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Sammanfattning 

 

Forskare inom organisationsteori har de senaste decennierna tittat på utvecklingen av 

administrativa reformer som bygger på institutionaliserade recept. Institutionaliserade recept 

är recept som ligger i tiden, är lämpliga för sitt ändamål och ses som det enda rätta. Dessa 

recept handlar om effektiva och rationella former för styrning och kontroll av organisationer 

och individer. Recept är idéer som lägger grunden för diskurser, doktriner eller ideologier, 

dessa definierar problem som till exempel ”vad är kvalitet?” och ”hur kan vi mäta kvalitet?” 

och för lösa problemen skapas tekniker och verktyg. Kvalitetsrörelsen kännetecknas av att 

organisationer finns till för att tillfredsställa kundens behov och kvalitetskrav och målet är att 

överleva i konkurrens genom kvalitet. Organisationerna mäter prestationer i förhållande till 

resultat- och kvalitetsmått och för att kunna mäta detta finns det olika verktyg. Ett exempel på 

ett verktyg för styrning och kontroll är Lean Production som har utvecklats ur 90-talets 

diskurs. Ur Lean Production har det vuxit fram olika reformer som till exempel, Lean Service 

och Lean Healthcare vilka har anpassats efter den bransch de befinner sig i.   

Det har skrivits väldigt mycket om Lean i olika tidskrifter och litteratur. Bland annat så har 

det forskats om hur implementeringen av Lean går till inom de olika reformerna men ingen 

studie om en jämförelse mellan Lean Service och Lean Healthcare har hittats. Därför kommer 

denna uppsats att behandla detta område.  

Syftet med denna uppsats är att jämföra två reformer av Lean med varandra, Lean Service och 

Lean Healthcare och jämföra om det finns likheter och skillnader i beslutsprocess och 

implementering. Två företag har valts ut, It-företaget EDB och vårdföretaget Capio S:t Göran 

som arbetar med dessa reformer. 

För att besvara de frågor uppsatsen behandlar har kvalitativ metod med djupgående intervjuer 

genomförts med representanter från de utvalda företagen. Svaren från intervjuerna har sedan 

analyserats komparativt i uppsatsen.  

I jämförelsen har både likheter och olikheter noterats vad gäller beslutsprocess och 

implementering. De största likheterna finner vi i beslutsprocessen där båda företagen har haft 

kvalitetsproblem och beslutet togs av en högt uppsatt position i organisationen. De främsta 

skillnaderna gäller de problem och hinder de har stött på under implementeringen. 



 
 

Studien visar att det trots olika branscher och reformer inte finns några större skillnader 

mellan EDB, Lean Service och Capio S:t Göran, Lean Healthcare.  
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1. Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Forskare inom organisationsteori har de senaste decennierna tittat på utvecklingen av 

administrativa reformer. Administrativa reformer bygger på institutionaliserade recept, som är 

idéer som ligger i tiden, är lämpliga för sitt ändamål och ses som det enda rätta. Dessa recept 

handlar om effektiva och rationella former för styrning och kontroll av organisationer och 

individer. Recept är idéer som lägger grunden för diskurser, doktriner eller ideologier, dessa 

definierar bland annat problem som till exempel ”vad är kvalitet?” och ”hur kan vi mäta 

kvalitet?” och för lösa problemen skapas tekniker och verktyg. I en diskurs sprids tankarna ut 

i samhället genom exempelvis managementlitteratur, tidskrifter och media.   

Idéer och reformer förändras från årtionde till årtionde och som ett resultat av denna 

förändring kommer nya reformer till och andra försvinner eller byggs på. Det har gått från 

rationaliseringsrörelsen på 60-talet som innebar att effektivisera produktion- och 

arbetsprocessen, det vill säga det mänskliga arbetet, till 90-talets kvalitetsrörelse där kvalitet 

och kund ligger i fokus.
1
 Kvalitetsrörelsen kännetecknas av att organisationer finns till för att 

tillfredsställa kundens behov och kvalitetskrav och målet är att överleva i konkurrens genom 

kvalitet. Organisationerna mäter prestationer i förhållande till resultat- och kvalitetsmått och 

för att kunna mäta detta finns det olika verktyg. Ett exempel på ett verktyg för styrning och 

kontroll är Lean Production som har utvecklats ur 90-talets diskurs.    

Vissa reformer får mer uppmärksamhet än andra och olika organisationer kan ta till sig 

samma reform, men hur ett recept reser in och sprids inom organisationen kan skilja sig 

markant. 

Grunden till Lean Production lades av Kiichiro Toyoda som med hjälp av pengar från ett 

patent på en vävstol kunde starta Toyota Motor Corporation (TMC), 1937. Han utvecklade 

”The Toyota Production System” och ”just in time” som gick ut på att endast producera så 

                                                           
1
 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
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stora kvantiteter som var beställda för att minimera spill. Detta produktionssystem spreds 

inom bilindustrin runt om i världen
2
 men trots att detta system har funnits sedan 40-talet är det 

inte förrän nu, i och med kvalitetsrörelsen, som andra organisationer än bilindustrin har fått 

upp ögonen för denna reform. 

”The Toyota Production System” benämns idag av andra som använder sig av detta verktyg 

för Lean, vilket har blivit ett otroligt populärt system. Detta verktyg har anpassats till olika 

typer av branscher som vård, försäkring och service och används i både offentlig och privat 

sektor.  

Det var Womack, Jones och Roos som för 20 år sedan först beskrev The Toyota Production 

system som Lean Production. De var forskare från MIT (Massachusetts Institute of 

Technologi) som via studieresor till Japan dokumenterade fördelarna med The Toyota 

Production system. De upptäckte att deras arbetsprocesser var lite smalare, därav namnet 

Lean.
3
 Sedan dess har det ur Lean Production utvecklats flera reformer för att Lean ska kunna 

användas i olika branscher. Två av dessa reformer är Lean Service och Lean Healthcare. Lean 

Healthcare är anpassad för sjukvård och Lean Service för serviceföretag. Två företag som 

använder sig av dessa reformer är Capio S:t Göran som arbetar med Lean Healthcare och It-

företaget EDB som arbetar med Lean Service. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Lean Production är ytterligare en administrativ reform, ett verktyg för att kunna styra och 

kontrollera organisationer och dess medlemmar och målet med detta är att kunna mäta 

kvalitet. För uppnå hösta möjliga kvalitet med en så låg kostnad som möjligt kontrolleras 

varje steg i arbetsprocessen så att det blir rätt från början. Lean production kommer ifrån en 

tillverkningsindustri där detta arbetssätt uppmärksammades av forskare som i sin tur spred 

och utvecklade Lean genom att skriva böcker som ”The machine that changed the world” och 

”Lean thinking”
4
, som förklarar hur Lean kan användas bland annat i tjänstesektorn. Både 

Lean Service och Lean Healthcare är former som finns inom denna sektor.  

                                                           
2
 http://www.toyota.se/about/history.aspx 2011-04-04 kl. 12.41 

3
 http://www.lean.org/BookStore/ProductDetails.cfm?SelectedProductId=160&ProductCategoryID=4 2011-05-

12 kl. 10.52  
4
 http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0743299795 2011-05-27 kl. 09.32 

http://www.toyota.se/about/history.aspx
http://www.lean.org/BookStore/ProductDetails.cfm?SelectedProductId=160&ProductCategoryID=4
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0743299795
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Tillverkning, vård och service tillhör olika branscher som skiljer sig markant åt och då Lean 

från början kommer ifrån en tillverkningsindustri där produkten är en maskin kan det vara 

svårt för andra branscher att ta till sig en sådan idé så att det ska passa in i en bransch där 

produkten är en tjänst. Det kan finnas skillnader mellan en vård- och servicebransch då man i 

vården utför en tjänst på en människa och inom servicebranschen utför tjänsten på en vara, 

processerna ser då annorlunda ut inom de båda affärsgrenarna. En annan nämnare som kan 

skilja dessa branscher åt kan vara att vården styrs och kontrolleras av fler lagar och regler, 

detta vare sig sjukhuset är ägt av landstinget eller drivs i privat regi
5
. Det är något som kan 

påverka huruvida en reform kan ta sig in i vården då dessa regler kan sätta stopp för ett 

införande, tillskillnad från tillverkningsindustrin och servicebranschen som kanske inte är lika 

hårt kontrollerade. Då branscherna är olika, kan det då finnas nämnvärda skillnader mellan 

Lean Service och Lean Healthcare? 

När en organisation ska adoptera en ny reform ska ett antal faser gås igenom. Dessa faser är 

nödvändiga för att en organisation ska ta till sig ett recept och införa dem så att det fungerar i 

och anammas av hela organisationen. Motivationsfasen kallas det första steget och är den 

period då reformen uppmärksammas av organisationen till dess att beslut om implementering 

har tagits. Själva införandet kallas för implementeringsfasen
6
 och handlar om det som händer 

i organisationen när receptet ska manifesteras. Organisationsrecept är generella och måste 

översättas för att kunna införas i en organisation. Hur beslut, implementering och översättning 

går till är olika från organisation till organisation och för att en reform ska kunna passa in 

måste företagen ta till sig reformen på sitt sätt. Vilka skillnader finns det i beslutsprocess och 

implementering mellan Lean Service och Lean Healthcare? Företagen EDB och Capio S:t 

Göran har valts ut för att kunna se hur dessa har anammat reformerna till att passa in och 

fungera i deras organisation.  

Det har skrivits väldigt mycket om Lean i olika tidskrifter och litteratur. Bland annat så har 

det forskats om hur implementeringen av Lean går till inom de olika reformerna men ingen 

studie om en jämförelse mellan Lean Service och Lean Healthcare har hittats. Därför kommer 

denna uppsats att behandla detta område.  

 

                                                           
5
 http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/ 2011-05-27 kl. 10.01 

6
 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 

 

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att dels jämföra två reformer av Lean med varandra, Lean 

Service och Lean Healthcare samt att jämföra om det finns likheter och skillnader i 

beslutsprocess och implementering av reformerna. 
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2. Teori 

 

 

2.1 Teoretisk inledning 

 

De teorier som ska användas i uppsatsen är Kjell Arne Röviks motivationsfas och 

implementeringsfas. Rövik ”försöker utveckla ett antal empiriskt grundade teorier om hur 

recept på ”god” organisation och ledning uppstår, sprids, införs i organisationer och även ofta 

förlorar i popularitet efter en tid, och om hur vår tids organisationer förmår leva med de 

många, kortlivade och ofta överlappade recepten”.
7
 Han menar att institutionaliserade recept 

är en viktig och spännande utmaning för organisationsforskningen. Institutionaliserande 

recept är recept som ligger i tiden, är lämpliga för sitt ändamål och ”ses som de enda rätta”.
8
  

Rövik använder uttrycket ”recept” som en synonym till administrativa reformer. En 

administrativ reform är uppbyggt av institutionaliserade recept, dessa recept handlar om 

effektiva och rationella former för styrning och kontroll av organisationer och individer. Det 

finns idéer i vårt samhälle som formar en diskurs och är det vi människor förhåller oss till och 

pratar om. Det kan vara idéer som kvalitet, rationalitet och jämställdhet, det är utifrån dessa 

idéer som en uppsättning regler skapas. Reglerna kan vara lagar, normer och standarder och 

sätts upp för att kunna styra och kontrollera.  

För att en administrativ reform ska få fäste måste en maktinstans anamma denna idé och 

skapa och tillämpa reglerna samt sprida dem ut i samhället. Maktinstanserna kan vara allt 

ifrån mamma och pappa, ledningen i en organisation till staten. Maktinstanserna är dem som 

sätter upp ett så kallat normaltillstånd, det vill säga skapar standarder, något att förhålla sig 

till. Dessa normaltillstånd finns där för att makten ska kunna se avvikelser från det ”normala” 

för att kunna rätta till eller reducera dem.  

För att kunna styra och kontrollera organisationer och individer har det ur dessa 

administrativa reformer utvecklats institutionaliserade recept som ska lösa de problem som 

har skapats ur de idéer som finns i samhället, till exempel kvalitetsproblem. 

                                                           
7
 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 

8
 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
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Motivation- implementering- och översättningsfasen ska hjälpa till att förklara och förstå hur 

och varför företagen anammar en ny reform. 

 

2.2 Implementeringens steg 

 

2.2.1 Motivationsfasen 

 

När en organisation ska ta till sig en ny reform ska först ett antal steg genomgås. Det första är 

motivationsfasen som kan delas upp i tre succesiva delfaser. Fas ett kallas för receptets 

manifestering och går ut på att någon i organisationen får upp ögonen för receptet. Fas två 

beskrivs som matchning och entusiasmering vilket innebär att några aktörer inom 

organisationen måste bli entusiastiska för receptet och tycka att det matchar de problem och 

utmaningar som finns i organisationen. Den sista fasen handlar om ifall ett beslut om 

adoptering skall tas, det vill säga om organisationen ska anamma receptet eller inte och själva 

motivationsfasen är över om ett auktoritärt beslut tas om att receptet skall införas.  

I denna motivationsfas kan recept stöta på ett antal hinder på vägen som gör att det inte fattas 

beslut om implementering. Ibland upptäcks inte det aktuella receptet och andra gånger är inte 

receptet en tillräckligt bra lösning på problemet. 

Det finns två förklaringar till varför organisationer adopterar recept, den första är den 

traditionella rationalistiska som även kallas verktygsperspektivet och den andra har utvecklats 

ur nyinstitutionell teori och kallas för symbolperspektivet.  

Verktygsperspektivet handlar om att en organisation identifierar ett objektivt problem. För att 

hitta en lösning på det specifika problemet går man ut utanför organisationen och söker efter 

en lösning i samhället. Samhället erbjuder många recept och det organisationen väljer är det 

recept som erbjuder den mest rationella lösningen. Det finns tre typer av problemsituationer 

och som kan förklara sökandet efter nya recept. Den första är erfarenheter som visar att 

nuvarande lösningar inte fungerar, den andra kan gälla kunskap om att nya recept finns och att 

dessa kan vara bättre än de lösningar som redan existerar. Den sista typen av problem gäller 

då det har inträffat förändringar inom organisationen som kräver nya lösningar. 
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Problem som uppkommer kan ofta vara genomgående för hela grupper av organisationer, 

därför kan samma lösningar komma att accepteras av dessa. Anledningen till detta kan dels 

vara att branscher utsätts för liknande externa faktorer som till exempel finansiella kriser, 

politiska villkor samt växande och krympande marknader. Dels problem som återkommer det 

vill säga tidlösa, exempelvis effektivitet och produktivitetsproblem.   

Symbolperspektivet handlar om att organisationen upplever att det är någonting som inte står 

rätt till men det är inte förrän de kommer i kontakt med de tankar och idéer som finns i 

samhället som de förstår vad problemet är. Det är recept det vill säga en administrativ reform 

som definierar det upplevda problemet samt erbjuder en lösning på en och samma gång till 

organisationen. Problemen som definieras har tre kännetecken, den första beskrivs som att 

receptet är den enda rätta lösningen på problemet. Den andra förklaringen beskriver att alla 

organisationer har samma problem och att receptet är en universal lösning. Tredje 

beskrivningen handlar om att problemet är så allvarligt att det hotar organisationens existens.
9
 

 

2.2.2 Införandefasen 

 

När motivationsfasen är över och beslut har tagits om att införa reformen och fram till dess att 

organisationen har skapat rutin, vad det gäller nya arbetsuppgifter och processer som kommer 

med reformen, kallas införandefasen. Det finns tre idéer om vad som händer med recept i 

införandefasen och de kallas för; snabb tillkoppling, frånstötning och frikoppling. 

Snabbt tillkopplade recept är reformer som beskrivs i litteraturen som färdiga, klara att 

använda utan någon större ansträngning. De betraktas som standardiserade element som är 

universella och därmed passar in i flera typer av organisationer. De är snabba att ta till och 

vissa delar kan bytas ut om det behövs. Ofta förespråkas det att organisationen ska uppnå 

snabba och lönsamma resultat om de har införts på rätt sätt och får rätt förutsättningar för 

fortsatt tillväxt. 

Eftersom recept ofta beskrivs som enkla och lätta att ta till, lockas organisationer till att 

adoptera reformerna. Det verkar passa in och lösa de problem organisationen har, men i själva 

verket är problemen för komplexa för dessa enkla lösningar att hantera. Istället för att försöka 

ta till sig och utveckla receptet så stöter organisationen bort det. En annan anledning till att 

                                                           
9
 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
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organisationen stöter ifrån sig recept kan vara för att det inte stämmer överens med de normer 

och värderingar som finns etablerade. Det är inte bara det rent tekniska som ska passa in utan 

det ska även vara värdemässigt förenligt med organisationens kärna. 

För att vinna legitimitet i samhället kan organisationer adoptera recept även då inte receptet 

uppfyller kriterierna i övrigt för att passa in. Organisationer kan alltså adoptera recept som 

ligger i tiden bara för att bli accepterade i samhället och för att inte ses som annorlunda. 

Därför frikopplar organisationer sägandet och handlandet. Det betyder att det pratas mycket 

om det nya receptet men själva arbetet fungerar som det alltid har gjort.
10

 Receptet fungerar 

som en meningsbärande faktor som ger organisationen legitimitet bland organisationens 

medlemmar och samhället i övrigt. 

 

2.2.3 Översättning av recept 

 

Organisationsrecept är inte ett fysiskt föremål utan idéer, vilket gör att de inte har en bestämd 

form utan kan ständigt översättas och utvecklas i och med att det ständigt transporteras in i 

olika organisationer och att man där tar till sig dem på sitt sätt. 

Hur en organisation översätter ett recept kan vara ett resultat av rationella, strategiska kalkyler 

det handlar här dels om att ta till sig recept på ett medvetet sätt. Detta utifrån en ekonomisk 

och effektivitetsmässig utdelning men också utifrån ett perspektiv där delar plockas ut från 

receptet för att inte utsätta organisationen för störningar, i och med att man då anpassar 

receptet till organisationen och inte tvärtom. Ett exempel kan vara att om organisationen inte 

översätter receptet kan det leda till stora kostsamma organisationsförändringar. Ett annat 

rationellt val vid adoption av ett recept kan vara av mer kulturella aspekter som måste 

övervägas och anpassas in i organisationen vid översättningen.
11

 

Ett recept kan översättas på ett omedvetet sätt av organisationen även om de från början 

tenderade att ”kopiera” receptet från en förebild. Detta kan leda till att helt nya 

organisationsformer uppstår. Det kan vara svårt att till ett hundra procent översätta ett recept 

för ofta skapas oavsiktliga nya recept vilket kan bero på ett antal faktorer. Antingen kan det 

bero på att chefer inte har tillräckligt med tid och kapacitet för att kunna kopiera ett recept 

                                                           
10

 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
11

 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
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eller så kan det bero på att en organisation försöker ta till sig ett recept från en förebild som 

befinner sig i en annan del av världen, genom konceptlitteratur, där informationen ofta är 

bristfällig och kortfattad. 

Organisationsrecept är generella och måste översättas när de införs i en organisation, det finns 

fyra olika översättningstyper vilka är konkretisering som innebär att man tolkar och 

förtydligar ett koncept från det generella till det specifika, gör det konkret och användbart.  

Delvis imitation som handlar om att man adopterar bara ett eller ett fåtal element från en 

modell och väljer ut de delar i ett recept man behöver utifrån ett rationellt val. Det kan också 

bero på att vissa delar i ett recept är lättare och mer lämpade att bli adopterade än andra.  

Kombination innebär att man kopplar ihop flera element i ett recept men delarna är 

fortfarande löskopplade så att de kan identifieras var för sig. Det kan exempelvis gälla olika 

avdelningar i en verksamhet där man tar till sig delar från olika recept då dessa delar passar in 

just där. Med omsmältning menas att element från olika idéer och recept flyter samman, 

smälts om och blir till en helt ny variant, olik alla de recept de har formats av.
12
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 Rövik, Kjell Arne (2010).  Moderna organisationer.  Liber AB. Upplaga 1:3 
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3. Metod 

 

 

3.1 Val av metod 

 

Uppsatsen bygger på att jämföra reformerna Lean Service och Lean Healthcare med varandra 

och för att kunna se om det finns några likheter och skillnader i beslutsprocess och 

implementering av Lean har It-företaget EDB som arbetar med Lean Service och Capio S:t 

Göran som arbetar med Lean Healthcare valts. För att få svar på de frågor uppsatsen 

behandlar kommer en kvalitativ metod att genomföras där intervjuer lägger grunden för en 

bredare förståelse inom området. Det ska genomföras djupgående intervjuer med 

representanter från de båda företagen. Intervjuerna skall genomföras på vardera företag för att 

vi ska kunna gå runt och studera det praktiska arbetet, men även för att inte avbryta arbetet 

mer än nödvändigt. Längden på intervjuerna beräknas till två timmar per företag.  

 

3.2 Respondenter 

 

På EDB kommer en person som är Leanansvarig att intervjuas och på Capio S:t Göran 

kommer enhetschefen och biträdande verksamhetschefen för servicegruppen att intervjuas. 

Dessa personer har insikt i arbetet med Lean och kunskaper om beslutsprocess och 

implementering. 

 

3.3 Intervjuguide 

 

Under intervjun ställdes ett antal frågor som vi innan hade formulerat och förberett. Frågorna 

har formulerats så att svaren, efter genomförd intervju, ska kunna jämföras. Vi ställde samma 

frågor till respondenterna från de båda företagen och frågorna är ställda så att en helhetsbild 

kan ges om hur reformerna har rest in i de båda företagen.  
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3.4 Genomförande av intervju 

 

3.4.1 EDB 

 

Den första intervjun som genomfördes var på EDB med Leanansvarig Björn Hägglund. 

Intervjun ägde rum 2011-04-20 i en konferenslokal på EDB:s kontor i Sundbyberg. Förutom 

Leanansvarig Björn Hägglund var även uppsatsförfattarna Anna Casteberg och Emelie 

Hägglund närvarande.  

Intervjun tog en och en halv timme. Efter intervjun gick vi en kort rundvandring på en av 

avdelningarna där vi bland annat fick titta på de verktyg de använder i det dagliga arbetet 

samt fick möjlighet att fotografera.  

 

3.4.2 Capio S:t Göran  

 

Intervjun med Jimmy Björkman, enhetschef för servicegruppen och Roland Canerstam, 

biträdande verksamhetschef på serviceavdelningen, ägde rum 2011-04-29 kl. 10.00 till 12.00 i 

servicegruppens byggnad på Capio S:t Görans sjukhusområde. Närvarande var även 

uppsatsförfattarna Anna Casteberg och Emelie Hägglund.  

Då vi hade förberett Jimmy och Roland på vilka frågor som skulle komma att ställas under 

intervjun och vilket område uppsatsen behandlar, hade de satt ihop ett bildspel som de 

presenterade för oss. Under bildspelets gång ställde vi de kompletterande frågor som 

behövdes. De hade även arrangerat ett möte på hjärtintensiven, vilken är den avdelning som 

har kommit längst i Leanarbetet, där vi fick träffa chefssjuksköterska Lena Kruse och fick 

även tillfälle att fotografera.   

 

3.5 Metoddiskussion 

 

Uppsatsen behandlar två delsyften där det ena syftet är att jämföra reformerna Lean Service 

och Lean Healthcare med varandra. Det andra syftet är att se hur dessa reformer reser in i en 
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organisation för att se skillnader och likheter vad gäller beslutsprocess och implementering. 

Till detta syfte har två företag valts ut för att på ett optimalt sätt kunna uppnå målet. Vi har 

valt en kvalitativ metod för att kunna jämföra intervjusvaren från de båda företagen med 

varandra.  Dessa svar ligger till grund för den komparativa studie som har genomförts.  

 

Författarna är överens om att underlaget till analysen var tillförlitligt med reservation för 

eventuell misstolkning vid de kvalitativa undersökningarna. För att reducera misstolkningar 

var vi två personer närvarande på respektive intervju, där vi turades om att ställa frågor 

samtidigt som vi båda tog anteckningar. Vi erhöll även det material som respondenterna gick 

igenom under intervjun. En kontinuerlig kontakt har upprätthållits för att kunna ställa 

kompletterande frågor samt att klargöra vissa osäkerheter som har dykt upp under 

skrivandeprocessen. 

 

Samtliga frågor formulerades så att de skulle kunna jämföras efter det att den kvalitativa 

metoden hade genomförts. Reliabiliteten är hög då de svar vi erhållit under intervjuerna är av 

största trovärdighet och har kunnat lägga en grund för ett starkt empiriskt underlag.   
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4. Organisationsstruktur och historia 

 

 

4.1 Lean möter kvalitetsrörelsen 

 

De idéer och tankar om kvalitet som idag finns i samhället har givit upphov till det 

institutionaliserade receptet Lean Production. Detta recept har spridits världen över och 

översatts från en bransch till en annan. Det hela började i den japanska bilindustrin och har 

sedan kommit att översättas i många olika organisationer och det har lett till nya varianter som 

idag benämns som Lean Service och Lean Healthcare med fler. 

 

4.1.1 The Toyota Way 

 

The Toyota Way baseras på fem värderingar. Den första värderingen heter Genchi Genbutsu 

och går ut på att genom direkt observation förstå den riktiga situationen
13

 för att hitta källan 

till problemet. Det görs genom att ställa frågan ”varför?” minst fem gånger. Detta är mycket 

viktigt för om du bara ställer frågan två gånger så löser du eventuellt problemet på kort sikt 

men hittar inte det egentliga grundproblemet. Den andra värderingen kallas Kaizen och 

grundar sig på idén om att ingen process är perfekt. Alla i organisationen har ansvar att bidra 

till förbättring och detta gör dem genom att påpeka fel som uppstår. Toyota har som mål att 

den slutgiltiga produkten ska vara felfri och att det därför i varje led i processen måste göras 

rätt. I alla Toyotas fabriker finns ett rött snöre längs med produktionskedjan. Upptäcks ett fel 

ska personen som upptäcker felet dra i snöret för att stanna hela produktionen och rätta till 

bristen. Detta är något som uppmuntras, fel är bra, för det betyder ständig förbättring. Den 

tredje värderingen handlar om att ständigt våga utmana för att uppnå den långsiktiga visionen. 

Det kan handla om att gå med förlust en kortare tid för att hitta och åtgärda problemet för att 

sedan kunna komma tillbaka med ännu en förbättring. Fjärde värderingen säger att människan 

är i fokus och försöker ständigt utveckla och motivera individen samt teamet till ett fortsatt 

bra arbete. Den femte och sista värderingen går ut på att respekt är ett centralt begrepp som 

                                                           
13

 Liker, Jeffrey K. Meier, David (2006) The Toyota Way Fieldbook. The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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omfattar alla intressenter. Allt organisationen tar för sig ska grunda sig på denna tanke om 

respekt för att skapa ömsesidigt förtroende och alla har ett ansvar att bidra till detta.
14

    

Detta institutionella recept uppmärksammades i Japan av forskare för 20 år sedan och på 

grund av receptets något smalare arbetsprocesser benämns det idag som Lean Production. 

 

4.1.2 Från Lean Production till Lean Service och Lean Healthcare  

 

Lean handlar om att ständigt förbättra arbetsprocessen och genom små steg kan man nå ökad 

effektivitet. Det som i grunden kallas för Lean Production, har med tiden vuxit och utvecklats 

till fler och allt mer omfattande områden. Idag tillämpas idén inom flera branscher och 

reformer som Lean Service, Lean Healthcare och Lean Insurance är några som har utvecklats 

ur Lean Production. Skillnaden med dessa ”nyare” reformer är att man går ifrån en 

tillverkningsprocess av en fysisk produkt till en process som handlar om det arbete som sker 

runt omkring själva produkten.
15

  I tjänstesektorn är produkten en tjänst och materialet är 

människan, det är detta som är utmaningen med att översätta en reform som är anpassad för 

en tillverkningsindustri till att fungera i en tjänstesektor.   

Även om det kan tyckas finnas fler olikheter än likheter mellan de olika reformerna inom 

Lean är det ändå samma typ av grundteknik som används vid tillämpningen. Allt arbete 

oavsett om det sker inom vården, vid tillverkning eller inom försäkringsområdet sker genom 

processer. En process är en uppsättning steg vilka kan vara att skruva på däck eller besiktiga 

en skada och för att nå slutprodukten måste dessa steg gås igenom. Det finns alltså processer 

för att tillverka en bil på samma sätt som det finns processer för att ta hand om ett 

försäkringsärende.  

Mellan varje steg uppstår ofta en fördröjning i väntan på att nästa steg ska kunna påbörjas, 

denna väntetid kostar pengar för både kunden och för företaget. Grunden i Lean är att 

identifiera detta tidsslöseri i varje process och reducera det för att långsiktigt kunna minska 

kostnaderna. När det väl har gjorts blir processen lite ”smalare” därav namnet Lean. När man 

tittar på processnivå ser man att processerna är uppbyggda på ungefär samma sätt oavsett 

                                                           
14

 http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx  2011-04-05 kl. 14.25 
15

 Ronald D. Snee and Roger W. Hoerl, Turning to service sectors, Industrial Engineer 

http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&hid=125&sid=ed64062f-

700a-4ac4-b999-312bcb891dd9%40sessionmgr104 2011-04-13 kl. 14.20 
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bransch, därför kan denna reform anpassas och adopteras av olika organisationer. När ett 

företag har identifierat sina processer är det lättare att identifiera orsaken till varför det ibland 

uppstår avvikelser och därmed kunna rätta till dem. Det är viktigt att förstå att alla processer 

innehåller faktorer som orsakar slöseri med tid och resurser när man får göra om ett arbete 

man redan har gjort eller blir tvungen att gå igenom ett steg i processen som vid närmare 

granskning inte behövs, detta kallas för ”waste”. Tekniken i Lean handlar alltså om att hitta 

dessa faktorer och eliminera dem så fort som möjligt för att ständigt kunna förbättra arbetet 

för att bli en effektivare organisation.
16

  

 

4.2 IT- företaget EDB 

 

EDB är ett av nordens största It- företag
17

, de omsätter 7,5 miljarder kronor per år, har 6000 

anställda och har levererat It- lösningar i snart 50 år. EDB erbjuder tjänster som solutions, 

consulting och outsourcing
18

 till både offentlig och privat sektor. När EDB arbetar med 

solutions, sätter de ihop portföljer med lösningar till företag som ska hjälpa dem att stärka 

relationen till sina kunder och att göra verksamheten mer effektiv. Med consulting menar 

EDB att de ger råd om It-investeringar samt erbjuder It-konsulttjänster från design till 

utveckling och drift till sina kunder. De har även förmågan att ta ansvar för olika typer av 

outsourcing-uppdrag.
19

 EDB:s vision är att vara ”den bästa partnern som skapar bestående 

mervärde med hjälp av It för nordiska kunder” och deras kundlöfte är, ”More from It”.
20

 

EDB har utvecklat sin gamla logotyp som även den byggde på 

idén om strömmen av information och teknik samt att den även 

tyder på samverkan och partnerskap.
21

  

 

EDB finns i Europa, USA, Ukraina och Indien.  EDB är näst 

                                                           
16

 Ronald D. Snee and Roger W. Hoerl, Turning to service sectors, Industrial Engineer 

http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&hid=125&sid=ed64062f-

700a-4ac4-b999-312bcb891dd9%40sessionmgr104 2011-04-13 kl. 14.20 
17

 http://www.edb.com/sv/Konsern/Om-oss/Tal-och-fakta/ 2011-04-13 kl. 09.24 
18

 http://www.edb.com/sv/IT-Tjanster/vad-vi-gor/ 2011-04-13 kl. 09.29  
19

 http://www.edb.com/sv/IT-Tjanster/vad-vi-gor/ 2011-05-21 kl. 23.20  
20

 http://www.edb.com/sv/Konsern/Om-oss/Visjon-og-strategi/ 2011-05-21 kl.23.37  
21
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störst på It-outsourcing i Norden, på plats nummer fem på It-tjänster i Sverige och störst på It-

tjänster i Norge. EDB arbetar med olika branscher som bank och finans, offentlig sektor, 

industri, gas och olja, transport och telekom. Några av deras största kunder är Telenor, OKQ8, 

SL, SEB, Green Cargo och ICA. 

 

”EDB har under årens lopp utvecklat sig från att vara en leverantör av tjänster till 

datacentraler, av hålkort och banklösningar, till att i dag vara en av Nordens största IT-

koncerner med lösningar som täcker hela bredden av företagskritiska IT-tjänster, från 

applikationstjänster och branschlösningar till drift och nätverkslösningar.”
22

 

 

4.3 Capio S:t Göran 

 

S:t Görans sjukhus har anor redan från 1200-talet då det var ett sjukhus för spetälska beläget i 

Brunkebergsåsen. Det nuvarande sjukhuset har legat på samma plats på Kungsholmen i 

Stockholms innerstad i över 100 år och är sedan 11 oktober 1999 ägt av det privata företaget 

Capio, därav namnet Capio S:t Göran.
23

  

Capio grundades i Sverige 1994 genom ett förvärv av Nova Medical, en leverantör av 

laboratorietjänster. Capio är en svensk koncern som omsätter cirka 10 miljarder kronor
24

 och 

ägs av tre internationella privata aktiefonder; Apax Europe Funds (45 %), Nordic Capital 

Fund VI (44 %) och Apax France Funds (11 %).
25

 Capio är ett av de största och ledande 

sjukvårdsföretagen i Europa och finns förutom i Sverige bland annat i Tyskland, Frankrike 

och Storbritannien. De strävar efter att ”ge bästa möjliga vård och behandling, utifrån 

patientens behov och förväntningar”. Genom att ge chefer och medarbetare möjlighet att 

utveckla sina idéer stödjer Capio utvecklingen av nya och smartare sätt att arbeta på, vilket 
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 http://www.edb.com/sv/Konsern/Om-oss/Historia/ 2011-04-13 kl. 10.27  
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gör att de kan kombinera högsta kvalitet, säkerhet för patienterna och effektivitet.
26

  På latin 

betyder Capio ”att ta hand om”.
27

  

Capio S:t Göran var det första sjukhuset i landet att drivas som aktiebolag och är hittills det 

enda akutsjukhuset som har en privat ägare.
28

 Capio hyr lokalerna och arbetar på uppdrag av 

landstinget men även om Capio S:t Göran är ett privatägt sjukhus har de samma avgifter som 

de landstingsägda sjukhusen för den vård som erbjuds. Vårdgarantin, som innebär att du inte 

ska behöva vänta längre än tre månader innan vård, gäller också.
29

 98 procent av 

verksamheten är offentligt finansierad och det är mindre än 2 procent av patienterna som får 

vården finansierad privat genom olika försäkringar och avtal.
30

  

Capio S:t Göran har en bred verksamhet inom 31 medicinska områden, bland annat 

akutklinik, medicinklinik, ortopedklinik och kirurgklinik. De har 302 vårdplatser, 13 

operationssalar samt 1650 medarbetare.
31

  

 

”Vi förenar kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet genom att ta tillvara våra samlade 

kompetenser samt standardisera och utveckla våra vårdprocesser”
32
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5. Empirisk genomgång 

 

 

5.1 Lean Service och Lean Healthcare 

 

Lean production är ett institutionaliserat recept som ursprungligen kommer ifrån Toyotas 

fabriker, då på 40-talet, benämndes systemet som ”The Toyota Production system”. Det var 

forskare som för 20 år sedan dokumenterade fördelarna med denna metod och gav det namnet 

Lean production. Då Lean produktion är ett populärt recept och har spridits till många länder, 

är det andra företag än dem inom tillverkningsindustrin som har blivit intresserade av denna 

metod. Detta har gjort att nya varianter av Lean Production har skapats, och namn som Lean 

Service och Lean Healthcare har vuxit fram. Dessa benämningar är samlingsnamn för företag 

inom samma bransch och även om grundfilosofin är densamma kan verktyg och metoder 

skilja sig åt. Lean service är anpassad till Servicesektorn och Lean Healthcare för vården.  

Dessa två reformer har undersökts och inga större skillnader har hittats mer än att verktygen 

är anpassade efter branschen i stort. 

 

5.2 Beslutsprocess och implementering 

 

5.2.1 Bakgrund till varför Lean infördes 

 

5.2.1.1 EDB 

 

Bakgrunden till varför Lean har implementerats på EDB är då koncernledningen uppfattar att 

organisationen har kvalitetsproblem. Koncernledningen tog initiativ till att anlita ett 

konsultföretag som gjorde en förstudie för att definiera problemen i organisationen. Efter 

rekommendation av konsultföretaget inleddes implementeringen av Lean med syfte att 

förbättra leveranskvalitén, minska det hårda trycket på resurserna, öka fokus på kostnaderna 

och etablera ett mer långsiktigt tankesätt. Målet är att EDB ska bli en mer kundfokuserad och 
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innovativ organisation, där arbetet ständigt ska förbättras genom tydliga mål och kontinuerlig 

utvärdering av uppkomna resultat.  

 

5.2.1.2 Capio S:t Göran  

 

Capio S:t Göran inledde ett förbättringsarbete av processerna på sjukhuset 2003/2004 då 

sjukhuset var i behov av att gå ifrån de gamla rutiner och tankesätt för att kunna effektivisera 

och arbeta ur ett mer patientperspektiv. Målet är att bli Sveriges bästa akutsjukhus och 

Stockholms friskaste sjukhus. När förbättringsarbetet av processerna började kallades det inte 

för Lean, men från och med 2005 arbetar de utifrån Lean-principer och riktlinjer.  

 

5.2.2 Implementeringen steg 

 

5.2.2.1 EDB 

 

Transformationen till att EDB ska bli ett Leanföretag startade i april 2007 med en pilot där 

man införde metodiken i avdelningen ”Helpdesk”. Därefter, avdelningsvis, totalt 105 stycken 

avdelningar i Sverige och Norge skulle genomgå denna transformation på tre år. Interna 

resurser utbildades till att bli så kallade navigatörer efter handledning av konsultföretaget. Två 

navigatörer har i uppgift att på tre månader coacha chefer och medarbetare i Lean på 

respektive avdelning. Fokus ligger på ”mindset” (företagskultur), ”behavior” (beteende) och 

”form” (verktyg). Navigatörerna börjar med att förbereda sig i tre dagar då de samlar 

information genom att intervjua alla chefer och anställda för att få en bild om hur avdelningen 

fungerar. Frågor som tas upp är process, kompetens, prestationsstyrning och kultur. Efter 

förberedelserna och innan fas två börjar så startar transformationen med en kickoff. Under 

kickoffen utövas ett Leanspel med övningar för att öka förståelsen för Leanfilosofin hos 

chefer och medarbetare. Därefter följer en problemstudie på två veckor där de definierar 

nuläget (presentstate), diagnostiserar ”waste” i avdelningens processer. Fas tre kallas för 

designfasen och är även den två veckor lång. Den går ut på att sätta mål för framtiden 

(futurestate) och hur arbetet ska förbättras för att nå dit. Varje fas avslutas med en workshop 

där ytterligare intervjuer genomförs och resultaten av dessa redovisas och diskuteras på 

avdelningen. Den sista och längsta fasen på åtta veckor kallas implementeringsfasen. Här 
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handlar det om att göra en kulturell förändring och utbilda och implementera verktyg och 

metoder. Navigatörerna väljer att fokusera extra länge på denna fas då det tar tid att förändra 

människors normer, värderingar och beteenden. Efter tre månader är arbetet avslutat och 

chefer och anställda ska klara sig på egen hand, men navigatörerna har ett supportprogram där 

cheferna får hjälp tre timmar i månaden samt att navigatörerna kommer tillbaka till 

avdelningen två dagar per halvår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    EDB:s transformationsprocess 

 

5.2.2.2 Capio S:t Göran 

 

Capio S:t Göran började med medicinkliniken på akuten där de största bristerna fanns. När en 

patient kom in akut fick personen i fråga slussas igenom en kedja av kassa, undersköterska, 

sjuksköterska och AT-läkare, innan de fick träffa en specialist som kunde ställa diagnos. 

Mellan varje instans var det väldigt långa väntetider för patienten, det kunde ta upp till åtta 

timmar innan besöket på akuten var över. Dessa långa väntetider gjorde att sjukhuset var 

tvungna att tänka om i sättet de arbetade på.  

Idag arbetar man utifrån en bedömningsenhet som är det första som patienten träffar. 

Bedömningsenheten består av en specialistläkare och en ledningssjuksköterska till vilka 
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patienten berättar vad som är problemet och de ställer sedan en diagnos och tar beslut om 

fortsatt behandling. Varje bedömningsenhet har ett team kopplat till sig som sedan utför 

behandlingen, teamet består av en underläkare/AT, sjuksköterska och en undersköterska.  

 

 

Bedömningsenhet 

 

Då patienten får rätt diagnos från början av en specialist, undviks onödigt arbete som till 

exempel överflödiga provtagningar på grund av osäkerhet i diagnosen. Detta har i sin tur gjort 

att väntetiderna på akuten nu har halverats, allt i linje med Leantankesättet. För att förenkla 

processerna vid teamarbetet har åtgärder vidtagits som att ändra scheman på så sätt att 

mattiderna är anpassade efter arbetssättet. 

Innan arbetet med Lean gick alltid en läkare och en sjuksköterska rond varje morgon och det 

var under ronden som beslut togs om patienten skulle skrivas ut eller inte. Efter införandet av 

Lean har ronderna tagits bort helt och hållet och ersatts med besök efter patientens behov. 

Detta besparar både patienter och personal tid och arbete då patienten kan skrivas ut när som 

helst under dagen. 

Som ett första steg mot att bli en Leanorganisation är att varje medarbetare får gå på en kurs 

där ett Lean-team först berättar om arbetssättet. Därefter får de anställda sätta upp ett rollspel 

för att illustrera verkan av hur Lean kan effektivisera arbetsprocessen. Tanken är att denna 

kurs ska få genomgås av samtliga som arbetar eller kommer arbeta på Capio S:t Göran.  
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5.2.3 Hur Lean omsätts i praktiken 

 

 

5.2.3.1 EDB 

 

Som hjälp i transformationen har avdelningarna på EDB dagliga Kaizenmöten, möten som är 

till hjälp för ständig förbättring av arbetsprocesserna. Mötena sker runt de så kallade 

Kaizentavlorna, ett verktyg som används dagligen. På Kaizentavlorna sätter personalen upp 

röda lappar så kallad ”waste”, problem i arbetsprocessen. Varje morgon har EDB 

Kaizenmöten mellan kl. 08.45 till 09.00, det är chefen som styr mötena och personalen är 

med, då går de tillsammans igenom de röda lappar som sitter på tavlan. Dessa problem 

delegeras ut på en anställd som har en lösning på problemet. Vissa problem är mer komplexa 

och då kan chefen behöva sätta ihop en grupp, mini workshop, som får ansvaret att ta fram ett 

lösningsförslag på problemet. 

 

Röda 

lappar 

               

 

  

 

 

 

 

                 EDB:s Kaizentavla 

 

EDB använder sig av Leans principer som kallas JIT, Jidoka och Kaizen. Dessa beskriver hur 

förbättringsarbetet i processen går till. Det fungerar som ett hjul, man börjar med att skapa ett 
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normalläge för arbetet, en standard, som alla utgår ifrån, JIT. När normalläget är definierat är 

det upp till chefer och medarbetare att hitta avvikelser i processerna. När dessa upptäcks 

skrivs problemet ner på en röd lapp som sätts upp på Kaizentavlan. Jidoka handlar om att 

förebygga och lösa dessa avvikelser. När avvikelser har hittats och en förbättring har ägt rum 

kommer normalläget att uppdateras och en ny standard skapas, Kaizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden nedan beskriver hur förbättringsarbetet går till.  Hur man först går igenom steget JIT 

för att sedan göra uppföljningsavvikelser, Jidoka, genom att ta reda på om hur nöjda eller 

missnöjda ägare, kunden samt medarbetarna är. Upptäcker man positiva eller negativa 

avvikelser i någon av dessa mätningar analyserar man detta med vad som kallas en root cause 

analys. Där använder man sig av, som även används i ”The Toyota Production system”, 5 

Why. När man har hittat grundproblemet gör man en förbättringsåtgärd och uppdaterar 

normalläge, Kaizen.  
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5.2.3.2 Capio S:t Göran 

 

Ett verktyg som används i det dagliga arbetet på Capio S:t Göran är deras Leantavlor, här 

använder man sig av tre olika färger på de lappar som representerar problem. Gröna lappar för 

snabblösta problem, röda lappar står för problem till chefen samt till andra avdelningar och 

gula lappar för mer tidskrävande problem. 

De röda lapparna är problem som avdelningen har i förhållande till andra avdelningar och då 

är det chefen på berörd avdelning som erhåller lappen och har i ansvar att se till att problemet 

blir löst. Det finns även gröna lappar som sätts upp på Leantavlorna och det är problem som 

går att lösa direkt och ofta handlar det om rutiner i arbetet som inte följs eller fungerar. De 

gula lapparna representerar problem som blir till ett projekt då de tar lite längre tid att finna 

lösningen på och genomföra.  

Gröna lappar 

Gula lappar 

Röda lappar 

 

 

Capio S:t Görans Leantavla 

 

 

För att lösa dessa större problem finns så kallade A3-mallar som används för att beskriva 

problemet, sätta upp mål och en plan för att nå dit samt hur uppföljningen av problemet ska se 

ut. Man kan även beskriva nuläget samt underliggande orsaker till problemet. 
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 Capio S:t Görans A3-mall 

De har också en patienttavla som är utformad enligt Leans principer. Här kan man se de 

inlagda patienternas status, vilket team som har hand om vilken patient samt övrig nödvändig 

information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Capio S:t Görans patienstavla utformad efter Lean     
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5.2.4 Problem och hinder 

 

5.2.4.1 EDB 

 

De problem EDB har ställts inför är att det alltid finns en balansgång mellan kvartalsvinster 

och ett långsiktigt arbete med kvalitetsfokus. Lean är en långsiktig filosofi och EDB har valt 

att inte fokusera på kortsiktiga vinster under implementeringen utan på mindset, kultur och 

träning. Det tar lång tid och därför kan det vara svårt för aktieägare och ledning att acceptera 

den förändring som krävs vid införandet av Lean. Även om förändringen accepteras av 

ledningen måste det genomsyra hela organisationen för att det ska fungera. Det tar tid av 

cheferna att praktisera Lean och för dem att få till den kulturella förändring som medarbetarna 

måste genomgå.  

Det är viktigt att cheferna tar sitt ansvar, de är dem som 

ska driva hela kulturen på avdelningarna framåt och se 

till och coacha medarbetarna till att våga och kunna 

arbeta med Lean. Detta är enligt Björn Hägglund en 

förutsättning för att lyckas. Det största hindret enligt 

Björn är den kulturella förändringen, hur man får en 

förändring att fastna. Han sa att i början fanns det ett 

motstånd då ingen riktigt förstod vad Lean var, men ju 

mer de har jobbat med det desto mer har det blivit 

accepterat. Det tog även tid för ledningen att ta det fulla 

ägandeskapet för Leanimplementeringen, vilket är 

viktigt eftersom fokus ligger på att få in Leanfilosofin i företagskulturen. 

 

 

 

 

Ett sätt för EDB att få in Lean i 

företagskulturen 
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Det absolut viktigaste men även det svåraste är att transformera företagets ledningsfilosofi 

och affärsstrategi det vill säga kortsiktighet och finansiellt fokus till ett operationellt fokus 

med långsiktiga förbättringar, Lean. Ett problem som ofta dyker upp enligt Björn är att man 

tror att Lean är en uppsättning verktyg och inte en filosofi. Lean kan beskrivas enligt figuren 

nedan. För att få in Lean i företagskulturen måste man utgå ifrån toppen av pyramiden och 

inte bara anamma de metoder och verktyg som finns.  

               

       Idé och värdestyrning 

 

En undersökning beskriver att hälften av alla företag i Europa har implementerat Lean. 70 

procent av dessa misslyckades med införandet då resultatet på lång sikt inte ökade. De 

resterande 30 procent av företagen fick ett bättre resultat än innan och därmed kan man säga 

att implementeringen av Lean har lyckats
33

. Det Björn tror att dessa företag gör ”rätt” är att 

fokusera på att få in Lean i företagskulturen genom att arbeta långsiktigt och inte fokusera på 

kortsiktiga vinster under implementeringen.  
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5.2.4.2 Capio S:t Göran 

 

I arbetet med implementeringen av Lean på Capio St. Göran har det uppstått en del hinder 

som till exempel det faktum att vissa anställda faktiskt slutade när Lean infördes. Detta 

berodde på att rutinerna har ändrats i och med teamarbetet och att specialistläkare måste börja 

gå jourer som de tidigare inte har behövt göra. De bästa ska vara i det främsta ledet, och inte 

bara finnas tillgängliga under kontorstid och det var just detta som väckte motstånd och 

gjorde att vissa sa upp sig.  

Ett annat hinder med implementeringen var att det från början var entusiaster som införde 

Lean och att cheferna hamnade i skymundan. På S:t Görans sjukhus tycker man att en viktig 

förutsättning för att Leanarbetet ska fungera är att chefen är med i denna process och tar 

ansvar att föra medarbetarna framåt. För att få med cheferna i arbetet, har de nu gjort upp 

klara riktlinjer för vad chefen ska göra. Dessa är att chefen är fullt ansvarig för verksamheten, 

ska införa förbättringsarbeten i vardagen, skapa tvärprofessionella team runt patienten, 

coacha, lära och stimulera utvecklingen, ge och få feedback samt se problem som möjligheter 

till utveckling. På samma sätt har riktlinjer satts upp för medarbetarna och de lyder; ha rätt 

attityd, få och ge feedback, mäta och visualisera samt se problem som möjligheter.  

På Capio S:t Göran vill man poängtera att medarbetarna är den viktigaste förutsättningen för 

att verksamheten ska bli framgångsrik. Det är cheferna som är stöttepelare och ska bära upp 

verksamheten för medarbetarna. För att visa detta har de gjort en upp och ned vänd 

hierarkipyramid för att illustrera hur viktiga medarbetarna verkligen är. 

 

  

 

 

 

 

 

Capio S:t Görans upp och 

ner vända hierarkipyramid  
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5.2.5 Framtidsplaner   

 

5.2.5.1 EDB 

 

EDB:s Kaizentavlor som är ett av deras viktigaste verktyg är på god väg att bli elektroniska. 

Detta arbete har påbörjats för att man lättare mellan avdelningarna ska kunna kommunicera 

och sätta lappar på varandras tavlor. Då de slipper att gå till en annan avdelning är detta också 

ett sätt för dem att spara tid. I och med att EDB finns i flera länder så är det ett sätt för 

navigatörerna att hålla koll på tavlorna från ett annat land, det i sin tur gör att tavlorna måste 

vara på engelska, vilket är ytterligare ett steg i utvecklingen.  

För att få rutin på att använda sig av de elektroniska Kaizentavlorna har navigatörerna skapat 

en tävling. När ett problem har uppstått och avdelningen i fråga har lyckats lösa problemet 

kan andra avdelningar se detta. Den avdelning som har flest antal lösta problem i slutet av 

året, vinner. Detta är ett roligt sätt att öva sig i att arbeta med mindset och behavior samt att 

hitta brister i processen och att lösa dem samtidigt som man på ett naturligt sätt lär sig att 

hantera verktyget.  

 

5.2.5.2 Capio S:t Göran 

 

I och med det ökade antalet patienter har en utbyggnad av akuten planerats på Capio S:t 

Göran och den kommer att byggas så att man ska kunna arbeta utefter Lean. Ledningen 

kommer under detta år att skicka ut ett krav till respektive avdelningschef att de ska sätta upp 

mål och berätta hur långt de har planerat att komma med Leanarbetet fram till år 2015. Det 

Capio S:t Göran stävar efter och har som målbild är att alla ska ha ett gemensamt synsätt. 

Några av dessa mål är att alltid utgå ifrån patientens och kundens behov, att skapa förtroende 

mot varandra, patienterna och kunderna. Att ha respekt för varandra och vara nytänkande för 

att ständigt kunna förbättra sig och skapa samhällsnytta genom att vara en effektiv 

organisation som ständigt ökar kvaliteten och minskar resursslöseri. Detta illustreras i deras så 

kallade ”Leanhus”.  
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               Capio S:t Görans Leanhus 
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6. Analys 

 

 

6.1 Likheter och skillnader mellan reformerna 

 

Eftersom att Lean är ett institutionaliserat recept så finns tankarna redan i samhället och då är 

det inte så konstigt att många företag väljer just att implementera Lean. Enligt den 

undersökning vi nämnt ovan visar att häften av alla företag i Europa använder sig av Lean och 

ytterligare 20 procent funderar på att implementera denna reform
34

, detta är ett övertaligt 

bevis på att Lean är en modern och populär reform. Att det ändå är vissa företag som enligt 

undersökningen har misslyckats beror till största del på att de inte har översatt receptet på ett 

tillräckligt genomfört sätt. Recept beskrivs ofta som lätta att ta till och att de ska generera 

snabba resultat, men då Lean är en långsiktig filosofi är detta inte vad det fokuseras på. 

Då Lean har anpassats till flera branscher har nya reformer vuxit fram. De organisationer som 

har anammat Lean har då plockat ut de delar från receptet som de anser vara rätta för just 

dem, att det skiljer sig mellan reformerna är därför inte konstigt. Vid en närmare granskning 

av Lean Service och Lean Healthcare har ett par omständigheter utmärkt sig.  

Den främsta skillnaden mellan Lean Service och Lean Healthcare sker i 

översättningsprocessen. Det är svårt för en organisation att ta till sig ett recept till hundra 

procent då det måste anpassas in i organisationen. Skillnaden mellan Lean Service och Lean 

Healthcare är från början inte särskilt markant då båda reformerna i grunden kommer från 

samma källa och ser likadana ut i processerna. Det är först när receptet reser in i en 

organisation som differenser kan hittas, men även där är dem inte så stora.   

Det vi kan se är att det finns skillnader i hur stora delar en organisation tar till sig av receptet. 

Mycket beror på det engagemang som individer i organisationen har, alltså de eldsjälar som 

driver reformen framåt. Detta är inte en skillnad mellan Lean Service och Lean Healthcare i 

sig, utan mer hur olika organisationer är villiga att ta till sig receptet. Vissa organisationer tar 

endast till sig de verktyg som reformen tillhandahåller medan andra tar till sig hela tankesättet 

in i hjärtat av organisationen, även detta är beroende av dessa eldsjälar. Rövik framställer 
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dessa eldsjälar som en avgörande faktor för att ett recept ska adopteras och detta kan vi se i de 

två företagen som båda är beroende av eldsjälar för att arbetet med Lean ska fortsätta framåt.  

 

6.2 Likheter och skillnader i beslutsprocess och implementering 

 

 

 EDB Capio S:t Göran 

Varför implementerades 

Lean? 

Kvalitetsproblem Kvalitetsproblem 

När? 2007 2005 

Vem tog det auktoritära 

beslutet? 

Koncernledningen på 

rådgivning av konsultföretag 

Ledningen 

Implementeringens steg Avdelningsvis Avdelningsvis 

Första avdelningen Helpdesk Medicinkliniken på akuten 

Ansvariga   Chefer 

 Navigatörer 

 Chefer 

 Leanteam 

Redskap  Kaizentavla 

 Kaizenmöten 

 Mini workshop 

 Röda lappar 

 Kickoffer 

 

 Leantavla 

 Veckomöten 

 A3-mall 

 Röda, gula och gröna 

lappar 

 Inledningskurs 

Hinder/problem vid 

implementeringen 

 Svårt att få en 

förändring att fastna, få 

in Leanfilosofin i 

företagskulturen. 

 Balansgång mellan 

kvartalsvinster och ett 

 Ändrade 

arbetsuppgifter gjorde 

att personal slutade 

 Entusiaster tog initiativ 

medan cheferna 

hamnade i skymundan 
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långsiktigt 

kvalitetsfokus 

 

6.2.1 Problem 

 

På 60-talet kom rationaliseringsrörelsen (taylorismen) där allt handlade om att standardisera 

och formalisera arbetsprocessen och då pratade man om arbetet även i dessa termer. Arbetet 

standardiserades för att kunna mäta avvikelser i arbetsprocessen. Genom standarder kan man 

lättare upptäcka avvikelser och även få de anställda att skapa en självkontroll, för att inte 

sticka ut.  

Tre decennier senare handlar idéerna istället om hur man i slutänden kan uppnå bästa kvalitet. 

Företagen skapar normaltillstånd för att kunna se avvikelser i arbetsprocessen och rätta till 

dem. När en reform införs så sägs det att det är för medarbetarnas skull, att det ska underlätta 

deras arbete men egentligen handlar det om att på bästa sätt kunna styra och kontrollera dem 

för att organisationen ska bli så effektiv som möjligt.  

Bakgrunden till varför de båda företagen införde Lean är i grunden densamma, 

kvalitetsproblem. Capio S:t Göran hade redan tidigare börjat arbeta med att förbättra 

processerna när de 2005 införde Lean på uppdrag av ledningen, som de ansåg var en filosofi i 

linje med det som dem redan hade påbörjat. EDB startade upp sitt arbete med Lean 2007 på 

rådgivning av ett konsultföretag efter att koncernledningen upptäckt att organisationen hade 

kvalitetsproblem. Det vi kan se här är att det auktoritära beslutet togs från en högt uppsatt 

position i båda företagen, däremot hur uppmärksamhet väcktes kring Lean ser lite annorlunda 

ut. EDB tog till sig receptet med hjälp av utomstående resurser och hela arbetssättet var 

revolutionerade för företaget medan Capio S:t Göran redan hade påbörjat en 

förändringsprocess och tog till sig Lean på ett mer naturligt sätt.  

Beslutsprocessen kan ses ur Röviks symbolperspektiv då båda företagen identifierade 

organisationsproblemen enligt diskursen och den administrativa rörelse som pågått under 30 

år. För att en administrativ reform ska få fäste i en organisation måste en maktinstans anamma 

denna idé, vilket vi kan se har gjorts i de båda företagen. Det var Capio S:t Görans ledning 

samt EDB:s koncernledning som tog beslut om att Lean skulle implementeras, vilket i sin tur 

har gjort att reformen och dess regler har spridits inom organisationen.  
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Både hur organisationsproblemen formuleras och vilka begrepp företagen använder i syfte 

och mål med implementeringen av Lean ligger alla i linje med den pågående diskursen om 

kvalitet. Just kvalitetsrörelsen kännetecknas av kundens kvalitetskrav och för att kunna 

konkurrera på marknaden krävs kvalitativa produkter och detta mäts genom olika resultat och 

kvalitetsmått. Lean går ut på att reducera onödiga inslag i arbetsprocessen och på det sättet 

skapa kvalitativa produkter med minsta möjliga kostnad. Man skapar standarder för att kunna 

se var någonstans i arbetsprocessen det sker en avvikelse från det normala. Detta är inte långt 

ifrån taylorismen där man klockade varje moment i arbetsprocessen för att kunna reducera 

inslaget av onödiga och tidskrävande rörelser. Även om fokus idag ligger på kvalitet är det 

ändå så att taylorismens grundläggande idéer har satt sina spår och går att jämföra med hur 

man idag, med hjälp av verktyg som Lean, kan styra och kontrollera individer och 

organisationer på samma sätt som då. Skillnaden är att man nu genom begrepp som ”kvalitet” 

och ”kundfokus” får individer att arbeta utifrån andra perspektiv trots att det egentligen bara 

handlar om styrning och kontroll från ledningens sida och detta för att få ett bättre resultat.  

Makten styr alltså indirekt genom dessa reformer då normerna i samhället förmedlar att det är 

bra att vara normal, detta gör att medarbetarna skapar en självkontroll för att passa in i dessa 

standarder utan att kanske vara medvetna om det.    

I båda företagen har implementeringen gått till så att man har tagit avdelning för avdelning. 

På Capio S:t Göran har man infört Lean på samtliga avdelningar dock har de kommit olika 

långt i arbetet. På EDB har man uppnått sin målsättning med att implementera Lean i utvalda 

avdelningar på de år som har gått sedan implementeringen började, arbetet här fortsätter nu 

med de resterande avdelningarna steg för steg. Även om de på EDB har kommit en bit på väg 

har de fortfarande en lång väg att gå då EDB är en stor koncern som omfattar många 

verksamhetsområden och länder. Företagen använder sig av ett liknande implementeringssätt 

då de tar en avdelning i taget. Skillnaden är att EDB är en större organisation än Capio S:t 

Göran vilket förmodligen har påverkat det faktum att EDB fortfarande har en bit kvar i 

implementeringsprocessen samt att Capio S:t Göran påbörjade arbetet tidigare. 

De första avdelningarna som fick gå igenom implementeringen var Helpdesk på EDB och 

medicinkliniken på akuten, Capio S:t Göran. Det verkar som att båda företagen har valt att 

börja med en avdelning som har en kärnposition i organisationen, en sektion som har en 

arbetsmässig koppling till resterande delar i företaget.    
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I båda företagen är det cheferna på respektive avdelning som blir ansvariga för att Leanarbetet 

fortskrider och utvecklas. Det kan på vissa avdelningar finnas så kallade eldsjälar, engagerade 

medarbetare, som för implementeringen framåt men det är fortfarande upp till cheferna att 

engagera medarbetarna i Lean. Dock har man på Capio S:t Göran märkt av svårigheter med 

detta sätt då det är svårt att arbeta över avdelningsgränserna då de har kommit olika långt i 

vad gäller arbete, struktur och rutiner.  Liknande svårigheter har noterats på EDB då det även 

där finns chefer som är mer engagerade i Leanarbetet än andra. Detta har visats då 

avdelningarna har kommit olika långt i arbetet vilket är en gemensam faktor i båda företagen. 

I och med att vissa avdelningar har kommit längre än andra skapas svårigheter i det dagliga 

arbetet. När en del avdelningar har satt sina standarder och därmed även ser avvikelser i 

arbetsprocessen kan det ändå finnas motstånd för att kunna rätta till felen som finns. Detta kan 

bero på att andra avdelningar inte har kommit lika långt i sina rutiner och därför inte heller 

kan se de åtgärder som krävs vilket då kan försvåra förbättringsarbetet.    

 

6.2.2 Regler 

 

Det mest påtagliga hjälpmedlet i arbetet med Lean är vad EDB kallar för Kaizentavlor och 

vad Capio S:t Göran kallar för Leantavlor. Dessa tavlor är utformade på ungefär samma sätt 

med olika fält där plats finns för personalen och cheferna att sätta upp lappar. På lapparna ska 

de problem som upptäcks i processerna skrivas ned och sättas upp på tavlan, dessa problem 

går man sedan igenom och tar i tu med.  

EDB har endast en färg på deras ”problemlappar” som representerar både små och mer 

komplexa problem. Capio S:t Göran har i stället delat upp sina ”problemlappar” i tre olika 

kategorier och färger, där de gröna och gula lapparna motsvarar EDB:s röda lappar. Det som 

skiljer de båda företagen åt är att Capio S:t Göran har röda lappar som går till chefen direkt 

via tavlan utan att de har gått igenom dem på ett veckomöte. Här kan vi se att man anammar 

reformer på olika sätt beroende på organisationsstruktur och bransch.  

När företagen ska hantera ett mer komplext problem använder sig Capio S:t Görans av så 

kallade A3-mallar vilka går att jämföra med EDB:s mini workshops. I båda fallen använder 

man sig av mallar där problemen beskrivs och lösningsförslag tas fram av en ihopsatt 

arbetsgrupp för just det specifika problemet.  
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Förutom den Leantavla som Capio S.t Göran sätter lappar på har de ytterligare en Leantavla 

för patienterna och läkarteamen. En sådan tavla har inte EDB och detta beror på att de inte 

behöver/kan ha en då det inte passar in i deras verksamhet.  

Samtliga lappar på båda företagen tas om hand på dagliga eller veckovisa möten. EDB har 

morgonmöten varje dag medan Capio S:t Göran har veckomöten. På veckomötena kan inte 

alla vara med då man arbetar i skift men eftersom schemat är rullande kommer alla få en 

chans att gå på mötena någon gång ibland. Företagen skiljer sig här en del åt då EDB är 

väldigt noga med sina möten då dessa är en viktig del i arbetet med Lean och det finns inte 

några ursäkter för att ställa in mötena. Inställningen till veckomötena på Capio S:t Göran är 

att de är viktiga men inte alls i samma utsträckning som hos EDB. Det kan i sin tur bero på 

oregelbundna arbetstider hos de anställda på Capio S:t Göran och kan vara en anledning till 

att de inte har möten lika ofta. I och med att det är ett sjukhus kan oförutsägbara händelser 

inträffa och patientantalet kan variera från dag till dag vilket även kan påverka närvaron på 

mötena.  

Verktygen och tillvägagångssätten skiljer sig en aning åt, de är utformade för att fungera i det 

dagliga arbetet och företagen har skräddarsytt sin variant av Lean för att reformen ska passa in 

i just det företaget och den branschen. Alla dessa verktyg är ett sätt för att kunna skapa 

standarder i företaget så att organisationen kan kontrollera arbetsprocessen och individerna. 

 

6.2.3 Motstånd 

 

De problem och hinder som uppstått under implementeringen har i grunden med 

företagskulturen att göra, för båda företagen, men på grund av de olika organisationernas 

struktur visar sig problemen på olika sätt.  

Capio S.t Görans problem såg lite annorlunda ut, de brottades med hinder som att anställda 

slutade, speciellt läkare. Anledningen var att arbetsstrukturen ändrades i och med införandet 

av Lean. Detta gjorde att läkarna fick ”gå tillbaka” och göra arbetsuppgifter som de gjorde i 

början av deras karriär, exempelvis gå jour. Nu måste även läkarna vara tillgängliga dygnet 

runt då arbetssättet numera är sådant.  
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När en reform kommer in i en organisation kontrollerar den samtliga anställdas arbete och de 

alla påverkas mer eller mindre av förändringen. Läkaryrket tillhör en professionell grupp som 

har en lång historik bakåt i tiden. En professionell grupp har internt sina satta regler och 

normer som de verkar utifrån och när dessa reformer kommer in i en organisation hotas den 

professionella gruppen. Då den administrativa reformen har sina regler och professionen 

andra, uppstår en konflikt mellan dessa. De administrativa reformerna kan göra att de 

professionella grupperna löses upp då reformen går in och reglerar professionens arbete. Att 

det fanns läkare som slutade på Capio S:t Göran, tror vi, inte enbart beror på att de återigen 

fick göra gamla arbetsuppgifter utan mer för att en administrativ reform kom in och reglerade 

deras profession. På EDB finns det inte på samma sätt professionella grupper och därför har 

de inte drabbats av liknande problem. 

Ett annat problem var att cheferna hamnade i skymundan i början av implementeringen, det 

var i stället entusiasterna som visade framfötterna och ledde utvecklingen av 

implementeringen framåt. Detta kan förklaras genom Röviks motivationsfas, steg två, där det 

är entusiasterna som driver implementeringen vidare. För att Lean ska lyckas måste cheferna 

vara med i införandet eftersom att det är dem som i sin tur ska påverka medarbetarna.  

Att båda företagen har brottats med problem vid implementeringen av Lean är tydligt. 

Grundproblemet är att det är svårt att införa en ny företagskultur och ur detta har det vuxit 

fram andra problem som följd och hur det visar sig har varit olika för de båda företagen. Till 

skillnad från Capio S:t Göran där cheferna hamnade i skymundan och slutade hade cheferna 

på EDB svårt att hitta den tid som krävdes för arbetet med implementeringen. På Capio S:t 

Göran var det entusiasterna och inte cheferna som tog tag i införandet vilket sannolikt 

underlättade då tid kan vara en brist för cheferna. 

På Capio St. Göran där alla avdelningar nu har integrerats med Lean men några av dem mer 

än andra, är frågan varför det ser ut på sådant sätt. Ett svar på detta kan vara att entusiasterna 

befinner sig på olika avdelningar och hjälper Leanarbetet på den avdelningen att utvecklas. 

Som vi ser på Capio S:t Göran har hjärtintensiven kommit mycket längre än de flesta andra 

avdelningar på sjukhuset. Detta har vi även noterat på EDB där implementeringen har fastnat 

olika mycket på grund av att de har chefer som är mer eller mindre engagerade i Leanarbetet. 

Det kan ta längre tid för vissa att ta till sig en förändring då man kan vara olika intresserad av 

nya reformer, därför kan det vara bra att det finns eldsjälar som kan påverka förändringen i en 

positiv riktning.  
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Ett gemensamt problem som vi kan se med att implementera Lean i ett privat företag är att 

företagen gärna vill se snabba vinster. Miljön kan vara turbulent, det sker ständiga 

omorganiseringar och chefer byts ut. Det kan vara svårt att införa en ny reform just på grund 

av den turbulenta miljön och det kan dels bero på en osäkerhet hos medarbetarna. 

Medarbetarna kan ha svårt att ta en förändring på allvar då det ständigt förändras i 

organisationen.  
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7. Slutsats 

 

 

 

Studien visar att det trots olika branscher och reformer inte finns några större skillnader 

mellan Lean Service och Lean Healthcare. Reformerna är uppbyggda på samma sätt men 

innehåller olika metoder och verktyg anpassade för branschen.  

I denna komparativa studie har både likheter och olikheter noterats vad gäller beslutsprocess 

och implementering. De största likheterna finner vi i beslutsprocessen där båda företagen har 

kvalitetsproblem och beslutet togs av en högt uppsatt position i organisationen. Att båda 

företagen har kvalitetsproblem enligt dem själva är ingen överraskning då problemet är 

formulerat efter rådande diskurs. Att det var beslut från ledningen som togs vid införandet av 

Lean är ett bevis på att det är en maktinstans som måste ta beslut om adoption för att reformen 

ska anammas. 

Både Lean Service och Lean Healthcare har olika verktyg för att på bästa sätt få Leanarbetet 

att fungera. Verktygen är ett sätt för organisationen att styra och kontrollera individerna, detta 

görs på ett undermedvetet sätt då verktygen framställs som ett hjälpmedel. Verktygen används 

som regler som ska följas då dessa sätter upp standarder för vad som är normalt. Det är även 

genom dem avvikelser hittas och i och med detta kan verktygen kontrollera indirekt. Det 

uppstår en självkontroll då individerna banas i på en väg som anses vara den rätta och avviker 

man från den vägen kommer man snabbt att få tillrättaanvisning. Fel anses som bra inom 

Leanfiosofin vilket omedvetet uppmuntrar till en ytterligare självkontroll.   

De främsta skillnaderna gäller de problem och hinder företagen har stött på under 

implementeringen, men dessa problem hade med största sannolikhet inträffat med vilken 

administrativ reform som helst. Då administrativa reformer hotar professionella grupper 

genom att kontrollera deras profession hade läkarna slutat i vilket fall. Samma sak gäller för 

eldsjälar, som behövs oavsett reform.  

Lean är en långsiktig filosofi och det ska bli spännande att se verkan av denna reform. Är den 

bara en i mängden och kommer bytas ut efter en tid eller kommer företagen att hålla kvar vid 

tankesättet och på så vis få med medarbetarna helhjärtat? Vi kan redan nu se tendenser till att 

båda dessa företag ser detta som en långsiktig reform då framtidsplaner finns. Capio S:t Göran 
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ska utforma akuten för att på bästa sätt kunna arbeta med Lean och EDB har stora planer på 

att expandera Leantänkandet ut i hela organisationen, med hjälp av bland annat de 

elektroniska Kaizentavlorna.   

Uppsatsen gick ut på att hitta likheter och skillnader i beslutsprocess och implementering när 

det institutionella receptet Lean reser in i företagen. Mindre skillnader har hittats men 

likheterna är slående då reformen handlar om att oavsett bransch kunna styra och kontrollerna 

individerna i organisationerna för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur uppmärksammade organisationen Lean? 

– När? 

– Hur länge har ni arbetat med detta? 

 Varför valde ni att implementera just Lean? 

 Vem tog det auktoritära beslutet om att införa Lean?  

 Har organisationen stött på några problem/hinder vid implementeringen av Lean?  

 Hur har implementeringen gått till? 

– Vilka avdelningar började ni med, varför? 

– Är hela företaget insatt och hur långt har ni kommit med arbetet? 

 Hur arbetar ni med Lean? 

– Ansvariga? 

– Redskap? 

 

 


