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Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om leankonceptet och undersöka upplevelser 

av ett genomfört leanarbete inom hälso- och sjukvård.  Frågeställningarna som undersöks är: 

Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus och hur tillämpas leankonceptet 

vid universitetssjukhuset? Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever 

resultatet med att arbeta enligt leankonceptet? 

Undersökningen har en kvalitativ ansats. Undersökningsgruppen består av sjuksköterskor, 

undersköterskor och personer med dels ledningsansvar, dels arbetar med support i frågor som 

rör lean. Med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer erhålls en förståelse för de olika 

yrkesgruppernas tankar och uppfattningar när det gäller hur deras arbete påverkas av att 

arbetet vid vårdavdelningen organiseras efter värderingar, principer och verktyg knutna till 

det modifierade leankonceptet Lean Health Care. Samtliga respondenter upplever att när de 

arbetar enligt leankonceptet, och då speciellt med ständiga förbättringar (kaizen), blir det 

dagliga arbetet mer effektivt genom att planeringen underlättas och blivit tydlig för alla. En 

avgörande faktor till förbättringarna är pulstavlan som också bidragit till att kommunikationen 

mellan olika yrkeskategorier ökat. Resultatet visar att det finns en stor samsyn mellan 

respondenterna om att leankonceptet passar väl in för verksamheter inom hälso- och sjukvård. 

Respondenterna upplever att det finns vissa hinder för att planera långsiktigt och ett 

långsiktigt tänkande är en av grundstenarna inom konceptet. Ett exempel på sådana hinder är 

att förutsättningarna kan ändras genom att verksamheten är politiskt styrd.     

Nyckelord: Lean, Lean Health Care, effektivitet, kommunikation, kaizen 
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   Abstract  

Title: Lean in Healthcare - A qualitative study on the experiences of 

working according to the lean concept in health care. 

Authors:   Desiree Andersson & Annelie Ohlsson  

Mentor:   Eivor Hoffert- Pålsson  

Examinator:   Mats Holmquist 

Typ of document:  Bachelor Thesis  

The survey aims to increase knowledge of lean concept and examine experiences of an 

implemented lean work in health care. The issues examined are: Why do they use the lean 

concept at Skane University Hospital and how is the lean concept applied at the University 

Hospital? How do you describe the employees in a ward that they are experiencing the result 

of working the lean concept?  

The study has a qualitative approach. The study group consists of nurses, nursing assistants 

and people with both management responsibilities, and working with support on issues related 

to lean. With the help of seven semi-structured interviews is an understanding obtained of the 

different professional group’s thoughts and ideas about how their work is influenced by the 

ward organized by principles, values and tools associated with the modified lean concept of 

Lean Health Care. All of the respondents feel that when they work using the lean concept, 

especially with continuous improvement (kaizen), the daily work gets more efficient when the 

planning gets easier and become clear to all. A crucial factor for the improvements is the 

pulse board that also contributed to the communication between the different professions 

increased. The result shows that there is a strong consensus among respondents that the lean 

concept is well suited for activities in health care. Respondents feel that there are some 

obstacles to long-term planning and long-term thinking is a cornerstone in the lean concept. 

An example of such obstacles is that the conditions can be changed by an operation that is 

politically driven.  

Keywords: Lean, Lean Healthcare, efficiency, communication, kaizen 
   



 
 

Förord  

 

Vi vill tacka alla de som varit med oss under C-uppsatsens process och speciellt rikta ett stort 

tack till vår nyckelperson, som gjorde det möjligt för oss att få tillgång till en vårdavdelning 

på Skånes Universitetssjukhus, SUS. 

Vi tackar alla respondenter för att ni har hjälpt oss i vår C- uppsats genom att ställa upp med 

er tid och låta er intervjuas. Vi vill också tacka för att ni ställde ert lunchrum till vårt 

förfogande under en hel dag. Slutligen är vi glada över att vi klarade oss från den pågående 

smittsamma magsjukan, som vi blev varnade för vid vår ankomst.  

Vår handledare Eivor Hoffert- Pålsson vill vi tacka för att tålmodigt ha väntat på våra 

ostrukturerade underlag och för att du hjälpt oss framåt i processen. Tack!  

Slutligen tackar vi varandra för att ha ”stått ut med varandra” under C-uppsatsens tillkomst. 

Vi är stolta och glada över att vi har samarbetat väl.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för den förståelse de har haft med oss då vi 

stundtals inte varit närvarande.  

 

Desiree Andersson           Annelie Ohlsson  

 

 

 

 
  



  

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................................... 3 

2.1 Sammanfattning ..................................................................................................................... 5 

3. Teoretiska utgångspunkter............................................................................................................... 6 

3.1 Lean ....................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Verktyget 5S – att skapa ordning ....................................................................................... 7 

3.1.2 Verktyget värdeflödesanalys i svensk sjukvård .................................................................. 8 

3.2 4P-modellen-att arbeta med ständiga förbättringar ............................................................... 8 

3.3 Lärande organisation ............................................................................................................. 9 

3.4 Kommunikation ................................................................................................................... 10 

4. Metod ............................................................................................................................................ 11 

4.1 Kvalitativ metod .................................................................................................................. 11 

4.2 Urval .................................................................................................................................... 12 

4.3 Datainsamling ...................................................................................................................... 12 

4.4 Etik ...................................................................................................................................... 13 

4.5 Analysmetod ........................................................................................................................ 13 

4.6 Metoddiskussion .................................................................................................................. 13 

5.  Resultatredovisning ...................................................................................................................... 14 

5.1Övergripande introduktion ................................................................................................... 14 

5.2 Respondent 1 ............................................................................................................................... 15 

5.2.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 15 

5.2.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 16 

5.2.3 Kommunikation ................................................................................................................ 17 

5.2.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 17 

5.3 Respondent 2 ............................................................................................................................... 17 

5.3.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 17 

5.3.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 18 

5.3.3 Kommunikation ................................................................................................................ 18 

5.3.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 18 

5.4 Respondent 3 ............................................................................................................................... 19 



  

 
 

5.4.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 19 

5.4.2 Resurserslöseri .................................................................................................................. 19 

5.4.3 Kommunikation ................................................................................................................ 19 

5.4.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 20 

5.5 Respondent 4 ............................................................................................................................... 20 

5.5.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 20 

5.5.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 20 

5.5.3 Kommunikation ................................................................................................................ 21 

5.5.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 21 

5.6  Respondent 5 .............................................................................................................................. 22 

5.6.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 22 

5.6.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 22 

5.6.3 Kommunikation ................................................................................................................ 23 

5.6.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 23 

5.7 Respondent 6 ............................................................................................................................... 24 

5.7.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 24 

5.7.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 24 

5.7.3 Kommunikation ................................................................................................................ 25 

5.7.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 25 

5.8 Respondent 7 ............................................................................................................................... 25 

5.8.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter ............................................................................. 25 

5.8.2 Resursslöseri ..................................................................................................................... 26 

5.8.3 Kommunikation ................................................................................................................ 26 

5.8.4 Förutsättningar och utmaningar ........................................................................................ 27 

5.8.5 Sammanfattning av resultatredovisning ........................................................................... 27 

6. Analys ............................................................................................................................................ 28 

6.1 Lean ..................................................................................................................................... 28 

6.2 4P modellen – ständiga förbättringar................................................................................... 29 

6.3 Lärande organisation ........................................................................................................... 31 

6.4 Kommunikation ................................................................................................................... 31 

6.5 Slutsats................................................................................................................................. 32 

6.5.1 Sammanfattning ................................................................................................................ 33 

7. Diskussion ..................................................................................................................................... 34 

7.1 Förslag på förbättringar ....................................................................................................... 35 



  

 
 

7.2 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................ 36 

Referenser .......................................................................................................................................... 37 

Bilaga 1: Intervjuguider 

Bilaga 2: Missivbrev 

Bilaga 3: Medgivandeintyg 

 

 

 

  



  

 
 

Ordlista till begrepp i tidigare forskning 

Lean Production är en verksamhetsfilosofi som handlar om att använda resurser i en verksamhet på 

ett optimalt sätt och eliminera slöseri som till exempel kan vara väntetider inom sjukvården. Genom 

att eliminera slöseri och sträva efter att ett bra kundvärde arbetar organisationer med kontinuerliga 

förbättringar. Inom lean finns exempelvis olika värderingar som respekt och samarbete, principer som 

just-in-time och metoder som standardiserade arbetsrutiner och exempelvis verktyg som 

värdeflödeskarta, dessa i sin tur hjälper medarbetarna att utföra ett arbete som ger ett mervärde ut till 

kunderna.  

Kaizen är ursprungligen ett japanskt begrepp som betyder ständiga förbättringar vilket är en central del 

inom lean.  Ständiga förbättringar handlar om att medarbetare i en verksamhet ska kunna vara 

delaktiga i sitt eget utvecklings- och förbättringsarbete. 

Just-in-time (JIT) är en princip inom lean som handlar om att skapa ett flöde i en verksamhet och 

eliminera det som inte är värdeskapande arbete. Principen JIT handlar om att inte ha exempelvis för 

stora lager av varor eller endast utföra tjänster vid behov inom en verksamhet för att på så sätt uppnå 

ett bra flöde. 

Värdekartsanalys och värdeflödeskarta (value map stream) är samma sak men kan benämnas olika.  

Värdeflödesanalys och värdeflödeskarta är verktyg inom lean för att visualisera och lättare upptäcka 

eventuella brister, exempelvis i ett patientflöde. Brister kan vara olika slöserier till exempel väntetider. 

Värdeflödet visar olika aktiviteter, en vara eller en tjänst, som genomförs från början till slutprodukt. 

En värdeflödeskarta kan exempelvis vara en tavla på en sjukhusavdelning där det går att följa 

patientens väg genom vården.  

5S är ett verktyg inom lean som används för att skapa ordning och struktur i en verksamhet. Genom att 

skapa ordning och reda i en verksamhet kan det leda till bland annat ökad effektivitet. 

Flödesmodell är en processmodell för att kunna styra upp och följa upp till exempel vårdens olika 

processer. Modellen kan användas för att exempelvis mäta och förbättra väntetider och på såvis öka 

tillgängligheten för patienterna i vården. 

Lean transforming process är en metod som har sitt ursprung från Toyota Production System och den 

fokuserar på att kunna eliminera det som inte är värdeskapande arbete i en organisation och därmed 

skapa ett bra flöde. 

TQM är ett koncept inom organisationer som kan användas för kvalitetsarbete och handlar om att 

arbeta för att tillfredsställa och överträffa kundens behov krav, förväntningar med minimal 

resursförbrukning. TQM konceptet är närbesläktat med lean production eftersom stommen för TQM är 

att arbeta med att förbättra arbetet och sträva efter en god kvalité. 

Lean thinking är utvecklat från lean production och är samma sak. Organisationer som ska 

implementera lean thinking kan använda sig av fem olika principer och de handlar kort om att skapa 

ett värde för kunden och att använda resurser på ett optimalt sätt inom organisationer. Identifiera det 

som inte är värdeskapande arbete och eliminera det som inte skapar något värde för kunden och 

ständigt förbättra arbetet vilket, leder till såväl mervärde för kunden som medarbetare. Inom lean ingår 

olika metoder, verktyg, principer och värderingar som hjälper medarbetarna i en organisation att arbeta 

enligt lean.  
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1. Inledning 
 

Nutidens organisationer, privata såväl som offentliga verksamheter, verkar i en alltmer 

konkurrensutsatt vardag. För att behålla sin position på marknaden gäller det att leverera 

varan eller tjänsten i tid, hålla hög kvalité och skapa ett värde för medarbetare och kunder. 

Verksamheter är i behov av strategier som kan leda dem till högsta kvalité, lägsta kostnader, 

kortare ledtider, högsta säkerhet och en hög moral. Leankonceptet är en sådan strategi. 

Konceptet användes tidigare inom industrin men har idag alltmer kommit in i den offentliga 

verksamheten (Granberg, 2011).  

Lean är en verksamhetsstrategi som har sitt ursprung inom bilindustrin. Filosofin och 

grundvärderingarna till leankonceptet föddes i Japan hos familjen Toyoda under 1800-talet. 

Redan på 1940-talet och 1950-talet arbetade Toyota intensivt med att utveckla arbetsmetoder 

vars syfte var att eliminera slöseri med tid och icke värdeskapande arbete. Toyota kom att ses 

som ledande inom västvärlden under 1980-talet. Deras biltillverkning var något alldeles extra 

och dessutom visade Toyota stora vinster. De visade på en hög produktionskvalité och höll ett 

konkurrenskraftigt pris, vilket imponerade på konkurrenterna. Enligt Liker (2009) så var 

Toyotas strategiska vapen det högkvalitativa arbetet som i sin tur grundade sig på 14 olika 

principer, 4P-modellen. De här principerna, tillsammans med de verktyg och metoder som 

finns att tillämpa inom leankonceptet, är grunden till framgångarna inom Toyota. Dessutom 

ligger de till grund för de ständiga förbättringar som dagligen ska ske i en verksamhet som 

arbetar utifrån leankonceptet. I takt med att familjen Toyoda’s företag växte så föddes det 

system som ofta benämns som Lean eller Lean Production. Idag säger man Toyota Production 

System (TPS). Systemet föddes för att hantera de utmaningar som Toyota ställdes inför när 

företaget växte (Liker, 2009). 

Leankonceptet bygger på att inget är statiskt och att processer alltid kan förbättras. Det som 

inte är värdeskapande för kunden bör identifieras och elimineras. Lean grundar sig i att skapa 

en kultur där medarbetarna får utvecklas och själv vara med och bestämma hur deras dagliga 

förbättringar ska se ut med hjälp av standardiserade arbetsuppgifter. Det grundar sig också i 

att identifiera slöseri och fokusera på kunden (Granberg, 2011). En grundtanke inom lean-

konceptet är att eliminering av slöseri med resurser leder till ett utjämnat flöde och minimerar 

flaskhalsar och onödiga stopp i verksamheten utan att göra sig av med personalresurser 

(Braun & Kessiakoff, 2011).  

Vad kan den offentliga verksamheten ha för nytta av en strategi som är utvecklad inom 

industrin?    
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1.1Bakgrund 

Undersökningen handlar om lean inom hälso- och sjukvården.  

Författarna till undersökningen blev nyfikna på lean under deras verksamhetsförlagda studier 

(VFS) inom en offentlig verksamhet i Halmstad Kommun. På enheten där en av oss 

praktiserade stod de i startgroparna till att implementera leankonceptet. Nyfikenheten växte 

och idén till undersökningsämnet för vår uppsats tog sin första form. I vårt sökande efter en 

offentlig verksamhet som redan implementerat leankonceptet kom vi i kontakt med en artikel 

om Lean Health Care.  

Historiskt har offentlig sjukvård arbetat efter stordriftsfördelar och massproduktion, vilket 

innebär att varje enhet är skilda åt och sköter sig själva. Systemet har inte alltid varit optimalt 

eftersom det medfört långa vänte- och utredningstider och motarbetat kvalitetsarbete. Idag 

arbetar den offentliga verksamheten som undersökningen utgår ifrån efter en verksamhets-

filosofi som kallas Lean Health Care, vilken är en modifierad verksamhetsstrategi som i 

grunden utgår från leankonceptet. Genom att ständigt se över och förbättra sina arbetssätt och 

rutiner utvecklas vården. För att på ett enkelt sätt beskriva Lean Health Care handlar det om 

att få bort ”slöseri”, enbart det värdeskapande arbetet ska finnas kvar. Genom att samarbeta 

tar man bort tidstjuvar, vilket innebär att tid frigörs för mer arbete med patienterna och då 

skapas en bättre patientkvalité samtidigt som arbetsbördan minskar för medarbetarna 

(www.skane.se).  

Den grundläggande delen inom Lean Health Care är, liksom inom TPS, att ha respekt för 

människan, vilket Liker påpekar i sin bok ”The Toyota Way” (Liker, 2009)  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om leankonceptet och undersöka upplevelser 

av ett genomfört leanarbete inom hälso- och sjukvård.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur tillämpas leankonceptet inom Skånes Universitetssjukhus?  

 Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus?   

 Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever resultatet med att 

arbeta enligt leankonceptet?  
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2. Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt redovisas olika artiklar som har koppling till undersökningsområdet. 

Inledningsvis redovisas artiklar som har en teoretisk infallsvinkel och i första hand diskuterar 

olika sidor av lean och vilket eventuellt värde lean kan tänkas ha för verksamheter inom 

hälso- och sjukvård. Därefter redovisas artiklar som bygger på empiriska undersökningar av 

leankonceptet inom hälso- och sjukvård, IT branschen och industrin. 

Abrahamsson & Johansson (2008) har studerat ”det goda arbetet”, som är en vision som 

formulerades av det svenska fackförbundet Metalls kongress 1985. Metalls uppfattning var att 

människors arbete ska vara meningsfullt, ge trygghet och skapa förutsättningar för ett gott liv. 

Syftet med studien är att diskutera ”det goda arbetet” i relation till den omfattande 

introduktionen av Lean Production i den svenska industrin. Studien vill också återupprätta 

teorin om ”det goda arbetet” inom dagens industrisamhälle. Abrahamsson & Johansson 

(2008) vill med sin studie leta efter hur ”det goda arbetet” idag eventuellt kan balansera 

kraven på produktivitet med bra förutsättningar för en lärande miljö. Forskarna i artikeln utgår 

från olika teorier såsom Lean Production och TQM. Forskarna belyser vikten av lärande, nya 

idéer och ständiga förbättringar som är grundläggande aspekter i leankonceptet. Det talas 

också om att säkerställa det goda arbetet genom kompentensutveckling, individuellt lärande 

och grupplärande. Förmågan till kreativitet spelar en betydande roll för en lärande 

organisation och det kan vara en del av produktionssystemet. Förbättrings- och utvecklings-

arbete kan även vara en del av det dagliga arbetet och inte en sido- verksamhet. De resultat 

som nämns är att ständiga förbättringar och det faktum att personalen kommer med nya idéer 

inte ger några omedelbara förändringar i arbetet men i längden kan det leda till mer konkreta 

resultat. Ett annat resultat som forskarna nämner är att en god implementering av lean och de 

anställdas medverkan är viktiga faktorer för leankonceptets framgång (Ibid.). 

Kollberg, Dahlgaard & Brehmer (2007) berättar i ett diskuterande paper om hur leankonceptet 

är tillämpligt inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna artikel är att mäta om en 

flödesmodell är tillämplig inom hälso- och sjukvården. Flödesmodellen syftar till att 

exempelvis minska väntetider. Några av frågeställningarna är om lean är tillämpbart inom 

hälso-och sjukvården och på vilket sätt flödet är utformat? Begrepp och teorier som används 

är lean thinking och just-in-time, vilket är relevant för uppsatsens undersökningsområde. 

Enligt forskarna är det rätt att använda lean, och då speciellt just-in-time och ständiga 

förbättringar, inom hälso-och sjukvården. Ett argument för att använda leankonceptet inom 

hälso- och sjukvården är att det eliminerar eller minskar väntetider för patienterna och man får 

också ett bättre flöde i processerna så att det inte blir stopp på vägen. En negativ aspekt som 

lyfts fram är att just-in time kan vara svårt att överföra från industrin till sjukvård eftersom det 

kan förekomma ojämna flöden av patienter. Forskarna menar också att en satsning på inga fel 

och ständiga förbättringar gör lean speciellt relevant att använda inom hälso- och sjukvård och 

offentlig sektor eftersom det kan vara faktorer som bidrar till förbättrad kvalité. Deras metod 

är att utgå från tidigare litteratur.  Resultaten är bland annat att lean thinking är applicerbart 

inom hälso- och sjukvården och också att olika flödesmodeller är lämpliga verktyg att 

använda för att identifiera slöseri.  Resultaten har också praktiska konsekvenser för 

sjukvårdspersonalen då man genom att använda resultaten för utveckling av mätningar kan 

effektivisera olika framtida vårdprocesser. Vidare menar författarna att lean thinking kan vara 

en lämplig metod för att hjälpa chefer att frigöra resurser som kan leda till förbättringar 

(Ibid.).  

Belter, Halsey, Severtson, Michhelfelder, Michalak, Abella & De lanni (2012) skriver en 

artikel som innefattar en diskussion och utvärdering av en tidigare genomförd studie inom 
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amerikansk hälso- och sjukvård. Artikeln utgår från en sjukvårdsenhet, Medical Center, som 

använder sig av lean för att förbättra, samordna och få bättre kommunikation och patientflöde. 

Anledningen till att de använder sig av lean är att den här enheten ska genomföra en 

förändringsprocess och frågor som ställs är exempelvis hur de kan förbättra processerna inom 

enheten och vad lean står för.  Medical Center genomför en värdekartsanalys där personalen 

identifierar och analyserar var och varför bekymmer uppstår. En förändring i arbetsflödet 

leder till en förbättrad kommunikation mellan olika enheter som resulterar i minskade 

väntetider för patienten i sjukvårdsenheten. Vidare använder de sig av lean transforming 

process, värdeflödeskartor och 5S-verktyget inom lean för att sortera och skapa struktur. Lean 

transforming process är en metod som har sitt ursprung från Toyota Production System och 

den fokuserar på att kunna eliminera det som inte är värdeskapande i en organisation och 

därmed skapa ett bra flöde (Ibid.). 

Suarez Barraza,Smith & Dahlgaard-Park (2009) har undersökt hur lean fungerar i en offentlig 

verksamhet och då inom en kommunal organisation. Syftet med deras studie är att undersöka 

och belysa hur leantänket (lean thinking), eller kaizen, tillämpas i en kommunal besluts-

verksamhet för att kommunens beslutsfattare ska kunna förbättra sin service till kommunens 

medborgare, men även hur kommunen tack vare leantänket kan förbättra olika processer 

riktade mot sina kommuninvånare. Artikeln utgår från fallstudier och metoder som används är 

olika typer av observationer och semistrukturerade intervjuer. Speciell vikt läggs vid 

triangulering av insamlad data för att säkerställa att samma fenomen undersöks. Forsknings-

frågan som denna artikel utgår från är hur lean-kaizen tillämpas i kommuner. Det fram-

kommer att ständiga förbättringar är en viktig del av leankonceptet, men då behövs även goda 

förutsättningar för att kunskap ska kunna överföras. Vidare talas det om att just-in-time är en 

lämplig princip inom kommunal verksamhet och den slutsats som dras är att principen kan 

förbättra olika arbetsprocesser. Denna studie utgår från lean thinking. Den sistnämnda utgår 

från att olika aktörer engagerar sig i exempelvis förändringar och förbättringar. Aktörerna kan 

vara olika yrkeskategorier och avdelningar inom en offentlig verksamhet. Forskarna har 

identifierat olika hämmande effekter som påverkar lean i en offentlig organisation. En 

hämmande effekt är till exempel chefer som inte står bakom leankonceptet och därmed bidrar 

med ett lågt engagemang. Anledningen till det låga engagemanget är en bristande förståelse 

för lean, men även en bristande kommunikation mellan enheterna. Detta visar på vikten av en 

god kommunikation, engagemang inom och mellan olika enheter i en organisation och 

kunskap om lean för att en tillämpning av lean-kaizen ska lyckas. Vidare talas det om att 

politisk styrning kan påverka lean i en offentlig kommunal verksamhet eftersom politiker 

väljs om med jämna mellanrum och det faktumet kan hämma utveckling av leankonceptet. 

Resultatet av denna studie visar hur viktigt ett engagemang för förbättringar är för att lyckas 

(Ibid.). 

Radnor, Holweg & Waring (2011) har studerat hur leankonceptet kan bidra till att olika 

processer inom hälso- och sjukvårdsenheter blir effektivare. Forskarna i artikeln utgår från 

fallstudier inom engelsk sjukvård och genomför en kvalitativ studie med intervjuer som 

metod. Undersökningen har för avsikt att ta reda på hur lean tillämpas i hälso- och sjukvårds-

organisationer, samt att undersöka olika kontextuella faktorer som påverkar genomförandet. 

Teorier som finns med i denna artikel är lean och olika delar inom leankonceptet såsom 5S, 

olika slöserier och lean thinking. Resultatet visar att lean och dess verktyg bidrar med 

minskade väntetider för patienterna, förbättrad motivation för medarbetarna och en ökad 

förståelse bland olika yrkeskategorier på avdelningen. Vidare framkommer att identifierandet 

av slöseri bidrar till att få bort dubbelarbete hos personalen och därmed också ökad effektivit-

et. Resultatet visar även på bättre kvalité, patientflöden och service i vården. Generellt innebär 
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tillämpningen av särskilda leanverktyg, som till exempel kaizen, kontinuerliga förbättringar 

som tenderar att producera småskaliga och lokala produktivitetsvinster (Ibid.). 

Ward & Zhou (2006) berättar i en artikel hur ett IT-företag använder lean och just in time. 

Frågeställningen är hur chefer kan använda lean och just in time för att minska ledtider. Ett 

resultat som framkommer är just att användandet av lean och just in time reducerar ledtiden. 

Dessutom ger en god implementering av leankonceptet en hög kvalité på produkterna och 

slöseriet minskar. Metoder som används är såväl kvantitativa som kvalitativa, exempelvis 

genomförs intervjuer med olika chefer. Lean har som tidigare nämnts sitt ursprung inom 

industrin och förekommer allt oftare i offentlig verksamhet. (Ibid.).  

Kim, Spahling, Kin & Billi (2006) berättar i sin artikel om hur sjukvården kan lära sig av 

bilindustrin och då speciellt Lean Production, eftersom också sjukvården kan öka sin 

produktivitet. Artikeln diskuterar de olika delarna ur leankonceptet. Det som tas upp är 

ledningsfilosofi, kvalité, kundnöjdhet, förbättringar, effektivitet, väntetider och 

värdeflödeskarta. I artikeln berättas om ett sjukhus där väntetiden för patienterna minskar från 

122 minuter till 52 minuter genom att slöseri i flödet elimineras när onödiga moment tas bort. 

Lean Production har för avsikt att skapa värde för kunden i såväl privat som offentlig 

organisation och genom att identifiera och kategorisera slöseriet i en flödesmodell kan 

organisationen lättare se var slöseri finns och eliminera det som inte är värdeskapande. Vidare 

berättar forskarna om olika utmaningar som lean kan ställas inför, exempelvis att lean ofta 

kan misstolkas av människor. Forskarna tar upp att en vanlig misstolkning är att människor 

antar att det handlar om att minska kostnader i verksamheten och därmed att uppsägning av 

personal är syftet. Det är en feltolkad bild eftersom lean handlar om att personalen kan och 

bör delta i förbättringsarbete av verksamheten. Leanmetoder kan också leda till betydande 

förbättringar i kvalité och effektivitet inom vården och inte endast inom industrin. Resultat 

som nämns i denna artikel är att leanmetoder också är lämpliga i sjukvården eftersom det kan 

påverka hur vården blir ut mot patienterna. En slutsats som dras är att leanmetoder kan leda 

till förbättrad kvalité och ökad effektivitet inom sjukvården (Ibid.). 

 

2.1 Sammanfattning  

De artiklar som redovisas i det här kapitlet bygger till övervägande del på kvalitativa metoder, 

vilket passar väl till vår undersökning. Artiklarna bidrar till vår empiriska undersökning till 

vårt syfte och våra frågeställningar. Samtliga ovan nämnda artiklar har använt hela eller delar 

av leankonceptet i olika organisationer och visar på goda resultat. Generellt sett visar 

resultaten på att de organisationer som implementerar leankonceptet förbättrar effektiviteten, 

ökar produktiviteteten, minskar väntetiderna, förbättrar olika processer, ökar kvalitén och 

lärandet i verksamheterna. Någon artikel tar upp ett kritiskt perspektiv och nämner hämmande 

effekter som exempelvis att politiskt styrda organisationer är föränderliga. Slutligen ses 

artiklarna bidra till vår undersökning genom att ge en ökad förståelse inom det undersökta 

området, då vi undersöker hur leankonceptets olika delar är anpassade till hälso- och sjukvård. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Inledningsvis beskrivs historien bakom Lean. I det här kapitlet kommer fokus att ligga på att 

förklara Lean ur ett teoretiskt perspektiv och varför detta är relevant för författarnas 

undersökningsområde. Vidare redovisas också teorier om lärande och kommunikation 

eftersom det här är områden som både kan påverka och påverkas av leankonceptet. 

  

3.1 Lean  

Lean kan definieras på ett flertal olika sätt. Det kan beskrivas som allt från abstrakta 

filosofiska värderingar till konkreta verktyg. Det finns ingen allmän accepterad definition av 

lean idag. Lean är ett koncept som hela tiden utvecklas och handlar om olika delar (Braun & 

Kessiakoff, 2011). Holweg & Bicheno (2009) ger en enkel förklaring när de säger att lean 

innebär att utföra ett värdeskapande arbete och använda befintliga resurser,”Doing More with 

Less” (Holweg & Bicheno, 2009:3). Det här citatet kan tyckas ha en negativ klang men i 

själva verket står det för att tänka långsiktigt, skapa värde och tillväxt i verksamheten (Ibid.). 

Modig & Åhlström (2011) beskriver lean som en verksamhetsstrategi där ett av målen är att 

uppnå ett bra flöde. Effektivt flöde är när tiden från ett behov har identifierats till att det är 

tillgodosett. Ett gott flöde uppnås när värdet inom verksamheten maximeras. Resurs- och 

flödeseffektivitet innebär att fokusera på värdeskapande aktiviteter och på så sätt utnyttja 

resurserna på ett rätt sätt. Enligt Brandt (2013) finns det tre olika områden som är hinder för 

effektivitet och de är slöseri, ojämnhet och överbelastning. Lean innebär att se till helheten i 

en verksamhet och där är teamarbete ett viktigt led i förbättringsarbetet. Tillsammans ska 

medarbetarna utveckla verksamheten. Lean handlar mycket om att visualisera verksamheten 

eller organisationen för att lättare se felen, rätta till och gör rätt. Filosofin bygger på att se 

såväl de mjuka som de hårda delarna inom verksamheten. De mjuka delarna består av 

värderingar och principer som guidar verksamheten framåt i förbättringsarbetet.  De hårda 

delarna består av metoder och verktyg som visar oss hur medarbetare ska utföra olika 

uppgifter inom verksamheten (Modig & Åhlström, 2011).  

  

                                  Värderingar 

  

                                           Principer 
                                                       Just-in-time                   Jidoka 
  

                        

                         Metoder 

 

 

 

Verktyg & aktivitet 

 

Figur 3.1 TPS-pyramiden (Modig & Åhlström, 2011:109).  

 

Modellen ovan visar hur de mjuka och hårda delarna är sammankopplade. Nedan utvecklar vi 

betydelsen i varje nivå och del:  
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Värderingar handlar om hur en verksamhet ska vara exempelvis vilka värderingar som ska 

råda. En av de viktigaste värderingarna är att tillgodose kundens behov. Värderingarna ger 

vägledning till hur medarbetarna ska agera i olika situationer för att kunna leva upp till 

kundens önskemål. Respekt och samarbete ska genomsyra verksamheten. Respekt för 

varandra handlar om att medarbetare i en verksamhet ska kunna respektera och förstå 

varandra. På så sätt kan detta leda till att alla på en avdelning vågar yttra sig och därmed 

förbättra olika saker. Samarbete innebär att kunna bidra till dels en individuell utveckling men 

också en utveckling inom gruppen och genom detta öka till exempel produktiviteten i en 

verksamhet. (Ibid.). 

 

Principer handlar om att skapa ett flöde och eliminera olika slöserier i en verksamhet och 

därmed öka flödet och produktiviteten. Med hjälp av värderingarna växer principerna just-in-

time (JIT) och jidoka fram. De två principerna handlar om att tillsammans skapa ett 

gemensamt flöde.  

JIT innebär att skapa ett flöde i en verksamhet, eliminera slöseri och minska onödiga stopp. 

Principen används som en hjälp för att få ett utjämnat flöde och att endast utföra tjänster vid 

behov. Genom att jämna ut arbetsuppgifterna och att inte inneha för stora lager av varor kan 

verksamheter skapa ett bra flöde. 

Jidoka är en annan princip i pyramiden som handlar om att visualisera för att därmed lättare 

upptäcka var det kan brista i ett flöde. När detta synliggörs är det lättare för verksamheten att 

stanna upp vid eventuella fel direkt istället för att problemet fortskrider (Ibid.). 

Metoder används för att principerna ska kunna förverkligas. De metoder som är bäst lämpade 

till att utföra olika uppgifter i verksamheten resulterar i standardiserade metoder. En metod 

kan vara att standardisera arbetsrutinerna för att på bästa sätt kunna genomföra uppgifterna 

enligt principerna. Standardisering inom lean innebär att skapa effektivitet, meningsfullhet, 

och ett visuellt, enkelt och tydligt arbetssätt. Genom att standardisera arbetsuppgifter blir det 

också lättare att kontrollera hur de genomförs och det gör avvikelser mer tydliga och det blir 

därmed möjligt att så snabbt som möjligt åtgärda fel, problem och misstag som kan uppstå 

inom verksamheten. Ett gemensamt och överenskommet arbetssätt gör avvikelser tydliga samt 

effektiviserar och förbättrar verksamheten. Det finns en förväntan om att medarbetarna själva 

kommer fram till vilken slags standard som passar för att utföra de dagliga arbetsuppgifterna 

och till hjälp och stöd har de sin chef eller ledning (Ibid.). 

Verktyg och aktiviteter används för att förverkliga målen inom verksamheten. För att kunna 

använda sig av metoderna behövs verktyg och aktiviteter. Ett exempel på verktyg kan vara en 

visualiseringstavla, det vill säga en tavla där det står vilka olika aktiviteter som ska utföras i 

verksamheten. Aktiviteter är det som medarbetarna i en verksamhet gör. Värderingar, 

principer, metoder och verktyg utgör tillsammans en helhet och hänger ihop i ett system som 

utvecklar verksamheten (Ibid.). 

 

3.1.1 Verktyget 5S – att skapa ordning  

5S är ett verktyg som används för att få ordning och struktur i verksamheten. Skapas ordning 

och reda i verksamheten kan det leda till en ökad effektivitet och en bättre arbetsmiljö för 

personalen, vilket i sin tur kan ge ett bättre intryck ut till kunden (Liker, 2009).  
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Verktyget 5S består av fem olika delar: 

 Sortera: att rensa bort det som inte är nödvändigt. 

 Strukturera: att strukturera upp saker och ting. 

 Städa: att göra rent och fint efter att ha strukturerat färdigt. 

 Standardisera: att skapa standardiserade arbetsmetoder och regler för arbetet. 

 Självdisciplin: att ledningen kontrollerar hur arbetet upprätthålls. 

 

3.1.2 Verktyget värdeflödesanalys i svensk sjukvård 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att kartlägga ett flöde från det att en patient 

kommer in på en vårdavdelning till dess att patienten skrivs ut. Genom att kartlägga 

patientens resa genom vården visuellt är det enklare att upptäcka eventuella brister eller 

slöseri. När en värdeflödesanalys genomförs är flertalet olika yrkeskategorier samlade, vilket 

ger medarbetarna en tydlig bild och en möjlighet till att tidigt upptäcka de hinder som 

eventuellt skulle kunna uppstå på grund av bristande kommunikation och insyn i 

verksamheten (Brandt, 2013).  

 

3.2 4P-modellen-att arbeta med ständiga förbättringar 

En central del i lean är att arbeta med ständiga förbättringar. Toyota-modellens filosofi 

grundar sig i en djup människokännedom, mänsklig motivation och att ledningen/cheferna är 

involverade och engagerade i verksamhetens ständiga förbättringar (Liker, 2009). 4P-

modellen består ursprungligen av 14 olika principer och de används som ett verktyg i lean-

konceptet komprimerade till fyra större grupperingar eller uppdelade i fyra olika avdelningar 

(se figur 3:2).

 

Figur 3.2 Modifierad 4P-modell (Liker, 2009:24).  

Problemlösning 

(Kaizen- ständiga förbättringar, ständigt 
lärande)  

Anställda och partners 

 (Respekt, utmana dem och låta dem 
växa)  

Processer (eliminera slöseri) 

Filosofi  

(Utmaningar- långsiktigt tänkande)  
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Filosofi står för att ha ett filosofiskt perspektiv på verksamhetens grundläggande idé, att 

utveckla och föra verksamheten mot ett gemensamt mål, att utveckla ett värde för kunden 

genom att utvärdera och att ha ett långsiktigt tänkande. (Liker, 2009).  

Processer med ett bra flöde för att styra upp de problem som uppstår, att ta upp problem till 

ytan genom att använda sig av visualiseringstekniker, att standardisera arbetsformerna för att 

på så sätt kunna eliminera slöseri och en strävan efter kaizen.  

Anställda och partners ska respekteras, utmanas, tillåtas växa och genom att samarbeta i team 

tillföra ett värde i verksamheten.  

Problemlösning står för att verksamheten är ständigt lärande men också att både chefer och 

medarbetare ska kunna gå in och se situationen med egna ögon för att förstå och kunna lösa 

problem. Problemlösning innebär också att långsamt och succesivt i gemensam anda komma 

fram till ständiga förbättringar, kaizen (Ibid.). 

 

3.3 Lärande organisation 

Definitionerna av begreppet lärande organisation kan skifta men gemensamma är att alla 

innehåller en kunskaps- och handlingskomponent. Begreppet lärande innebär att man tillägnar 

sig kunskap och förändrar sitt beteende. 

”Lärande är alltså en process där människor och organisationer tillägnar sig 

ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval av denna kunskap” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:375–376). 

För att komma till rätta med problem förändrar organisationen sitt beteende och genomför de 

åtgärder som behövs. Förutsättningen för att organisationen ska utveckla sitt lärande är oftast 

att en medarbetare reflekterar över sitt dagliga arbete.  

 

 Figur 3.3 Modifierad lärcirkel (Jacobsen & Thorsvik, 2008:377).  

Lärcirkeln ovan handlar om hur lärande och kunskap förmedlas och leder till en förändring av 

beteendet i organisationen. Medarbetarens tankar om hur arbetssättet kan förbättras förs 

vidare till andra medarbetare i organisationen och detta gör att kunskaperna förmedlas vidare. 
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nya erfarenheter  
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sina erfarenheter 
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På så sätt ändras de vedertagna arbetssätten inom organisationen på en kollektiv nivå och nya 

kunskaper, erfarenheter och arbetssätt förs in i organisationen. Genom analys av de 

erfarenheter som inhämtats (skaffats) får medarbetarna nya idéer om förbättringsmöjligheter. 

För att lärandet ska fortskrida krävs att medarbetaren för en dialog med organisationen och 

delar med sig av sin kunskap kollektivt och slutligen krävs en intern kommunikation som är 

ett nyckelvillkor för lärandet i organisationer. (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

3.4 Kommunikation    

Kommunikation är också en del inom verksamheten för att arbetet ska fungera optimalt. Alla 

har vi troligen ställt oss frågan varför saker och ting ska behöva ta så lång tid. Med hjälp av 

lean går det att utreda orsakerna till allt för mycket övertidsarbete och medarbetarnas 

upplevelse av att inte hinna med att utföra sina arbetsuppgifter. Värdeflödeskartläggning är ett 

verktyg som gör att alla får en tydlig bild och ett fullständigt underlag, vilket kan leda till en 

förbättrad kommunikation som i sin tur kan innebära att arbetet utförs mer effektivt (Braun & 

Kessiakoff, 2011). Kommunikation definieras som:  

”En kontinuerlig process där medlemmar upprätthåller och förändrar 

organisationen genom att kommunicera med individer och grupper både internt 

och externt” (Jacobson & Thorsvik, 2008: 295). 

Kommunikation är, såväl inom den egna verksamheten som utanför verksamheten, beroende 

av både interna och externa aktörer. Fungerar inte detta optimalt kan brister uppstå när en 

patient blir utskriven från ett sjukhus till en extern aktör, som kan vara en kommun eller 

primärvården. I en organisation förekommer det såväl horisontell kommunikation som 

vertikal kommunikation (Jacobson & Thorsvik, 2008).  

Horisontell kommunikation är dialogen mellan medarbetare på samma nivå i en organisation. 

Enligt Jacobson & Thorsvik (2008) kan orsaken till att medarbetare på liknande nivå i 

organisationen inte har vetskap om vilket arbete kollegorna utför vara ett kommunikations-

problem. När medarbetare inte kommunicerar med varandra kan det i en organisation lätt 

uppstå problem, som till exempel fel eller misstag i arbetet. Medarbetare på liknande nivå, 

som arbetar med tätt sammanvävda uppgifter, är i stort behov av att kunna tala sig samman 

och samordna sitt arbete. När det finns ett behov av att arbeta tätt samman är det viktigt att 

strukturen som finns för att skapa en effektiv horisontell kommunikation fungerar (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). 

Vertikal kommunikation är den kommunikation som sker mellan olika hierarkiska nivåer i en 

organisation (Jacobson & Thorsvik, 2008). Denna kommunikationsform förekommer såväl 

mellan ledning och anställda som tvärtom. Enligt Jacobson & Thorsvik (2008) kan 

kommunikationen innehålla olika former av information. Från ledningen ner till anställda kan 

information och instruktioner ges som den anställde har nytta av för att utföra sitt arbete men 

också information om organisationens ideologi och vilka procedurer och praxis som ska råda. 

Kommunikationen kan också ske från anställda upp till ledningen och innehålla information 

om hur arbetet fortskrider i verksamheten och olika förslag på vad som kan förbättras. Den 

vertikala kommunikationen kan föra med sig vissa kommunikationsproblem som till exempel 

att informationen kan bli förvrängd medan den passerar mellan flera olika hierarkiska nivåer. 

Om kommunikationen brister mellan olika nivåer i en organisation kan motstånd från 

anställda uppstå. När ledningen eventuellt inte kan förklara och ge medarbetarna på andra 

nivåer i organisationen information på ett tydligt sätt kan förmodligen anställda ifrågasätta 

varför de ska arbeta på ett visst sätt (Ibid.).  
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4. Metod 

Metodavsnittet inleds med att beskriva vilken metod som valdes för att uppnå vårt syfte och 

besvara våra frågeställningar, därefter kommer det beskrivas intervjuguidernas uppbyggnad, 

urval, datainsamling, etik, analysmetod och avslutar med metoddiskussion. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om leankonceptet och undersöka upplevelser 

av ett genomfört leanarbete inom hälso- och sjukvård.  För att uppnå vårt syfte och besvara 

våra frågeställningar valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes för att få en ökad kunskap och undersöka hur medarbetare upplevde, uppfattade och 

tänkte kring undersökningsämnet samt för att kunna ta del av deras erfarenheter och ge 

utrymme till fri diskussion. När en forskare vill få inblick i ett ämne som är upplevelsebaserat 

utifrån olika erfarenheter är en kvalitativ metod ett bra val (Denscombe, 2009). Kvalitativ 

forskning använder sig av tre olika inriktningar och en av dem är hermeneutiken, vilket denna 

studie har valt att utgå ifrån (Watt Boolsen, 2007). Alvesson & Sköldberg (2008) menar att 

grundtanken inom hermeneutiken är att en del endast förstås om den sätts i samband med 

helheten. För att få en förståelse och kunna tolka den enskilde respondentens upplevelse och 

förstå hur deras verklighet hänger samman från del till helhet är den tolkningsprocess som 

beskrivs inom hermeneutiken lämplig att använda sig av för vår undersökning. Med hjälp av 

den hermeneutiska tolkningsläran kan författarna tolka och få en förståelse för en eller flera 

individers erfarenheter och agerande.  Då vi enbart kan tolka våra intervjuer genom det 

respondenterna berättar menar författarna att den hermeneutiska riktningen inom kvalitativ 

forskning är användbar för att tolka respondenternas svar och få en samlad kunskap (Watt 

Boolsen, 2007). Författarna är medvetna om att de har en viss förförståelse då de har en viss 

kunskap för uppsatsämnet som studerats genom att de kommit i kontakt med ämnet under 

utbildningen, Arbetsvetenskapliga programmet. Förförståelse innebär att verkligheten inte 

enbart uppfattas genom våra sinnen utan också tolkas med hjälp av den förkunskap och 

erfarenheter som finns (Thuren, 2007).   

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) så ligger utgångspunkten av undersökningen i empirin 

men även teorin bidrar till en förförståelse och att tolkningen av empiri och teori kommer att 

skifta och omtolkas under processens gång. Empiri och teori samspelar med varandra och 

omarbetas under arbetets gång. Vår undersökning började med att teorier och tidigare 

forskning lästes in för att därefter övergå till att samla in empirisk data och sedan under 

processens gång växla mellan empiri och teori för att därmed få djupare förståelse för ämnet 

och samtidigt kunna besvara våra frågeställningar. Med hjälp av teorier skapades grunden till 

intervjuguiderna.  

Intervjuguiderna har delats upp i olika teman. Frågorna i intervjuguiderna skapades utifrån 

undersökningens syfte, frågeställningar och teorier. Ambitionen var att få så uttömmande svar 

som möjligt. Tre intervjuguider skapades, en till medarbetare, en till chefer samt en till 

medarbetaren på supportavdelningen. Anledningen till att tre intervjuguider skapades var att 

respondenterna hade olika positioner inom sjukhuset och att alla inte hade samma 

infallsvinklar till leankonceptet. Vid utformningen av intervjuguiderna utformades frågor 

utefter undersökningsområdet för att uppnå en hög validitet. Validitet innebär att forskaren 

undersöker det som ska undersökas (Thuren, 2007). För att inte riskera att eventuellt få göra 

om intervjuerna testades inspelningsutrustningen innan intervjuerna genomfördes. Enligt 
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Denscombe (2009) är det inte så troligt att respondenterna är intresserade av att utföra 

intervjuer igen om utrustningen krånglar. För att ytterligare säkra våra intervjuer var vi båda 

två med under intervjutillfällena, den ena av oss förde fältanteckningar medan den andre 

intervjuade.  

 

4.2 Urval 

Innan en kontakt skapades med organisationen där undersökningen genomfördes hade 

författarna sökt information om olika verksamheter som implementerat leankonceptet. En 

lämplig organisation hittades och var villig till att medverka i vår undersökning. 

Verksamheten som undersökningen utgick ifrån var Skånes universitetsjukhus, SUS. Vår 

kontaktperson inom verksamheten, som för oss blev en nyckelperson, arbetade inom support-

avdelningen. Kontaktpersonen arbetade med att utbilda och stödja chefer i leanarbetet.  

Urvalsmetoden, som föll sig naturlig för denna studie, har likheter med snöbollsurvalet. 

Snöbollsurvalet innebär att urvalet framkommer genom en process där en person hänvisar till 

nästa person (Denscombe, 2009). Vår nyckelperson skickade ut en förfrågan till olika 

avdelningar inom sjukhuset och på så sätt kunde sedan kontakt tas med en enhetschef inom 

SUS. I samtal med enhetschefen berättade författarna sitt syfte med undersökningen och att de 

ville utföra intervjuer bland både medarbetare och chefer. Därefter skickade enhetschefen ut 

en förfrågan på enheten vilka som frivilligt ville vara med och delta i undersökningen. De 

respondenter som deltog kom från olika positioner inom enheten. Urvalet av respondenter 

blev personer från olika yrkeskategorier, vilket innebar att både undersköterskor, 

sjuksköterskor och chefer är representerade. Flertalet av respondenterna hade en lång 

anställningstid inom sjukvården. Slutligen intervjuades en medarbetare inom 

supportavdelningen. Anledningen till denna blandning av respondenter var att få en större 

inblick i hur ett universitetssjukhus upplever arbetet när det organiseras efter leankonceptet.  

 

4.3 Datainsamling 

Totalt har sju semistrukturerade intervjuer genomförts. Sex intervjuer genomfördes under en 

dag och på respondenternas arbetsplats. Platsen som användes var respondenternas 

personalrum, som stod till vårt förfogande under hela dagen. Intervjuerna tog allt från cirka 30 

minuter till en timme att genomföra. Intervjuguiderna (se bilaga 1) var uppbyggda så att de 

mjuka frågorna kom först då mindre känsliga frågor gav oss en möjlighet att bekanta oss med 

respondenterna och få respondenterna att känna sig mer bekväma i intervjusituationen 

(Denscombe, 2009). Författarna var båda med under intervjuerna, en av oss tog 

fältanteckningar medan den andre intervjuade för att öka tillförlitligheten. Enligt Denscombe 

(2009) är det mänskliga minnet inte alltid att lita på. Inspelning av det empiriska materialet 

utfördes. Det var inte möjligt att utföra samtliga sju intervjuer under en dag, då den sjunde 

respondenten fanns på annan ort. Den sjunde och sista intervjun genomfördes veckan efter de 

sex första intervjuerna. Intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats. Vad som 

möjligtvis kunde vara ett visst hot mot validiteten var att vi under intervjutillfällena fick 

förklara en del frågor men då frågetecken kunde redas ut och diskussion fördes förstod 

respondenten frågan och därmed anses validiteten vara god (Ibid.).  
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4.4 Etik 

Genom att leva upp till informationskravet har författarna tagit hänsyn till etiken i under-

sökningen då man redogjorde för uppsatsen och dess syfte i det missivbrev (se bilaga 2) som 

skickades ut innan intervjuerna. Respondenterna gav sitt samtycke till deltagande i 

undersökningen genom att skriva på ett medgivandeintyg (se bilaga 3).  I intyget framkom det 

att deltagandet i undersökningen var frivilligt samt att respondenterna skulle avidentifieras. 

Vid intervjutillfällena informerades de också muntligt om att det var frivilligt att delta i 

studien och författarna upplyste om att intervjuerna spelades in.  Den etiska riktlinje som 

efterföljdes var konfidentialitetskravet som innebär att det material som producerades under 

undersökningen inte skulle kunna gå att härledas till en specifik person. Läsaren ska inte 

kunna härleda vem som är vem i undersökningen. Att respondenterna själva kan veta vem 

som sagt vad och att författarna vet detsamma är enligt de etiska riktlinjerna. För att inte 

avslöja respondenternas identitet har under sammanställningen avidentifiering skett av data 

genom att i redovisningsresultatet benämna dem som R1 till R7 (www.vr.se). 

 

4.5 Analysmetod 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet (Denscombe, 2009). Efter att transkriberingen 

genomförts letade författarna efter återkommande mönster för att förstå och sammanställa 

materialet och därefter tolkades och kategoriserades materialet efter de teman som använts i 

intervjuguiderna (Watt Boolsen, 2007). De teman vi använt oss av är förbättrings- och 

påverkansmöjligheter, resursslöseri, förutsättningar och utmaningar. Dessa teman har 

utvecklats med stöd av teorierna som är lean, 4P-modellen samt teorin lärande organisation. 

Temat och teorin om kommunikation lades till då de andra teorierna visade att även 

kommunikation var en viktig del för vår undersökning. Samtliga teman ligger i linje med 

såväl syfte som våra frågeställningar. För att kunna tolka och sammanställa material enligt 

hermeneutisk tradition har intervjumaterialet kategoriserat efter de teman och teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för undersökningen för att urskilja och tolka olika 

mönster, tolkningar har vi sedan diskuterat (Ibid.). Innan resultatredovisningen diskuterade vi 

igenom hur vi skulle gå tillväga för att så tydligt som möjligt redovisa respondenternas 

berättelser. Då det anses viktigt att få med varje respondents yttranden på ett så genuint sätt 

som möjligt och för att kunna framhäva variationer men också olika betoning i deras 

intervjuer har vi valt att lägga in citat. För att inte utlämna och kunna urskilja respondenterna 

har citaten i resultatredovisningsavsnittet redovisats i skriftspråk.  

 

4.6 Metoddiskussion  

Fördelarna med en kvalitativ metod är möjligheten att komma närmare intervjuobjekten och 

på såvis uppnå en ökad kunskap och få ta del av respondenternas upplevelser kring 

undersökningsområdet. Valet av semistrukturerade intervjuer visade sig vara en god metod 

för att få uttömmande svar (Denscombe, 2009). Innan beslut fattades om valet av metod 

diskturerades en metodkombination där vi talade om att utföra både enkäter och intervjuer. Då 

det framkom att verksamheten redan var enkättrötta beslöt vi oss för att använda enbart 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats vilket 

är en fördel för att få ett helhetsintryck och värdefull bakgrundsinformation till intervjuerna 

http://www.vr.se/
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och analysen. Ytterligare en fördel är att respondenterna redan kände sig bekväma i miljön 

och troligen inte velat intervjuas utanför arbetstiden. En nackdel med att befinna sig på 

arbetsplatsen är att respondenterna kan känna sig stressade då intervjun sker på arbetstid och 

de har en viss tid till förfogande (Widerberg, 2002). Vår upplevelse var att respondenterna 

inte kände sig stressade då det från början avtalats och avsatts tid (Denscombe, 2009).  

Innan intervjutillfällena informerades och tillfrågades respondenterna om deras samtycke till 

att spelas in och samtidigt skrev de på ett medgivandeintyg. De upplystes om att de när som 

helst kunde avsluta intervjun och att de inte behövde svara på någon fråga som de eventuellt 

kände obehag inför. Slutligen berättade författarna att de skulle anonymisera resultaten och 

göra allt för att undvika att deras svar skulle kunna härledas till respondenten själv. Inga 

garantier kunde lämnas då det aldrig går att utlova fullständig anonymitet. Valet att i resultat-

redovisningen skriva citaten i skriftspråk är ett steg i anonymiseringsprocessen. Dessutom 

nämns inte några namn eller positioner i samband med redovisningen av respektive 

respondent (Widerberg, 2002). För att få en god tillförlitlighet delade författarna under 

intervjuerna upp arbetet genom att en intervjuade och en skrev fältanteckningar. Genom att 

utföra interjuver säkrade författarna sin svarsfrekvens och under pågående intervjuer kunde 

data kontrolleras (Denscombe, 2009). Vår undersökning, som är kvalitativ, kan vara svår att 

upprepa och då få likvärdiga svar eftersom intervjuobjekten vid en ny intervjusituation kan ha 

andra upplevelser och då möjligtvis inte ge samma svar vilket eventuellt kan innebära ett 

annat resultat. Dels kan resultatet bli ett annat på grund av att andra forskare, även om de 

använder sig av samma intervjuguider, troligtvis ställer frågorna med en annan betoning något 

som kan leda till att det blir en annan infallsvinkel (Denscombe, 2009). Författarna hade innan 

undersökningen påbörjades en viss förförståelse kring ämnet lean, men detta har inte fått 

några negativa konsekvenser tvärtom så har det gett en mer positiv bild av leankonceptet. 

Under undersökningens gång har författarna varit öppna för nya intryck så valet av teori, 

empiri och tolkning har varit öppen och inget har varit fastställt från start. 

Sammanfattningsvis anses valet av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var rätt 

att använda till den här undersökningen då respondenterna hade möjlighet att förklara sina 

synpunkter och utveckla sina idéer samt ställa frågor direkt till oss om något ansågs oklart 

eller otydligt.  Nackdelen med intervjumetoden var den tidskrävande faktorn. Transkribering 

av intervjudata tog ungefär fem timmar per intervju (Denscombe, 2009). 

 

5.  Resultatredovisning 

I nedanstående avsnitt redovisas vårt resultat från sju semistrukturerade intervjuer. 

Författarna har valt att redovisa varje enskild respondents upplevelse utifrån de olika teman 

som ingår i intervjuguiderna. Alla teman redovisas i samma ordning för varje respondent. 

Kapitlet inleds med en kortfattad berättelse om bakgrunden till att lean infördes på Skånes 

Universitetssjukhus, SUS. Därefter redovisas hur avdelningen är utformad och några av de 

verktyg som används för att organisera arbetet enligt lean. Slutligen redovisas en 

sammanfattning av resultatredovisningen.  

 

5.1Övergripande introduktion 

Anledningen till att sjukhuset vill implementera leankonceptet är att dåvarande 

sjukhusledning ser att olika delar av verksamheten behöver förbättras. Intresset för 
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verksamhetsstrategin lean väcks efter att dåvarande sjukhuschef kommer i kontakt med ”goda 

exempel” i Danmark. Efter analysering av sjukhusets utmaningar kommer de i slutet av år 

2006 fram till att långsiktigt arbeta med förbättringar. Anledningen är att på lång sikt öka 

tillgängligheten och förbättra kvalitén för patienterna. Leankonceptet handlar om att skapa ett 

bra flöde, bättre kvalité och på något sätt skapa ett självförbättrande system. Ett system där 

allas vision, såväl medarbetares som chefers, ska vara att kunna arbeta med dagliga 

förbättringar i verksamheten. Förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga 

utvecklingsarbetet. Inom verksamheten utgår de ifrån Lean Health Care som är en anpassning 

till leankonceptets olika delar. Därefter implementerar ledningen Lean Health Care i de övriga 

verksamheterna. Inom universitetssjukhuset finns en supportavdelning som har en stödjande 

funktion till de olika enheterna inom sjukhuset. Vårdavdelningen som undersökningen utgår 

från har plats för 22 patienter och har ett traditionellt utseende, vilket består av en lång 

korridor med dörrar och rum på vardera sidan. I det ena av två expeditionsrum sitter 

pulstavlan och i det andra finns förbättringstavlan. Pulstavlan innehåller information om vilka 

patienter som finns just nu på avdelningen och vilka behandlingar som är inplanerade och när. 

Medan förbättringstavlan används till att synliggöra vilka förbättringsprojekt som pågår, 

planeras och när de ska vara avslutade samt vem, vilka bland de anställda som är ansvariga 

för respektive projekt. Vidare finns ett gemensamt frukost- och tv-rum för patienterna, också 

kallat dagrum. I mitten av korridoren finns logistikskåpen, dessa innehåller olika former av 

förbrukningsmaterial. Inom vårdavdelningen arbetar de konkret med leankonceptet genom att 

medarbetarna kontinuerligt kan bidra med nya idéer till förbättringar i verksamheten. 

Förbättringsförslagen kommer upp på olika möten som exempelvis arbetsplatsträffar och 

pulsmöten. Förbättringstavla är ett verktyg som de använder sig av för att fånga upp och 

utveckla nya idéer. Förbättringsförslagen implementeras sedan på försök på halva 

avdelningen om samtliga är överens om att förslagen är bra. Under pulsmötena deltar olika 

yrkeskategorier såsom undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter. Då 

använder de sig av pulstavlan som ett verktyg för att visualisera patientens väg genom vården. 

På så sätt bidrar pulstavlan till att de olika yrkeskategorierna får en gemensam bild över vad 

som sker med patienterna och de får alla samma information samtidigt. Vidare arbetar de 

utifrån standardiserade arbetssätt det vill säga det finns klara nedskrivna rutiner för hur en del 

saker ska utföras, exempelvis standardvårdplaner och PM. Både vårdplaner och PM finns för 

att undvika fel och därmed också öka kvalitén och effektiviteten. På avdelningen strukturerar 

de upp sitt arbete, exempelvis förrådshanteringen, så att medarbetarna slipper springa allt för 

långt för att hämta material. Innan leankonceptet infördes ansvarade medarbetarna för 

förrådsbeställning och hantering. Idag ansvarar en extern aktör för de här arbetsuppgifterna, 

vilket bidrar till att medarbetarna nu kan lägga mer tid på patienterna.  

 

5.2 Respondent 1 
 

5.2.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter 

Respondent ett (R1) upplever att flertalet yrkeskategorier har påverkansmöjligheter, dock inte 

alla. R1 menar att de lagar och regler som styr verksamheten kan hämma kreativiteten. R1 

upplever att medarbetarna är rädda för att göra fel. Vidare berättar R1 att det är som svårast 

för de nya unga sjuksköterskorna att vara kreativa eftersom de är rädda för att bli anmälda. R1 

menar att detta hämmar kreativiteten.  

”/../ strukturen inom verksamheten kan hämma kreativitet” 
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R1 menar att en förutsättning för att personalen ska kunna vara kreativ är att det finns tid och 

arenor för detta ändamål. R1 berättar att ledningen en gång om året håller ett gembamöte där 

det sker en återkoppling av hur leanarbetet fungerar ute i verksamheten. Gembamöte är ett 

möte där olika yrkeskategorier medverkar i diverse workshops där deras idéer och tankar följs 

upp. Det finns också andra forum såsom arbetsplatsträffar, konferenser och ledningsmöten. 

Vidare berättar R1 att de har medarbetarenkäter som bland annat mäter medarbetarnas 

välmående. De har däremot ingen enskild enkät som följer upp enbart leanarbetet. Dessa 

enkäter visar att deras förbättringsområden, såsom kvalité och hög arbetstakt, är något de bör 

utveckla. Enkäten visar också att deras effektivitet är god. R1 berättar att de fokuserar på att 

förbättra kvalitén för patienterna genom att bland annat införa ett förändrat arbetssätt som ska 

korta ner väntetiderna för patienterna så att de snabbare ska få komma i kontakt med vården. 

Det innebär att det blir en effektivare och snabbare insats ut mot patienterna, vilket bidrar till 

ökad kvalité. R1 menar att de ständigt arbetar med att öka tillgängligheten  

”/../nu utförs först en sållning av remisserna/../ses av en duktig ryggsjukgymnast 

och då är det hon som gör bedömningen/../svaret till en distriktsläkare och så 

har det genomförts snabbare vilket har ökat tillgängligheten och förbättrat 

flödet” 

R1 upplever att det finns ett stort intresse av leanarbetet och att det syns i ett tydligt 

engagemang för förbättringsarbetet från såväl ledningens som medarbetarnas sida. R1 

poängterar att sin chef är en väldig entusiast och drivande person. R1 önskar att deras 

stödjande leansupportavdelning kunde vara mer ute i verksamheterna.  

 

5.2.2 Resursslöseri  

R1 berättar att mycket av de slöserier som avdelningen upptäcker kommer upp till ytan 

genom diskussioner där olika yrkesgrupper deltar. Vidare talar R1 om att verksamheten har 

ökat tillgängligheten och med det menar R1 att väntetider för patienterna har minskat. Genom 

att patienterna direkt får träffa rätt person har väntetiderna minskat, vilket medför ett 

förbättrat flöde och ökar tillgängligheten och därmed kvalitén. I nuläget utförs en sållning av 

remisserna för att bedöma om patienterna i det första skedet ska träffa en läkare eller 

ryggsjukgymnast. Den processen medför att patienterna snabbare får en bedömning och svar, 

vilket ökar tillgängligheten. 

”[Det är]långa väntetider[innan patienten]får träffa specialistläkare på 

ryggsidan, axelsida så får du kanske stå i kö på ryggmottagningen upp till ett 

år” 

R1 upplever att dubbeldokumentation är ett stort slöseri. Flertalet olika yrkeskategorier 

dokumenterar liknande saker kring patienterna på grund av rädsla för att bli anmälda. R1 

menar att det är slöseri med både tid och kraft och att det leder till ett ostandardiserat 

arbetssätt. R1 känner att de behöver bli bättre på att utnyttja tiden genom att arbeta mer 

effektivt och R1 menar att följer bara de olika yrkeskategorierna standardvårdplanerna så ska 

det räcka. 
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5.2.3 Kommunikation 

R1 upplever att kommunikationen är bättre efter att lean har införts. Pulstavlor har införts på 

olika avdelningar och där ser de olika yrkesgrupperna vad som ska hända med patienterna. R1 

berättar att pulstavlan används till visualisering och förbättrar kommunikationen mellan 

yrkeskategorierna på avdelningen men också att den förbättrar effektiviteten i själva arbetet. 

R1 anser att det tidigare var mindre bra kommunikation och att det ofta blev en energitjuv 

men idag har personalen reflektionsstunder och reflektionsstenciler efter varje arbetspass. R1 

upplever att dessa verktyg hjälper medarbetarna att kommunicera bättre. Tidigare nämndes att 

dubbeldokumentation är ett slöseri och detta upplever R1 beror på mindre bra kommunikation 

och rädsla för att bli anmäld men att det till viss del har blivit bättre sedan lean infördes. 

 

5.2.4 Förutsättningar och utmaningar 

R1 säger att en viktig framgångsfaktor är att ledningen tror på leankonceptet. R1 anser att lean 

passar till vården, dock en anpassad version av lean. R1 upplever en trötthet inom 

verksamheten och med det menar R1 att det är en föränderlig och regelstyrd verksamhet som i 

grund och botten är politiskt styrd, vilket i sig är en utmaning. 

 

5.3 Respondent 2 

 

5.3.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter  

Respondent två (R2) upplever sig ha påverkansmöjligheter till att vara med och utveckla och 

ständigt förbättra verksamheten. R2 känner sig delaktig och förslag till förbättringsåtgärder 

uppkommer genom möten. R2 påpekar att det är ett öppet klimat och att de har en engagerad 

chef. Idéerna tas tillvara och teamet talar ihop sig för att sedan testa idéerna på halva 

avdelningen för att senare utvärdera och jämföra mot den halva där testet inte utförs.  

”ja det är det vi gör/../talar ihop[oss] /../ och [det] finns ett datum när det ska 

starta/../sen utvärderas det” 

R2 berättar att de vid dagliga möten tar upp olika ”misstag” som uppkommer under 

arbetsdagens gång för att hela tiden utveckla och förbättra och på såvis göra annorlunda nästa 

gång. R2 menar på att de alla lär sig av varandra och genom att dela med sig av sina 

erfarenheter bidrar det till en process av ständig förbättring. R2 upplever att deras dagliga 

arbete har förbättrats då det nu är mer strukturerat och att de har frigjort tid till sig själva och 

patienterna. 

”/../strukturerar upp avdelningen så att det inte finns så mycket skräp 

överallt/../” 
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5.3.2 Resursslöseri  

R2 upplever att de har ett mindre slöseri idag och ett bättre flöde i verksamheten efter att lean 

infördes på avdelningen och berättar att det märks att avdelningen är mer strukturerad idag 

och de tidstjuvar som fanns innan på avdelningen har mer eller mindre eliminerats. Tidigare 

var det en massa spring, bland annat för att hämta saker på olika ställen, men idag har de 

logistikskåpen som en extern firma har ansvar för att fylla på och beräkna hur mycket material 

som behövs. R2 nämner att innan lean infördes hade de långa väntetider för att exempelvis få 

komma till röntgen. Det har förbättrats idag och R2 upplever att det beror på införandet av 

standardvårdplaner och PM för hur länge en patient ska få vänta på en operation. R2 upplever 

att den tidstjuv som finns kvar på avdelningen är okontrollerbar då den utgörs av en extern 

aktör. Med det menar R2 att patienten inte kommer vidare till kommunen förrän processen 

mellan sjukhus och kommun är klar. Det leder till att patienten blir kvar på vårdavdelningen 

och det uppstår ett ”onödigt stopp” i avdelningens flöde.  

 

5.3.3 Kommunikation 

R2 anser att kommunikationen på avdelningen har förbättrats eftersom de idag har ett verktyg 

som de kallar för pulstavlan. Användandet av pulstavlan innebär att de ser patienternas flöde 

mer visuellt och att det är lättare att överblicka i vilket skede patienterna befinner sig. R2 

berättar att innan lean infördes rondade alla, det innebär att de olika yrkeskategorierna gick 

runt i en klunga för att tillsammans stämma av patienternas tillstånd. Idag träffas alla 

yrkeskategorier vid pulstavlan. R2 upplever att de kommit närmare varandra och har mer 

respekt för varandras kunskap och inte enbart deras titel samt att det är positivt att de olika 

yrkeskategorierna samlas eftersom det sparar tid och kraft.  

”/../behöver inte hålla på och återberätta utan alla kan tala ihop sig under 

mötets gång och det sparar tid och kraft”  

R2 upplever en bra kommunikation med sin chef och en känsla av att kunna ta upp idéer. 

Vårdavdelningen har ett öppet klimat där det är lätt att föra ett samtal och diskutera olika 

frågor som dyker upp under en arbetsdag. 

 

5.3.4 Förutsättningar och utmaningar 

Under intervjun nämner R2 att det bör finnas tillräckligt mycket personal för att hinna med att 

göra det arbete som krävs för att patienten ska få en god vård. De utmaningar R2 upplever är 

att det måste finnas förutsättningar till att hinna med de förändringar som de ständiga 

förbättringarna innebär. R2 känner sig positiv till förändringsarbete men tycker att det kan bli 

för mycket förändringar och att det ligger mycket arbete bakom varje förändring. 

 ”/../ det har varit positiva förändringar/../  det är mycket arbete att nå dit” 

R2 upplever att leankonceptet passar utmärkt inom vården eftersom arbetet struktureras upp 

på avdelningen.  
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5.4 Respondent 3  
 

5.4.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter 

Respondent tre (R3) upplever ett stort engagemang i leanarbetet såväl på avdelningen som 

från ledningens sida. R3 känner att påverkans- och förbättringsmöjligheterna är goda på 

avdelningen eftersom det är ett öppet klimat där alla kan uttrycka sina idéer, antingen i en 

öppen dialog på avdelningen eller genom att ta upp dem på olika möten. När någon kommer 

med en god idé på ett möte kan medarbetaren som kommit med förslaget få ansvar för att 

implementera förbättringen om kollegor och chef samtycker. Genom att ändra arbetssätt och 

införa mindre grupper, bestående av undersköterska och sjuksköterska som samarbetar och 

ansvarar för fyra till fem patienter, upplever R3 att samordningen dem emellan är bättre. 

Arbetet i mindre grupperna medför att de kommer närmare patienterna. Förbättringsarbetet 

har resulterat i att personalen har bättre fokus på patienten och att de får bättre överblick över 

patienterna vilket i sin tur leder till en förbättring av kvalitén för patienterna.  

 

5.4.2 Resurserslöseri  

R3 berättar att genom att ha en öppen dialog kommer olika former av slöserier upp till ytan 

samt att pulstavlan hjälper dem att ha en bättre överblick och gör det lättare att se olika former 

av slöseri. Medarbetarnas spring efter saker tar R3 upp som ett exempel på slöseri men tycker 

att det har blivit bättre efter att leankonceptet har införts. Ett mer strukturerat och 

standardiserat arbetssätt har medfört att saker ligger närmare varandra och då blir det mindre 

spring. R3 upplever inga direkta väntetider inom verksamheten men upplever däremot 

väntetider när en extern aktör (kommunen) är inblandad. Kommunen utnyttjar allt för ofta sin 

femdagarsregel som leder till att patienterna blir kvar på vårdavdelningen och stoppar upp 

flödet.  

 

5.4.3 Kommunikation 

Innan leankonceptet infördes upplever R3 att kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna 

var bristfällig. Den har förbättrats genom pulstavlan och pulsmötena där undersköterskor, 

sjuksköterskor, driftssjuksköterska, arbetsterapeuter, läkare, sekreterare och enhetschef träffas 

samtidigt och kan kommunicera med varandra. Det är ett möte där alla kan yttra sig och ställa 

frågor till varandra, oavsett titel och utan hierarkiskt tänkande. R3 berättar också att de har 

infört mindre arbetsgrupper som förbättrar kommunikationen mellan de olika 

yrkeskategorierna. 

”Förr var det inte så mycket kommunikation emellan [yrkeskategorierna]/../ i 

nuläget tycker jag det är mycket bättre” 

 

 

 



  

20 
 

5.4.4 Förutsättningar och utmaningar 

R3 berättar att införandet av leankonceptet på deras avdelning har lett till att de städar bort 

onödiga arbetsmoment, vilket medför att de sparar tid och effektiviserar sin arbetsdag. R3 

säger att det blir en utmaning att kunna arbeta efter leankonceptet när sjukvården genomför 

besparingar och stänger ner avdelningar eftersom det innebär att det blir platsbrist och att 

stopp i flödet uppstår. R3 menar att detta för med sig långa väntetider som skapar en sämre 

arbetsmiljö och riskerar patientsäkerheten. R3 känner en viss rädsla för att leankonceptet 

felaktigt kan användas för att minska personaltätheten och upplever att tendenser i den 

riktningen finns då underskötersketjänster omvandlats i samband med en omorganisation, 

vilket innebär att en sjuksköterska också utför en undersköterskas arbetesuppgifter. R3 

upplever att leankonceptet passar till vården om det används på rätt sätt och menar att 

effektivisering inte bör ske genom personalreducering. 

 

5.5 Respondent 4 

 

5.5.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter 

Respondent fyra (R4) upplever att det finns möjligheter till att påverka och komma med 

förbättringsförslag och känner att de idéer som finns tas emot och lyssnas på. R4 nämner att 

de har ett hjälpmedel i form av en reflektionsstencil som används som ett underlag till att se 

vad som behöver förbättras. Genom att använda sig av reflektionsstencilen fångar de upp 

olika strul som funnits under dagen. 

 ”/../att få in tänket hela tiden i vår vardag” 

R4 upplever att den skriftliga reflektionen har ett värde för patienten och att det uppfyller de 

mål verksamheten har med kundfokus. R4 berättar att det finns en pärm där ”misstag” som av 

olika anledningar har skett sparas för att medarbetarna ska kunna gå tillbaka och se det som 

ett lärande.  

”så sparar vi dem i [en] pärm så att andra kan läsa /../ för om man läser andras 

misstag /../ vad andra har gjort eller höll på [att] göra [får medarbetaren]ett 

lärande” 

R4 säger att de är mycket bra på att återkoppla till mål som avdelningen satt upp. Varje vecka 

är det återkoppling och varje månad mäter och utvärderas patientflödet, ekonomin och de 

olika kvalitétsvärdena som ett led i det ständiga förbättringsarbetet. 

 

5.5.2 Resursslöseri 

Slöseri med personalens- och patienternas tid och vårddygnen är något som R4 påpekar. R4 

menar att medarbetarna gör onödiga saker som tar onödigt lång tid. R4 berättar att om de 

förbereder de elektiva (planerade) patienterna innan de kommer in för operation kan 

avdelningen spara mycket tid. R4 tar upp att de hade ett leanprojekt där en viss typ av 

operationspatienter i förväg ringdes upp och det talades om vad som förväntades av dem när 
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de kom in till avdelningen, förberedde patienten, bland annat handlade det om att patienten 

med alla säkerhet behöver någon form av hjälp efter operationen och genom att vårdplanera 

sparar avdelningen vårddygn och samtidigt sparar de in pengar, tid och slösar inte med 

vårddygn eller personalens tid. R4 menar på att de såg helheten i processen från början till 

slut. R4 berättar att de eliminerat slöseri på avdelningen genom att införa just-in-time (JIT), 

innan hade de en standardbeställning på 22 matbrickor, avdelningen har plats för 22 patienter, 

idag så har de en annan form av process, de beställer istället enbart för så pass många 

patienter som ska äta.  

”/../förr hade vi en standardbeställning till exempel på 22 matbrickor varje dag 

men här fastade säkert kanske fem, tio, åtta patienter på en dag så vi kastade en 

massa mat och då tittar vi varje dag istället och faxa här- och nu /../första året 

vi började titta över[matbeställningarna] och gjorde den rutinen sparade vi nog 

ett par hundra-tvåhundrafemtio tusen bara på mat som vi slängde innan och det 

är slöseri verkligen” 

R4 berättar att de har fått bukt med olika tidstjuvar som det dagliga arbetet med att hantera 

deras förrådshantering. Förr så satt undersköterskorna och beställde och försökte räkna ut hur 

mycket som skulle gå åt och hur mycket som skulle behöva beställas, idag har en extern firma 

hand om deras förrådshantering ett så kallat logistiksystem har införts som innebär att en 

extern firma har hand om all beställning och påfyllning.  

”/../titta i alla skåpen och försökte beräkna hur mycket vi skulle ha/../ bara det 

tog tid /../ så skulle vi sitta och knappa in det i datorn och sedan så kom det 

stora vagnar med saker som skulle paketeras in och fördelas ut på rummen/../ 

det var en stor tidstjuv och den har vi eliminerat”   

 

5.5.3 Kommunikation  

R4 menar på att de på avdelningen kontinuerligt återkopplar sitt dagliga arbete genom 

reflektionsstencilen. Reflektionsstencilen är en slags skriftlig kommunikation där de dagligen 

utser en ansvarig sköterska som ska återge, stämma av hur dagen har varit och vad som 

eventuellt kan ha gått fel som de behöver förbättra till nästa dag. R4 berättar också att deras 

pulstavla som visar patientflödet har underlättat deras kommunikation. Förr så hade de ronder 

där de gick omkring i en stor klunga och doktorn läste in sig på patientens journal, de kunde 

hålla på hela förmiddagen med att enbart gå rond. Idag har de gemensam genomgång vid 

tavlan i två omgångar och alla yrkeskategorier är representerade. R4 säger att de får en snabb 

överblick och kan prata ihop sig och planera dagens arbete mycket snabbare, de spar mycket 

tid genom pulstavlan, de blir effektivare i sitt dagliga arbete.  

 

5.5.4 Förutsättningar och utmaningar  

R4 menar på att de har en rad olika utmaningar i sitt dagliga arbete och en av dem kan vara att 

det inte finns tillräckligt med bemanning på avdelningen, en förutsättning för att avdelningens 

arbete ska flyta är att det finns tillräckligt med personal. Den andra utmaningen eller hinder 

kan exempelvis vara att en doktor inte följer de överenskommelser eller standards som finns. 

R4 ger som exempel att doktorn skickar patienten till avdelningen utan att kontakta ansvarig 

avdelningschef för att se om det finns möjlighet att ta emot patienten. När patienten väl har 
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skickats, finns ingen återvändo och det är upp till ansvarig på avdelningen att lösa problemet, 

det hindret blir en tidstjuv i den dagliga planeringen säger R4. R4 berättar också att en 

utmaning som kan hämma leanarbetet är att brist på tid kan påverka kreativiteten till att 

ständigt komma med förbättringar.  R4 berättar att införandet av lean har blivit en stor 

framgång på avdelningen och att det har förbättrat deras dagliga arbete, förutsättningarna är 

att de blivit mer överens och arbetar mer lika, de gör likadant, samsynen har blivit bättre.  

”/../ möjligtvis lite mer samsyn på vad vi utför och mer överenskommelser om 

hur vi [gör] mera likadant och att inte var och en arbetar på sin egen stuga”  

R4 saknar tid till kreativitet. R4 är positiv till att arbeta med lean och om R4 skulle få välja på 

att arbeta med lean eller inte blir det en självklart ja till att arbeta med lean. R4 anser att det 

passar mycket bra in i vården.  

”jag anser att det passar alldeles utmärkt till vården för det är så att vi får 

mindre och mindre resurser och vi får längre och längre väntetider vi måste ju 

få arbeta smartare så att vi inte drunknar i [arbete]” 

 

5.6  Respondent 5 
 

5.6.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter  

Respondent fem (R5) säger att de har fina förbättringsmöjligheter på avdelningen, det är en 

öppen dialog att komma med de idéer medarbetarna har. R5 känner att det är ett tillåtande och 

öppet klimat. R5 upplever att möjligheter till att påverka och komma med förbättringsförslag 

finns och förslagen tar medarbetarna oftast upp på deras arbetsplatsträffar. R5 berättar att det 

är den som kommer med idén som ofta erbjuds att ta ansvar för att utveckla och testa idén.  

”det är inget som är hugget i sten här det är någonting vi ändrar hela tiden på 

våra mallar” 

R5 har blivit mer intresserad och engagerad i leanarbetet efterhand, i början när lean skulle 

införas som arbetssätt upplevde R5 att det blev ytterligare en verksamhetsförändring. R5 hade 

inte kunskap om lean innan implementeringen och säger att det var något om Toyotabilar. R5 

berättar att intresset kom när förbättringarna blev synliga och R5 själv såg att det dagliga 

arbetet effektiviserat och förbättrat deras arbetsdag.  R5 upplever att efter lean införts har de 

blivit mer strukturerade och skapat mer tid till sig själva och framförallt kvalitetstid till att 

lägga på patienterna.  

 

5.6.2 Resursslöseri 

Det första R5 nämner när det talas om slöseri med resurser är att de idag rondar effektivare. 

R5 berättar att de idag inte går och rondar tillsammans med doktorn utan träffas gemensamt 

vid pulstavlan och går tillsammans med alla yrkeskategorier samlade igenom patientens flöde 

och planerar dagen, sedan rondar sköterskan och doktorn och de andra medarbetarna sätter 

fart med sina sysslor, förr innan leanarbetet infördes var ronden en stor tidstjuv.  
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”/../sättet vi rondar på innan var slöseri /../ vi står oftast tre, fyra vuxna 

människor som står och tittar på när en doktor som ska läsa in sig på 

patienterna/../ och så gick vi alla runt/../ stod där och väntade /../ så gör vi inte 

mer” 

R5 upplever att en tidstjuv idag är att det är svårt att få alla samlade igen till avstämningen. 

R5 lägger mycket tid på att efter ronden får dem samlade igen. Avstämningen är det som sker 

efter ronden och det är eventuella ändringar som uppkommit som ska tas med i planeringen. 

R5 säger att det är ett onödigt stopp att springa och jaga folk.  

”där behöver vi arbeta fram en annan ordning /../där springer jag runt som en 

idiot och kräver att de ska komma” 

R5 berättar att innan de arbetade med lean hade de en stor tidstjuv med att plocka in och 

beställa förrådsmaterial, idag har de logistikskåp som sköts av en extern firma det vill säga 

firman kommer och fyller på och beräknar hur mycket och när de behöver påfyllning. R5 

säger att de tagit bort en del av slöseriet och på så sätt frigjort personalen till patienternas 

fördel. Genom att se över de olika processerna och bland annat fokusera på flödet inom 

avdelningen ses den enskilde patientens resa genom vårdtiden lättare och kan på såvis planera 

deras vårddygn effektivare. 

 

5.6.3 Kommunikation 

R5 upplever att pulstavlan har förbättrat deras flöde på avdelningen genom att de både visuellt 

och muntligt kommunicerar med hjälp av tavlan. Alla yrkeskategorier talar tavlans språk och 

genom det visuella språket har det skapats ett bättre flöde i deras planering. R5 upplever att 

deras övergripande kontroll på processen har förbättrats.  R5 säger att det har blivit lättare att 

kommunicera och framförallt bli uppdaterad, de får en bättre överblick snabbare, vilket gör att 

de kan planera sitt flöde bättre. 

”/../vi går på våra puls- och  avstämningsmöten där samlas både sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, sekreterare/../ vår sekreterare har det mycket lättare /../ hon 

hinner utföra saker och ting klart för hon har en plan och där är alla med på 

banan” 

R5 berättar att det finns ytterligare en tavla de kallar för förbättringstavla, där skriver de upp 

olika projekt och försöker sätta en tidsram för när projektet börjar och ska vara avslutade, där 

medarbetarna kan se vad som felar och få en visuell bild över de olika utveckling- och 

förbättringsmöjligheter som är identifierade.   

 

5.6.4 Förutsättningar och utmaningar 

Utmaningen som R5 ser det är att inte stanna upp i förändringsarbetet och upplever att det kan 

vara lätt att komma till en punkt där de uppfattar att de gjort allt för att utveckla och förbättra. 

R5 ser det som att det är en utmaning i sig att hålla förändringen levande. R5 menar att det är 

viktigt att ha en drivande och engagerad ledning och chef som driver arbetet framåt. R5 

upplever att en framgångsfaktor inom leanarbetet är en drivande ledning. R5 berättar att det 
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finns ett engagemang från ledningens sida men att det idag är stor entusiasm uppifrån för att 

hålla budget. R5 upplever att lean passar bra till vården.  

”jag anser att lean passar fint in i vården /../jag tror att vi behöver bli effektiva i 

den här nya världen /../ vi har inte tid/../krav som finns på oss är även att vi bör 

vara effektiva” 

 

5.7 Respondent 6  
 

5.7.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter 

Respondent sex (R6) upplever ett stort engagemang från såväl sina kollegor som ledningen i 

leanarbetet. Vidare upplever R6 sig delaktig och att det ligger ett ansvar på individen själv att 

komma med idéer. Om en medarbetare vill komma med förbättringsförslag så finns det inga 

hinder, idéer tas emot väl av såväl kollegor som av chefer genom en öppen dialog på 

exempelvis arbetsplatsmöten. R6 upplever att chefen är öppen och mottaglig för nya idéer och 

är drivande. R6 berättar att de idéer och förbättringar som uppkommer tas upp på olika möten 

där teamet diskuterar dem och om de upplever det som ett bra förslag testas idén på halva 

avdelningen och följs därefter upp.  R6 berättar om olika förbättringar som de arbetar med i 

nuläget, en stor förbättring för medarbetarna är logistikskåpen som handhas av en extern 

firma, det vill säga uppackning och beställning av förbrukningsartiklar. R6 upplever att 

logistikskåpen har resulterat i att personalen fått frigjord tid som de istället kan ägna åt 

patienterna 

”Uppackning av våra varor förutom personalkläder annars sköter de allt. Det 

är mycket frigjord tid som kan läggas på patienterna”  

R6 säger att kvalité är att ständigt arbeta framåt och inte glömma patienten. En tillfredsställd 

patient är kvalité som en del i det kontinuerliga förbättringsarbetet.  

 

5.7.2 Resursslöseri  

R6 berättar att de har en kontinuerlig dialog och diskussioner där de upptäcker olika slöserier i 

såväl arbetsmoment som arbetet i övrigt. Verktyget pulstavlan hjälper personalen att få en 

överblick på patientflödet. R6 upplever att innan lean infördes förekom det stundtals mycket 

spring, medarbetarna hade hand om olika beställningar och påfyllningar av förrådsmaterial 

vilket var slöseri med tid. R6 upplever att det har blivit en enorm förbättring eftersom 

logistiken har tagit över arbetsuppgifter såsom påfyllning av förråd och beställningar. R6 

upplever att detta i sin tur har bidragit till frigjord tid för personalen eftersom de i nuläget kan 

koncentrera sig på patienten. Ytterligare en tidstjuv som R6 upplever är sättet de rondade på 

innan leanarbetet infördes. Anledningen till att de har förbättrats är att det har införts bättre 

rutiner på avdelningen. R6 upplever att tidsmässigt kan de planera mer övergripande vad som 

händer under dagen och kan därmed ha en bättre framförhållning över deras arbetsdag. R6 

berättar att innan lean infördes satt olika yrkeskategorier gemensamt i möte och därefter går 

de tillsammans ut på rond till patienterna, vilket kunde ta hela förmiddagen   
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”/../gick vi i ett luciatåg/../ läkare, sjuksköterska, undersköterska, 

arbetsterapeut, alla stod vid en säng och tittade och bestämde där och då/../ 

drog av förbandet på såret och tittade”  

R6 upplever externa aktörer som flaskhals det vill säga ett onödigt stopp i flödet. R6 berättar 

om när en patient ska vidare till externa aktörer men inte kommer vidare på grund av att de 

olika verksamheterna inte är synkade i och med att patienten inte kommer vidare blir 

patienten kvar på avdelningen och tar upp en plats. R6 känner att efter leanarbetet införts på 

avdelningen har det blivit bättre översikt på flödet av patienterna. Vidare upplever R6 att de 

idag har ett mer strukturerat och standardiserat arbetssätt vilket gör att det inte är lika mycket 

spring och att yrkeskategorier finns mer nära varandra. Patienterna är mer nöjda idag då 

yrkesgrupperna arbetar i mindre team och ansvarar för 4-5 patienter, vilket i sig gör att de 

kommer närmare patienten som blir trygg och känner sig tillfreds.  

 

5.7.3 Kommunikation 

R6 upplever en god kommunikation såväl mellan undersköterskor, sjuksköterskor, doktorer, 

arbetsterapeuter och sekreterare på avdelningen som till chefer och ledning. R6 upplever ett 

öppet klimat där medarbetarna kan yttra sig. Vidare menar R6 att kommunikationen blivit 

betydligt bättre efter att leanarbetet har införts, R6 menar på att hjälpmedel som verktygen 

pulstavlan och reflektionsstencilen och att avdelningen har infört mindre arbetsgrupper har 

bidragit till en bättre förståelse och kommunikation mellan yrkeskategorierna. R6 berättar att 

reflektionsstencilen är en skriftlig kommunikation som innehåller olika frågor, exempelvis hur 

dagen varit och vad som kunde utföras bättre, vilket innebär att medarbetarna kan delge 

varandra mer information och reflektera efter varje arbetspass på ett smidigare sätt  

”det är tre saker som gjort kommunikationen bättre, dels får alla bli hörda, det 

finns aldrig någon som inte blir hörd eller inte vågar säga något” 

 

5.7.4 Förutsättningar och utmaningar 

R6 menar på att det är viktigt med en positiv attityd och en drivande chef som engagerat 

tillsammans med medarbetarna kan föra förbättringsarbetet framåt, likaså är viljan och modet 

till att våga ta upp svårigheter och förändra. R6 upplever att pulstavlan med deras tillhörande 

pulsmöten har förbättrat deras övergripande syn på helheten och är en viktig framgångsfaktor 

i avdelningens leanarbete. En utmaning som R6 ser det är om leanarbetet används på felaktigt 

sätt det vill säga genom personalreducering.  

 

5.8 Respondent 7 
 

5.8.1 Påverkan- och förbättringsmöjligheter  

Respondent sju (R7) menar på att det ligger stort ansvar hos chefen som bör skapa 

förutsättningar för medarbetarna att utvecklas inom verksamheten. R7 menar på att 
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medarbetarna med stöd från sin chef ska komma på olika lösningsförslag och förbättringar i 

deras dagliga arbete. Medarbetarna får då automatiskt både påverkansmöjligheter och 

delaktighet. R7 menar på att arbetsklimatet har en stor del i hur förbättringsmöjligheter 

utvecklas inom verksamheten och att det bör finnas ett kreativt utrymme för medarbetarna att 

komma med idéer och känna att chefen stödjer dem i förbättringsarbetet det vill säga att det är 

medarbetarna som äger sin egen utveckling. Vidare menar R7 att tiden är en faktor som är 

mycket relevant för att kunna komma med förbättringsmöjligheter och menar här på att det 

bör skapas utrymmen för medarbetarna att vara kreativa. Den avdelning R7 arbetar på agerar 

som stödjande funktion ut i verksamheten och är tillgänglig för både medarbetare och chefer. 

Det stöd som finns att få är bland annat utbildningar och handledning i att skräddarsy och 

hjälpa med olika metoder och verktyg. R7 berättar att de jobbar på uppdrag utifrån 

verksamheten. Vidare menar R7 att den allra största påverkan hur möjligheter till förbättring 

av verksamheten tas upp och föds hör hemma med engagemanget hos ledningen. Avdelningen 

R7 arbetar på önskar en större lyhördhet hos sjukhusledningen för mottagande av idéer och 

menar på att långsiktigt tänkande kan vara receptet för påverkan- och förbättringsmöjligheter. 

Stundtals upplever R7 att ledningen har ett kortsiktigt tänk då budgeten styr och menar att 

resultat har visats på de avdelningar där man aktivt arbetar med förbättringsmöjligheter och då 

främst i ökad produktivitet.  

 

5.8.2 Resursslöseri 

R7 berättar att genom ett bra flöde i verksamheten kan de motverka långa väntetider för 

patienterna och på sätt skapa ett värde i patientens resa. Ett bra flöde bidrar också till ökad 

produktivitet och förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna. 

”produktiviteten har ökat på flertalet ställen där de varit inne och bestämt sig 

för att arbeta med flödet” 

Vidare berättar R7 om de olika formerna av slöseri med resurser i verksamheten är 

dubbeldokumentation. Med det menar R7 att de olika yrkesgrupperna skriver samma sak både 

på samma ställen och olika ställen och det blir ett dubbelarbete på grund av rädsla för att bli 

anmälda. R7 menar också på att långa väntetider och att medarbetarna får springa och leta 

efter och hämta saker är en stor tidstjuv i det dagliga arbetet, det vill säga slöseri med resurser. 

Det är bra om flödet är utjämnat så att allt inte hopar sig på ett och samma ställe. Att arbeta 

mer städat, strukturerat och standardiserat skapar i sig en effektivare och lugnare arbetsmiljö.  

 

5.8.3 Kommunikation  

R7 berättar om att de har olika kommunikationskanaler ut i verksamheten bland annat har de 

intranätet och webb-tv där chefer och medarbetare kan ta del av olika goda exempel som sker 

ute i verksamheten. R7 berättar om ett gott exempel som har fått ett stort utslag inom 

verksamheten och det är verktyget pulstavlan, som har hjälpt avdelningarna till bättre 

kommunikation  

”/../jag kan tycka att lean handlar/../ mycket om kommunikation”  

R7 menar på att ett samarbete mellan sjukhuset och primärvården skulle underlätta 

kommunikationen sinsemellan och på såvis bli mer effektiva och inte slösa med resurser i 
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onödan som verksamheten ser ut idag är det två separata delar trots att kunden (patienten) 

oftast startar sin vårdresa inom primärvården och som oftast slutar sin resa i primärvården.  

 ”/../en vision att försöka koppla ihop aktiviteterna” 

R7 menar på att kommunikationen gynnas om det är en dialog mellan ledning och 

supportavdelningen och att kommunikation bör ske uppifrån och ner som nerifrån och upp. 

R7 upplever att det idag är en envägskommunikation från ledning och neråt. 

 

5.8.4 Förutsättningar och utmaningar 

R7 berättar att en utmaning som kan hämma leanarbetet är att verksamheten är politiskt styrd 

och menar då att de är regelstyrda såsom att det är lagar och regler som styr verksamheten 

vilket kan hämma kreativiteten genom att medarbetarna och cheferna är rädda för att göra fel 

eller bli anmälda. En politiskt styrd verksamhet förändras, kan förändras vart fjärde år, vilket 

innebär att det är en föränderlig verksamhet och det i sig är en utmaning för medarbetare och 

chefer. R7 menar på att en förutsättning för att lyckas med leanarbetet inom verksamheten är 

att cheferna ska våga prova nya saker och se problem och föra upp dem till ytan.  

”/../ det handlar väldigt mycket om att vi måste ha bra chefer, vi måste ha det 

där under isberget, vi måste våga arbeta med det/../det krävs uthållighet och  

mod, mod i att våga prova nya saker, mod i form av att våga säga jag har 

problem, det sker inte i vården /../ kan man bli anmäld”   

Vidare menar R7 att lean passar utmärkt till vården men att metoder och verktyg bör anpassas 

efter de förutsättningar som finns inom verksamheten 

”/../ handlar om att få till ett ständigt förbättringsarbete och det passar utmärkt 

till alla former av verksamheter”  

5.8.5 Sammanfattning av resultatredovisning  

Sammanfattningsvis finns en stor samsyn bland respondenterna i flertalet olika teman. 

Leankonceptets olika delar upplever respondenterna har hjälpt verksamheten till att öka sin 

produktivitet, frigöra tid till mer värdeskapande arbete det vill säga mer tid till patienten. En 

stor samsyn råder att leankonceptet med viss modifiering passar optimalt till vården. Samtliga 

respondenter upplever att de ökat sin kvalité och effektivitet i arbetet. Generellt upplever 

respondenterna ett stort engagemang, bra delaktighet och att de har goda påverkans- och 

förbättringsmöjligheter.  Respondenterna känner att de har ett öppet klimat där de kan 

diskutera idéer med såväl medarbetare som chefer. Flertalet av respondenterna nämner att de 

tidigare upplevde tidstjuvar som exempelvis mycket spring för att hämta saker, lade tid på 

beställningar, väntetider såväl interna som externa aktörer, dubbeldokumentation och tid på 

fel saker. Den stora förbättringen som alla respondenterna nämner är verktyget pulstavlan 

vilket har förbättrat deras kommunikation över alla yrkeskategorier. Detta har bidragit till att 

de har en mer visuell bild och kan därmed lättare planera sitt arbete vilket gör att deras 

dagliga arbetsrutiner har blivit mer strukturerat och standardiserat. De flesta av 

respondenterna nämner att den största framgångsfaktorn är en drivande och engagerad chef 

som ger dem stöd i sitt dagliga förbättringsarbete.  Några utmaningar som en del respondenter 

upplever kan hämma kreativiteten är att de är en politiskt styrd organisation det vill säga att 

de är regel- och lagstyrda.  
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6. Analys 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet i relation till de teoretiska utgångspunkterna. 

Materialet kommer att redovisas utifrån de teman som författarna använder i avsnittet 

teoretiska utgångspunkter, det vill säga Lean samt 4P-modellen, som omfattar intervjuernas 

tema förbättrings- och påverkansmöjligheter, resursslöseri, förutsättningar och utmaningar 

samt teorier om lärande organisation och kommunikation. Kapitlet avslutas med en 

redovisning av de slutsatser som dras och att författarna besvarar frågeställningarna för 

undersökningen.   

 

6.1 Lean   

Långsiktighet och helhetssyn är grundstenarna inom leankonceptet. Lean innebär att skapa ett 

värde i arbetet som utförs genom att använda befintliga resurser på rätt sätt som Holweg & 

Bicheno (2009) uttrycker sig. Anledningen till att universitetssjukhuset och vårdavdelningen 

införde leankonceptet var att de stod inför olika utmaningar och ville använda sina resurser på 

ett optimalt sätt samt arbeta med förbättringar på lång sikt. Utifrån vår empiri, respondent-

ernas beskrivning, så tillämpar verksamheten olika delar inom leankonceptet. Ett av flera mål 

med leankonceptets verksamhetstrategi är att uppnå ett bra flöde och enligt Modig & 

Åhlström (2008) handlar flöde om att effektivisera resurser och maximera värdet. Av 

intervjuerna framgår att respondenterna upplever att vårdavdelningen fokuserar på att skapa 

ett så smidigt flöde för patienterna som möjligt genom olika vård- och behandlingsprocesser. 

Både för att öka kvalitén och effektiviteten och därigenom även skapa ett bättre värde för 

patienten. Leankonceptet består av värderingar, principer, metoder och verktyg (Modig & 

Åhlström, 2008) Samtliga respondenter uttrycker att de känner sig delaktiga och kan vara med 

och påverka hur arbetet läggs upp och organiseras enligt lean. Dessutom beskriver de att 

klimatet är öppet för att nya idéer och åsikter uppmuntras och välkomnas. Respondenterna 

uppger även att samarbetet mellan yrkeskategorierna är bra och att de fritt kan yttra sig. Vår 

tolkning är att respondenternas upplevelse av ett öppet klimat och förbättrat samarbete mellan 

yrkeskategorierna illustrerar vad Modig & Åhlström (2008) berättar när de säger att respekt, 

samarbete och öppenhet är en viktig del inom lean arbetet.   

En annan del inom lean är principerna, just-in-time (JIT) och jidoka som används i olika 

processer (Modig & Åhlström, 2008). Vårdavdelningen har stor hjälp av dessa principer. 

Respondenterna berättar att sedan de börjat se efter helheten för olika processer har de 

eliminerat slöseri bland annat med hjälp av JIT och jidoka. Exempel på processer som har 

förbättrat och förändrat deras arbetsrutiner är att de enbart beställer matbrickor och 

förrådsmaterial efter behov. För att upptäcka eventuella brister i ett flöde används jidoka som 

hjälper att visualisera processerna. Användningen av dessa principer har bidragit till att 

medarbetarna bland annat har frigjorts tid som de i nuläget kan lägga på värdeskapande 

aktiviter det vill säga mer tid till patienterna, exempelvis har logistikskåpshanteringen frigjort 

tid. Enligt Liker (2009) handlar det om att skapa ett bra flöde och eliminera slöserier för att 

uppnå en bättre kvalité där såväl medarbetare som chefer är delaktiga i utvecklingsarbetet. En 

av flera processer de har förbättrat med hjälp av JIT är bland annat remisshanteringen där det, 

som tidigare beskrivits i denna undersökning, var det långa väntetider för patienten innan 

bedömning gavs. Idag har hanteringen förbättrats genom att se till patientens behov vilket 

innebär att patienten erbjuds träffa exempelvis ryggsjukgymnast innan ett möte med doktorn 

eventuellt blir aktuellt och därmed har de ökat tillgängligheten för patienten och eliminerat 

slöseri med resurser för sjukvården.  
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Respondenterna berättar att JIT också har hjälpt dem i processerna för bland annat 

förrådshantering och matbeställningar som upptog mycket tid från medarbetarna och därför 

var stora tidstjuvar. De tidstjuvar som respondenterna upplevde skapade i sig inget värde för 

såväl medarbetare eller patienter, vilket innebär att i nuläget har den tid som skapats bidragit 

till en ökad kvalité och en effektivare och snabbare insats ut mot patienten. Genom att se 

helheten i processerna och på lång sikt förbättra sitt arbete skapas det bland annat mer tid för 

patienter och medarbetare som i sin tur bidrar till ett värdeskapande arbete.    

Vidare använder sig verksamheten av metoder och verktyg som hjälper medarbetarna i det 

dagliga leanarbetet (Modig & Åhlström, 2008). Respondenterna berättar att de använder sig 

av metoder som exempelvis standardiserade arbetsrutiner som kan bestå av olika vårdplaner 

och PM som hjälper medarbetarna i sitt dagliga arbete. Respondenterna berättar att de rent 

konkret har stor hjälp av både olika metoder och verktyg som pulstavlan och förbättrings-

tavlan men också reflektionsstencil och reflektionsstunder. Dessa verktyg och metoder 

används som underlag för förbättringsarbetet. Genom att använda pulstavlan och pulsmöten i 

verksamheten upptäcker de olika slöserier och förbättringsområden och dessutom bidrar 

pulstavlan och pulsmöten till att de olika yrkeskategorierna som arbetar på vårdavdelningen 

får en gemensam samlingspunkt vid tavlan som visualiserar patientens flöde genom vården. 

Enligt Brandt (2013) kan pulstavlan sägas fylla samma uppgift som värdeflödeskartan. För att 

få ordning och struktur i verksamheten använder sig vårdavdelningen av verktyget 5S (Liker, 

2009). Av respondenternas beskrivningar framgår att de upplever att införandet av 

leankonceptet har inneburit ett mer standardiserat och strukturerat arbetsätt. De uppger att de 

numera arbetar ”mer lika” och ”gör likadant” vilket i sin tur inneburit att de har effektiviserat 

sitt dagliga arbete. Utifrån respondenternas beskrivningar är vår tolkning att verktyget 5S har 

hjälpt dem att sortera och strukturera upp arbetet på vårdavdelningen på delvis nya sätt.      

 

6.2 4P modellen – ständiga förbättringar  

Vid införandet av Lean ville sjukhusledningen för universitetsjukhuset skapa ett bra flöde 

inom verksamheten för att på lång sikt öka tillgängligheten och förbättra kvalitén för 

patienterna. Enligt Liker (2009) är långsiktigt tänkande och en helhetsyn i en verksamhet av 

vikt även om det på kort sikt kan innebära en ekonomisk kostnad och förlust. Någon av 

respondenterna upplever att ledningen har ett kortsiktigt tänk med fokus på budget och inte så 

mycket på långsiktigheten. Vidare beskriver några respondenter att de är rädda för att 

leankonceptet kan användas på felaktigt sätt för att reducera personal och på så sätt minska 

kostnaderna. Det framkommer att det utförts omorganisationer och att tjänster omvandlats 

från underskötersketjänster till sjukskötersketjänster eftersom en sjuksköterska förväntas 

kunna utföra en undersköterskas arbetsuppgifter men inte tvärtom. Enligt Liker (2009) är 

långsiktigt tänkande och att medarbetarna ska vara delaktiga i sitt eget förbättringsarbete av 

vikt i en verksamhet för att på så sätt öka produktiviteten istället för att på kort sikt lösa 

problemet genom personalreducering. Vår tolkning är att från ett arbetsgivarperspektiv löser 

de problemet på kort och lång sikt genom att omvandla tjänsterna för att lösa brist på resurser. 

På kort sikt ökar kostnaderna men på lång sikt ökar de värdet i verksamheten genom att öka 

kompetensen och höja kvalitén för patienten. Som Liker (2009) säger är det viktigt att 

generera värde för kunden. Respondenterna upplever att en utmaning som kan hämma 

leanarbetet är att verksamheten styrs politiskt, vilket innebär att de är regelstyrda. Det innebär 

att verksamhet kan förändras ofta och det politiska styret kan påverka långsiktigheten i 

verksamheten. Några respondenter upplever att det som hämmar deras fortskridande 
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leanarbete är att det är en föränderlig verksamhet som i grund och botten styrs av skattemedel, 

som i sin tur regleras utifrån det politiska styret. Det politiska styret kan eventuellt förändras 

vart fjärde år och strukturen inom en politisk organisation kan försvåra för kreativiteten. 

Respondenterna nämner också att det faktum att hälso- och sjukvårdens verksamheter styrs av 

lagar och regler i sig är ett hinder för kreativitet och som kan försvåra ett långsiktigt 

förändringsarbete i verksamheten. Andra utmaningar som flertalet respondenter upplever 

hämmar kreativiteten är att de saknar tid och arenor, vilket kan påverka deras långsiktiga 

leanarbete. En utmaning som också är en förutsättning för att på lång sikt nå framgång i 

arbetet med leankonceptet är att våga prova nya saker, se problem och föra upp dem till ytan.  

Några av respondenterna uttrycker att en annan utmaning kan vara att de blir förändringströtta 

och att förbättringsarbetet då avstannar. Samtliga respondenter upplever trots kontinuerliga 

förändringar att de är nöjda med leankonceptet. Ingen av respondenterna uttrycker att de vill 

gå tillbaka till det arbetssätt som fanns innan konceptet infördes. Enligt Liker (2009) är 

långsiktighet en viktig aspekt, likaså att se till helheten inom organisationen. Genom att se 

helheten och arbeta på lång sikt och att förbättra sitt dagliga arbete kan arbetsmoment som 

inte är värdeskapande för patienten elimineras. 

Genom en kontinuerlig dialog på exempelvis arbetsplatsträffar och pulsmöten framkommer 

olika förbättringsområden för att eliminera eventuella slöserier. Verktyget som respondent-

erna uppger har varit till stor hjälp och bidragit till deras framgångar i det självförbättrande 

systemet är pulstavlan som även kan benämnas som värdeflödeskarta där de visualiserar och 

bättre kan överblicka och planera sitt dagliga arbete och därmed lättare se var eventuella 

bekymmer uppstår (Modig & Åhlström, 2011). Respondenterna upplevde innan lean infördes 

olika slöserier som väntetider, såväl internt som externt, dubbeldokumentation, 

förrådshantering, ostandardiserat och ostrukturerat arbetsätt, bristande kommunikation och 

tidstjuvar, exempelvis ronder. Efter att lean införts upplever respondenterna ett mer 

standardiserat och strukturerat arbetsätt och att deras dagliga arbete blivit mer effektivt samt 

lättare att planera och överblicka sin vardag när de eliminerat slöserier i verksamheten.  

Enligt Toyotas filosofi är ledaren en viktig faktor och förebild för att få med sig sina 

medarbetare att arbeta efter detta koncept. Några av respondenterna berättar att chefen är en 

viktig faktor för att leankonceptet ska nå framgång. Dessutom upplever flertalet av 

respondenterna att de har en drivande och engagerad chef. Genom att skapa team med olika 

komptenser ökar kvalitén och produktiviteten. Genom att arbeta i mindre team upplever 

respondenterna att förutsättningarna för att delge varandra sina kunskaper och låta varandra 

växa ökar. Förändringen i deras arbetssätt genom mindre grupper har bland annat lett till ett 

bättre samarbete med en större överblick och de kommer närmare patienten vilket i sin tur 

ökar patientens tillfredsställelse. Samtliga respondenter upplever även ett öppet klimat där alla 

respekterar varandras åsikter och idéer. Enligt Liker (2009) är det viktigt med respekt, 

teamwork och att anta utmaningar som en grund till kaizen. 

Liker (2009) påpekar i ”The Toyota Way” att det är ett antal olika huvudprinciper som 

används inom leankonceptet och att de är uppdelade i fyra olika grupper. Den översta toppen i 

pyramiden inkluderar problemlösning vilket innebär ständiga förbättringar. Respondenterna 

berättar att de upplever ett stort engagemang och att de kontinuerligt kan komma med 

förbättringsförslag. Respondenterna berättar att när en bra ide tas upp och flertalet står bakom 

förslaget implementeras det på halva avdelningen för att sedan jämföras och utvärderas. 

Enligt Liker (2009) så ska beslut tas långsamt i konsensus men verkställas snabbt. 

Vidare upplever respondenterna ett stort engagemang från såväl kollegor som chefer i 

förbättringsarbetet i verksamheten. Detta är en kontinuerlig process där medarbetare och 
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chefer ständigt kan komma med nya idéer vilket bidrar till ett ständigt lärande i verksamheten. 

Respondenterna berättar även att de har reflektionstid, såväl muntligt som skriftligt, efter 

varje arbetspass där de kan belysa eventuella problem som uppkommit under dagen, vilket 

även är en del av det ständiga lärandet i en verksamhet enligt Liker (2009). 

 

6.3 Lärande organisation  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) börjar lärande i en organisation med att medarbetare 

reflekterar över något som behöver förbättras i arbetet. Respondenterna upplever att det är ett 

öppet klimat där de kan komma med nya idéer till förbättringar i deras dagliga arbete. 

Lärprocessen fortskrider genom att medarbetare i verksamheten delar med sig av sin kunskap 

och därefter ändrar deras arbetsätt. När ett nytt arbetssätt införs får medarbetarna nya 

erfarenheter och lärprocessen fortsätter. Respondenterna berättar att olika idéer tas upp i en 

öppen dialog på avdelningen eller på gembamöten, konferenser och arbetsplatsträffar. Om 

majoriteten upplever att ett förslag är bra så testar de och implementerar idén på halva 

avdelningen för att därefter jämföra med varandra och på sätt analysera sina erfarenheter. 

Respondenterna berättar att de har en pärm på vårdavdelningen där medarbetarna kan gå 

tillbaka och läsa vad andra har gjort för eventuella misstag för att på så sätt lära sig av 

varandra. Genom att dela med sig och analysera sina tidigare erfarenheter kollektivt kan de 

förbättra sitt dagliga arbete. Vidare upplevs det som ett kontinuerligt lärande i verksamheten 

när medarbetare får komma med nya idéer och tankar på nya arbetssätt. En öppen dialog i 

verksamheten och en god intern kommunikation är som Jacobsen & Thorsvik (2008) berättar 

ett nyckelvillkor för lärande i organisationer. 

 

6.4 Kommunikation  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) kan bristande kommunikation i verksamheten bidra till 

frustration och missförstånd. Kommunikationsproblem kan uppstå i en verksamhet om 

dialogen inte fungerar mellan olika nivåer. Någon respondent menar att dialogen bör ske såväl 

uppifrån och ner som nerifrån och upp i verksamheten. Jacobson & Thorsvik (2008) menar att 

detta kan leda till ifrågasättande av varför verksamheten ska arbeta efter lean. Några av 

respondenterna berättar att ett gembamöte sker en gång om året. Under dessa möten samlas 

olika yrkekategorier från skilda nivåer i verksamheten där idéer och tankar följs upp. Samtliga 

respondenter upplever att de kan yttra sina idéer till såväl kollegor som chefer i verksamheten. 

Vår tolkning utifrån Jacobsen & Thorsvik (2008) är att detta kan ses som en form av vertikal 

kommunikation, det vill säga uppifrån och ner. För att kommunicera ut goda exempel inom 

verksamheten, vertikalt som horisontellt, uppger respondenterna att de har flera olika 

kommunikationskanaler, både intranät och webb-tv, där chefer och medarbetare kan ta del av 

en samlad kunskap och information om lean. 

De flesta respondenter uppger att såväl den muntliga som skriftliga kommunikationen har 

förbättrats sedan leankonceptet införts. Anledningen till det är att verktyget pulstavlan har 

förbättrat kommunikationen mellan skilda yrkeskategorier. Jacobsen & Thorsvik (2008) säger 

att det är viktigt med kommunikation, såväl vertikalt som horisontellt, för att undvika problem 

som kan uppstå på grund av bristande kommunikation. Det gemensamma mötet vid pulstavlan 

upplever respondenterna har gett dem en bättre överblick där de snabbare kan tala ihop sig 

och se till varandras kunskaper utan hierarkiskt tänkande och därmed planera dagens arbete 
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lättare vilket har bidragit till att arbete blivit effektivare. Detta visuella kommunikationsmedel 

har förbättrat flödet på avdelningen. Genom förbättrad kommunikation upplever 

respondenterna att de inte gör onödiga saker som tar onödigt lång tid på grund av bristande 

kommunikation. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan bristande kommunikation mellan 

yrkeskategorier i verksamheten på liknande nivå leda till frustration för att de inte har någon 

vetskap om vad kollegor utför för arbete. I vår undersökning framkommer att respondenter 

upplever att kommunikationen utåt mot externa aktörer (kommunen) stundtals brister och att 

en svårighet är att de upplever att de inte har möjlighet att påverka processen samtidigt som 

vårdavdelningen är beroende av att kommunikationen fungerar optimalt även ut till extern 

aktör för att undvika att det uppstår onödiga stopp. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att 

kommunikation, även till externa aktörer som har en koppling till verksamheten, kan utgöra 

ett hinder.   

 

6.5 Slutsats 

I nedanstående stycke kommer vårt syfte och våra frågeställningar att besvaras. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur tillämpas leankonceptet inom Skånes Universitetssjukhus?  

 Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus?   

 Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever resultatet med att 

arbeta enligt leankonceptet? 

 

Hur tillämpas leankonceptet inom Skånes Universitetssjukhus?   

Inom verksamheten använder de sig av olika metoder, modeller, principer och verktyg inom 

leankonceptet. Skånes universitetsjukhus, SUS har anpassat konceptet till vad som är 

användbart i deras verksamhet och använder sig främst av att ständiga förbättringar (kaizen) 

för att uppnå ett flöde utan onödiga stopp. Deras värderingar är att respektera och samarbeta 

tillsammans för att uppnå det gemensamma målet som är att kunden (patienten) alltid ska vara 

i fokus. För att nå sina mål har de till sin hjälp olika principer som guidar dem till att utjämna 

flödet, höja kvalitén för patienten samt att frigöra tid för att utföra värdeskapande tjänster vid 

behov. Med hjälp av metoder som standardiserat arbetssätt har de kunnat förbättra och 

effektivisera sitt dagliga arbete. 5S och värdeflödeskartan (pulstavlan) är verktyg som 

tillämpas inom verksamheten för att förverkliga målen. Dessa tillämpas i sin helhet och 

hänger ihop för att utveckla verksamheten framåt.  

 

Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus?   

Bakgrunden till att Skånes universitetssjukhus, SUS använder sig av leankonceptet är att de 

stod inför olika utmaningar, som att öka sin produktivitet och tillgänglighet. Syftet var att 

långsiktigt förbättra verksamheten och öka kvalitén för patienterna. Anledningarna till att 

använda sig av leankonceptet som verksamhetsfilosofi var att skapa ett värde för såväl 

patienter som medarbetare genom att få bort icke värdeskapande arbete, så kallade ”slöserier”, 

och att använda sig av sina befintliga resurser på bästa sätt.   
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Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever 

resultatet med att arbeta enligt leankonceptet? 

Det dagliga arbetet för medarbetarna har påverkats på många olika sätt och resulterat i 

positiva effekter av att arbeta enligt lean. Genom deras verktyg som pulstavlan har de 

förbättrat sin övergripande kommunikation mellan yrkeskategorierna och de kan idag lättare 

planera sin egen arbetsdag. Kommunikationen har i sin tur bidragit till att tidstjuvar och olika 

slöserier som inte var värdeskapande för vare sig medarbetare eller patienter har eliminerats. 

Deras dagliga arbetssätt har effektiviserats genom att de tydligare och snabbare kan 

överblicka och planera sin egen arbetsdag. De nya arbetsrutinerna med införandet av 

reflektionsstenciler, reflektionsstunder, mindre team och det gemensamma visuella språket 

har medfört att de snabbare och tydligare kan upptäcka eventuella brister. Ständiga 

förbättringar har bidragit till ett kontinuerligt lärande inom verksamheten då medarbetarna är 

aktiva i sitt eget utvecklings- och förbättringsarbete. Genom deras möjlighet att påverka sitt 

eget arbetssätt med hjälp av metoder och verktyg som bland annat pulstavlan har de förbättrat 

sin kommunikation mellan yrkeskategorierna vilket gör att de delar med sig av sin kunskap. 

Genom att arbeta över gränserna sprider de kunskap till varandra och likaså ser de varandras 

kunskaper tydligare vilket gör att de får respekt för varandra. De har strukturerat och 

standardiserat sitt dagliga arbete och därmed frigjort tid till sig själva genom att ha kontroll 

över sitt eget arbetssätt som i sin tur gagnar patientens kvalité, vilket innebär att de lägger tid 

på rätt saker. Samtidigt har dessa ständiga förbättringar lett till att de arbetar mer lika, gör 

likadant och har blivit mer överens. De upplevda förbättringarna har lett till att de fått bort de 

tidstjuvar som tidigare existerade.  

Samtliga respondenter upplever att det införda konceptet passar mycket väl in i vården om det 

används på rätt sätt (till att förbättra arbetet) och inte används felaktigt (till personal-

reducering). Ingen av de som varit med i undersökningen önskar arbeta som de gjorde innan 

leankonceptet infördes. De upplever att införandet av leankonceptet resulterat i ett mer 

strukturerat och standardiserat arbetssätt, vilket har bidragit till att de effektiviserat sin 

arbetsdag. Genom att eliminera slöserier har de frigjort tid till sig själva vilket har resulterat i 

att de snabbare kan komma ut till patienterna och ge god vård. Alla respondenter är överens 

om att pulstavlan är en stor framgångsfaktor som bidragit till resultat såsom bättre 

kommunikation vilket hänger samman med att de lättare kan planera sin arbetsdag. Samtliga 

respondenter upplever att leankonceptet har resulterat i ett bättre arbete.  

 

6.5.1 Sammanfattning  

Upplevelsen av undersökningen är att det råder en stor samsyn i att leankonceptet passar väl 

in i hälso- och sjukvården. Samtliga respondenter upplever att leankonceptet har resulterat i 

ett bättre arbete. Sammanfattningsvis råder en stor enighet bland respondenterna att konceptet 

passar väl in i deras arbete. Samtliga respondenter uppger att de inte vill gå tillbaka och arbeta 

som innan konceptet infördes. Vår kunskap om leankonceptet har ökat, frågeställningarna har 

besvarats och syftet har uppfyllts. Vissa paradoxer finns och dessa kommer att diskuteras i 

diskussionsavsnittet. 
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7. Diskussion 
I nedan avsnitt kommer en kritisk diskussion om metodens betydelse för resultatet föras. 

Därefter följer en reflektion över de teoretiska utgångspunkterna i relation till analysen. 

Vidare diskuteras egna reflektioner över olika aspekter som framkommit under 

undersökningens gång. Dessutom kommer vi använda oss av tidigare forskning i relation till 

våra resultat. Slutligen diskuteras olika förbättringsförslag och förslag till framtida forskning.  

 

Valet av kvalitativ metod visade sig vara ett bra val för vår undersökning. Vår önskan med 

intervjuer var att få en kunskap om samt få tillgång till respondenternas upplevelser kring 

leankonceptet. Valet av metod har hjälpt oss att komma fram till de resultat som redovisas. 

Vidare önskades att få en så öppen, nyanserad och detaljerad bild som möjligt av respondent-

ernas upplevelser och att få utvecklande och uttömmande svar. Enligt Denscombe (2009) är 

intervjuer en bra utgångspunkt när forskarna vill komma närmare intervjuobjektet och få ta 

del av deras erfarenheter och upplevelser. Den stora samsynen som framkommer bland 

respondenterna visas i resultatredovisningen genom att få med de olika upplevelserna och 

nyanserna. Det som eventuellt kan anses vara ett hot mot tillförlitligheten är att chefen på 

avdelningen har tillfrågat respondenterna om att delta i undersökningen. Respondenten 

informeras visserligen om att det är frivilligt att vara med och intervjuas men då förfrågan 

kom från deras närmaste chef kan det till viss del ha påverkat resultatet. Denscombe (2009) 

menar att det kan vara ett hot då respondenterna eventuellt kan känna att de måste ställa upp 

då det är deras chef som tillfrågat dem.  

Teoretiska modeller och begrepp som används i undersökningen har varit lämpliga och hjälpt 

oss att besvara syftet och frågeställningarna i undersökningen samt varit till stor hjälp i arbetet 

med analysen. Leanarbetet kan analyseras utifrån olika perspektiv och teorier, vilket bidrog 

till en ökad förståelse av undersökningsämnet. En viktig förutsättning är att kommunikationen 

fungerar för att leanarbetet ska utföras optimalt i en verksamhet och att medarbetare kan föra 

en dialog för att bidra till lärandet i verksamheten. Inom leankonceptet ingår ständiga 

förbättringar och det är viktigt att de nyss nämnda aspekterna fungerar. Detta har även hjälpt 

oss att analysera leankonceptet ur olika synvinklar för att till slut se en helhet i konceptet. 

Det finns vissa paradoxer i resultatet och de är av olika art. Samtliga respondenter upplever att 

det är ett öppet klimat och att de kan komma med förbättringsförslag samtidigt som de säger 

att det stundtals saknas tid och att strukturen inom verksamheten kan hämma kreativiteten. 

Abrahamsson & Johansson (2008)  talar om att en lärande organisation är både en lärande och 

utvecklande organisation för sina medarbetare. I deras studie framkommer att individens 

individuella lärande sker om det finns bra förutsättningar till en kreativ och lärande miljö. 

Detta visar på vikten av att vårdavdelningen, men också andra verksamheter som undersökts, 

bör ta hänsyn till en individs lärande inom arbetet och att tid avsätts till kreativitet så att 

ständiga förbättringar kan fortskrida. Respondenterna upplever att förbättringarna leder till ett 

bättre arbetsätt och på lång sikt kan detta koncept troligen ge mer konkreta 

förbättringsresultat. En förutsättning är att de fortsätter med sitt kontinuerliga 

förbättringsarbete och skapar tid till att utveckla verksamheten. En reflektion från den 

empiriska undersökningen är att det inte utfördes någon konkret uppföljning på leanarbetet 

utan detta ingår i andra medarbetarenkäter vilket är anmärkningsvärt om verksamheten vill 

arbeta med detta koncept långsiktigt.  

En annan reflektion är att verksamheten är politiskt styrd vilket innebär att politisk riktning 

kan bytas ut vart fjärde år och det kan i sin tur påverka långsiktigheten för leankonceptet. 
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Beroende på vilken politisk styrning som för tillfället råder kan de ekonomiska resurserna till 

den offentliga verksamheten förändras. Tidigare forskning visar även på att en politisk styrd 

verksamhet kan hämma långsiktigheten i leankonceptet som Suarez Barazza et al. (2009). 

Dessa aspekter bör verksamheten ta hänsyn till i deras långsiktiga planering och i deras 

framtida arbete med leankonceptet.  Kim et al. (2006) talar i sin forskning om att en utmaning 

för leankonceptet är att det kan misstolkas av personalen som tror att det handlar om att 

minska kostnader vilket i själva verket är en felaktig bild. Ekonomi och budget är viktiga 

faktorer i såväl privata som offentliga verksamheter och i sämre tider kan det råda en oro 

inom verksamheten då budget oftast ligger i fokus. Samtliga respondenter upplever att lean- 

konceptet passar till vården om det används på rätt sätt, det vill säga till att förbättra arbetet 

och inte att dra ner på personal, vilket vissa upplever en oro för. Leankonceptet handlar i 

grunden om ett långsiktigt tänkande och att medarbetarna ska få vara delaktiga i förbättringar 

inom verksamheten och inte om personalreduceringar. Vår slutsats är att verksamheten bör 

förtydliga hur de vill använda sig av leankonceptet.  

Skånes universitetssjukhus som undersökningen utgår från använder sig av flertalet olika 

delar inom leankonceptet som respondenterna upplever har påverkat och förbättrat deras 

arbete. Enligt Belter et al. (2012) & Radnor et al. (2011) har olika metoder och verktyg inom 

leankonceptet i sjukvården gett goda resultat, bland annat har konceptet förbättrat flödet och 

kommunikation mellan olika yrkeskategorier. Detta visar hur viktigt lean och dess olika delar 

är för verksamheten och för kommunikationen mellan yrkeskategorierna. I vår undersökning 

framkommer även att kommunikationen har förbättrats mellan yrkeskategorierna i 

verksamheten tack vare leankonceptet. Vidare har den verksamhet som vår undersökning 

utgår ifrån använt sig av just-in-time (JIT) i olika processer såväl Ward et al. (2006) och 

Kollberg et al. (2007) talar om JIT i sin forskning och visar på att denna princip har förbättrat 

ledtider som i vår undersökning kan jämföras med väntetider inom sjukhuset. Vilket visar sig 

i vår undersöknings stämma väl överens med införandet av just-in time som har förbättrat 

olika processer i verksamheten. Avslutningsvis visar Kim et al. (2006) att leankonceptets 

metoder, verktyg och principer är lämpliga till vården. Kim et al. (2006) visar att konceptet 

leder till förbättringar inom sjukvården och påverkar vården ut till patienterna vilket i sin tur 

leder till hög kvalité och effektivitet vilket förbättrar för patienterna.  

Sammanfattningsvis uppfattar vi att leankonceptet är tillämpbart även i en offentlig 

verksamhet och inte enbart inom industrin. Vår undersökning visar på att de olika delarna ur 

leankonceptet som universitetsjukhuset använder sig av upplevs av respondenterna ha 

förändrat och förbättrat deras arbete på flertalet sätt. Innan undersökningen påbörjades såg vi 

ett resultat framför oss där ett stort motstånd mot konceptet skulle påvisas istället visar 

resultatet att de är mycket positiva till att arbeta med leankonceptet så länge det används på 

rätt sätt. En undermedveten oro fanns över att personalreduceringar kunde ske.  

  

7.1 Förslag på förbättringar  

Ett av de förbättringsområden som författarna kan se är att kommunikationen ut mot extern 

aktör (kommun) kan förbättras genom att samspela mer över gränserna. Universitetssjukhuset 

kan enbart förbereda och planera sitt arbete fram till att den externa aktören eventuellt ska 

överta patienten vilket innebär ett onödigt stopp i flödet. Om de externa aktörerna arbetade på 

liknande sätt som universitetsjukhuset skulle eventuellt onödiga stopp kunna minskas eller till 

och med elimineras och därmed skulle flödet kunna förbättras för båda parter. Ytterligare 

förslag är att kommunikationen mellan supportavdelning och sjukhusledning inom 
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universitetssjukhuset förbättras och med det menas att från ledning och ner till support-

avdelningen föra en kontinuerlig dialog och ta hjälp av deras kunskap inom leanområdet. 

Återkoppling är en viktig faktor och i nuläget sker sådan en gång per år inom sjukhuset på så 

kallade gembamöten där representanter från ledning och olika yrkeskategorier träffas och 

diskuterar och utbyter erfarenheter. Förslaget är att de bör träffas två gånger per år för att 

kunna återkoppla snabbare. Ett annat förbättringsförslag är att verksamheten kan utföra en 

särskild utvärdering av leankonceptet eftersom det i nuläget inte utförs en konkret utvärdering 

på detta. Om verksamheten ska arbeta med konceptet på lång sikt är det viktigt att kunna se 

konkreta resultat och inte enbart förlita sig på upplevelser.  

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Leankonceptet innebär att arbeta långsiktigt och se till helheten. När verksamheter arbetar 

med lean handlar det om att ständigt förbättra och utveckla för att lösa de problem som 

uppstår och kontinuerligt sträva framåt, vilket innebär att nya lösningar uppkommer under 

processernas gång. Det finns en hel del forskning om lean inom industri och till viss del även 

ny forskning inom lean i sjukvården. Det modifierade konceptet Lean Health Care som 

sjukvården arbetar efter bör utforskas mer djupgående och över en längre tid för att kunna se 

mer konkreta resultat över en längre tid.  
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Bilaga 1: Intervjuguider 

 

Intervjuguide- Medarbetare 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat inom sjukvården? 

2. Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

3. Vilken åldersgrupp tillhör du?   (19-34 år) (35-49 år), (50-65 år) 

4. Vilken yrkeskategori tillhör du? 

5. Har du fått utbildning i Lean? 

 

Bakgrund 

1. Hur ser ditt dagliga arbete ut?  

2. Beskriv vad Lean är för dig? 

3. Hur arbetar ni med Lean rent konkret på avdelningen? 

4. Har dina arbetsuppgifter förändrats efter införandet av Lean? 

 

Resurser (slöseri) 

1. Vilka former av slöseri har ni funnit i er verksamhet? 

2. Upplever du några tidstjuvar i ditt dagliga arbete? 

3. Hur kartlägger ni behovet i er verksamhet?  

4. Upplever du att ni har långa väntetider för kunderna?  (Om ja, vad tror du det beror 

på?) 

5. Upplever du att det förekommer övertidsarbete?  (Om ja, vad tror du det beror på?) 

6. Hur upptäcker ni slöseri i olika arbetsmoment? 

7. Vilka hinder möter du i ditt vardagliga arbete? 

8. Vad upplever du är flaskhalsar i er verksamhet? 

9. Hur har Lean hjälpt dig i ditt dagliga arbete? 

10. Vad är en effektiv arbetsdag för dig? 

11. Hur upplever du att arbetet blivit efter att Lean införts? 

 

Påverkansmöjlighet/förbättringar 

1. Hur delaktiga känner ni er i diskussioner om förbättringsarbete? 

2. Hur ser möjligheten ut för personalen att vara kreativ? 

3. På vilket sätt tas dina idéer tillvara? 

4. Hur upplever du samarbetet med dina kollegor? 

5. Hur tas idéer emot av kollegorna? 

6. Hur tas idéer emot av chefen? 

7. Hur lär ni av eventuella misstag som sker? 

8. Hur upplever du ditt engagemang i Lean-arbete?(ständiga förbättringar) 

9. Vilka förbättringar har för kunden har Lean-arbetet bidragit till?  

10. Hur är ledningens/chefens engagemang i förbättringsarbetet? 

11. Har ni någon idé låda? 

12. Hur följer ni upp Lean-arbete? 

13. Vilka resultat har förbättringsarbetet kunnat påvisa? 



  

 
 

Kommunikation 

1. Hur fungerar kommunikation mellan yrkesgrupperna på avdelningen? 

2. Hur upplever du kommunikation till chefen/ledningen? 

3. Hur upplever du att kommunikation blivit efter att Lean har införts? 

4. Var går du när du behöver lösa problem? 

5. Vad är det som kan göra dig frustrerad under en arbetsdag? (slöseri, kommunikation). 

Kvalité 

1. Vad innebär kvalité för dig i arbetet? 

Förutsättningar och utmaningar (kritiskt perspektiv) 

1. Vilka förutsättningar anser du är nödvändiga för att lyckas implementera och arbeta 

med Lean inom vården?  

2. Vilka framgångsfaktorer har ni upplevt under ert arbete med att föra in Lean i 

verksamheten?  

3. Vilka utmaningar finns i vården som kan hämma Lean-arbetet?  

4. Vilka riskfaktorer har ni upplevt under ert arbete med Lean i verksamheten?  

5. Hur påverkas kunden av ert Lean-arbete? 

6. Anser du att Lean passar i vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Intervjuguide- Chef  

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat inom sjukvården? 

2. Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

3. Vilken åldersgrupp tillhör du?  (19-34 år) (35-49 år), (50-65 år) 

4. Vilken yrkeskategori tillhör du? 

5. Har du fått utbildning i Lean? 
 

Bakgrund 

1. Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

2. Hur arbetar ni med Lean rent konkret på avdelningen? 

3. Har dina arbetsuppgifter förändrats efter införandet av Lean? 

4. Beskriv vad Lean är för dig och din verksamhet samt vad ni väljer att fokusera på. 

(Vad väljer ni att fokusera på i Lean-arbetet?) 

Resurser (slöseri) 

1. Vilka former av slöseri har ni funnit i er verksamhet? 

2. Upplever du någon tidstjuv i det dagliga arbetet? 

3. Hur kartlägger ni behovet i er verksamhet?  

4. Upplever du att det förekommer övertidsarbete? (Om ja, vad tror du det beror på?) 

5. Hur upptäcker ni slöseri i olika arbetsmoment? 

6. Vilka hinder ser du i ditt vardagliga arbete? 

7. Hur har Lean hjälpt dig i ditt dagliga arbete? 

8. Vad är en effektiv arbetsdag för dig? 

9. Hur upplever du att arbetet blivit efter att Lean införts? 

Påverkansmöjligheter/förbättringar 

1. Hur ser möjligheten ut för personalen att vara kreativ? 

2. På vilket sätt tas dina idéer tillvara? 

3. Hur tas idéer emot av medarbetarna? 

4. Hur lär ni er av eventuella misstag som sker? 

5. Hur upplever du ditt engagemang i Lean-arbete?(ständiga förbättringar)  

6. Hur är ledningens engagemang i förbättringsarbetet? 

7. Hur upplever du stödet från lean-support avdelningen i Lund? 

8. Vad finns det för möjligheter för medarbetarna att komma med förbättringsförslag? 

9. Vilka resultat har förbättringsarbetet kunnat påvisa? 

10. Hur följer ni upp Lean-arbete? 

Kommunikation 

1. Hur upplever du kommunikation till ledningen? 

2. Hur upplever du kommunikation till Lean-support avdelningen? 

3. Hur upplever du att kommunikation blivit efter att Lean har införts? 

4. Vad är det som kan göra dig frustrerad under en arbetsdag? (slöseri, kommunikation). 



  

 
 

Kvalité 

1. Vad innebär kvalité för dig i arbetet? 

Förutsättningar och utmaningar (kritiskt perspektiv) 

1. Vilka förutsättningar anser du är nödvändiga för att lyckas implementera och arbeta 

med Lean inom vården?  

2. Vilka utmaningar ser du som chef att leanarbetet har medfört? 

3. Vilka framgångsfaktorer har ni upplevt under ert arbete med att föra in Lean i 

verksamheten?  

4. Vilka utmaningar finns i vården som kan hämma leanarbetet?  

5. Vilka riskfaktorer har ni upplevt under ert arbete med att föra in Lean i verksamheten?  

6. Hur påverkas kunden av ert leanarbete?  

7. Anser du att Lean passar till vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Intervjuguide- supportavdelning 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat på lean supporten? 

2. Vilken yrkeskategori tillhör du? 

3. Vad för slags utbildning i Lean har du? 

4. Kan du berätta om bakgrunden till varför Skånes universitetssjukhus arbetar med lean? 

5. Vet du bakgrunden till varför den enhet som vi har varit på implementerade lean? 

Bakgrund 

1. Hur arbetar lean supporten ut i verksamheterna? 

2. Hur ofta är lean supporten ute i verksamheten? 

3. Har medarbetarna fått välja själva att gå på lean kurser/utbildningar? 

4. Beskriv vad Lean är för dig?  

5. Används hela lean konceptet eller delar av lean ut i verksamheterna? 

6. Vad väljer ni att fokuserar på inom lean konceptet? 

Resurser/slöseri 

1. Vilka former av slöseri har ni funnit i er verksamhet? 

2. Har ni upptäcker ni några tidstjuvar i verksamheten? 

3. Hur får ni vetskap om resursslöseri?  

4. Hur upplever du att arbetet blivit efter att Lean införts? 

Påverkansmöjligheter/förbättringar 

1. Hur ser möjligheten ut i verksamheterna för att ständigt arbeta med förbättringar? 

2. Vad har de för resurser till sin hjälp att arbeta med lean i verksamheten? 

3. Vilka hinder stöter ni på vid implementering av lean i verksamheterna? 

4. Hur tas idéer tillvara av avdelningarna? 

5. Hur tas idéer emot av ledningen? 

6. Hur upplever du engagemanget för leanarbetet ute i verksamheterna? 

7. Hur är ledningens engagemang i leanarbetet? 

8. Vilket slags stöd ger lean supporten avdelningarna?  

9. Vilka resultat har förbättringsarbetet kunnat påvisa? 

10. Hur följer ni upp leanarbete? 

Kommunikation 

1. Hur upplever du kommunikation till ledningen? 

2. Hur upplever du kommunikation fungerar ut i verksamheten? 

3. Hur upplever du att kommunikation blivit efter att Lean har införts? 

Kvalité 

1. Vad för kvalitetsförbättringar har lean arbetet lett till? 

 



  

 
 

Förutsättningar och utmaningar (kritiskt perspektiv) 

1. Vilka förutsättningar anser du är nödvändiga för att lyckas implementera och arbeta 

med Lean inom vården?  

2. Vilka utmaningar ser du som representant för supportavdelningen att leanarbetet har 

medfört? 

3. Vilka framgångsfaktorer har ni märkt av ute i verksamheterna sedan leanarbetet 

infördes? 

4. Vilka utmaningar finns i vården som kan hämma leanarbetet?  

5. Hur påverkas kunden av ert leanarbete?  

6. Anser du att Lean passar till vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 2: Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i 

Halmstad. Vi ska nu som avslutning skriva en C-uppsats inom det arbetsvetenskapliga 

området. Vårt uppsatsskrivande sker i samarbete med Skånes universitetssjukhus, SUS och vi 

har tillsammans med nn, xxxxsupportavdelningen i Lund fått hjälp att hitta avdelning som kan 

ta emot oss studenter för intervjuer. 

Vår förhoppning med intervjuunderlagen är att kunna få en inblick i leanarbetet och se hur det 

fungerar i offentlig verksamhet, exempelvis om det leder till förbättringar. 

Vi kommer intervjua sju personer. Vi beräknar att varje intervju kommer ta cirka 1 timme per 

person. Vi önskar intervjua er alla under dagen den 17:e april. Vi är givetvis flexibla och kan 

anpassa oss efter era önskemål då er medverkan är värdefull för oss.  

Vi ser framemot att träffa er och få ta del av era erfarenheter! Vi kommer att höra av oss per 

telefon och bestämma mötestid.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Desiree Andersson och Annelie Ohlsson  

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Desiree Andersson                                                                Annelie Ohlsson   

desand09@student.hh.se                                                      annohl10@student.hh.se 

Mobilnr: xxx                                                          Mobilnr: xxx 
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Bilaga 3: Medgivandeintyg 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som gör en undersökning som ska fungera som 

underlag till vår C-uppsats. 

Resultaten från undersökningen baseras på intervjuer med aktörer från offentlig verksamhet. 

Vi använder oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som möjligt, och 

för att lättare kunna jämföra materialet vid analyser. Det material vi får ut av intervjuerna 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Efter att 

intervjuerna är genomförda kommer bandinspelningarna att raderas. Inga personuppgifter 

kommer att redovisas tillsammans med insamlat material. Vi kommer att göra allt, även om 

inga garantier kan lämnas, för att anonymisera svaren. Medverkan är helt frivillig och kan 

avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser, även efter det att intervjuerna är 

genomförda.   

Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min medverkan. Jag är 

dessutom medveten om att materialet från intervjuerna kommer att presenteras främst som del 

i en C-uppsats. 

 

 

………………………………………………………………………… 

Underskrift 

………………………………………………………………………… 

Ort/Datum 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Desiree Andersson   mob:  xx    Mejl: desand09@student.hh.se 

Annelie Ohlsson       mob:  xx    Mejl: annohl10@student.hh.se  

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

 

mailto:desand09@student.hh.se
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