Teorin ger tydlig instruktion 

om att verktygen inte är en samling delar som kan väljas hur som helst.195 Kanske är det 

därför länssjukhuset i Kalmar väljer att poängtera att det inte ”skett en regelrätt 

implementering av Lean” för de är medvetna om att det strider emot filosofin. Vidare så 

menar de att deras arbete med triage på akutmottagningen är en del av ”Lean Healthcare” 

vilket Aronsson i vår förstudie ifrågasätter. Enligt Aronsson sorteras vissa begrepp som 

funnits tidigare in under Lean fastän det egentligen rör sig om relaterade aktiviteter. 

Triagesystemet kan däremot anpassas så att det blir ”leant” genom snabba bedömningar för att 

undvika onödig väntan. Problemet är att det saknas en gemensam definition av vad Lean är. 

Det finns många olika definitioner vilket gör att sjukvården kan påstå sig arbeta med Lean 

fastän det egentligen används som etikett för ett ytligt arbete med några verktyg. 

Vårdenheterna vill vara Lean och de har börjat sitt arbete med att bli Lean. Det finns ett Lean-

tänkande i varierande grad, men att bli Lean är en process som tar tid. Med kontinuitet och 

långsiktighet och förståelse för Lean som en övergripande filosofi och inte enbart en 

verktygslåda för snabba kortsiktiga förbättringar kan de nå målet. 

Ovan resonemang väcker reflektion kring frågan varför har studieobjekten inte har arbetat 

efter alla verktyg och principer? En anledning kan vara att de befinner sig i början av arbetet 

med Lean och därmed inte haft tid att applicera alla delar. Det kan också vara så att det har 

skett en selektiv process där delar som passar verksamheten bäst är de delar som de arbetar 

med. Jacobsson anger olika anledningar till att modeller ser olika ut efter det att de har införts 
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i verksamheten.196 Dels kan det bero på att det inledningsvis fanns ändamål om att införa 

modellen men det blev inte så, dels kan det bero på att en modifiering har gjorts men man vill 

kunna koppla denna mot en teoretisk grundtanke. En annan tanke kring varför Lean-arbetet 

ser olika ut mellan studieobjekten kan vara pga. filosofin modifierades ifrån kommersiella 

organisationer till vården, bäraren av filosofin har varit olik mottagaren. Vanligtvis är 

förebilden ett tillverkande företag vilket onekligen medför att förändring behöver genomföras 

för att modellen ska passa. Ser vi till Diagnostiskt Centrum på länssjukhuset i Kalmar har de 

använt Scania som förebild. Scania och Diagnostiskt Centrum är verksamheter som vida 

skiljer sig åt vilket kan få till följd att ouppsåtliga korrigeranden har ägt rum om Scanias 

modell har använts. Dessa ouppsåtliga korrigeringar mynnar då lätt ut i att arbetet med Lean 

blir som vågor på vattnet som vandrar längre och längre ifrån den ursprungliga tanken med 

teorin och den filosofi som Lean var tänkt för. Införandet av ”Lean Healthcare”, oavsett vilka 

delar, innebär en standardisering av arbetet. Ett arbetssätt som är standardiserat innebär flera 

fördelar så som byte av avdelning eller arbetspass. Sedan är frågan om de anställda vill att 

deras arbete skall standardiseras, med tanke på att denna yrkesgrupp oftast representeras av 

väldigt specialiserade arbetare och en standardisering skulle kunna innebära en motsats till 

denna specialisering. Här finns också en skillnad mellan studieobjekten. Diagnostiskt 

Centrum har länge använt ett standardiserat arbetssätt för att få vara ISO-certifierade redan 

före Lean och därför har de en vana att arbeta på detta sätt. De har också ett likartat flöde 

vilket underlättar standardisering. Ett standardiserat arbetssätt hjälper vårdenheterna att bli 

lärande organisationer där kunskapen befästs. Det är även en förutsättning för att förbättra 

arbetet.  

Lean-filosofin är ursprungligen utformad att fungera i speciell typ av verksamhet och när den 

då omvandlas för att användas i en annan typ av verksamhet kan det uppkomma problem. När 

det gäller omvandlingen inom sjukvården bedömer vi att det svåraste problemet är den 

strukturella skillnaden mellan sjukvården och den ursprungligt tänkta verksamheten som 

modellen var konstruerad för. Lean-filosofin är vanligtvis förknippad med stora 

organisationer där man använder sekventiell uppgiftsteknik, exempelvis tillverkning av bilar 

eller mekanisk montering via löpande band. Denna typ av teknik kräver höga nivåer av 

samordning mellan arbetsuppgifter för att vara effektiv. Detta är ingen teknik som vi har 

uppmärksammat under vår studie och vi finner det svårt att föreställa oss att sjukvården kan 

ha en teknik som den, vilket leder vår slutsats in på att ett införande av Lean-filosofin inom ett 
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helt sjukhus eller vårdorganisation blir väldigt svårt. Det är svårt att föreställa sig att en 

organisation så stor och komplicerad som sjukvården (ett sjukhus) är med all dessa olika 

strukturer skulle finna ett sätt att väva samman alla sina flöden till ett stort flöde. Vi är dock 

överens om att filosofin kan komma att fungera i delar av sjukhusets organisation där dessa 

delars struktur är mer överensstämmande med filosofin. Eftersom Lean-filosofin kommer till 

sin rätt i sektioner som bygger på en sekventiell uppgifts teknik kan vi konkludera att bäst 

kompatibilitet mellan filosofi och verksamhet fås när det finns ett serieberoende. Därav anser 

vi att det finns en risk att det beroende som har byggts upp inom vården och på respektive 

avdelning förändras. Detta beror givetvis på vilket beroende som man initialt har haft på 

respektive avdelning. Vad vi har kommit att inse under studiens gång är att den anpassning 

som har gjorts har inte främst varit ifrån sjukhusets sida med strukturella omstruktureringar 

eller motsvarande utan det är filosofin i sig som har fått anpassas till att passa sjukvården. 

Denna anpassning av filosofin istället för av verksamheten, är något som överensstämmer 

med hur tidigare modeller har implementerats. Det sker en anpassning av modellerna för att 

passa verksamheten inte tvärt om. Man väljer att anpassa modellen för att passa sjukvården, 

inte, anpassa sjukvården för att passa modellen. Risken med det här, anser vi, att man förlorar 

den ursprungliga logiken som fanns med modellen. Tar man bort däck och fälg på en bil, så är 

det fortfarande en bil men själva syftet med att ha bilen är ju att kunna ta sig mellan punkt A 

och B. Detta syfte blir svårt att uppnå om man inte kan framföra bilen på grund av 

anpassningen av den.  

Ett konstaterande är att när modeller som har sitt ursprung i den kommersiella sektorn införs i 

sjukvården krävs det förändringar i organisationsstruktur eller modifieringar av modellen för 

att den ska nå resultat. Detta är något som även poängteras av Aronsson i vår förstudie.  
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6.5 LEAN HEALTHCARES EFFEKTER 

Initialt har vi diskuterat de åtgärder som våra studieobjekt har vidtagit för att reda ut sina 

problem och därmed arbetet kring detta så ska vi nu titta på deras måluppfyllelse kring detta.  

I nedanstående tabell redogörs för effekterna av ”Lean Healthcare” i de implementerade 

organisationerna. 

	  

Brahehälsan	   AKKA	  
Hälsocentralen	  

Akutmottagningen	  
Länssjukhuset	  i	  

Kalmar	  

Diagnostiskt	  
Centrum	  

Länssjukhuset	  i	  
Kalmar	  

Driftform Privat Kooperativ Landstingsdriven Landstings-driven 

Patienterna 
Ökad kvalitet 
trots 
patientökning 

Ökad 
tillgänglighet 
och snabbare 
utredningar 

Triagesystemet ska 
ge mer rättvis vård, 
Högre kvalitet 

Kortare väntetider 

Stressnivå Minskat   ? Fortsatt hög 

Positivt 

Smidigare 
arbetssätt, 
större 
ansvarstagande, 
fokus på 
process 

Engagemang, 
ansvarstagande 

Ett smartare 
arbetssätt, Mer 
optimal vård 

Involverade 
medarbetare 

Negativt Ingenting 

Engagerade 
medarbetare 
kan ha svårt att 
begränsa sig 

Ingenting Ingenting 

TABELL	  8:	  EFFEKTER	  AV	  ”LEAN	  HEALTHCARE”	  

Filosofin bakom ”Lean Healthcare” representerar tre huvudsakliga mål: att minska 

patientvistelsen på sjukhuset och antalet förseningar, att förbättra säkerheten och kvaliteten i 

patientvården samt att förbättra de anställdas arbetsmiljö.197 

Alla studieobjekt visar på ett lyckat resultat när det kommer till det andra målet, att förbättra 

säkerheten och kvaliteten i patientvården. Genom att se över de aktiviteter som verksamheten 

kretsar kring har de lyckats minska de icke värdeskapande och kunnat koncentrera sig på de 

som ger bättre kvalité och säkerhet. Genom bättre ordning på redskap, maskiner och viktiga 

dokument har medarbetarna kunnat koncentrera sig på arbetet och mindre tid på onödigt 
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spring. Våra studieobjekt påvisade innan implementeringen bristande struktur och oordning. 

Det kan dock vara en förenkling av verkligheten att endast se till elimineringen av de 

aktiviteter som är icke värdeskapande som den enda effekten som givit detta resultat. Även de 

anställdas motivation till effektivisering bör vägas in som en bakomliggande faktor. 

Medarbetarna har spelat en essentiell roll i alla fyra studieobjekten när det kommer till 

effektiviseringen av verksamheterna och därmed kommer även de anställdas arbetsmiljö in 

som en faktor i bedömningen. Samtliga studieobjekt hävdar att medarbetarna bidragit till en 

bättre arbetsmiljö generellt sett även om det endast är Brahehälsans medarbetare som defacto 

redovisar att de upplever en minskad stressnivå medan de andra uppger att stressnivån inte har 

minskat relativt sett på grund av större arbetsbelastning nu mot tidigare. Man kan då fråga sig 

hur detta hänger ihop? Kan man verkligen hävda att arbetsmiljön är bättre? Kan upplevd 

förbättrad arbetsmiljö bero på medarbetarnas inställning d v s känslan av förnyelse, ökad 

medinflytande och ansvar. Eller är den upplevda arbetsmiljön enbart ett nyhetens behag, om 

så är fallet är det tveksamt om detta kommer bestå. Lean-arbetet syftar ju till ett utjämnat 

flöde med bättre struktur och arbetssätt vilket borde leda till minskad stress genom en jämnare 

arbetstakt. Avdelningschefen på akutmottagningen hänvisar till bruket av anpassade scheman 

och att jämna ut flödet vilket borde vara stressreducerande. Ändå uppges stressnivån ha ökat. 

Anpassade scheman bygger in flexibilitet i organisationen och är i linje med Aronssons tankar 

i vår förstudie kring att kombinera Lean och agile. Genom att matcha behov och kapacitet 

undviks köer som försämrar vården för patienterna. Akutmottagningen är också den mest 

komplexa verksamheten då dess medarbetare får ta emot patienter med många olika slags 

sjukdomar. Dessutom kräver dessa ofta snabba insatser.  

När vi går vidare och kollar på respektive studieobjekts enskilda problem så finns det 

olikheter både när det gäller de enskilda problemen men även när det kommer till hur man har 

lyckats att finna lösningen på dem. Diagnostiskt Centrum rapporterar kortare väntetider till 

kliniska och fysiologiska avdelningen. Hälsocentralen AKKA redovisar snabbare vård och 

enklare process att få vård. Åtgärderna som är vidtagna visar på att respektive enhets 

tillgänglighet har ökat samt den tid de defacto kan lägga på patienter likaså. Intressant är om 

detta beror på att medarbetarna känner sig mindre jäktade och därmed bemöter patienterna på 

ett lugnare sätt, vilket endast Brahehälsan redovisar att de anställda upplever medan de andra 

anser att den är fortfarande hög, eller om Lean-arbetet har skapat mer tid för arbete med 

patienterna.   
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Vid Diagnostiskt centrum i Kalmar sågs implementeringen av Lean som ett sätt att kartlägga 

de brister de har i variationer och processer och på så sätt kvalitetssäkra det arbete som 

genomförs i framtiden. Arbetet med Lean är inriktad på arbete med framför allt daglig 

styrning och 5S. Det kan ifrågasättas hur det ekonomiska resultatet skall kunna förbättras med 

hjälp av detta verktyg. Verktyget 5S utnyttjas vid avlägsnande av slöseri och då främst i när 

det kommer till rörelse, vilket ger minskningar i tidsåtgången för medarbetarna och därmed 

mer tid för patientvård. Eftersom resursemancipationen inte har för avsikt att leda till minskat 

antal medarbetare utan att tiden som frigjorts ska gå till medarbetarna samt patienterna är det 

svårt att kunna se en ekonomisk vinst som resultat. Däremot kan man tänka sig att detta kan 

ge en minskad personalomsättning eftersom mer tid frigjorts och detta ger en minskad stress 

på arbetsplatsen samt mer kraft och vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Minskad stress och 

ökad vilja att stanna kvar på arbetsplatsen kan därmed också ses som en sätt att förbättra den 

framtida rekryteringen och promota sig som en god arbetsgivare. Frågan är om Lean-arbetet, 

eller som Diagnostiskt Centrum i Kalmar kallar det ”Diagnostisk centrums 

förbättringsmodell” skulle kunna ses som en symbol för deras ambition att vara tidsenliga och 

framåtblickande och på så sätt ge bättre rekryteringsmöjligheter.  

Akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar är på god väg att uppnå samtliga sina mål d v s 

att ”ge vård inom tre timmar, ökad kvalité samt kompetens i 1:a ledet.” Främst har detta 

uppnåtts genom att koncentrera kring bättre arbetsmoment genom standardisering. 

Oordningen har minskat vilket lett till mindre letande efter utrustning samt minskade lager, 

eftersom mycket har kunnat sorteras bort. Omplacering av utrustningen har lett till mindre 

spring. Teamen har placerats mer centralt vilket innebär minskad tidsåtgång. Genom att arbeta 

med ständiga förbättringar och att synliggöra processerna i arbetet har en hög framgång nåtts. 

Flaskhalsar har kunnat elimineras genom att synliggöra vilka åtgärder som måste vidtagas.  

Våra studieobjekt uttrycker att generellt sett har införandet av ”Lean Healthcare” medfört ett 

bättre tillstånd i arbetet. I dagens arbetsmiljö kan det vara svårt att peka på en orsak till 

förbättringen och att endast se till ”Lean Healthcare” som källan till problemlösning är kanske 

lite förhastat. Den nya arbetsformen kan ha givit medarbetarna en känsla av variation och 

renässans vilket medför att de tycker att Lean är en bra process. Ser man det på detta sätt så 

skulle detta kunna förklara varför vissa anser att stressen har minskat, eller åtminstone en 

bidragande faktor. En annan bidragande faktor kan även vara den ökade tiden. Viktigt att 
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poängtera är att den tid som frigjorts inte ska tas i anspråk för att minska antalet anställda.198 

Detta är dock inget som någon av de studieobjekt vi har intervjuat har angett. Tiden som har 

frigjorts har istället bland våra studieobjekt kommit medarbetarna till gagn i form av 

vidareutveckling och rehabilitering, vilket ytterligare skulle stärka anledningen till att de 

upplever minskad stress. Jämför man sjukvården med vinstdrivande organisationer 

framkommer det en stor skillnad och det är att resurser som har frigjorts kan för det 

vinstdrivande företaget innebära en ökad produktivitet vilket ger ett bättre ekonomiskt 

resultat. Dessutom kan denna resurs utnyttjas genom att expandera företaget i framtiden och 

detta utan nyrekrytering. Denna möjlighet är begränsad inom sjukvården vilket då kan sättas 

under debatt hur länge man kan motivera att inga kostnadsbesparingar genomförs till följd av 

de sparade resurserna. I förlängningen kan man tänka sig att intressenter men även 

makthavare kommer att ifrågasätta detta. Hur länge effekten av ”Lean Healthcare” kommer 

att hålla i sig kan man bara sia om men det är intressant att reflektera över, med tanke på att 

ser vi till tidigare kommersiella modellers införande har varit varierande resultat på.  

En intressant notering är att flera tidigare modellers införande ofta har kommit ifrån 

engagerade medarbetare och chefer på olika nivåer och inte från ledningen, vilket vi även kan 

konstatera i dessa fall. En fara med detta är att om den som ansvarar för denna process då 

slutar tar han/hon med sig denna kompetens och drivkraft vilket med all sannolikhet leder till 

att projektet avslutas. En annan aspekt är att medarbetarna tappar lusten att fortsätta med 

utvecklingen eller kanske inte hade intresse av detta ifrån början utan istället vill koncentrera 

sig på interaktionen och vård av patienterna. Att dessa två aspekter skulle verka mot ett 

fortsatt arbete med Lean går det endast att spekulera om, för grundtanken med Lean-filosofin 

är ju att förbättra vården för patienterna vilket är målet för de som arbetar inom sjukvården. 

Elimineringen av onödiga aktiviteter medför flera positiva aspekter, vilket borde medföra ett 

välbehag bland dem som jobbar inom vården. Man kan då fråga sig om implementeringen har 

lett till en förbättring inom vården? Enligt våra respondenter har flera problem lösts, men de 

har alla svårt att säga om detta defacto har gett en bättre vård för patienterna. Eventuellt kan 

man dra slutsatsen att eftersom relativ minskning av stressen leder detta till minskade 

felbehandlingar som följd, men detta går dock inte att utläsa ifrån vår studie. Petersson på 

länssjukhuset i Kalmar belyser problematiken kring hur man ska kunna mäta patienters 

situation. Det som kan anföras som kritik till de positiva enkätsvaren är att det är svårt att få 

kvalitet på enkäten eftersom vissa respondenter kan vara oroliga över att deras svar ska 
                                                
198 Larsson, 2008 



 
 

 

96  

påverka deras vård eftersom enkäten gjordes när de befann sig på sjukhuset. Dels kan 

patienter vara rädda att verkligen säga vad de tycker på grund av att de inte vill påverka sin 

vårdsituation negativt men även problematiken kring hur man ska kunna jämföra vården. Det 

kan vara svårt att jämföra vårdtillfällen med varandra eftersom det sällan är samma sak man 

söker för gång efter gång och det kan även ta tid att veta om patienten blivit frisk. Inga riktiga 

kvalitativa patientmätningar har gjorts i något fall. 

Något som kan ifrågasättas är frånvaron av negativa effekter från tre av fyra studieobjekt. Fler 

intervjupersoner från respektive enhet tror vi att hade gett en bredare spektrum. Det kan 

givetvis också vara så att det inte finns något negativt och de Souzas och Mazzocatos m fl 

resultat om enbart positiva studier stämmer.199 

Ofrånkomligen vill alla ha en bra och effektiv vård eftersom det handlar om vår hälsa men 

även eftersom vi betalar skatt för den. Det är ideligen en diskussion kring sjukvårdens långa 

väntetider samt den allt mer komplicerade administrativa process patienterna går igenom för 

att få vård. Vid vistelse på sjukhuset är patienten intresserad av kvalificerad vård och 

omtänksamhet. En risk med Lean kan vara att sjukvårdpersonalen görs effektiv på ett sätt som 

liknas vid fabriksarbetare istället för de omtänksamma sjuksköterskor vi förväntar oss. Vi vill 

att doktorn ska ha tid att lyssna på oss och vår sjukdomshistoria. Patienterna är inte identiska 

utan måste behandlas på olika sätt utifrån sin situation.  

Framtiden för ”Lean Healthcare” tror vi, liksom vissa av de vi har intervjuat, kommer leda till 

att det utvecklas en modell av som är mer anpassad att fungera i den svenska sjukvården. 

Utfallet av hur vedertagen modellen kommer att bli är något som vi tror kommer att skilja sig 

åt beroende på om mottagaren är en privat aktör eller en landstingskommunal. Vi har kunnat 

observera att privata aktörer är mer villiga att satsa pengar och resurser på projekt som ger ett 

positivt resultat i framtiden, medan landstingsdrivna sjukvårdsinrättningar har ett mer 

kortsiktigt perspektiv. Detta beror framför allt på att implementeringen kräver ansenliga 

resurser, vilket är svårare att motivera i en landstingsdriven sjukvårdsinrättning som årligen 

får medel ifrån staten för att lösa den dagliga verksamheten. De som väljer att implementera 

”Lean Healthcare” och dess filosofi måste vara medvetna om att en sådan implementering 

kräver strukturella förändringar samt kommer att innebära förändring i hela arbetssättet samt i 

de olika professionernas arbetsuppgifter. 
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Vi anser att de verktyg och principer som ”Lean Healthcare” och dess filosofi står för är något 

som många sjukvårdsinrättningar kan ha nytta av. Därför är det kanske som så att den svenska 

modellen av ”Lean Healthcare” kommer att innebära just detta att man väljer att bryta ut vissa 

delar av den ursprungliga modellen och anpassar dem för att fungera i den svenska vården.  

Vi kan konstatera att Lean- filosofin är ett hjälpmedel i strävan att göra den svenska 

sjukvården mer effektiv. I och med att de olika verktygen anpassas så de bättre passar i den 

svenska sjukvårdens sammanhang så kommer det i framtiden att ge en bra matchning mot in-

effekt och uteffekt. En ny svensk modell av ”Lean Healthcare” kommer att utvecklas, precis 

som andra modeller har gjorts när de har överförts ifrån den kommersiella sektorn i det 

förflutna. 

6.6 SKILLNADER MELLAN PRIVAT OCH LANDSTINGSDRIVNA 

SJUKVÅRDSINRÄTTNINGAR 

Det som märks i vår studie är en skillnad i ambition mellan privat och landstingsdriven 

verksamhet. Medarbetarna på den privata verksamheten Brahehälsan har en mer långsiktig 

och genomarbetad strategi bakom implementeringen av Lean. Att de dessutom genomförde 

Lean under den kaotiska svininfluensavaccineringen tyder på en stark vilja och 

målmedvetenhet. 

Ekonomiska motiv och incitament är också en skillnad. Avdelningschefen på 

Akutmottagningen vid Kalmar Länssjukhus menade själv att kommunal verksamhet är mer 

kortsiktig vilket ger dåligt ekonomiskt resultat. Diagnostiskt centrum och Akutmottagningen 

vid Länssjukhuset i Kalmar har inte gjort några ekonomiska analyser. Brahehälsans 

verksamhetschef däremot poängterar det sunda ekonomiska tänkandet och hur arbetet med 

Lean förbättrat det ekonomiska resultatet. Även hos kooperativa Akka anas att det finns 

ekonomiska motiv bakom implementeringen.  

Det är på privata Brahehälsan som stressnivån hos personalen har minskat till skillnad från 

Akutmottagningen där den upplevs ha ökat vilket inte tyder på att de har lyckats riktigt lika 

positivt som de framställer det. 
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7 SLUTSATS 

I detta avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser vi har dragit med hänsyn till vår studie. 

Kapitlets uppdelning följer samma struktur som empiri- samt analyskapitlet. Vi avslutar 

kapitlet med en betraktelse om hur ”Lean Healthcare” skulle kunna utvecklas i framtiden. 

Syftet med studien är att redogöra för hur Lean filosofins implementering har gått till inom 

svensk sjukvård samt vilka drivkrafter som ligger bakom. Vidare har vi undersökt vilka 

effekter som uppnåtts och om det föreligger någon skillnad mellan landstingsdrivna och 

privata vårdinrättningar. 

7.1 VAD ÄR IMPLEMENTERINGSMOTIVET FÖR LEAN HEALTHCARE? 

Anledningen till varför man väljer att förändra sin organisation kan vara många. Vi har efter 

vår studie kunnat fastställa att implementeringen av olika modeller inte uteslutande har haft en 

strategisk intention utan det beror i flera fall på att man vill åskådliggöra för sin omvärld att 

det bedrivs ett arbete som är framtidsinriktat. Konklusionen är således att man väljer att införa 

”Lean Healthcare” huvudsakligen för att det förväntas av en att göra det! Vill man tillhöra 

eliten och implementera ”cutting edge” modeller, så förväntas det av en att hänga med i tiden 

och utvecklingen. Införandet av modeller beror på att man vill lösa problem som 

verksamheten har, men valet av modell kan inte direkt hänföras till verksamhetens problem. 

Vår åsikt sammanfaller med Aronssons att införandet av modell i mångt och mycket valts på 

grund av rådande mode när en förändring av verksamheten skall genomföras. Det är med 

detta som bas som vi anser att de fyra studieobjekten har valt att införa samma modell trots 

skillnader i typ av problem. 

På den privata vårdcentralen förefaller avsikten bakom införandet av ”Lean Healthcare” först 

och främst vara att öka lönsamheten, medan det i de landstingsdrivna och kooperativa 

sjukhusen och vårdcentralen mer handlar om att skapa tid för patienten och att förbättra sin 

egen arbetsmiljö. En sak har de dock samtliga gemensamt och det är att de som genomför 

implementeringen har en nära anknytning till projektet och därmed en enorm drivkraft att 

vilja genomföra det till allra bästa resultat.  

Men för att ett förändringsarbete skall vara framgångsrikt krävs det flera framgångsfaktorer 

och en av de kanske viktigaste är motivationen bland medarbetarna. Väl motiverade 

medarbete som känner att det finns incitament för att arbeta med förändringsarbete. En 
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ytterligare framgångsfaktor är ledarskapet – engagerade projektansvariga är inte samma sak 

som ett framgångsrikt ledarskap – speciellt i en professionell bransch som sjukvården där 

ledarna förväntas inge förtroende, vara inspirerande och hysa auktoritet.  

De ovan nämnda framgångsfaktorerna spelade en essentiell roll i det förändringsarbete som 

genomfördes vid de studerande enheterna. Dessutom leder de till en lösning som kommer att 

kunna vara bestående – förutsatt att inte drivkraften bakom projektet försvinner. 

7.2 HUR HAR FÖRANKRINGS- OCH IMPLEMENTERINGSPROCESSEN FÖR LEAN 

HEALTHCARE SETT UT? 

I flera av fallen har processerna varit slumpartade och byggt på relativt vaga grunder. Dessa 

grunder är till stor del främst riktade mot de landstingsdrivna sjukhusenheterna, till skillnad 

ifrån den privata vårdcentralen som var mer grundlig i sin bakgrundsundersökning och 

förarbete med ”Lean Healthcare” vilket gav bättre resultat vid förankrings- och 

implementeringsprocessen.  

Själva förankrings- och implementeringsprocessens utformning hos enheterna har drivits 

lokalt med den administrativa delen som förespråkare vilket har lett till att de har lyckats 

genomföra växlingen från implementering till processutveckling relativt bra. 

Förändringsprojekts misslyckande beror oftast på att beslut om förändring tas på en allt för 

hög nivå utan att involvera medarbetarna. När besluten tas ovanifrån är de svåra att förankra i 

organisationen vilket därmed inte ger en permanent effekt. Eftersom ”Lean Healthcare”, och 

dessa verksamheters inriktning, bygger på Lean:s syn om förändrad beslutsfattning gentemot 

tidigare där Lean utgår ifrån medarbetarna medför detta att Lean har en bättre möjlighet att 

kunna förankras i verksamheterna. Detta förändringsprojekt bygger på problem ifrån vad 

medarbetarnas erfar i sin vardag, vilket är i enlighet med Lean. Detta medför att det är blir 

lättare för medarbetarna att referera till Lean-filosofin  

Begreppet Lean används mer eller mindre utan någon egentlig definition av vad som menas. 

Däremot finner många att om man använder endast delar av denna filosofi så kan man kalla 

sig Lean. Detta kan medföra ofördelaktiga konsekvenser, så som att den ursprungliga logiken 

i modellen går förlorad som vi redovisat tidigare. Om begreppet ”Lean Healthcare” används i 

allt arbete som ens avlägset angränsar till det så finns det en risk att själva grundtanken med 

Lean förlorar sin betydelse. ”Lean Healthcare” bör ges rätt att användas av dem som verkligen 

följer alla dess delar, anser vi, annars riskerar man att urholka dess innebörd och mening. I 
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dagsläget är det ingen av våra studieobjekt som använder sig av alla ingående komponenter i 

”Lean Healthcare” och vi anser att de därmed inte heller bör använda namnet ”Lean 

Healthcare”. Detta gör inte t e x Diagnostiskt Centrum som valt att kalla det ” Diagnostisk 

centrums förbättringsmodell”. Varför ingen av verksamheterna använder sig av alla delar 

anser vi bero på att vissa av dem är i tidigt skede av implementeringen men även att ingen av 

dem är beredda att göra de nödvändiga strukturella förändringarna som krävs för en fulländad 

implementering. En ytterligare orsak, anser vi, är att det inte funnits någon expert som kunnat 

råda i vad, när, hur skall olika delar bör implementeras samt stötta sjukvårdspersonalen med 

information och hjälp inom detta område. Bristen på experthjälp har lett till att de flesta 

verksamheterna verkar ha infört verktyg och principer utan att ta hänsyn till dess ursprungliga 

syfte. Istället har de då valt att tyda principerna och verktygen så att de senare passar in i 

verksamheten. Denna process, menar vi, skulle ha sett annorlunda ut om en extern expert hade 

varit involverad igenom hela implementeringen. Han/hon skulle fört med sig en vana av 

denna typ av process och en förståelse för Lean:s olika begrepp, verktyg och att dessa behåller 

sina ursprungliga innebörder. Hur denna tolkning av Lean har påverkat de olika 

verksamheterna kan vi bara spekulera kring. Arbetet med ”Lean Healthcare” är inom den 

svenska sjukvården ett ungt begrepp. Intressant att notera är då att detta kan mycket väl 

innebära att de flesta av avdelningarna och sjukhusen kan befinna sig i startskedet av 

implementeringen och därmed ha en lång väg kvar till full implementering. Därmed kan det 

vara som så att det kommer se annorlunda ut i framtiden när det gäller arbetet med 

principerna kring ”Lean Healthcare”.  

Även om vi ifrågasätter de fyra vårdenheternas definition på att kalla deras införande av 

verktyg för ”Lean Healthcare” så är det intressant att observera hur en filosofi som Lean kan 

få människor att konkretisera problemen i deras verksamhet på ett nytt sätt. Dessutom vilka 

verktyg de har valt att implementera för att lösa dessa problem samt hur de har lyckats med 

detta med hjälp av dessa och vilka faktorer som har påverkat införandet. En viktig 

framgångsfaktor som vi har kunnat konstatera under arbetets gång är vilket ledarskap som 

dels ”ledaren” för projektet har samt organisationen i sin helhet. En entusiastisk och 

motiverande ledare bidrar till en positiv inställning samt till ett engagemang hos medarbetarna 

och en vilja till att inhämta ny kunskap vilket har varit avgörande för att kunna driva 

projekten framåt. Det som vi anser saknas för att kunnat nå hela vägen, vi bör nämna att vissa 

inte är klara med implementeringen och att deras val i framtiden kan påverka utgången av 

projektet, är att en utomstående expert hade konsulterats vilket hade gett fler aspekter på 
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problemen samt nya utgångspunkter för lösandet.  

7.3 VILKA EFFEKTER HAR LEAN GETT I DE IMPLEMENTERADE 

VERKSAMHETERNA? 

Vår studie har visat att våra samtliga studieobjekt påvisar positiva effekter avseende 

effektivitet och kvalitet. Ingen av våra intervjupersoner anser att resultaten inte levde upp mot 

de högt ställda förväntningarna Tillgängligheten har ökat genom kortare väntetider vilket är 

positivt för patienterna. Medarbetarna har involverats och fått ta ansvar vilket skapat 

engagemang. Hur personalen och patienterna i övrigt påverkats är dock svårare att dra några 

slutsatser om. Dock ska understrykas har inga kvalitativa mätningar gjorts av hur patienterna 

upplever förbättringarna. Vissa av förbättringsåtgärderna kan ifrågasättas om det verkligen är 

nödvändigt med ”Lean Healthcare” för att åstadkomma samma resultat. Det nya arbetssättet 

har uppmuntrat medarbetarna att tänka kreativt och komma med förslag för att förbättra sin 

arbetssituation, men det skulle troligen vara möjligt även med traditionellt 

processförbättringsarbete. 

Vid samtliga enheter har man medvetandegjort vikten av en effektiv organisation. Slöseri 

leder till merarbete för de anställda och minskad tid med patienterna, vilket skapar frustration 

och kan leda till misstag. Även om den bakomliggande avsikten kan skilja sig åt har Lean 

arbetet frigjort tid. Att återföra denna tid till medarbetarna är en fin gest. Det man inte har 

tänkt på att detta kan urholka det ekonomiska initiativet ledningen ser för att basera det 

fortlöpande förbättringsarbetet på.  

De fyra enheternas grundproblem har innehållhållsmässig varit olika men har vid en anblick 

utifrån sett behandlats med samma lösning. Vid en närmare anblick vilket vi har fått via vår 

studie kan vi konstatera att så är inte fallet. De har alla valt att anpassa ”Lean Healthcare” så 

att det passar deras verksamhet både vad avser deras behov men även vilka förutsättningar de 

har att implementera metoden. En intressant och positiv aspekt av införandet av ”Lean 

Healthcare” är att många av de problem som verksamheterna har konstaterat har blivit lösta. 

Om detta beror enkom på införandet av ”Lean Healthcare” är tveksamt, faktorer som i all 

väsentlig del påverka en lyckad implementering är medarbetarnas engagemang, vilja och 

deras positiva inställning till förändring, utan dessa är det mycket svårt om inte omöjligt att 

driva igenom något projekt oavsett storlek eller komplexitet.  
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Arbetet med ”Lean Healthcare” kan sägas ha ökad medvetenhet mellan strategisk och 

operativ nivå. Den operativa nivån är numera ansvarig för projektet men rapporterar och 

delger resultat och vidare åtgärder för den strategiska. Detta har tidigare rapporterats som ett 

generellt glapp i studier kring förändringsarbeten. Det genomförs förändringar och det dras 

erfarenheter. Dessa erfarenheter skulle säkerligen kunna delges andra vårdenheter och därmed 

öka nyttan och utvecklingen av Lean.  

Slutsatsen av vår studie är att Lean långt ifrån har löst alla problemställningar. Dessutom har 

Lean behövts modifieras för att fungera i vården. Med införandet av ”Lean Healthcare” och 

dess filosofi har många problem i respektive verksamhet blivit uppmärksammade och därefter 

lösta. Dock så kan detta innebära att nya problem uppstår på grund av att förändring innebär 

att något annat ges företräde åt.  

7.4 VAD ÄR SKILLNADERNA MELLAN LANDSTINGSDRIVNA OCH PRIVATA 

SJUKVÅRDSINRÄTTNINGAR? 

Den största skillnaden mellan landstingsdrivna och privata sjukvårdsinrättningar i vår 

undersökning visar på att den privata vårdcentralen, Brahehälsan, har varit mer grundliga i sin 

bakgrundsbedömning samt förarbete med ”Lean Healthcare” vilket över lag har gett ett bättre 

resultat.  

Av våra studieobjekt är det privata Brahehälsan som har haft den mest genomtänkta 

implementeringsstrategin. Viktigt i sammanhanget att poängtera är att organisationen som i 

fallet med Brahehälsan inte låter denne konsult äga projektet utan att vederbörande är där för 

att stötta och coacha. Det är medarbetarna som ska driva igenom förändringen. Risken är 

annars att förändringen inte blir bestående utan att konsulten tar med sig kunskapen. 

En annan skillnad är beträffande ekonomistyrningen, det verkar saknas incitament för de 

kommunala sjukvårdsenheterna för ett effektivt resursutnyttjande. Motiven bakom införandet 

av ”Lean Healthcare” bygger inte på minska kostnaderna och bli mer slimmade utan för att 

skapa bättre sjukvård. Detta är ett väldigt ädelt mål i sig men som nämnt ovan kan detta 

eventuellt också minska ledningens incitament att fortsätta spendera resurser på projektet.  

7.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

En utgångspunkt för att vidare utveckla teorin inom ”Lean Healthcare” förutsätter en tydligare 
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definition av vad ”Lean Healthcare” de facto innebär och betyder. Vi tror att genom att 

tydligare definierar vad ”Lean Healthcare” de facto är minskar man risken att begreppet 

urlakas och med det också riskerar att ”Lean Healthcare” försvinner. 

Vidare anser vi att det vore intressant med forskning som på ett mer tydligt sätt specificerar 

vilka principer samt verktyg hör samman med vilka problem. Genom att åskådliggöra detta på 

ett tydligare sätt eventuellt med ett flödesschema om vad, när, hur och varför vissa verktyg 

och principer hör samman med vissa problem skulle kunna ge verksamheterna en ledsagning 

vid Lean-implementering. Detta skulle eventuellt kunna upphäva effekten av följa ”trenden”, 

där modeller väljs på grund av trend utan att se till de bakomliggande problemen och vilken 

modell som faktiskt skulle passa för detta. Genom ett flödesschema med en tydlig 

konsekvensbeskrivning av vilka åtgärder som måste vidtagas och vilket verktyg som är 

lämpligt vid specifikt problem, skulle man kunna visualisera vad Lean-filosofin står för och 

på så sätt se om filosofin passar dess verksamhet. Vad man bör ha i åtanke vid utformande av 

ett flödesschema är att man poängterar, sett till om man använder den ursprungliga modellen 

av ”Lean Healthcare” och att man skall behålla dess ursprungliga avsikt, att respektive del i 

”Lean Healthcare” hör samman. Vid en implementering kommer flera faktorer att påverka 

resultatet. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE HÅKAN ARONSSON 

 

1. Hur ska Lean Production anpassas för att passa in i sjukvården? 

2. Vilken potential finns det för Lean Healthcare i svensk sjukvård? 

3. Varför har intresset ökat för att arbeta med Lean Healthcare? 

4. Vad innebär det för en vårdorganisation att vara lean?  

5. Vilka är de största drivkrafterna bakom besluten att implementera Lean Healthcare? 

6. Vilka är de största fallgroparna vid implementering av Lean Healthcare? 

7. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med att implementera lean i 

sjukvården? 

8. Beskriv för resp. nackdelar med att ta hjälp av någon extern part, t.ex. konsult, vid 

implementering av Lean. 

9. Hur ska förankringsarbetet ske? 

10. Hur bör lärandet ske i organisationen? 

11. Hur får man medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet? 

12. Vilken betydelse har professionella hierarkier? 

13. Berätta om din forskning om Lean och agile. 

14. Vilka svårigheter finns med att kombinera Lean och agile. 

15. Vilka är de största vinsterna med att kombinera Lean och agile. 

16. Vilka mått är mest relevanta för att mäta utfallet? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE VÅRDENHETERNA 

 

Inledning 

Namn 

Intervjupersonens position och befattning 

Intervjupersonens samband till Lean Healthcare 

 

Bakgrund till implementeringen av Lean-Healthcare 

1. Innan implementeringen av Lean Healthcare hur såg arbetet ut?  

○ Vilka var de största problemen? 

2. Varför valdes Lean-Healthcare som arbetsmodell? Vilka var målen ni ville uppnå? 

3. Hur genomfördes implementeringsarbetet?  

○ Vilka förberedelser genomfördes? 

○ Har andra metoder används tidigare t.ex. Balanced Scorecard?  

 

Om Ja:  

○ Vilka?  

○ Hur har dessa fungerat? 

 

4. Hur togs beslutet om att införa Lean och var kom beslutet ifrån? 

5. Hur förankrades beslutet? 

6. Vilka var de kritiska momenten och svårigheterna vid implementeringen? 

7. Hur ställde sig personalen till införandet av Lean? 

8. Utbildades personalen inom Lean? 

9. Hur hanterades eventuellt motstånd från personalen? 

10. Vad är viktigast att tänka på vid implementering av Lean i sjukvården? 

11. Var ni medvetna om detta vid implementeringen eller kom ni till insikt under arbetets 

gång? 

12. Hur såg tidsplanen för implementeringen ut? Var den realistisk eller tog det längre tid? 

13. Tog ni hjälp av någon extern part vid implementeringen? Om ja, vilken och varför? 

14. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med att implementera Lean i 

sjukvården enligt din mening? 
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15. Om ni med de kunskaper ni har idag skulle införa lean skulle ni ha gjort något 

annorlunda? Vad i sådana fall? 

16. Vilka lärdomar har ni dragit av implementeringsarbetet? 

 

Praktiskt Lean-arbete 

1. Hur fortgår Lean-arbetet idag? 

2. Om ni ser till skillnaderna vad är den mest utmärkande skillnaden jämfört med förr? 

3. Vilken omfattning/utbredning har Lean inom organisationen?  

4. Används det inom alla funktioner/sektioner på avdelningen? 

5. Kan Lean Healthcare användas på alla avdelningar? 

6. Vilka Lean-verktyg används?  

7. Är de några verktyg som framstår som viktigare än andra? 

8. Vilka anpassningar har gjorts i de verktyg och metoder som finns för att det ska passa er 

organisation? 

9. Har arbetet blivit mer standardiserat? Hur påverkar detta i så fall ditt arbete? 

10. Hur jobbar ni med ständiga förbättringar? 

11. Vilka slags förbättringsförslag är vanliga? Exempel. 

12. Finns det incitament för att lägga förbättringsförslag? 

 

Effekter 

1. Vilka reaktioner gav medarbetarna på implementeringen av Lean Healthcare? 

2. Har modifieringar behövt göras under tiden? 

 

Om JA: 

○ Vilka? 

 

3. Vilka effekter har implementeringen fått?  

○ Negativa  

○ Positiva 

 

4. Hur har implementeringen av Lean påverkat relationen mellan chefer och medarbetare? 

5. Hur upplever patienterna förändringarna 

6. Har ni gjort någon utvärdering av Lean? Om ja, hur gjordes den? 
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7. Hur har resultatet av leanarbetet svarat mot förväntningarna. 

8. Har onödiga arbetsmoment försvunnit som en följd av leanarbetet? Vilka? 

9. Hur har stressnivån förändrats sedan införandet av Lean? 

 

Framtid 

1. Hur ser framtiden ut?  

● Kommer några revideringar att göras jämfört med den ursprungliga modellen? 

2.  Kommer andra modeller användas? 

 


