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Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol?

Sammanfattning

Denna uppsats belyser genom en jämförelse av Lean som orginalfilosofi och Karo-
linska Universitetssjukhusets (Karolinskas) Leanarbete, hur Lean anpassats för att
kunna implementeras. Lean kommer ursprungligen fr̊an biltillverkaren Toyota och
bygger p̊a flödesoptimering och eliminiering av alla icke värdehöjande aktiviteter,
där kunden st̊ar i fokus.

En intervju med Karolinskas chef över strategisk verksamhetsutveckling och
inneh̊allsanalys ligger till grund för den data som representerar Karolinskas Lean-
arbete. Denna data har sedan med hjälp av abduktiv ansats analyserats utifr̊an
teorierna; Institutionell teori, New public management, och Total Quality manage-
ment. Genom denna analys kan ett mönster ses mellan det politiska initiativet till
att konkurrenssätta v̊arden och valet att implementera Lean. Samtidigt kan Lean
ses ha adopterats b̊ade d̊a det ses som ett effektivt verktyg, men ocks̊a som en sym-
bol för nytänkande. Samtidigt kan Lean i detta fall symbolisera en viss identitet.
Genom att adoptera Lean förknippas Karolinska med effektivitet och patientfokus.

För att kunna implementera Lean har Karolinska genom delvis imitation an-
passat och utformat Leans olika verktyg till en egen version de kallar flödesarbete.
Detta flödesarbete bygger p̊a sex centrala principer. En slutsats som denna studie
p̊avisat är att den kulturella aspekten i Lean spelar en stor roll vid implementering-
en och kan utgöra vissa hinder. Därför är det viktigt att betänka följande punkter
innan en organisation väljer att adoptera Lean som styrverktyg;

• Börja i liten skala, d̊a det krävs enorma resurser att förändra en hel verksam-
het samtidigt.

• Vara medveten om vilka olika subkulturer som finns i verksamheten, för att
först̊a vilka hinder verksamheten st̊ar inför.

• Inse att implementeringen tar l̊ang tid och kräver stora resurser.
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5.1 Varför Lean/Flödesarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2 Karolinskas konceptlitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3 Hur de arbetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol? 1

1 Inledning

De senaste femtio åren har det vuxit fram en ofantlig marknad för institutionella
standarder, styrverktyg som organisationer adopterar i hopp om att utveckla och
effektivisera sin verksamhet (Rövik, 1998a). Rövik benämner dessa styrverktyg som
recept och redogör hur dessa föds och sprids mellan organisationer och branscher.
Ett styrverktyg som f̊att väldigt stark genomslagskraft de senaste åren är Lean
production.

Lean production (Lean) kommer fr̊an början ur Toyota Production Systems
(TPS) vilket är biltillverkaren Toyotas egen arbetsfilosofi. TPS fick först fokus un-
der 70-talets oljekris d̊a Toyota, trots krisen, lyckades uppvisa goda resultat. Detta
ledde i sin tur till att forskare p̊a Massachusetts Institute of Technology 1979 star-
tade ett forskningsprogram över världens alla biltillverkare (Petersson et al., 2009).
Begreppet Lean introducerades för första g̊angen i artikeln Triumph of the Lean
production system av John Krafcik som ocks̊a var en del av forskningsprogram-
met. Genom artikeln slog Krafcik h̊al p̊a myten att produktivitet skapas genom
skalfördelar. Artikeln bevisar istället att de fabriker som hade l̊aga lagerniv̊aer och
enkel teknologi (Toyota) var de som var bäst p̊a att leverera bra produktivitet s̊aväl
som kvalitet. Forskningsprogrammet har ocks̊a lagts till grund för den berömda
boken The machine that changed the world av Womack m.fl. (1991) Boken var ett
försök att skildra TPS övertag gentemot den traditionella massproduktionen och
beskriver Lean som en paketerad form av TPS (Modig and Åhlström, 2011). Det
finns otaligt många definitioner p̊a Lean. Karaktäriserande för alla är att Lean be-
skrivs som en filosofi med olika idéer och verktyg, vars syfte är att skapa effektiva
flöden i verksamheten.

1.1 Lean i sjukv̊arden

Fördelen med Lean, som var en av anledningarna till dess genomslagskraft, är att
filosofin g̊ar att tillämpa i olika verksamheter d̊a Lean förespr̊akar att verksamheten
ses översk̊adligt och som en helhet (Liker, 2009). I och med detta började Lean sakta
men säkert tillämpas i allt fler verksamheter och allt fler kunde p̊avisa de positiva
effekterna av införandet. De senaste åren har Lean blivit ett välkänt och populärt
koncept även i v̊ardsektorn med en stark spridningskraft. En studie som gjord av
Högfelt m.fl. visar att 90 procent av alla svenska sjukhus i offentlig regi arbetar
med Lean i n̊agon omfattning. Studien visar ocks̊a att Lean sprider sig snabbt b̊ade
inom sjukhusen och mellan de olika avdelningarna (Högfelt et al., 2011).

1.2 Den offentliga sektorns förändring

Den offentliga sektorn, och inte minst sjukv̊arden, har länge präglats av bilden
som ineffektiv med l̊anga v̊ardköer. I en utredning fr̊an utbildningsdepartementet
framställer Gidlund att problemet med debatten kring v̊ard och omsorg är att alltför
mycket fokus ligger p̊a kravet av ökade resurser (Gidlund, 2003). Han menar istället
att problemen borde lösas med hjälp av innovativa processer, allts̊a utveckling av



Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol? 2

nya sätt att bedriva v̊arden, vilka i sin tur ska resultera i sänkta kostnader och ett
ökat värde för medborgaren. Liknande idéer har lett till att den offentliga sektorns
utformning har ifr̊agasatts och huruvida en ändrad utformning skulle leda till högre
effektivitet. Med anledning av idén av en ändrad utformning har den offentliga
sektorn och inte minst sjukv̊arden med början under 1980-talet genomg̊att stora
förändringar. Karakteriserade för dessa förändringar var att många av modellerna
hade influenser fr̊an näringslivet, ofta sammanfattande under begreppet New Public
Management (NPM) (Hartman, 2011).

Roland Almqvist beskriver NPM som en idé som förespr̊akar att den offentliga
sektorn bör styras mer som företag, där patienter benämns som kunder och behand-
lingarna benämns som olika processer. Han sammanfattar NPM med tre begrepp;
kontraktstyrning, konkurrens och kontroll. Han menar att de olika inrättningarna
utkontrakteras, antingen till privata aktörer eller inom offentlig regi. Det är genom
dessa kontrakt som en konkurrens skapas, vilket i sin tur ska leda till ökad effek-
tivitet och kostnadsreduceringar. För att detta ska fungera krävs i sin tur h̊ard
kontroll för att se till att kontrakten följs och att medborgarna f̊ar ut det mesta
fr̊an skattepengarna. Enligt NPM ses näringslivet som en förebild, det vill säga att
näringslivets olika idéer om hur verksamheter styrs kopieras för att p̊a s̊a sätt skapa
en s̊a effektiv verksamhet som möjligt (Almqvist, 2011).

1.3 En ökad efterfr̊agan p̊a sjukv̊ard

En studie framtagen av Swedish Association of Local Authorities and Regions (SA-
LAR), visar hur den svenska befolkningen ökar, samtidigt som den genomsnittliga
livslängden blir allt längre (Sverige har den högsta procentuella andel medborgare
över åttio år i Europa) (Molin and Johansson, 2005). Med detta följer en större
efterfr̊agan p̊a sjukv̊ard d̊a ålder och behovet av v̊ard har ett positivt samband.
Det är sannolikt att det i framtiden blir allt viktigare att använda resurserna p̊a
bästa sätt, d̊a den åldrande befolkningen förmodligen kommer leda till ännu högre
kostnader (Flyckt and Wallin, 2012). Detta kan ses som n̊agra anledningar till att
Lean f̊att en s̊a stor spridning inom sjukv̊arden.

Ett bland m̊anga sjukhus som börjat implementerat Lean är Karolinska univer-
sitetssjukhuset (Karolinskas) i Huddinge, vilket kommer används som studieobjekt
i denna uppsats, där anpassningen av Lean kommer att studeras.

1.4 Problemdiskussion

Att Lean har blivit ett populärt styrverktyg inom svenska företag de senaste åren
är inget nytt. Fr̊agan är bara hur mycket av den ursprungliga Lean-filosofin som
verkligen finns kvar efter det att företagen anpassat verktyget s̊a att det passar just
deras verksamhet? Rövik benämner olika styrverktyg för recept (Lean ses här som
ett s̊adant recept) och menar att adoptionen av recept är komplex. För att en orga-
nisation ska kunna adoptera ett recept krävs det en viss tolkning och anpassning.

För att först̊a komplexiteten i införandet är det viktigt att komma ih̊ag att
styrverktyget kommer fr̊an Japan. Heydary beskriver hur den japanska kulturen p̊a
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många sätt skiljer sig ifr̊an den svenska. Ett exempel är den känsla av samhörighet
som genomsyrar den japanska kulturen, tillskillnad fr̊an oss svenskar som ofta ser
sig själva som individualister (Heydary, 2005). För Japaner är gruppen väldigt
viktigt vilket ocks̊a genomsyrar hela Lean-filosofin. Här finner vi ett första problem
som en svenska organisationer kan stöta p̊a. Hur f̊ar de deras medarbetare att
känna den tillhörighet till företaget som Lean förespr̊akar? Detta är n̊agot som
de japanska företagen kan förbise d̊a samhörigheten redan genomsyrar hela den
japanska kulturen.

D̊a denna studie kommer beröra Lean inom sjukv̊arden kan ett flertal andra pro-
blem betänkas. Bland annat kommer Lean fr̊an verkstadsindustrin och sjukv̊arden
tillhör tjänstesektorn. Detta skulle kunna medföra ett antal olika anpassningar.
En v̊ardinrättning till skillnad fr̊an en verkstad kan inte kontrollera sina flöden av
patienter lika enkelt som en produkt kan göras i en verkstad.

Lean måste allts̊a ha ”modifieras” ett antal g̊anger för att passa just den or-
ganisation som väljer att implementera Lean. För att belysa detta fenomen ännu
starkare gjordes en sökning p̊a adlibris.se som är en av Sveriges största internet-
bokhandel. Genom att söka p̊a sökorder ”Lean” med en begränsning p̊a böcker fr̊an
2011, fanns över fem tusen träffar. Bland träffarna hittades otaligt många olika
kombinationer eller anpassningar av Lean. N̊agra av anpassningarna var; Lean i
offentlig verksamhet och tjänstesektorn, Lean administration, Lean management,
Lean Architecture, Lean Healthcare, Lean Hospital, Lean IT, Lean Logistics, Lean
Assembly, Lean Accounting, Lean Enterprise, Lean Library management, Lean for
service organisations, Lean Project Leadership, Lean Innovation och Lean manu-
facturing. Med andra ord finns det otaligt många anpassningar av ett och samma
styrverktyg.

1.5 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Lean production har anpassats p̊a
Karolinska universitetssjukhuset, detta genom att jämföra sjukhusets version av
Lean med originalfilosofin.
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2 Teori

2.1 Institutionell Teori

Den institutionella teorin spred sig fr̊an USA till Sverige under 1980-talet. Den
betraktades d̊a i svenska ögon inte som en hel teori utan bara som utvalda delar
som anammades. Syftet var att ge företagsekonomiska organisationsforskare tillg̊ang
till redskap för att kunna analysera de icke-rationella aspekterna av beslutsfattande
i organisationer (Jacobsson, 1984).

D̊a intresset för studier kring beslutsfattande började avta inleddes utvecklingen
av nutidens dominerande del inom svensk institutionalism, forskningen kring ad-
ministrativa reformers spridning (Johansson, 2009). Administrativa reformer byg-
ger p̊a idéer eller koncept om hur organisationer bör agera för att bli s̊a effektiva
som möjligt. En av de som intresserat sig för denna typ av forskning är Kjell Arne
Rövik som redogör för administrativa reformers livscykel och vandring mellan orga-
nisationer. Rövik kallar dessa reformer för institutionaliserade organisationsrecept,
styrverktyg som dyker upp och sprids snabbt genom organisationer oberoende av
bransch eller geografiskt ursprung. Att dessa recept ses som institutionaliserade
menar han är p̊a grund av att de; ”under en period av m̊anga uppfattas och gärna
omtalas som det ändamålsenliga, det effektiva, det moderna och till och med det
naturliga sättet att organisera p̊a” (Rövik, 1998b).

Anledningen till att recepten kan spridas s̊a snabbt mellan organisationer och
länder är att de inte är fysiska utan immateriella idéer som lätt överförs i skrift
och tal. Detta kan dock ha konsekvenser d̊a de lätt kan förändras under sprid-
ningsförloppet p̊a grund av att de lätt kan feltolkas eller manipuleras. Rövik be-
skriver tv̊a teoretiska perspektiv i ett försök att först̊a de institutionaliserade or-
ganisationsreceptens livscykler, vilka han benämner verktygsperspektivet och sym-
bolperspektivet (Rövik, 1998a).

Verktygsperpektivet förespr̊akar att organisationers legitimitet och förutsättning
för att överleva är knuten till huruvida de lyckas vara effektiva. Recepten framst̊ar
i detta perspektiv som ett verktyg som används i det p̊ag̊aende arbetet för att göra
organisationen effektivare. De anses ocks̊a ha sitt ursprung i ett bestämt samman-
hang där de har fungerat bra och genom detta f̊att ett gott rykte. I verktygsper-
spektivet förutsätts ledningen i en organisation vara rationella aktörer snarare än
passiva mottagare som enbart följer de trender som vid tidpunkten r̊ader i omgiv-
ningen. Organisationen söker s̊aledes lösningar (recept) som en respons p̊a redan
identifierade problem, vilket leder till att de g̊ar igenom tillgängliga recept för att
hitta en lösning som matchar problemen. Rövik menar utifr̊an verktygsperspektivet
att ”sannolikheten för att ett organisationsrecept ska spridas beror bland annat p̊a
om det har dokumenterats att det har företräden när det gäller att uppn̊a goda
resultat, helst i teknisk-ekonomisk mening” (Rövik, 1998c). Med andra ord krävs
det att recepten varit framg̊angsrikt i andra organisationer för att ett företag ska
adoptera det enligt verktygsperspektivet.

Symbolperspektivet innebär istället att formella organisationer befinner sig i
institutionella miljöer där de utsätts för socialt skapande normer för hur organisa-
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tionen bör vara utformad. Recept framst̊ar som meningsbärande symboler som i det
här perspektivet f̊att betydelseinneh̊all l̊angt utöver synen som bara ett verktyg för
problemlösning. Istället ses de som symboler för effektivisering och modernisering.
Utifr̊an detta perspektiv erbjuds inte bara organisationen ett populärt recept, utan
även problemdefinitionen. Till skillnad fr̊an verktygsperspektivet som utg̊a fr̊an att
organisationen har identifierat ett problem som de söker en lösning p̊a, f̊ar orga-
nisationen genom symbolperspektivet ett redan färdig definierat problem. Dessa
problem är ofta definierade p̊a ett s̊adant sätt att organisationen lätt känner igen
sig. Symbolperspektivet beskriver ocks̊a hur företag ofta anammar recept för att de
önskar identifiera sig med andra företag, samtidigt som de vill visa vilka de skiljer
sig ifr̊an. S̊aledes ses recept som inte kan knytas till framg̊angsrika instanser, s̊a
som företag, länder och personer, ha sämre utsikter för att bli institutionaliserade
standarder (Rövik, 1998a).

2.1.1 Spridning av organisationsrecept

Rövik utvecklar symbolperspektivet och beskriver en teori best̊aende av sju olika
antaganden som hjälper oss först̊a vad som p̊averkar organisationsreceptens sprid-
ningsförmåga. Sannolikheten för att ett recept ska f̊a stor utbredning ökar om det
socialt auktoriseras, med andra ord att det positivt associeras till forum som upp-
fattas som auktoritativa centra. Ett recept bör ocks̊a teoriseras, det vill säga att
det framställs som ett universalmedel som ger positiva resultat i alla typer av verk-
samheter. Ett tredje antagande är att sannolikheten för att ett organsiationsrecept
ska f̊a stor utbredning ökar om det produktiveras, att det bearbetas s̊a att det
framst̊ar som en vara som enkelt säljs p̊a marknaden. Detta innbär att det måste
vara formulerat som ett lätt kommunicerbart budskap, ett ”användarvänligt” kon-
cept där nyttoeffekten är högre än kostnaderna. Fjärde antagandet handlar om
tidsmarkering, det vill säga att det sätts in i ett tids- och utvecklingssammanhang
där det definieras som modernt och nytt. Femte antagandet benämner Rövik som
harmonisering, allts̊a att sannolikheten ökar om receptet utformas s̊a att det var-
ken favoriserar eller stöter mot interna gruppintressen. Samtidigt måste ett recept
dramatiseras, allts̊a att framställningarna av hur receptet har utvecklats och f̊att
uppslutning förmedlas som dramatiska historier. Det sjunde och sista antagandet
benämner Rövik som individualisering. Han menar att sannolikheten att ett orga-
nisationsrecept ska f̊a utbredning ökar om det utformas s̊a att det framst̊ar som
ett erbjudande om utveckling och eget ansvar för de enskilda organisationsmed-
lemmarna.

2.1.2 Motivations och implementeringsfasen

Den första fasen vid ett recepts resa in i en organisation benämner Rövik som mo-
tiveringsfasen. Denna fas förklarar varför organisationer blir uppmärksammade för
ett recept och senare beslutar sig för att adoptera detta recept. Rövik presenterar
tre olika teorier, den ena den traditionella rationalistiska teorin. Denna teori bygger
som tidigare nämnts p̊a en uppfattning att ett recept ses som ett verktyg (verk-
tygsperspektivet). Verktygsperspektivet inneh̊aller föreställningar om att organisa-
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tioner drabbas av objektiva problem eller ”sjukdomar” och att recept representerar
väl utprövade lösningar p̊a dessa problem. Vid verktygsperspektivet är tidsföljden
viktig. Först uppfattar organisationen ett problem, därefter p̊abörjas sökandet efter
lösningar. Med andra ord motiveras organisationerna att adoptera recept till följd
av att det uppst̊att ett problem. Förklaringen till att flera organisationer anammar
samma problem finner verktygsperspektivet i att problemen kan vara tidsspecifika,
till exempel växande eller krympande marknader, finansiella kriser och förändrat
politiskt klimat. En annan förklaring kan vara att receptet i fr̊aga befinner sig ”p̊a
resa” och i och med att organisationen vid just denna tidpunkt letar efter en lösning
finner organisationen lätt just det specifika receptet.

Den andra teorin som Rövik beskriver kan härledas fr̊an idéer som utveck-
lats av den nyinstutionella teorin. Denna teori som benämnts symbolperspektivet,
argumenterar för att omgivningen inte bara erbjuder organisationerna populära
recept utan ocks̊a själva problemdefinitionen. Dessa definitioner är ofta tidsty-
piska vilket gör att organisationerna ofta känner igen sig i de definierade pro-
blemen, vilket motiverar till att adoptera den tidstypiska lösningen. Problembe-
skrivningen kännetecknas vid att receptet som erbjuds förmedlas som den helt
naturliga lösningen, p̊a samma sätt upplevs problemen som universella. Detta ger
föreställningen av att den enskilda organisationen antingen redan är drabbad eller
kommer att drabbas av detta problem, samt att det är s̊a stort att det förmodligen
hotar organisationens existens. Anledningen till receptens spridning menar Rövik
ligger i att problemen som definierats ofta kan uppfattas som ”folksjukdomar” som
drabbar de flesta organisationer. Detta gör att organisationsledningen uppfattar en
bild av att de problem som andra organisationer har kommer drabba även den eg-
na verksamheten. Samtidigt framställs ofta definitionerna som vetenskaplig fakta,
vilket ger receptet legitimitet.

Rövik utvecklar symbolperspektivet ytterligare och presenterar en teori där han
hävdar att adopteringen ofta grundar sig i att organisationerna försöker förvalta sin
identitet. En organisations val av recept speglas i hur de vill bli uppfattade. Receptet
ses även här som en meningsbärande symbol men ocks̊a som identitetssignaler.
Organisationens val av recept speglas allts̊a i hur de vill bli uppfattade, vilka de vill
identifiera sig med och likna, tillika vilka de inte vill identifiera sig med och genom
valet av recept markerar avst̊and ifr̊an. Det centrala i denna teori är jämförelsen
mellan den egna organisationen i kontrast till andra.

Det som kan sporra organisationer till adoptering av recept utifr̊an denna teori
kan antingen vara att organisationen betraktar sig själv som alldeles för olik dem
de vill likna. Organisationen kommer s̊aledes till insikt att de saknar ett recept
som lett till framg̊ang för dem organisationen vill identifiera sig med. En annan
orsak till adoptering kan vara uppfattningen av att vara för lik en organisation som
den egna organisationen inte längre vill identifiera sig med. Detta lägger grunden
för teorins tv̊a strategier ; imitering och differentiering. Genom imitering försöker
organisationen efterlikna i deras ögon andra framg̊angsrika organisationer genom
att adoptera samma recept.

Organisationer försöker tvärtom differentiera sig fr̊an organisationer som kan
anses som omoderna genom att adoptera recept och p̊a s̊a sätt ta avst̊and fr̊an
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det gamla och genom receptet identifiera sig med n̊agot som anses som modernt
och symboliserar nytänkande. I många fall leder detta till en kombination av b̊ade
imitering och differentiering. Genom att adoptera ett recept kan en organisation ta
avst̊and fr̊an de de vill differentiera sig mot, samtidigt som de kryper närmare de
de vill identifiera sig med.

2.1.3 Införing av organisationsrecept

Rövik nämner tre huvudantaganden om vad som händer med ett recept vid införingsfasen.
Han benämner dessa som snabb tillkoppling, fr̊anstötning och frikoppling. Snabb
tillkoppling kan ses som det ideala vad gäller implementering av recept, nämligen
att positiva resultat följer relativt snabbt efter det att receptet adopterats. Recep-
ten framst̊as här som färdigutvecklade verktyg (ett paket klart att användas) med
standardiserade komponenter som har anpassats för att passa alla typer av orga-
nisationer. Vid en fr̊anstötning besannas ofta föreställningar om att organisationer
är komplexa. Här kan receptet ofta uppfattas som för enkelt, samtidigt som det
inte h̊aller måttet jämfört med de problem som måste hanteras. Ett annat problem
kan vara att receptet inte stämmer överens med organisationens grundläggande
normer och värderingar. Om ett recept stöter sig med organisationens normer och
värderingar kan en organisation änd̊a välja att adoptera receptet. Organisationen
kan med andra ord h̊alla det frikopplat p̊a s̊a sätt att bara en liten del f̊ar styrande
verkningar p̊a aktiviteterna (Rövik, 1998a). Detta kan utspegla sig i organisationer
där man talar som om man hade adopterat ett modernt recept, medan de dagliga
aktiviteterna i själva verket löper p̊a hyfsat op̊averkat. Med andra ord h̊alls receptet
frikopplat för att inte inverka för mycket p̊a de aktiviteter som anses viktiga för
organisationen. P̊a detta sätt bibeh̊aller organisationen den yttre legitimitet som
receptet innebär, utan att det p̊averkar effektiviteten. Detta resonemang har blivit
tongivande för många forskare som förespr̊akar den nyinstutrionella teorin (Rövik,
1998a). De menar att organisationer därför måste hantera dilemman som att ta
hänsyn till effektivitet och idén om att de bör h̊alla kvar vid erfarenhetsbaserade
lösningar, samtidigt som de m̊aste ta hänsyn till att de borde ta till sig de i ti-
den moderna recepten för att p̊a detta sätt f̊a extern legitimitet. Detta löser d̊a
organisationer genom att h̊alla recepten frikopplade fr̊an verksamheten.

2.1.4 Virusteorin och översättningsteorin

Rövik beskriver även tv̊a teorier som f̊angar upp det som sker när ett populärt
recept adopteras i en organisation. Den ena kallar han virusteorin och den andra
översättningsteorin. Teorierna ses som en vidareutveckling av den nyinstutionel-
la teorin och dess skandinaviska version (Rövik, 1998a). Virusteorin innebär att
receptet ses som ett aktiverat virus som f̊ar fäste och börjar sätta sin prägel p̊a
aktiviteterna i en organisation. Rövik menar att adopteringen ter sig som ett virus
som börjar lite oskyldigt med att organisationsmedlemmarna börjar använda vissa
termer fr̊an receptet. Med andra ord börjar receptet genom en frikoppling mellan
tal och handling. Vidare bygger teorin p̊a idén om att receptet sedan ligger och
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”pyr” för att senare infektera fler och fler funktioner i organisationen, för att sedan
p̊averka även organisationsmedlemmarnas handlande.

Som nämndes i början av detta kapitel s̊a är ett organisationsrecept inte n̊agot
fysiska föremål vilket gör att det enkelt kan översättas och omformas när och till
följd av att de färdas genom organisationerna. Anledningarna till att ett recept om-
formuleras kan vara många. Det kan till exempel vara ett rationellt medvetet beslut
där en organisation formar receptet s̊a att det ska passa in i just sin organisation,
det vill säga inte krockar med lokala traditioner och värderingar.

En annan anledning kan vara att receptet omformas oavsiktligt. Detta kan be-
ro p̊a att ledningen inte tar sig tiden att läsa igenom hela receptet och d̊a bara
adopterar de delar som ledningen anser passa in. En annan anledning kan liknas
med viskleken, att receptet ursprungligen kommer fr̊an en avlägsen källa och genom
att ha vandrat mellan organisationer successivt omformulerats oavsiktligt (Rövik,
1998a).

En tredje anledning till omformuleringen kan vara att organisationen vill bi-
beh̊alla sin identitet och särskilja sig fr̊an mängden. Receptets uppbyggnad frestar
och det finns m̊anga bra exempel p̊a organisationer i samma bransch som sett bra
resultat, men ledningen känner en rädsla att bli en i mängden och att det som
gör organisationen unik suddas bort. Därför formars receptet om, som ett sätt för
organisationen att urskilja sig fr̊an mängden (Rövik, 1998a).

2.1.5 Översättning av recept

Hur översätts d̊a recepten? Rövik presenterar fyra idéer kring översättningen av
recept; konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. Konkreti-
sering innebär att organisationen försöker tolka eller förtydliga ett recept, allts̊a
omformulera det fr̊an ett generellt till ett mer specifikt recept som kan resultera i
rutinmässiga aktiviteter. Rövik menar att recepten kan ses som halvfabrikat som
måste tolkas, förtydligas och anpassas. Delvis imitation innebär att en organisation
som nämnts tidigare bara plockar vissa specifika element ur receptet som de tycker
passar p̊a just sin specifika verksamhet. Organisationen kan ocks̊a använda sig av
en kombination av flera recept där de plockar olika delar fr̊an flera olika recept och
använder dessa samtidigt. Den sista idén som Rövik nämner är omsmältningen.
Denna idé bygger att kombinera olika element fr̊an flera recept för att sedan smälta
om dem och bildar en helt ny variant som inte liknar n̊agon av de tidigare recepten.

2.2 New Public Management

Den offentliga sektorn har de senaste decennierna varit utsatt för flera olika refor-
mer i hopp om förbättring. Redan under sextiotalet gjorde rationaliseringsrörelsen,
inspirerad av Taylorismens idéer inträde i den offentliga organisationerna. Nästa
stora förändringsfas kom under sjuttiotalet och dess fokus p̊a att ”̊aterinföra de-
mokratin”. Under åttiotalet blev decentralisering en populär organisationsprincip,
detta som ett försök att komma närmare medborgarna som fokus l̊ag kvar p̊a med-
bestämmande och demokrati. Först p̊a nittiotalet började diskussionerna om kva-
litet. Mål- och resultatstyrning och andra organisations- och styrmodeller fick ett
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rejält genomslag. Idéer som diskuterades intensivt var huruvida den offentliga sek-
torn skulle utsättas för konkurrens och marknadiseras(Almqvist, 2011).

New Public Management (NPM) är det begreppet som brukar användas för att
karaktärisera de senaste decenniernas förändringar inom offentliga organisationer.
NPM kan antingen ses som en övergripande generell teori om hur den offentliga
sektorn kan förbättras med hjälp utav koncept, idéer och tekniker fr̊an näringslivet,
eller som en samling av specifika metoder och koncept (Pollitt and Bouckaert,
2011). Christopher Hood beskriver i sin artikel ”The New Public Management”
NPM utifr̊an sju typiska drag (Hood, 1995);

• Dissaggregering av den offentliga sektorn till mindre organisationsliknande
enheter med decentraliserat resultat- och kostnadsansvar; Genom dissaggre-
gering av den offentliga sektorn till mindre enheter ökar möjligheten att kon-
trollera och styra dem, vilket förenklar arbetet mycket. Ett problem med
dissaggregering är att det administrativa arbetet kan komma att öka.

• Införandet av interna marknader, enheterna köper eller säljer sina tjänster
till privata eller offentliga aktörer, effektivitet genom konkurrens; Denna idé
bygger p̊a tanken att genom att konkurenssätta delar eller hela verksamheter,
utsätts dessa för en press som sedemera ska leda till sänkta kostnader och ökad
kvalitet.

• Tillämpning av tekniker och verktyg fr̊an näringslivet i den offentliga sek-
torn; Förespr̊akare för NPM menar att de offentliga organisationerna bör
göra sig av med den traditionella styrningen och börja arbeta mer som pri-
vata företag, bland annat genom att använda sig utav tekniker och verktyg
fr̊an näringslivet.

• Kostnadsmedvetenhet, att ständigt göra verksamheten mer kostnadseffektiv;
En viktig idé inom NPM är att verksamheterna måste bli mer medvetna
om sina kostnader d̊a det har en direkt koppling till resultatet. Att minska
kostnader är ett sätt att öka sitt resultat d̊a varje sparad krona är en vunnen
krona.

• Tydligare ansvarsfördelning och större handlingsfrihet; Genom att skapa
en tydligare ansvarsfördelning samt en större handlingsfrihet menar NPMs
förespr̊akare att organisationerna kan bli effektivare.

• Större fokus p̊a resultat; Förespr̊akare för NPM menar ocks̊a att de offentliga
verksamheterna bör skapa större fokus p̊a vad som ska uppn̊as istället för hur
resurserna skall användas.

• Effektiviteten mäts utefter tydliga och mätbara m̊al; De offentliga organisa-
tionerna bör enligt NPMs förespr̊akare använda sig utav tydliga och mätbara
mål för att bedöma hur effektiv organisationen är. Detta leder till att de stat-
liga verken kan skapa en större kontroll över verksamheten (Guthrie et al.,
1999).
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2.3 Total Quality Management

Att varors kvalitet alltid varit en viktig faktor kan ses som självklart. Det var dock
först p̊a 1970-talet som kvalitet blev uppmärksammat inom näringslivet genom vad
som brukar kallas för ”det japanska undret” (Klefsjö and Bergman, 2009a).

2.3.1 TQMs framväxt

Efter andra världskriget stod den japanska industrin i ruiner. Många företagsledare
var antingen döda eller hade lämnat sina positioner vilket ledde till att det var verk-
stadsarbetarna och unga ingenjörer som tog över företagsledningarna. Detta ledde
i sin tur till att den japanska industrin i början av 50-talet led av kvalitetsbrister d̊a
de nya unga ledarna saknade b̊ade erfarenhet och kunskap (Klefsjö and Bergman,
2009a). Japanska produkter blev s̊aledes kända som slit och släng produkter utan
n̊agon som helst kvalitet. Som ett försök till att tvätta bort stämpeln som ett land
som endast levererade l̊agkvalitetsprodukter bildades gruppen Union of japanese
scientists and engineers (JUSE) med syftet att studera den teknologiska utveck-
lingen. JUSE valde under 1950-talet att bjuda in William Deming, en amerikansk
statistiker, för att föreläsa om statistisk kvalitetskontroll.

Den Japansk industri började s̊aledes tillämpa denna statistiska kvalitetskon-
troll. De japanska företagen förbättrade därmed produkternas kvalitet avsevärt.
Den japanska industrin växte sig allt starkare gentemot västvärldens industrier och
vid 1970-talet mitt var den japanska produktkvaliteten överlägsen den västerländska.
Till en början var statistik kvalitetskontroll en teknik som användes inom den ame-
rikanska krigsproduktionen, genom Deming började även Japan att tillämpa tek-
niken. Det som särskiljde den japanska kvalitetskontrollen var att den amerikanska
fokuserade p̊a att lösa de direkta problemen medans den japanska, inspirerade utav
Demings filosofier, tog steget längre och fokuserade p̊a att förbättra processerna för
att p̊a sätt undvika felaktiga produkter redan fr̊an början (Tuckman, 1994).

S̊aledes började de japanska företagen att väva in värderingarna om kvalitet
i organisationskulturen. Genom denna kulturella förändring skapades grunden till
det vi idag kallar Total Quality Management (TQM) (Klefsjö and Bergman, 2009a).

2.3.2 TQM som styrform

TQM kan vara sv̊art att definiera men handlar i stort sett om att f̊a hela verksam-
heten att arbeta mot samma mål; att uppn̊a högsta möjliga kvalitet. Bengt Klefsjö
m.fl definierar TQM som att; ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom
ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus p̊a
organisationens processer” (Klefsjö and Bergman, 2009b).

TQM är överlag en styrform utan tydliga metoder och tekniker, vilket är orsa-
ken till att arbetet med TQM kan ske p̊a många olika sätt. I artikeln Total quality
management: empirical, conceptual, and practical issues tar författarna J. Richard
Hackman och Ruth Wageman upp fyra principer som ska vägleda organisationers
kvalitetsarbete (Hackman and Wageman, 1995); fokus p̊a arbetsprocessers utform-
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ning, variansanalys av processer, basera beslut p̊a fakta samt lärande och ständig
förbättring. Genom att aktivt fokusera p̊a hur processerna inom företaget är ut-
formade kan bättre och effektivare processer skapas, som leder till ökad kvalitet d̊a
det är genom dessa processer som kvaliteten hos produkter och tjänster skapas.

Variansen i resultatet fr̊an processerna eller processerna bör analyseras d̊a vari-
ansen är en klar orsak till kvalitetsproblem, när orsaken till variansen är fastställd
kan processerna förbättras. Att basera beslut p̊a fakta leder till att misstag och
slumpmässiga faktorer lättare kan undvikas för att p̊a s̊a sätt öka kvaliteten. Den
kanske viktigaste principen som tas upp är lärande och ständig förbättring. D̊a
marknaden och kunders krav kontinuerligt förändras och omformas är det viktigt
för organisationer att ständigt söka förbättring och för att p̊a s̊a sätt kunna skapa
konkurrensfördelar genom en högre kvalitet. Genom att ta tillvara p̊a kunskap fr̊an
olika situationer eller det dagliga arbetet skapas större förutsättningar för ständig
förbättring. Detta är en av de centrala delarna inom TQM, nämligen att förändra
kulturen i företaget till ett större fokus p̊a kvalitet och ständiga förbättringar.
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3 Metod

3.1 Metodval

D̊a denna studie grundar sig p̊a Karolinska sjukhusets anpassning utav Lean har en
kvalitativ metod använts med en abduktiv ansats. En kvalitativ metod har valts
d̊a den är föredra vid undersökning och tolkning av data best̊aende av verbala
formuleringar, talade eller skrivna. Eftersom de fenomen som studerats är sv̊ara
att sätta siffror p̊a ses en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ. Genom att
använda en abduktiv ansats varvas teori med empiri. De teoretiska modellerna
NPM, TQM och institutionell teori skapar grunden som sedan analyseras mot det
empiriska material som f̊atts fram. Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas uti-
fr̊an ett hypotetiskt mönster. Genom abduktion är det möjligt att se samband fr̊an
empiriska studier samtidigt som hänsyn tas till tidigare teorier. Tanken är att inte
förkasta vare sig det induktiva eller deduktiva angreppssättet utan istället utg̊a fr̊an
empirisk fakta (induktion). Detta utan att förkasta teoretiska förklaringsmodeller
(deduktion)(Alvesson and Sköldberg, 2008)

3.2 Insamling utav primärdata

I den här studie kommer den primära datan fr̊an en intervju med Anna Rasmusson,
strategisk verksamhetschef p̊a Karolinska Universitetssjukhuset. Detta d̊a intervju-
er ger en mer nyanserad och omfattande bild över hur Karolinska sjukhuset arbetar
med Lean. Intervjuer kan antingen vara strukturerade, ostrukturerade eller semi-
strukturerade. Den här studien har tillämpat det sistnämnda. Semistrukturerade
intervjuer har i förväg fastställda fr̊agor eller lista över teman som kommer behand-
las under intervjun (Bryman and Bell, 2005). Anledningen till valet av struktur är
att genom att förbereda fr̊agor (se bilaga 1) har intervjuarna kunnat förbereda re-
spondenten p̊a vilka omr̊aden som kommit att beröras och p̊a s̊a sätt f̊a ut mer av
intervjun d̊a respondenten f̊att en chans att förbereda sig. Intervjuarna har ocks̊a
genom strukturen kunnat h̊alla fokus p̊a det de velat ha svar p̊a och undvikit att
intervjun ”drivit iväg” åt fel h̊all. Genom att använda en semistrukturerad inter-
vju istället för en fullt strukturerad lämnas utrymme för viss fördjupning i fr̊agorna
genom att intervjuarna f̊att chans att ställa följdfr̊agor till respondenten.

Semistrukturerade intervjuer har bedömts passa studien d̊a det finns vissa te-
man som är särskilt centrala (översättning och anpassningsprocessen av Lean),
samtidigt som flexibiliteten bibeh̊alls vilket krävs för att kunna samla in mer en
fördjupad och heltäckande empiri.(Bryman and Bell, 2005)

De fr̊agor som l̊ag till grund för intervjun med Rasmuson var alla öppna fr̊agor
för att ge chans till fördjupning. Fr̊agorna utformades för att f̊a en bild av vilka olika
delar inom Lean som Karolinska sjukhuset använde sig av, men ocks̊a varför de valt
att använde sig av just dessa. Tyvärr lyckades inte intervjun ge svar p̊a alla dessa
fr̊agor. Därför gjordes ett försök att starta ett e-post utbyte med Karolinska för att
p̊a nytt försöka f̊a svar p̊a dessa centrala fr̊agor, dock utan framg̊ang. Konsekvensen
till detta är att studien inte kan ge en lika utförlig bild utav vilka specifika verktyg
Karolinska använt sig av i sitt Leanarbete.
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För att ha de ideala förutsättningarna för en djupare analys av intervjuerna har
intervjuerna spelats in samt transkriberats. Genom att spela in allt som sägs under
intervjun kan allt fokus läggas p̊a intervjun istället för att störas av antecknandet.
Fr̊an en början var det ocks̊a planerat att utföra observationer vid Karolinska sjuk-
huset för att p̊a detta vis skapa en s̊a omfattande och nyanserad bild som möjligt
utav leanarbetet. Under arbetets g̊ang s̊ags det dock inte möjligt d̊a detta visade
sig vara mer komplext än vad som förutsetts innan.

3.3 Insamling utav sekundärdata

Som ett komplement till primärdatan har sekundärdata samlats in i form utav in-
terna dokument och rapporter samt offentliga utredningar. Syftet med att ta del
av denna data är för att f̊a en bredare bild utav ämnet samt att undersöka om
det funnits information som inte tagits upp under intervjun. För att f̊a en än mer
omfattande bild utav ämnet och i sin tur användas som referensram vid tolkning
utav primärdatan (Larsen, 2009) har även tidigare uppsatser och annan tidigare
forskning i form av vetenskapliga artiklar studerats. Vid intervjun med Rasmuson
beskrev hon Karolinskas Leanarbete utifr̊an eget utbildningsmaterial som i sin tur
används som underlag för att p̊aminna och analyseras emot Leans orginalfilosofi.
Vetenskapliga artiklar har använts för att f̊a en djupare bild av olika organisations-
teorier som berör uppsatsens ämne. Dessa vetenskapliga artiklar har samlats in
genom olika sökmotorer p̊a Södertörns och Uppsalsas universitetsbibliotek.

Som referenslitteratur för Leans orginalfilosofi har The Toyota way av Jeffrey K
Liker använts. Detta för att Toyotas egna version ocks̊a nämd the Toyota Way en-
dast finns tillgänglig internt hos Toyota. Likers version grundar sig dock p̊a Toyotas
egna version med reservation för egna tolkningar. Genom en inneh̊allsanalys har
The Toyota way analyserats mot Karolinskas utbildningsmaterial samt mot den
konceptlitteratur som Karolinska använt sig av under sitt Lean arbete.

3.4 Valet av teorier

Studien utg̊ar fr̊an teorierna Institutionell teori, New public management och Total
quality management. Detta d̊a NPM beskriver de idéer vilka legat till grund för de
reformer som gjorts inom den offentliga sektorn. Dessa idéer kan s̊aledes förklara
varför Karolinska universitetssjukhuset valt att använda sig av Lean. Den institu-
tionella teorin beskriver hur idéer om företagsstyrning institutionaliserats samt de
olika styrverktygens resa utifr̊an och in i olika organisationer. Institutionella teorin
beskriver även hur dessa olika styrverktyg implementeras och omformas inom or-
ganisationerna. Teorin bidrar s̊aledes till först̊aelsen för hur Lean har anpassats för
att passa inom v̊arden. Samtidigt förklarar den institutionella teorin varför Lean
f̊att en s̊a stor utbredning.

TQM ses som ett av de mest populära styrverktygen inom näringslivet. Verkty-
get i likhet med Lean har sitt ursprung fr̊an den japanska kulturen och bygger p̊a
idén att sätta kunden i fokus samt ständiga förbättringar. Lean ses därför i denna
studie ha vuxit fram genom den kultur och idéer som är centrala inom TQM.
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3.5 Urval

Studiens primärdata bygger p̊a intervjuer med Anna Rasmusson, strategisk verk-
samhetsutvecklare p̊a Karolinska Sjukhuset. Valet av respondent grundar sig p̊a att
Rasmuson som strategisk verksamhetsutvecklare ansvarar över Karolinska Sjukhu-
sets flödesarbete vilket ger henne en god översikt över arbetet och gör henne till en
trovärdig källa. Studien bygger inte p̊a n̊agra andra intervjuer eller observationer
vilket kan ifr̊agasätta studiens tillförlitlighet. Studien syftar dock inte till att un-
dersöka exakta processer utan att undersöka om Lean har anpassats för att kunna
användas inom v̊arden vilket Rasmuson kan anses ge svar p̊a. Valet av sekundärdata
har delvis varit slumpartad d̊a många av de offentliga utredningarna funnits d̊a de
refererats till i kurslitteratur och vetenskapliga artiklar.
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4 Lean

Lean best̊ar inte av ett par direkta metoder eller tekniker för hur en verksamhet
ska effektiviseras. Istället grundar sig Lean p̊a tankar och idéer om hur verksam-
heten kan styras och effektiviseras. Lean förespr̊akar ett l̊angsiktigt perspektiv p̊a
verksamheten, ett utvecklande av relationer med b̊ade anställda och leverantörer,
ett stort fokus p̊a att eliminera allt slöseri samt att kontinuerligt ta till sig kunskap
och p̊a s̊a sätt förbättra sin verksamhet.

Liker presenterar i sin bok The Toyota way sin tolkning av Lean med hjälp av
fjorton olika principer indelade i fyra avdelningar; l̊angsiktigt tänkande, rätt process
ger rätt resultat, anställda och partners samt problemlösning (Liker, 2009). Dessa
huvudprinciper ligger s̊aledes till grund för de verktyg som ing̊ar i TPS (Toyotas
egna arbetsfilosofi). Nedan följer en djupare genomg̊ang utav principerna.

4.1 L̊angsiktigt tänkande

1. Basera besluten p̊a l̊angsiktigt tänkande, även d̊a det sker p̊a bekostnad av
kortsiktiga m̊al. Genom att ha en l̊angsiktig planeringshorisont kan man bygga
upp en mycket starkare verksamhet istället för att ständigt jaga kortsiktiga
ekonomiska mål. Grundtanken med denna princip är att förflytta fokus fr̊an
att tjäna pengar till n̊agot större, ett ansvar gentemot kunder, leverantörer,
de anställda och samhället som helhet (Liker, 2009).

4.2 Rätt process ger rätt resultat

1. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. Denna
princip är en av de mer centrala inom Lean d̊a den förespr̊akar enstycksflöde.
Detta d̊a enstycksflöden har en mängd fördelar kontra massproduktion. En
central fördel är att fel förs upp till ytan. Detta genom att hela produktions-
linjen stannar upp när en avikelse uppst̊ar. Processen kan ses som ineffektivt,
men genom att problemet blottas krävs det en omedelbar lösning vilket i
sin tur resulterar till att de anställda tvingas tänka om, vilket leder till att
b̊ade organisationen och de anställda utvecklas (Liker, 2009). D̊a problemen
löses direkt byggs kvaliteten in i produktionen och antalet felaktiga produkter
minskar. En annan fördel med enstycksflöden är att lagerkostnader minskar
d̊a behovet av lager minskar. En bonuseffekt kan ocks̊a vara att arbetsmoralen
ökar i och med att de anställda genom att se resultat av sina värdehöjande
aktiviteter kan känna tillfredsställelse över sin prestation (Liker, 2009).

2. L̊at efterfr̊agan styra för att undvika överproduktion (Kanban). För att lyc-
kas med att skapa ett kontinuerligt flöde är det viktigt att reflektera över
hur produktionen ska styras. Antingen genom att producera mot lagar, det
vill säga genom att ”trycka” ut produkterna till marknaden. Ett annat sätt
är att l̊ata efterfr̊agan styra produktionen. Produkterna ”dras” eller sugs d̊a
istället ut till marknaden. Detta sätt benämns inom TPS som Kanban (Li-
ker, 2009). Genom att använda sig utav Kanban kan en organisation undvika
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onödig överproduktion och lagerkostnader, genom att producera när efter-
fr̊agan finns. Inspirationen till Kanban kom fr̊an det amerikanska snabbköpet.
Systemet bygger p̊a att varorna fylls p̊a allt eftersom de säljs. P̊afyllningen
styrs allts̊a här genom konsumtionen/efterfr̊agan (se exempel 1). Detta tan-
kesätt överförde Toyota till verkstadsgolvet.

Exempel 1: Station A i en process f̊ar allts̊a inte fylla p̊a med sina komponenter
förrän stationen efter, (station B) har förbrukat sitt ursprungliga lager av
komponenter fr̊an station A (bortsett fr̊an säkerhetslager).

Liker liknar systemet med en bil som behöver tankas. Bilen säger till när
bensinniv̊an är l̊ag, föraren åker d̊a till bensinstationen (station A) för att
fylla p̊a (Liker, 2009).

3. Jämna ut arbetsbelastningen. En grundläggande faktor för att kunna använda
Kanban i produktionen är en jämn produktionstakt, vilket ocks̊a är den fjärde
och sv̊araste principen inom Lean. Genom att jämna ut arbetsbelastning-
en kan andelen icke värdehöjande aktiviteter minskas och p̊a s̊a sätt kan
överbelastning av människor och utrustning undvikas. I ett perfekt utjämnat
flöde finns inga ”stresstoppar” utan arbetstempot är jämnt och harmoniskt.
En utjämning av produktionsvolymen innebär att alltid producera lika många
produkter per tidsenhet och p̊a detta sätt skapa ett jämnt kapacitetsbehov.
Varje steg som tas för ett jämnare flöde, ger förbättrade förutsättningar för
att effektivisera verksamheten.

4. Stoppa processen vid fel för att lösa problemet s̊a det blir rätt fr̊an början. För
att lyckas med att förbättra sin produktion är det viktigt att skapa en kultur
där personalen inte är rädd för att stoppa produktionslinjen vid ett problem.
Detta kallas inom Lean för jidoka. Jidoka kan fritt översättas till ”automati-
sering kombinerad med mänsklig intelligens”(Liker, 2009). Idén kommer fr̊an
den tid d̊a Toyota tillverkade vävstolar. Principen byggde d̊a p̊a att vävstolen
per automatik stannade d̊a tr̊aden gick av. Detta blev senare en av grund-
pelarna i TPS. Jidoka innebär allts̊a att kvaliteten byggs in redan i början
av processen för att p̊a s̊a sätt ”felsäkra”, det vill säga – gör det näst intill
omöjligt att göra fel (Liker, 2009). Jidoka best̊ar av tv̊a principer; inbyggd
kvalitet, stoppa vid fel

En viktig förutsättning vid kvalitetsäkring av en process är att alla medar-
betare har rätt kompetens och följer fastlagda arbetssätt. Inbyggd kvalitet är
motsatsen till passiva kvalitetskontroller, vilket innebär att kontrollera in kva-
litet i produkten genom kvalitetskontroller efter det att produkten är färdig.
Kvalitetskontrollerna försvinner dock inte med Lean, däremot minskas fre-
kvensen av dem.

Stoppa vid fel innebär att en process eller utrustning direkt ska stoppas när
ett fel uppst̊ar. Om processen inte skulle stoppas skulle det finnas risk till att
flera produkter drabbas av samma fel. Genom att stoppa produktionen och
lösa problemet säkerställs kvaliteten redan vid ett tidigt stadie(Liker, 2009).
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5. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och perso-
nalens delaktighet. Viljan och intresset för att standardisera arbetsprocesser
kom först p̊a tal när industrin gick fr̊an hantverksproduktion till massproduk-
tion. Syftet med en standardiserade arbetsprocesser är att det lägger grunden
till förbättring. Detta d̊a en process som inte är standardiserad inte g̊ar att
förbättra (d̊a den skiljer sig mellan olika tillfällen). Om ett fel dyker upp i
produktionen p̊a ett företag som arbetar utefter standardiserade arbetssätt
kan det uteslutas att det uppkom p̊a grund av brister hos operatören. Felet
beror istället p̊a arbetssättet, genom detta konstaterande kan processen upp-
dateras till det bättre för att undvika framtida fel, därav skapas en förbättring
som senare upprepas vid varje tillfälle ett fel uppst̊ar. Detta leder i sin tur
till en ökad kvalitet. Det är dock kritiskt att dessa standarder utvecklas och
förbättras av de anställda d̊a det är dem som utför arbetet. Genom att de
anställda själva är ansvariga för förbättringar och standardiseringar blir de
mer delaktiga i arbetet vilket kan bidra till ett positivt arbetsklimat (Liker,
2009).

6. Använd visuell styrning s̊a att inga problem förblir dolda. För att kunna
använda sig av en visuell styrning och blotta problem är det viktigt att h̊alla
ordning och reda p̊a arbetsplatsen. Därför finns det inom Lean ett verktyg
som kallas 5S;

• Sortera –Rensa ur det som sällan används.

• Strukturera – Organisera och lägg var sak p̊a sin plats.

• Städa – Gör rent.

• Standardisera – Skapa standarder för att upprätth̊alla de tre första S:en.

• Självdisciplin – Genom kontroller och uppmuntringar fr̊an företagsledningen
skapas en disciplin för att följa de 5 S:en hos de anställda.

Genom att skapa en struktur blir det lättare att upptäcka fel, vilket un-
derlättar kommunikationen. Istället för att fr̊aga efter informationen finns
den lätt tillgänglig p̊a exempelvis en whiteboard eller liknande (Liker, 2009).

7. Använd bara p̊alitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och proces-
serna. Inom Lean är det väldigt viktigt att inte kasta sig in i nya tekniker.
Istället förespr̊akar filosofin att valet ska ske med stor omsorg, detta för att
beh̊alla stabiliteten i produktionen. Toyota menar att bara för att en teknik är
ny betyder det inte att den passar till den aktuella produktionslinjen (Liker,
2009).

4.3 Anställda och partners

1. Utveckla ledare som verkligen först̊ar arbetet, lever efter företagets filosofi och
lär ut den till andra. Denna princip bygger p̊a att utveckla ledare i företaget
istället för att nyanställa. I och med att ledarna formas och skapas inom
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företaget kommer ledaren ocks̊a att arbeta utefter företagets värderingar och
kultur, för att p̊a s̊a sätt kunna skapa en stabilitet. Om företaget istället väljer
att nyanställa en ledare som inte arbetat inom företaget innan finns det en
stor risk för att kulturen g̊ar förlorad. Denna princip har i enlighet med den
första principen ett l̊angsiktigt perspektiv. Detta sätt att se p̊a rekrytering
kopplas även till nästa princip;

2. Utveckla enast̊aende människor och team som följer företagets filosofi. Bud-
skapet i denna princip är att hela företagets verksamhet är beroende av med-
arbetarna. Genom att aktivt arbeta med att utveckla de anställda, b̊ade in-
dividuellt och i team, skapas en större förutsättning för att företaget ska bli
framg̊angsrikt p̊a l̊ang sikt.

3. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att ut-
mana dem och hjälpa dem blir bättre. Lean förespr̊akar även vikten av att
satsa p̊a l̊angsiktiga relationer med sina leverantörer och affärspartners. Ge-
nom att arbeta l̊angsiktigt skapas närmare relationer vilket leder till en ökad
tillit som underlättar arbetet. Filosofin trycker dock p̊a att organisationen inte
bara ska nöja sig med att enbart skapa l̊angvariga relationer utan även ut-
mana sina affärspartners s̊a att även de f̊ar en chans att förbättra sig. Många
större företag utnyttjar sina leverantörer genom att utnyttja sin storlek och
p̊a s̊a vis pressa priserna. Detta tyder dock p̊a ett kortsiktigt tänkande. Lean
förespr̊akar istället att företagen, genom goda relationer, synkroniserar sina
flöden och p̊a s̊a sätt skapa större vinster som gynnar b̊ada parter.

4.4 Problemlösning

1. G̊a och se med egna ögon för att verkligen först̊a situationen. Toyota har länge
förespr̊akat att det bästa sättet att lösa problem är att med egna ögon betrak-
ta det. Tack vare att själv se problemet kan en större helhetsförst̊aelse skapas
som i sin tur leder till att beslutsfattaren kan tillämpa lämpliga lösningar.
Det är även viktigt att g̊a till problemets rot. Detta görs inom Lean genom
att ställa sig fr̊agan ”Varför?” fem g̊anger. Till exempel Kalle Kula brände
sig p̊a spisen, varför? För att plattan var varm? Varför? För att hans mamma
glömt att stänga av spisen. Varför? och s̊a vidare (Liker, 2009).

2. Fatta väl grundade beslut i konsensus och verkställ beslutet snabbt. Att vara
noggrann vid beslutsfattande kan underlätta en hel del. Genom att inte stressa
igenom beslut kan beslutsfattaren enkelt förutse de fel som kan komma att
uppst̊a vid implementeringen utav beslutet, n̊agot som skulle upptäckts först
efter implementeringen om inte tillräckligt med tid avsatts vid övervägandet
av beslutet.

3. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera. Den sista av de
fjorton principerna som utgör Lean handlar om att ett företag ständigt m̊aste
utvecklas genom organisatoriskt lärande. Inom Lean kallas detta Kaizen. Det-
ta uppn̊as inte utan reflektioner (Hansei) som ligger till grund för besluten.
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Genom att hela tiden söka efter grundorsaken till problem, kan lösningar ska-
pas som inte bara bygger p̊a problemet, utan löser det helt och h̊allet. P̊a
detta sätt blir företaget en lärande organisation som ständigt kan förbättra
sig.

4.5 Leans framväxt som institutionell standard

Hood beskriver i sin presentation av NPM hur offentliga organisationer alltmer
börjar tillämpa tekniker och verktyg fr̊an näringslivet, vilket Lean är ett utmärkt
exempel p̊a. Lean har blivit ett populärt styrverktyg inom näringslivet och sprider
sig nu till de offentliga organisationerna.

TQM var under nittiotalet ett av västvärldens mest spridda och populära recept,
med huvudbudskapet att ”kunden är kung” (Rövik, 1998a). Genom att jämföra
Lean med TQM hittas b̊ade likheter och skillnader, till exempel härstammar b̊ada
dessa recept fr̊an Japan vilket leder till att de b̊ada är influerade av den japanska
kulturen. Detta kan vara en rimlig förklaring till varför de b̊ada recepten innefattar
de mer filosofiska idéerna kring hur företag ska arbeta med ständiga förbättringar
och organisatoriskt lärande. En intressant observation är att de fyra principer som
Hackman och Wageman tar upp vid beskrivningen av TQM, även återfinns i Li-
kers presentation av Leans fjorton principer. Till exempel ”att beslut ska base-
ras p̊a fakta” och ”fokus p̊a arbetsprocessernas utformning”. Den mest fascine-
rade likheten mellan TQM och Lean är dock att de b̊ada kräver en förändring
utav företagskulturen för att kunna bli framg̊angsrika. Detta eftersom receptens
framg̊ang ligger grundad i hur företaget väljer att förh̊alla sig till de värderingar
som förespr̊akas inom respektive recept. En tydlig skillnad mellan Lean och TQM
är att TQM saknar de mer tekniska delarna som Lean försespr̊akar. Till exempel
saknar TQM idéerna kring kontinuerliga och utjämnade flöden med dragande sy-
stem. TQM saknar även de principer som hjälper till att beh̊alla kulturen inom
företaget exempelvis tankarna kring att utvecklandet av medarbetare och intern
rekrytering utav ledare.

Genom att se p̊a Lean utifr̊an den institutionella teorin representerar Lean alla
delar av vad Rövik menar krävs för att ett recept ska f̊a stor utbredning. Lean kan
ses ha teoriserats genom att framställas som en metod som passar i alla branscher.
Som recept är Lean socialt auktoriserat genom Toyotas och även andra företags
framg̊angar s̊a som Scania. Konceptet Lean framställs ofta som en produkt med
enkla metoder som alla kan anamma. Lean kan ses harmoniserat och individualise-
rat genom att de tankar som st̊ar i grund för Lean talar till hela företagets bästa.
Lean är även tidsmarkerat d̊a det genom kontrastering visar l̊angsiktighet i kon-
trast till den kortsiktighet som präglar dagens ekonomi. Den senare tidens trend
att tänka p̊a framtiden och nästa generation genom en h̊allbar utveckling styrker
även detta antagande. Den dramatiska historien om hur den Japanska industrin var
slagen i bitar efter andra världskriget och hur Toyota med hjälp av TPS och Lean
trots detta lyckades ta över titeln som världens största biltillverkare (Fillingham,
2008), tyder även den p̊a sannolikheten till Leans utbredning.

Genom detta resonemang kan Lean ses som ett recept som vuxit fram genom
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TQM och hela kvalitetstyrningeran. TQM bygger mycket p̊a den Japanska kulturen
och genom att utforma standardiserade verktyg och processer inom verkstadsindu-
strin föddes kanske TPS. När forskare sedan paketerade ihop TPS formades s̊aledes
en institutionell standard som idag kallas Lean production.
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5 Karolinska Universitetssjukhusets flödesarbete

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus med över femton
tusen anställda och är ett resultat av en sammanslagning av Huddinge universitets-
sjukhus och Karolinska sjukhuset 2004. Varje år besöker cirka 1,5 miljoner patienter
sjukhuset, de flesta fr̊an Stockholmsregionen men även fr̊an andra delar av landet
eller andra länder (Karolinska, 2012). P̊a uppdrag av Stockholms läns landsting
har universitetssjukhuset huvudansvaret för landstingets forskning och utbildning
av studenter i samverkan med Karolinska institutet. Sjukhusets vision är att alltid
sätta patienten först, detta genom att erbjuda v̊ard med utmärkt kvalitet, vara
tillgängliga, effektiva och ge ett personligt bemötande, vara en förebild inom forsk-
ning, utveckling och utbildning (Informationsavdelningen, 2012).

År 2007 övertog Birgir Jakobsson positionen som sjukhusdirektör p̊a Karolinska
universitetssjukhuset efter att tidigare varit chef p̊a S:t Görans Sjukhus i Stock-
holm. I och med sin erfarenhet fr̊an S:t Görans Sjukhus Lean-arbete togs ett beslut
att starta ett liknande arbete även p̊a Karolinska (Rasmuson, 2012). Som första
steg i detta arbete valde sjukhuset att starta arbetet p̊a akutavdelningarna. An-
na Rasumuson berättar att sjukhuset även p̊a andra avdelningar parallellt arbetet
med olika förbättringsarbeten. Dessa räknas dock inte in under ”paraplyet” Lean.
Rasmuson berättar ocks̊a att de p̊a Karolinska inte använder uttrycket Lean ut-
an flödesarbete, detta för att de upplevt att Lean har f̊att en negativ klang inom
sjukv̊arden. Hon menar att Lean ofta förknippas med kostnadsreduceringar och inte
som ett förbättringsarbete.

5.1 Varför Lean/Flödesarbete

Som nämndes ovan p̊abörjades Karolinska universitetssjukhusets flödesarbete i sam-
band med att Birgir Jakobsson tog över som sjukhusdirektör 2007. Anledningen var
att metoden ans̊ags som framg̊angsrik och att sjukhusdirektören själv hade erfaren-
heter fr̊an liknande arbete. Flödesarbetet tilltalade sjukhusledningen d̊a metoden
sätter patienten i fokus. Den skapar ocks̊a delaktighet och engagemang hos de
anställda. Karolinska tror även att arbetet kommer att leda till l̊angsiktig konkur-
renskraft. Som ett resultat av arbetet vill sjukhuset åstadkomma n̊agot de kallar
god v̊ard. Detta definierar de som; ökad patientsäkerhet och kvalitet, förbättrad
tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad användning av resurser samt att
skapa l̊angsiktigt h̊allbara resultat.

Om Karolinskas val av Lean som styrverktyg kan ses som ett resultat fr̊an
verktygsperspektivet är sv̊art att fastställa. Att Lean har visat p̊a positiva effekter
inom sjukv̊arden kan styrkas genom Malmö Akademiska Sjukhus (MAS) som genom
sitt Leanarbete startat upp ”One stop clinic” för bröstcancerpatienter. One stop
clinic byggde p̊a idén om att skapa en klinik dit kvinnor kan g̊a till utan remiss
för att träffa sköterska, kirurg och specialister p̊a en och samma plats. Genom att
samla kompetensen minskades väntetiden fr̊an 42 dagar till 2 timmar (Modig and
Åhlström, 2011).

Detta styrker teorin om verktygsperspektivet d̊a Lean framst̊ar främst som ett
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effektivt verktyg. Att många sjukhus sedermera valt att använda just samma verk-
tyg kan förklaras med att de alla tillhör samma bransch, samt att de faktiskt sam-
tidigt blivit drabbade av samma politiska beslut, att konkurrensutsätta sjukv̊arden
och möjliggöra för privata aktörer att komma in p̊a den tidigare offentligt styr-
da marknaden. Idén om konkurrensutstättning är ocks̊a en av de grundläggande
idéerna i NPM. De idéer som innefattar NPM kan ocks̊a de vara en anledning till
sjukhuset valt att implementera Lean. D̊a Lean visat sig vara ett populärt recept
även i näringslivet, vill de offentliga organisationerna, (som mer och mer försöker
efterlikna näringslivet) använda sig av samma verktyg. Karolinska styrker även
denna idé genom att en av de positiva effekter de hoppas att Lean ska medföra är
just l̊angsiktig konkurrenskraft.

Genom att utg̊a ifr̊an verktygsperspektivet kan processflödesarbetet ses som ett
verktyg till att lösa problemen med överkapacitet, ekonomin och den d̊aliga arbets-
miljön (Informationsavdelningen, 2011), vilket var de problem som Karolinska stod
inför innan processflödesarbetet startade. Detta stämmer väl överens med verk-
tygsperspektivets antaganden om att adopteringen av recept är motiverad utav
objektiva problem.

Om vi väljer att istället utg̊a ifr̊an symbolperspektivet finns det ocks̊a många
överensstämmelser med teorin. Inom symbolperspektivet ses recept om symboler
för det rationella och bygger p̊a förutfattade problem som ”alla” organisationer
inom samma fält dras med, vilket stämmer överens med att många sjukhus lidit
av överkapacitet, stress och ekonomiska problem, exempelvis St. Görans sjukhus.
För att lösa dessa problem har Lean kommit p̊a tal som presenteras som den ”na-
turliga lösningen” i många konsultböcker. Rasmuson berättar även att alla sjukhus
som arbetar med Lean träffas regelbundet för att utbyta idéer och presentera sina
framg̊angar med receptet. Genom att se p̊a detta ur den institutionella teorins ögon
kan likheter ses med symbolperspektivet. Lean som symbol kan genom symbolper-
spektivet representera n̊agot positivt och nytänkande samt de framg̊angshistorier
som sjukhuset gärna vill förknippas med. Det som motsäger detta är dock att Ka-
rolinska inte kallar sitt program för Lean d̊a de upplever att namnet har en negativ
klang i branschen.

N̊agot som ocks̊a kan ses som troligt är Röviks teori om att organisationer väljer
ett recept för att förstärka sin image. Detta kan i Karolinskas fall vara gentemot
landstingen. Genom att använda sig av Lean sänder de ut en bild av att vara
nytänkande. Samtidigt d̊a Lean är ett s̊a populärt recept kan de förmodligen ocks̊a
f̊a mycket publicitet bland media. De f̊ar ocks̊a tillhörighet till ett nätverk best̊aende
av andra sjukhus som arbetar med Lean, och även om inte Lean i sig skulle ge en
positiv effekt kan utbyte med andra aktörer ge goda idéer till förbättringar.

5.2 Karolinskas konceptlitteratur

Inom Leanlitteraturen finns en mängd olika presentationer utav teorin där denna
uppsats utg̊ar fr̊an The Toyota Ways fjorton principer för lean. I intervjun med
Rasmuson berättade hon att Karolinska Sjukhuset använt sig utav en annan bok,
nämligen Lean, gör avvikelser till framg̊ang av Per Petersson med flera. I denna bok
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presenteras en annorlunda modell av Lean som b̊ade har skillnader och likheter med
The Toyota Ways fjorton principer.

De tv̊a versionerna utav lean är till största del lika. B̊ada versionerna förespr̊akar
bland annat kontinuerliga flöden, dragande system, inbyggd kvalitet och att stoppa
vid fel, men väljer att strukturera de p̊a olika sätt. I Likers version presenteras
de ovan nämnda principerna var för sig medans de i Petersons version presenteras
utifr̊an de tv̊a huvudprinciperna Jidoka och Just-In-Time som i sin tur innefattar
underprinciperna inbyggd kvalitet och att stoppa vid fel respektive kontinuerliga
flöden och dragande system. Andra likheter som återfinns i dessa tv̊a versioner
utav lean är utjämning utav arbetsflöden, standardisering av arbetsuppgifter samt
ständiga förbättringar. B̊ada versionernas mål är att driva ut slöseriet.

Det som skiljer dessa tv̊a teorier åt är de principer som inte tas upp i Peter-
sons version men som tas upp i Likers version. Likers version är mer omfattande
och inneh̊aller alla Petersons versions delar. De principer som saknas i Petersons
version är de mer filosofiska, närmare bestämt principerna om att beslut ska vara
väl grundade i fakta, att tänka l̊angsiktigt, att endast använda väl testad teknik,
att skapa enast̊aende ledare och medarbetare, att respektera, utmana och hjälpa
leverantörer samt att lösa problem genom att se det med egna ögon.

Anledningen kan vara att detta sätt att tänka speglar mycket av den Japanska
kulturen. Att tänka l̊angsiktigt kan tyckas som självklart men med Sveriges akti-
emarknad och kvartalsrapporter kan detta bli ett problem. Heydary beskriver hur
hierarkin skiljer sig mycket åt. I Japan är det ofta inte den unga ambitiösa mannen
med stora visioner som sitter p̊a chefsposten, utan istället den äldre som arbetat
p̊a företaget hela sitt liv och känner till varje aspekt av företagets vision. I Japan
gäller toppstyrning till skillnad fr̊an Sverige som best̊ar av en mer platt organi-
sation. Japanska barn fick tidigt lära sig att visa respekt och lyssna p̊a de äldre,
vilket sedan följer dem hela livet och har bidragit till att de visar stor respekt för
auktoriteter (Heydary, 2005). Det skulle kräva mycket av de svenska företagen för
att kunna anamma den japanska kulturen. Mats Alvesson förklarar att det är näst
intill omöjligt att ändra en organisationskultur. Han menar att ett företag har inte
bara en kultur utan ocks̊a flera subkulturer (Alvesson, 2009). Enligt Alvesson finns
det i princip bara tv̊a situationer en organisationskultur kan förändras. Det första
är vid organisationens start d̊a grundaren har chansen att sätt sin egen prägel p̊a
kulturen. Den andra är när en organisation g̊ar igenom en stor kris. Allts̊a d̊a hela
organisationen h̊aller p̊a att g̊a i stöpet och det enda sättet att rädda organisationen
är genom en radikal förändring i hela företagskulturen.

Fr̊agan är d̊a, är Karolinska i en s̊a pass stor kris att de måste ändra hela
företagskulturen? Förmodligen inte. De har utsatts för motg̊angar, precis som vilken
annan organisation som helst.

5.3 Hur de arbetar

5.3.1 Processflödesarbetet

Karolinska sjukhuset har som mål att öka patientsäkerheten genom att bli en
högsäkerhetsorganisation (en organisation som arbetar med hög säkerhet, exempel-
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vis flygbolag), minska väntan och ta bort onyttiga aktiviteter i v̊ardflödet, skapa
en bättre arbetsmiljö och ge ett bättre bemötande samt att frigöra resurser att
använda till v̊ard, forskning och utbildning samt att ta hand om en växande be-
folkning. För att lyckas n̊a dessa mål är det kritiskt för Karolinska att förbättra sin
verksamhet, vilket är syftet med deras flödesarbete. Flödesarbetet p̊a Karolinska
sjukhuset handlar om att tänka om verksamheten och sträva emot att göra rätt
fr̊an början. Därefter skapas det nya arbetssätt som i sin tur leder till att de kan
n̊a målen. Skapandet av nya arbetssätt bygger p̊a sex centrala principer (Informa-
tionsavdelningen, 2011); länka, visualisera, rätt fr̊an början, standardisera, takta
och pröva.

Länka innebär att de olika moment som patienter g̊ar igenom i s̊a stor ut-
sträckning ska länkas samman, till exempel kan läkaren och sjuksköterskan möta
patienten samtidigt. Genom att länka ihop olika moment skapas ett bättre flöde för
patienten fr̊an början till slut, vilket leder till att man undviker mycket slöseri och
även till ett bättre arbetsklimat. Denna princip kan ses som en tillämpning utav
principen ”att skapa kontinuerliga flöden”. Det främsta skälet till varför Karolinska
arbetar utefter denna princip är för att minska väntetiden (slöseriet). Det är i denna
princip som Liker tar upp fördelarna med enstycksflöde, vilket i v̊ardorganisation
kan ses som självklart, eftersom det inte förkommer massproduktion d̊a varje pati-
ent behandlas individuellt.

Visualisera innebär att alla ska ha en överblick över vad som p̊ag̊ar, till ex-
empel ska det genom visualisering vara möjligt att avgöra vart i v̊ardkedjan en
patient befinner sig. Fördelar med visualisering är att inga problem förblir dolda
samt att effektiviteten ökar d̊a mycket av informationen lätt kan kommuniceras och
först̊as med blotta ögat. Liker beskriver en princip som bygger p̊a samma idéer ”att
använda visuell styrning för att undvika att problem förblir dolda”. I denna princip
ing̊ar verktyget 5S vilket Rasmuson bekräftar att Karolinska använder sig utav i
flödesarbetet.

Principen rätt fr̊an början innebär att behandlingen av patienten ska bli rätt
fr̊an början s̊a att det inte dyker upp n̊agra komplikationer längre fram i flödet.
D̊a problem förhindras redan fr̊an start blir flödet effektivare d̊a inga problem kan
fördröja flödet. Exempel p̊a detta är att specialistläkarna är med redan i början
av flödet, vilket leder till att patienten f̊ar rätt diagnos tidigt. P̊a s̊a sätt undviker
sjukhuset ”slöseriet” att genom remisser skicka runt patienten till olika avdelningar
innan patienten kan f̊a rätt v̊ard. Denna princip kan ses som en justerad version av
Likers princip men d̊a Karolinskas flöden inte g̊ar att stoppa p̊a samma sätt som
en produktionslinje, använder de sig endast utav den del av principen.

Flöden som har många patienter ska i s̊a stor utsträckning som möjligt stan-
dardiseras för att p̊a s̊a sätt minska behovet av dokumentation och kommuni-
kation. Standardiserade flöden leder ocks̊a till en större förutsägbarhet av flödet
vilket underlättar planeringen av resurser och tider. Men standardiserade flöden
ligger även i grunden för förbättringsarbetet. Denna princip är i nästintill direkt
överensstämmande med Likers princip om ”att lägga standardiserade arbetssätt till
grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet”. Det enda som skiljer
dem åt är att Karolinskas princip saknar delen om personalens delaktighet, även om
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principen innefattar tankarna om ständiga förbättringar. Ett skäl till detta kan vara
att det inte är personalen själva som utarbetar de standardiserade arbetssätten p̊a
Karolinska. Istället är det en separat avdelning som utarbetar de standardieserade
arbetssätten och sedan ska personalen se till att dessa implementeras i de dagliga
arbetet. Rasmuson nämner att personalen f̊ar komma med förslag till förbättrade
arbetssätt, dock är det sedan inte de själva som utformar dessa.

Att takta bygger p̊a tanken om att olika delar av patienternas flöde tar olika l̊ang
tid, vilket betyder att om en del i ett flöde arbetar effektivt spelar detta ingen roll
om en annan del av flödet arbetar ineffektivt. Målet är att h̊alla en jämn takt i hela
flödet. Fördelarna med att l̊ata flödet h̊alla en jämn takt är att slöseriet minskar
d̊a exempelvis onödiga väntetider utesluts ur flödet och stresstoppar undviks. Den-
na princip kan kopplas till Likers princip om att ”jämna ut arbetsbelastningen”.
Genom att jämna ut arbetsbelastningen blir det enklare att beräkna prognoser p̊a
exempelvis personalbehov och skapa en bättre arbetsmiljö.

Genom att ständigt pröva och utvärdera sina arbetsätt kan Karolinska säkerställa
att flödena fungerar effektivt och samtidigt skapar en grund för förbättrade ar-
betssätt. Dessa förbättringar är det som driver utvecklingen av arbetssätten till att
uppn̊a en högre kvalitet och säkerhet. Denna princip är en fortsättning av Standar-
disera d̊a förbättringar först kan komma ur standardiserade arbetssätt. Principen
pröva har dock ingen direkt översättning till n̊agon av Likers principer utan är
en omarbetad version utav principen om att bli en lärande organisation genom att
oförtröttligt reflektera. Visserligen handlar Likers princip om ständiga förbättringar
men när det kommer till att bli en lärande organisation är detta inte lika tydligt i
Karolinskas princip.

Av de fjorton principerna som återfinns i The Toyota Way bygger Karolinskas
flödesarbete enbart p̊a sex utav dem. En av de fjorton principerna som Karolinska
valt att bortse ifr̊an är att l̊ata efterfr̊agan styra för att undvika överproduktion.
Detta kanske d̊a det till en början kan anses vara omöjligt för ett sjukhus att
tillämpa. David Fillingham p̊ast̊ar dock att det finns mönster för efterfr̊agan av
sjukv̊ard beroende p̊a säsonger veckodagar (Fillingham, 2008).

Andra principer som denna studie inte kunnat koppla till Karolinskas arbeta är
det l̊angsiktiga perspektivet, att endast använda sig utav väl utprovad och p̊alitlig
teknik, att utveckla enast̊aende ledare, medarbetare och leverantörsrelationer, att
fatta välgrundade beslut och verkställa dem snabbt samt principen om att lösa
problem genom att se det med egna ögon. Visserligen kan m̊anga av dessa principer
finnas implicita i deras arbete men detta är inget den här studien kan bekräfta
d̊a det inte framg̊att i n̊agon av den insamlade datan. Rasmuson nämner dock
leverantörsrelationerna. Hon beskriver att de är medvetna om att deras relation
med till exempel ambulansen kan förbättras. Hon tog ett exempel fr̊an förflyttning
av patienter där det kan skilja flera timmar i väntan p̊a en tillgänglig ambulans
beroende p̊a om en patient m̊aste förflyttas sittandes eller liggandes.

Fr̊agan är d̊a varför Karolinska valt att bortse fr̊an vissa delar ur Leans orginal-
filosofi. Rövik presenterar i sin teori ett resonemang kring att organisationer väljer
att delvis imitera recept vilket kan ses som det Karolinska gjort d̊a de valt att
enbart plocka ut de delar som de själva anser passa i verksamheten.
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För att ta ett mer övergripande perspektiv p̊a Lean som arbetssätt best̊ar hälften
av principerna av en teknisk del, det vill säga alla verktyg. Den andra hälften best̊ar
av en filosofisk del, dessa principer förklarar istället hur företagets ska utvecklas och
drivas. Intressant är att Karolinskas flödesarbete till större del enbart best̊ar utav de
tekniska principerna. Detta i sin tur leder till fr̊agan ifall en organisation verkligen
kan arbeta framg̊angsrikt med Lean som recept utan att ta till sig den filosofiska
hälften? Liker belyser fr̊agan och menar att detta är den största anledningen till
att många organisationer tror sig vara Lean inte är det. De flesta organisationer
nöjer sig enbart med att tillämpa de verktyg som finns inom Lean. En anledning
till detta kan vara att de filosofiska delarna kan strida mot organisationens kultur.
En studie av Bhasin och Burcher visar att endast cirka tio procent av alla företag
i Storbritannien som valt att implementera Lean lyckas. En av anledningar till
detta nämner de vara att implementeringen kräver alldeles för stora uppoffringar i
företagskulturen (Bhasin and Burcher, 2006)

5.3.2 Implementeringen

De första avdelningarna som började arbeta utefter Karolinskas flödesprinciper var
akutmottagningarna, totalt 16 stycken (8 i Huddinge, 8 i Solna). Akutmottagning-
arna kunde snabbt p̊avisa goda resultat, till exempel akutmottagningen i Huddinge
som lyckats halvera väntetiden redan 1 år efter införandet (Informatonsavdelning-
en). I och med framg̊angen har flödesarbetet breddats till fler avdelningar, bland
annat laboratorie- och röntgenavdelningen (Informationsavdelningen, 2011). Imple-
menteringen utav Karolinskas flödesarbete sker avdelning för avdelning d̊a sjukhu-
sen helt enkelt är för stora för att implementera flödesarbetet p̊a alla avdelningar
samtidigt. Metodiken för implementeringen, som är en standard, best̊ar av 4 stycken
faser, fas 0 till fas 3, se figur 1.

Fas 0, som även kallas för överenskommelsefasen, innebär att avdelningen för
strategisk verksamhetsutveckling bestämmer ett visst förbättringsinitiativ i form av
ett sorts kontrakt. Kontraktet innefattar en säkerställning att de berörda medarbe-
tarna deltar i förbättringsarbetet, vilka resurser som kommer att krävas, vilka mål
som ska n̊as, vilka risker som finns samt hur uppföljningen ska ske. Fas 1 innefattar
själva framtagningen utav de nya arbetssätten. I Fas 1 börjar en utvald grupp med
att studera den avdelning som ska implementera det nya arbetssättet för att se vad
som kan förbättras, vilka problem som är specifika för avdelningen och s̊a vidare.
När framtagningen är klar och den berörda avdelningen vet vad som ska göras,
p̊abörjas Fas 2. Denna fas innefattar själva implementeringen för att sedan mynna
ut i Fas 3 som g̊ar ut p̊a att genomföra ständiga förbättringar(Rasmuson, 2012).

Rasmuson berättar att cirka tjugo procent av avdelningarna ligger p̊a fas 1, hela
sjuttio procent ligger p̊a fas 2 och endast tio procent ligger p̊a fas 3, se figur 2. Det-
ta innebär att det fortfarande är nittio procent av avdelningarna som inte börjat
med de ständiga förbättringarna. Detta kan kopplas till problematiken om att de
flesta organisationer eller i detta fall avdelningar nöjer sig med att enbart tillämpa
Lean-verktygen. Detta kan kopplas till Alvessons argument om sv̊arigheten med att
ändra kulturen i en organisation, d̊a det är relativt lätt att ändra arbetssätten men
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Figur 1: Implementering av flödesarbetet, implementeringens olika faser,
överenskommelse om ett visst förbättringsalternativ, framtagning och implemen-
tering av alternativet samt utveckling genom ständiga förbättringar.

Figur 2: Implementering av flödesarbetet, hur Karolinskas olika avdelningar ligger
till i dagsläget, där nittio procent inte tagit sig förbi implementeringsfasen.
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betydligt mycket sv̊arare att ändra en kultur. Detta resonemang kan ocks̊a kopplas
till Bhasin och Burcher studie om hur anledningen till att företag inte lyckas med
implementeringen av Lean är att det krävs väldigt stora kulturella uppoffringar för
att lyckas.

5.3.3 Ledarens roll

Flödesarbetet har lett till att ställts nya krav p̊a chefsrollen. Bland annat har det
tillkommit nya tjänster i form av flödesledare. Flödesledaren ansvarar för att vara
den drivande kraften bakom flödesarbetet p̊a respektive enhet. Detta är n̊agot som
även Liker förespr̊akar, han menar att istället för att nyanställda bör organisationen
utveckla ledare i företaget. P̊a detta sätt menar Liker säkerställer organisationen
att även ledarna arbetar utefter företagets värderingar och kultur. Fr̊agan är bara
om Karolinska genom detta säkerställer att ledningen stödjer Leanarbetet? Genom
att utse vissa chefer till flödesledare utesluts inte att andra chefer arbetar mot ett
annat h̊all, eller inte stödjer flödesarbetet. Alvesson benämner detta som subkultu-
rer och menar att en organisation ofta inte bara best̊ar av en kultur utan av flera
subkulturer i en kultur som kan skilja sig fr̊an olika delar i organisationen (Alvesson,
2009). Detta är ett resonemang som Rasmuson bekräftar d̊a hon nämner att en av
deras största utmaningar är att f̊a med alla äldre chefer som inte tror p̊a Lean som
styrform. Detta resonemang kan ocks̊a det kopplas till varför s̊a många avdelningar
p̊a Karolinska inte tagit sig förbi fas 2 i implementeringen av flödesarbetet.

5.3.4 Förbättringstriangeln

Karolinska bedriver flödesarbetet utifr̊an en modell de kallar för förbättringstriangeln
och som Rasmusson beskrev som Karolinskas Lean-hus. Lean-huset eller TPS-
templet som det ocks̊a ibland kallas beskrivs i boken Lean gör avvikelser till framg̊ang.
Huset bygger p̊a att hela tiden sträva efter högsta möjliga kvalitet, kortast ledtid
och lägst kostnad. Detta ska uppn̊as genom det tv̊a stöttepelarna Just-in-Time och
Jidoka. Till grund ligger utjämning som enligt Petersson m.fl är en förutsättning
för att kunna uppn̊a effektiva lösningar inom ramen för de tv̊a pelarna, se figur
3. Karolinskas flödestriangels tre hörn st̊ar för metod, process och samarbete, se
figur 4. Flödesarbetet utg̊ar alltid med patienten i centrum och genom samarbete
mellan de olika enheterna, ett kontinuerligt flöde (process) och rätt v̊ard (metod)
ska sjukhuset n̊a sina mål. Som grund ligger sjukhusets grundläggande värderingar
som tagits fram tillsammans med de anställda; ansvar, medmänsklighet och hel-
hetssyn. Skillnaden mellan dessa tv̊a illustrationer styrker delvis Röviks teori om
delvis imitation och omsmältning. Som studien tidigare har visat verkar det som om
Karolinska valt ut vissa delar av Lean som de tycker passa organisationen. Sedan
har de tillsammans med sitt egna tidigare arbetssätt kombinerat i dessa delar och
genom omsmältning skapat en egen unik modell.
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Figur 3: Lean-huset, Peterssons tolkning utav Lean-huset, med dess vision, huvud-
principer, principer och grund

5.3.5 Förbättringscykeln

För att lyckas med sitt förbättringsarbete använder sig Karolinska sig av en förbättringscykel.
Denna p̊aminner mycket av Leans PDCA-cykel förutom att de bytt ut C mot S där
C st̊ar för check (kontrollera). Förbättringscykeln är uppdelad i fyra faser; Plan
(planera), Do (genomföra), Study (utvärdera) och Act (standardisera), se figur 5.

I planeringsfasen prioriteras förslag – vad som ska göras. Planeringsgruppen
utg̊ar fr̊an patienternas behov och försöker hitta grundorsaken till eventuella pro-
blem. Under genomförandefasen utförs förbättringsarbetet enligt de förslag som
kommit fram under planeringsfasen. Utvärderingsfasen utvärderar resultaten av
förbättringsarbetet för att ta reda p̊a vad som fungerat och vad som inte fungerat.
Om förbättringsarbetet varit framg̊angsrikt måste detta säkras genom standardise-
ring. Därefter utvärderas det om förbättringsförslaget kan komma till användning
n̊agon annanstans i organisationen.



Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol? 30

Figur 4: Flödestriangeln, Karolinskas egen tolkning av Peterssons Lean-hus.

Figur 5: Förbättringscykeln, Karolinskas egen tolkning av Leans PDCA-cykel.
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6 Diskussion

Studien visar att Karolinska universitetssjukhuset inte använder sig av Leans or-
ginalfilosofi fullt ut. Istället har de använt sig utav många av de verktyg som filosofin
erbjuder och anpassat dessa utefter sin egen verksamhet. Detta tror vi inte är n̊agot
unikt med tanke p̊a problematiken att Lean inte bara kommer fr̊an ett land med en
s̊a pass olik kultur som Sveriges, utan ocks̊a det faktum att modellen kommer fr̊an
en verkstadsindustri. En anledning till att Karolinska endast arbetar med Lean som
en verktygsl̊ada tror vi vara att den svenska organisationskulturen helt enkelt st̊ar
i vägen för de filosofiska delar som Lean förespr̊akar. Detta kopplar vi samtidigt till
Röviks teorier om anpassning utav recept. Karolinska har förmodligen genomfört
delvis imitation i den grad att de valt ut de delar som ger en direkt p̊averkan p̊a
verksamheten. Allts̊a de delar som ses ge direkt p̊averkan p̊a organisationens re-
sultat. Motivationen till att välja Lean som styrverktyg tror vi är en blandning av
de perspektiv som Rövik presenterar. Vi tror att fr̊an början s̊ags Lean som ett
direkt verktyg som löste de problem sjuhuset stod inför för att senare g̊a över till
en symbol för att vilja förknippas med en viss identitet. I och med att s̊a många
andra sjukhus börjat arbeta med Lean och p̊avisat goda resultat ville inte Karo-
linska riskera att förknippas som omoderna och bak̊atsträvande. Vi tror även att
NPM omedvetet har haft en bidragande effekt d̊a det politiska klimatet satt press
p̊a sjukhusledningen att förändra verksamheten.

6.1 Implementeringens direkta koppling till organisations-
kulturen

Problemen som Karolinska p̊avisar i implementeringen tror vi har en direkt koppling
till organisationskulturen, d̊a Karolinska best̊ar av många enheter och förmodligen
därmed många subkulturer. Det är nästintill omöjligt att vara medveten om alla
dessa olika kulturer. Därmed försv̊aras arbetet med att förändra kulturen, d̊a det
helt enkelt bli för omfattande. För att lyckas med Lean tror vi att det är viktigt
att vara medveten om dessa komplikationer och samtidigt inse att filosofin är s̊a
mycket mer än en verktygsl̊ada. Men det är ingen enkel uppgift d̊a den filosofiska
biten utav Lean kräver en omfattande kulturell förändring vilket kan ta flera decen-
nier. Om Karolinska verkligen vill lyckas med Lean m̊aste de minska omfattningen
utav förändringen d̊a det krävs enorma resurser att förändra en hel verksamhet. Vi
tror att det krävs en grundläggande kulturanalys av organisationen innan en stor
organisatorisk förändring kan p̊abörjas. Genom en kulturanalys kan organisationen
göra de annars dolda delarna av kulturen som försv̊arar implementeringen synliga.
P̊a detta sätt kan organisationen skapa en bild utav vilka sv̊arigheter de st̊ar inför.
Genom denna medvetenhet tror vi det bli enklare att planera och handskas med de
motg̊angar kulturen kan medföra. Dessutom måste de acceptera att förändringen
b̊ade kommer vara kostsam och tidskrävande. Lean som recept har enorm potenti-
al men kräver att ledningen är medveten om komplexiteten som en förändring av
organisationskulturen medför. Vi tror ocks̊a att organisationer måste vara medvet-
na om sina begränsningar och ibland acceptera att implementeringen kanske inte
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kommer att leda ända fram. Fr̊agan är bara om det verkligen gör n̊agot?

6.2 Är delvis imitation tillräckligt?

Lean är en verktygsl̊ada med otaligt många bra och effektiva verktyg. Att välja ut
de verktyg som är tillämpningsbara i den egna verksamheten och anpassa dessa är
kanske inte helt fel. Det viktiga är att vara medveten om och inse att det kanske
bara är det man ska göra. Risken finns dock att om en organisation enbart väljer att
tillämpa verktygen inom Lean kan det lätt uppfattas som en ren rationalisering av
arbetsprocesser. Om organisationen istället även väver in de filosofiska principerna
f̊ar organisationen hjälp till att använda teknikerna och genom de värderingar Le-
an st̊ar för uppmuntra till personalens delaktighet. Senare kan det konstateras att
den kulturella förändringen som Lean kräver inte sker ”över en natt”. De filoso-
fiska principerna hjälper dock företagen till att beh̊alla och utveckla kulturen med
hjälp av att utveckla medarbetare och ledare genom bland annat intern rekryte-
ring. Toyota, vars ledarskap g̊att genom flera generationer, är ett utmärkt exempel
p̊a hur en kultur kan beh̊allas inom ett företag med hjälp av Lean, å andra sidan
behövde inte Toyota genomg̊a n̊agon kulturell förändring d̊a hela filosofin utg̊ar fr̊an
denna kultur.

Om en organisation ger sig in i att adoptera hela recept måste de s̊aledes vara
villiga att offra b̊ade resurser och tid för att ändra en kultur som förmodligen inte
kommer ge resultat p̊a flera decennier. Allts̊a är det kanske inget en organisation ger
sig in p̊a om de driver en verksamhet som lever p̊a gränsen till konkurs. I s̊adana fall
kanske en delvis imitation passar bättre. För ett sjukhus som Karolinska är idéen
om att ändra kulturen och försöket att adoptera hela konceptet inte en s̊a dum
idé d̊a ett sjukhus inte löper samma risk och därför kan en förändring av kulturen
vara en god idé. Fr̊agan är bara om Karolinska verkligen vill ändra kulturen? Vill
vi leva i ett samhälle där fler och fler rutinmässiga kontroller försvinner p̊a grund
av att de anses som slöseri? Ger det en effektivare v̊ard? Ja, det beror ju p̊a vad
som definieras som effektiv v̊ard? Är det genom att använda s̊a lite resurser som
möjligt, eller är det att genom rutinmässiga kontroller upptäcka sjukdomar redan
vid ett tidigt stadium? Viktigt att p̊apeka är att detta resonemang bara är en tes
och att denna studie inte har n̊agra belägg för att rutinmässiga kontroller leder till
att sjukdomar upptäcks tidigare. Vi tror absolut att dagens sjukv̊ard kan bli mer
effektiv, det är dock viktigt att de aktiviteter som rationaliseras bort inte g̊ar ut
över patientens hälsa.
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7 Slutsats

Karolinska använder sig inte utav Leans orginalfilosofi utan har genom delvis imi-
tation valt ut de verktyg som de anser vara användbara i deras verksamhet och
därefter skapat egna versioner av dessa verktyg. Värt att notera är att de bara
valt att tillämpa en av de m̊anga kulturrelaterade principerna, nämligen ständiga
förbättringar. Det är dock endast tio procent utav alla Karolinskas avdelningar
som lyckats implementera just denna princip. För att Karolinska ska lyckas med en
implementering måste de;

• Minska omfattningen utav förändringen d̊a det krävs enorma resurser att
förändra en hel verksamhet samtidigt.

• Vara medveten om vilka olika subkulturer som finns i verksamheten, detta
för att först̊a vilka hinder de st̊ar inför.

• Inse att implementeringen tar l̊ang tid och kräver stora resurser.



Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol? 34

8 Ordlista

JIT - Just in time

Jidoka – Automatisering kombinerad med mänsklig intelligens

Kanban - Dragande system

TPS - Toyota production system

NPM - New public management

TQM - Total quality management

Kaizen - Ständiga förbättringar

Hansei - Ständig reflektion
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Lean i Sjukv̊arden - Ett tillämpat verktyg eller en symbol? 36

Informatonsavdelningen. Huvudstrategier 2008 karolinska universitetsjukhuset.

Bengt Jacobsson. Hur styrs förvaltningen? – Myt och verklighet kring departemen-
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Bilaga 1 - Intervjufr̊agor

Beskriv ert leanarbete, fr̊an implementeringen till idag och framöver.
Hur definierar ni kvalitet?
hur mäter ni kvalitet?
Hur länge har ni arbetet med Lean?
Varför valde ni just Lean som styrverktyg?
Har ni anlitat n̊agra externa parter i arbetet?
Vilka specifika delar i Lean använder ni?
Följer ni de 14 punkterna?
Hur sätter ni kunden i fokus?
Har de anställda möjlighet att p̊averka? Hur?
Budgeteras ”öronmärkta” pengar för förbättringsarbete?
Hur många har varit delaktiga vid införandet?
Anser ni att Lean fungerar?
Hur gick implementeringen till?
Kan ni visa p̊a n̊agra konkreta förbättringar som gjorts?
Vilka sv̊arigheter har ni stött p̊a? Största utmaningen?
Ser ni n̊agon nackdel med Lean inom v̊arden?
Hur är ni unika fr̊an andra tror ni?


