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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är huvudsakligen att ta reda på hur det kommer sig att Lean har 

implementerats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med stor framgång, medan det inte fått 

samma genombrott på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Empirin är baserad på semistrukturerade 

intervjuer som genomförts med tre intervjupersoner från respektive sjukhus för att få både ledningens 

och medarbetarnas uppfattning. Empirin har sedan analyserats utifrån våran teoretiska referensram som 

omfattar New Public Management, Service Management Theory, Värdestjärnan, Lean, Lean Healthcare 

samt Värdebaserad Vård.

 

Vi har kunnat urskilja skillnader mellan sjukhusens sätt att förbereda och implementera Lean samt 

effekterna av arbetet. Bland annat visar resultatet att Karolinska Universitetssjukhuset varit bättre på att 

utbilda och informera sina arbetare och därmed motivera och engagera dem, samt varit bättre på att mäta 

och därmed har konkreta resultat att visa på.

 

Nyckelord: Lean Healthcare, Värdebaserad Vård, Karolinska, Akademiska, Förbättringsarbete
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Abstract

The purpose of this paper is to find out why Lean has been implemented successfully at the Karolinska 

University Hospital in Solna, while it did not get the equal breakthrough at Uppsala University Hospital. 

The empirical data is based on semi-structured interviews with three interviewees from each hospital, in 

order to get both management's and employees' perceptions. The empirical data was then analyzed based 

on our theoretical framework which includes New Public Management, Service Management Theory, 

Value Star, Lean, Lean Healthcare and Value-Based Care.

 

We have been able to determine the differences between the hospitals' way to prepare and implement 

Lean and the impact of that work. Among other things, the results show that Karolinska Hospital has 

been better when it comes to educating and informing their workers and thus motivate and engage them, 

they have also been better at measuring and therefor had concrete results to show.
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1. Inledning
___________________________________________________________________________________

I det inledande avsnittet redogör vi vårt val av ämne. Här beskriver vi den problembakgrund som ligger 

till grund för frågeställningar, syfte och avgränsningar.

___________________________________________________________________________________

1.1. Bakgrund
 

Under de drygt 250 år vi genom befolkningsstatistiken kan följa folkhälsan i Sverige kan vi konstatera 

att det skett en dramatisk utveckling. Vi har gått från 1700-talets höga dödlighet till dagens betydligt 

lägre nivåer. Den stora variationen under tidigare århundraden var delvis föranledd av krig och 

missväxt, men också av infektionssjukdomar som tuberkulos, smittkoppor, rödsot och tyfoidfeber 

(Sundin m fl, 2005). Den stora utvecklingen från 1700-talet till idag bygger till stor del på att man 

strävat efter att förbättra sjukvården vad gäller kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet 

(Nordenström, 2014).

 

Den svenska vården står idag inför stora utmaningar.  I takt med en åldrande befolkning (Statistiska 

centralbyrån, 2015) och en ökning av läkemedelskostnader, som till stor del förklaras av ökad 

förskrivning av nya effektiva läkemedel och alltmer högspecialiserade behandlingar (Socialstyrelsen, 

2015), förväntas kostnaderna inom sjukvården öka påtagligt fram till år 2030. Utan någon form av 

produktivitetsökning förväntas kostnaderna öka med 2,8 procent per år. Med en viss ökning av 

produktiviteten kommer kostnaden att öka med 1,6 procent per år. Dessa siffror kan jämföras med 

finansieringsutrymmet. En sådan jämförelse illustrerar den finansieringsbrist som förväntas uppstå i 

framtiden (se figur 1, s. 5). Detta gör att man inom svensk hälso- och sjukvård kontinuerligt måste 

undersöka vad som kan göras för att ge patienterna en bättre vårdkvalitet, och samtidigt skapa bättre 

fungerande och mer kostnadseffektiva verksamheter.
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Figur 1. Prognostiserad utveckling av kostnader och finansieringsutrymme i sjukvården till år 2030 (Tillväxtverket, 

presentation av Jörgen Lindell, 2005)

 

Den svenska vårdens kvalitet utmanas också av lagstiftningen. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

paragraf 2a, kan man bland annat läsa följande: ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Detta innebär att den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet”. Idag finns mycket mer information tillgänglig för svenska patienter än vad som var fallet 

tidigare. Det finns mycket information på nätet, och det är därmed lätt att hitta relevant information 

(även om det kan finnas problem när det gäller källkritik). Pressen på vården ökar då patienter idag har 

en bredare medicinsk medvetenhet i och med att medicinsk information är mer lättillgänglig. Detta gör 

att patienterna i större utsträckning kan ifrågasätta saker inom vården. Patienterna kan idag ställa högre 

krav på sjukvården än vad tidigare generationer kunnat (Starbrink, 2011; Thurfjell, 2011).

 

Långa väntetider är också något som för med sig att färre patienter får vård (Rothenborg, 2014). Sverige 

är ett av de länder inom OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) som 

har flest antal läkare per tusen invånare. Samtidigt så är antalet läkarbesök per invånare och år på en 

betydligt lägre nivå än genomsnittet inom OECD. Svenska läkare har lägst antal patienter inom OECD-

länderna. En svensk läkare möter 903 patienter per år jämfört med OECD-snittet 2 167 patienter. 

Motsvarande siffror är för Danmark 2 069, för Kanadas 3 176 och för Japan 8 421. Det låga antalet 

patientbesök per läkare beror emellertid inte på att svenska läkare ägnar mer tid åt varje enskild patient - 

en stor del av arbetstiden går istället till administration (Fölster m fl, 2003).
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att den svenska sjukvården idag står inför stora utmaningar. 

En analys av svensk sjukvård ur ett Lean-perspektiv ter sig därmed både relevant och intressant.

1.2. Problemdiskussion
 

Ett återkommande tema i dag är att sjukvården försöker förbättra effektivitet och produktivitet. Till följd 

av detta har många förändringar skett inom den svenska sjukvården under det senaste decenniet för att 

skapa en effektivare sjukvård utifrån existerande ekonomiska förutsättningar som samtidigt kan erbjuda 

en vård med bra kvalitet (Socialstyrelsen – Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009). En av de senaste 

effektivitetsmodellerna som sjukvården har tagit efter är Toyotas Productions System, Lean. 

Grundtanken är att minimera kostnader genom att reducera allt slöseri samt att standardisera så långt det 

är möjligt (Björnland, Persson & Virum, 2010).

 

Uppmärksamheten kring Lean har de senaste tio-femton åren ökat i takt med att Lean implementeras 

inom den offentliga sektorn. Enligt Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan, är trenden i 

offentlig sektor tydlig - Lean är inne (LeanForum, 2014).

 

Lean är enligt många ett framgångsrikt recept för effektivisering av exempelvis flöden inom sjukvården. 

Exempel på flöden inom ett sjukhus är patientflöde, materialflöde, labbanalyser, operationer, 

remissflöden, akutmottagning, information mm (Edvinsson, 2013). Genom att först identifiera slöserier 

eller arbetshinder i form exempelvis av dubbelarbete, väntan på undersökningstider, onödiga 

förflyttningar mm, för att sedan eliminera dessa har man kunnat mäta förbättringar. Med hjälp av 

visuella lösningar som tavlor och verktygsväggar har man sparat tid och på så vis skapat ett bättre flöde 

av patienter (Brandt, 2013). På sådana tavlor kan man exempelvis skriva ner olika aktiviteter, tidsplaner 

samt en lista av ansvariga så att alla har tillgång till den information och på så sätt bättre kan planera det 

dagliga arbetet. Enligt Liker (2004) är visualisering är ett bra sätt att synliggöra problem. 

 

Trots att det finns framgångsrika exempel är implementeringen av Lean inom sjukvården kontroversiell. 

Den stora skillnaden mellan tillverkningsindustrin där man arbetar med maskiner och sjukvården där 

man arbetar med människor gör att det inte kan implementeras på samma sätt. Enligt Gävleforskaren 

Bengt Halling visar studier att 90 procent av alla försök att införa Lean misslyckas (Jersenius, 2013). 
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Organisationskonsulterna Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål och Frank Bertil 

Johnsson kommer i sin studie om 50 Leanresor (Ivarsson m fl., 2013) fram till att 43 av dem 

misslyckats. Alltså hade endast sju av organisationerna lyckats med att införa metoderna och uppnå 

önskat resultat. Jakob Hallencreutz (2012), som har forskat inom moderna organisationer, kommer i sin 

doktorsavhandling till slutsatsen att det inte finns något "bästa sätt" när det kommer till att genomföra 

förändring. Varje organisation måste hitta den lösning som passar bäst utifrån de rådande 

förutsättningarna, målen och ledare (Hallencreutz, 2012).

Leanexperterna Per Ola Post och Torgny Veibäck (2013) anser att Lean har missuppfattats och att det 

används på fel sätt inom sjukvården. De menar att Lean ska vara ett sätt att nå slutmålet, inte ett slutmål 

i sig. Det ska vara en metod för ledarskap samt för att uppnå långsiktig tillväxt. Post och Veibäck (2013) 

påstår bland annat att sjukvårdens tillvägagångssätt är fel, att man saknar respekt för människor, att man 

är kortsiktig samt att man fokuserar på verktyg och metoder istället för att fokusera på helheten. De 

anser att sjukvårdens sätt att tillämpa Lean tydligt visar att man inte förstår vad som tillför värde för 

kunden (Post & Veibäck, 2013).

Genom sekundär data som behandlar temat “Lean inom sjukvården” har vi alltså fått uppfattningen att 

Lean inom sjukvården är kontroversiellt. Det finns både motståndare och försvarare (Elliasson, 2014; 

Bertholds, 2010; Eldh, 2014, Borgström, 2010).

 

Sjukhusen som ligger i vårt intresse - Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i 

Uppsala - har bägge implementerat Lean i sin sjukvård. På Karolinska Universitetssjukhuset har man 

länge arbetat med flöden, där påbörjades arbete för ett omtag kring utvecklingsarbetet vid Medicin-

Kirurgi 2-divisionen år 2012. Sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset beslutade att införa Lean år 

2009.

 

1.3. Frågeställningar

Hur har man tolkat samt implementerat Lean inom respektive sjukhus?

Vilka faktorer avgör hur väl man lyckas med sitt Lean-arbete?
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Hur kommer det sig att Lean fungerat så väl på Karolinska Sjukhuset medan det inte fick samma 

genombrott på Akademiska Sjukhuset?

 

1.4. Syfte
 

Syftet är att genom en komparativ studie ta fram de faktorer som ligger bakom den lyckade 

implementeringen av Lean på ett sjukhus medan implementeringen på ett annat sjukhus inte fick lika 

stort genombrott. Vidare är syftet att hitta likheter och skillnader mellan de två sjukhusen vad avser hur 

man valt att tolka samt implementera Lean.

 

1.5. Avgränsningar
 

Uppsatsen undersöker införandet av Lean inom den svenska sjukvården. Inom sjukvården har vi valt att 

undersöka sjukhus och avgränsat oss från vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Då det är ett flertal 

sjukhus som infört Lean i Sverige har vi avgränsat oss till två sjukhus. De två studieobjekten är 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. På Karolinska har vi valt 

att studera division Medicin-Kirurgi 2, då den divisionen vunnit det Svenska Leanpriset år 2014 för sitt 

framgångsrika arbete. På Akademiska sjukhuset har Lean-arbetet inte haft samma avdelningsmässiga 

uppdelning och vi har därför inte avgränsat oss till någon specifik del av sjukhuset.

 

Det är viktigt att notera att undersökningen är av en mer explorativ karaktär. Vi ville se vilka olika 

faktorer som förefallit ha betydelse på de två aktuella sjukhusen. Därför har vi arbetat med ett begränsat 

empiriskt underlag. Utifrån vår analys skulle man sedan kunna gå vidare och göra en bredare studie med 

ett större empiriskt material, men detta rymdes inte inom ramarna för föreliggande undersökning.
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2. Metod
___________________________________________________________________________________

I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår studie. Vi beskriver vilken 

metod vi använt oss av och vad den innebär. Vi beskriver också vårt urval, hur vi genomfört 

undersökningen och avslutar med metoddiskussion.

___________________________________________________________________________________

 

2.1. Val av metod

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats då vi ansåg den vara lämpligast när det kommer 

till undersökningens syfte, att genom en jämförelse av två sjukhus ta fram de faktorer som påvekar hur 

väl man lyckas med implementeringen av Lean. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vår 

undersökning i grunden handlar om hur en viss företeelse tar form och för att bättre kunna förstå det 

som sker (Holme & Solvang, 1997). Att intervjuerna var av semistrukturerad karaktär innebar att vi 

hade en lista över specifika teman som skulle beröras (intervjuguide), men de som vi intervjuade hade 

stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt. Intervjuprocessen var flexibel, det vill säga frågor som 

inte ingick i intervjumallen kunde också ställas. I stort sett ställdes frågorna i den ursprungliga 

ordningen till samtliga intervjupersoner (Bryman & Bell, 2013). 

Fördelen med semistrukturerade intervju är att forskaren styr över den information som denne vill få ut 

samt att man kan få mer än endast svaret på frågan och ta sig an specifika frågeställningar (Bryman & 

Bell, 2013). Den kvalitativa intervjuns styrka är att den liknar ett vanligt samtal där forskaren utövar den 

minsta styrningen vad gäller intervjupersonerna. Forskaren ger de tematiska ramarna och låter 

intervjupersonerna påverka samtalets utveckling samtidigt som man måste försäkra sig om att få svar 

inom området som skall belysas (Kvale, 1997). Nackdelen med semistrukturerade intervjuer ligger i 

intervjuns natur, att under intervjuns gång är det den svarande som bestämmer hur och vad denne vill 

svara (Bryman & Bell, 2013).
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2.2. Urval

Statistisk generalisering och representativitet är inga centrala syften i kvalitativa intervjuer (Holme & 

Solvang, 1997). Urvalet av intervjupersoner blir dock ändå en avgörande del då syftet med våra 

kvalitativa intervjuer var att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga 

uppfattningar om det fenomen vi studerade. Holme och Solvang (1997) skiljer mellan informant- och 

respondentintervju. En informantintervju innebär att man pratar med en person som själv står utanför 

den företeelse som studeras men som har mycket att säga om det. I vårt fall var det lämpligast att 

använda sig av en respondentintervju vilket innebar att vi intervjuade personer som själva var delaktiga 

och direkt påverkade av implementeringen av Lean-konceptet på respektive sjukhus (Holme & Solvang, 

1997).

Vid valet av intervjupersoner som representerade medarbetare använde vi oss av ett snöbollsurval som i 

vårt fall var en följd av bland annat att en medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset hänvisade 

till andra medarbetare som skulle kunna passa vår undersökning (Bryman & Bell, 2013). Dessa blev 

sedan uppringda och tid för intervju hade bokats in. Valet av intervjupersoner som representerade 

ledningen har främst grundats på deras erfarenhet inom sjukvården och Lean-arbete som vi anser vara 

viktiga för att informationen vi får blir så relevant och aktuell som möjligt. Vår intention från början var 

att genomföra personliga intervjuer och för att komma i kontakt med intervjupersoner använde vi oss av 

ett mail där vi förklarade uppsatsens syfte.

Totalt hade vi sex intervjupersoner, tre på vardera sjukhus. På varje sjukhus har vi intervjuat en person 

som representerat ledningen samt två personer som representerat medarbetarna. På Akademiska 

Sjukhuset blev dessa medarbetare en läkare och en sjuksköterska medan det på Karolinska 

Universitetssjukhuset blev två chefsjuksköterskor. 

2.3. Datainsamling

Vi har utarbetat två intervjuscheman, ett för de intervjupersoner som representerade ledningen och ett 

för de som representerade medarbetarna. Frågorna formulerades med syftet att få information inom fyra 

områden för att sedan kunna besvara våra frågeställningar. Dessa områden var: Uppfattning/tolkning av 

Lean, Implementering av Lean, Effekter av Lean samt Lean-arbetet idag. Anledningen till att vi delade 
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in frågor och svar i dessa fyra områden var att de täcker våra frågeställningar. Frågorna utformades 

också med tanke på den teoretiska referensramen och tidigare forskning för att sedan kunna jämföra de 

intervjuades svar med dessa.

Intervjuerna med de två ledarna innehöll mestadels identiska frågor eftersom målet var att sedan kunna 

jämföra deras svar. De bestod av 9 respektive 11 frågor. Frågorna mailades till våra intervjupersoner 

innan intervjun tog plats. Det gjordes för att ge dem möjlighet att förbereda sina svar, samt att kunna ta 

reda på information ifall att det fanns någonting de inte hade tillräcklig kunskap om. Intervjufrågorna 

utvecklades under intervjuns gång i form av följdfrågor som i sin tur skiljde sig åt beroende på 

intervjupersonernas svar.

 

Intervjun med ledaren på Akademiska Sjukhuset genomfördes den 20 april 2015, kl. 13.00 och tog cirka 

30 minuter. Med ledaren från Karolinska Universitetssjukhuset genomfördes intervjun i ett grupprum på 

Södertörns högskola den 23 april 2015, kl 15.00 och tog cirka 60 minuter trots cirka samma antal frågor.

 

Medarbetarintervjuerna innehöll liknande frågor, men till skillnad från ledarnas intervjuschema låg 

fokuset nu mer på frågor gällande utbildning och information, genomförande av implementeringen samt 

reaktioner från medarbetarnas sida. Detta då de inte hade lika mycket att göra med det förberedande 

arbete som gjordes innan implementeringen, utan mest utförde förändringarbetet på uppdrag av 

ledningen.

Tre av de fyra medarbetarintervjuerna var personliga, undantaget var en av chefsjuksköterskorna på 

Karolinska Universitetssjukhuset som fick svara på frågorna via e-mail, då hon inte hade möjlighet till 

en personlig intervju inom givna tidsramar. Intervju med medarbetarna tog cirka 15 minuter var.

För att komplettera primärdatan samt för den teoretiska referensramen genomfördes även en omfattande 

insamling av sekundärdata som främst bestod av tidigare forskningar, avhandlingar samt vetenskapliga 

artiklar inom ämnena sjukvård, Lean, Lean Healthcare och Värdebaserad Vård. Sökningen bland annat 

skett via databasen SöderScholar, GoogleScholar samt genom hemsidor tillhörande bland annat 

Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Till stor hjälp var även biblioteket vid Södertörns Högskola.
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2.4. Bearbetning av empiri

Vi delade upp bearbetning av de kvalitativa intervjuerna vi genomförde i flera steg. Det första steget 

innebar att transkribera intervjuerna som spelats in. Det andra steget handlade om att sammanställa 

deltagarnas svar på för att sedan hitta gemensamma drag samt olikheter i deras svar. För att vara säkra 

på att det inte förekommit några missuppfattningar eller misstolkningar av det som våra intervjupersoner 

berättat om, skickade vi även de sammanställda intervjuerna till samtliga intervjupersoner för dem att 

godkänna. Det avslutande steget av bearbetning handlade om att analysera insamlat material utifrån 

utvalda teorier och tidigare forskningar.

2.5. Metoddiskussion 
2.5.1. Validitet 

Validitet handlar om huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter och beskrivs bland annat som 

begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2013). Det faktum att vi gjorde personliga intervjuer samt att vi hade 

möjligheten att justera frågorna under själva intervjun är något som vi anser kan höja 

begreppsvaliditeten. Det som minskar risk för feltolkningar är att vi noggrant förberett intervjufrågorna 

och  utformat dem utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar samt teoretisk referensram.

Svårigheter vi upptäckte under genomförandet av intervjuer var bland annat att det var svårt att följa det 

utformade intervjuschemat. Det anser vi beror på den semistrukturerade karaktären av själva intervjun. 

Vi upptäckte att svaret på en fråga kunde utvecklas till att svara på även en annan fråga. Vi insåg även 

under intervjuernas gång att alla våra frågor inte var relevanta. Detta kan ha sin grund i att 

organisationerna vi undersökte inte var helt lika - även om de verkar inom samma område arbetade de 

utifrån olika förutsättningar. Genom att utföra en pilotundersökning, där man i förväg prövar sina frågor, 

hade vi eventuellt kunnat reducera problemen med intervjufrågorna och därmed öka validiteten 

(Bryman & Bell, 2013).

Det som hade kunnat höja representativitet av vårt urval är om vi använt oss av ett stratifierat urval då 

man delar in populationen i grupper (strata) (Bryman & Bell, 2013). Fördelen med en stratifierad 

urvalsteknik i vårt fall är att vi skulle kunna samla in mer omfattande empiri inom området vi studerar 
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ur diverse involverades synvinkel. I och med detta anser vi att det som kan ifrågasättas med vår 

undersökning är extern validitet, eller generaliserbarheten, av resultat utifrån perspektivet att det rör sig 

om relativt få antal intervjuer. Sex intervjuer är inte något stort empiriskt underlag i en kvalitativ studie 

och därför bör resultaten tolkas försiktigt, även om det finns tydliga trender i materialet. Vi anser att 

resultatet från vår studie kan vara användbart i liknande undersökningar.

2.5.2. Reliabilitet

Reliabilitet är en annan viktig aspekt när det kommer till studiens trovärdighet och vidrör bland annat 

frågan om någon annan forskare kommer att komma till samma resultat som vi kommit fram till. I de 

flesta fall vid kvalitativa undersökningar är det svårt att uppfylla detta kriterium i och med att det är 

omöjligt att replikera en social miljö och de sociala processer som gäller vid den ursprungligen 

undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

Reliabilitet handlar också om huruvida empirin till undersökningen har samlats in på ett tillförlitligt sätt 

(Bryman & Bell, 2013). I syfte att eliminera möjliga misstolkningar och missuppfattningar av den 

information som vi samlat in genom intervjuer, samt att inte missa något, har vi spelat in intervjuerna. 

Dessutom har vi skickat tillbaka de sammanställda intervjuerna till respektive intervjupersoner för 

genomläsning. Vid analys av insamlad empiri har vi diskuterat mycket om vi var eniga i våra tolkningar 

av intervjupersonernas svar. Dessa åtgärder anser vi vara förebyggande när det kommer till att öka 

reliabiliteten i en undersökning med kvalitativ ansats. 

Sammanfattningsvis anser vi att valet av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var rätt att 

använda till den här undersökningen då intervjupersonerna hade möjlighet att motivera sina svar och 

utveckla sina idéer, samt att frågor kunde ställas i båda riktningarna om något ansågs oklart eller 

otydligt.

10



3. Teoretisk referensram
___________________________________________________________________________________

I bakgrunden har vi belyst ett antal problem som sjukvården står inför. Med hänsyn till de problemen 

har vi valt ett antal teorier. Dessa teorier används för att belysa problemen och även för att analysera 

insamlad data.

___________________________________________________________________________________

3.1. New Public Management
 

New Public Management (NPM) som begrepp indikerar att något nytt har kommit (Almqvist, 2006) och 

växte fram som svar på den kritik som fanns mot offentlig verksamhet, nämligen att den var kostsam 

och ineffektiv. Christopher Hood (1991) konceptualiserade begreppet New Public Management i sin 

artikel “A Public Management for all seasons”. Almqvist (2006) hänvisar till Christopher Hood som 

hävdar att “förändring i sättet att se på styrning, uppföljning och redovisning är en bidragande orsak till 

att NPM vuxit fram.” NPM således är en kritik på den offentliga sektorns progressiva era - PPA 

(Progressive Public Administration) (Almqvist, 2006). PPA bygger på:

•   att offentlig sektor på ett tydligt sätt skulle särskilja sig från det privata näringslivet vad gäller 

affärsmetoder, organisatorisk utformning, strukturer för karriärs- och belöninigssystem osv, och

•   att motverka korruption och favorisering bland politiker och tjänstemän genom formulerandet av 

regler (Almqvist, 2006).

 

PPAs nyckelord var “förtroende” som skulle prägla relationerna i ett nätverk. Förtroendet mellan aktörer 

förväntades resultera i sänkta transaktionskostnader inom offentlig sektor och på så sätt bidra till en 

högre effektivitet. Med NPM växte “accountability” fram, vilket innebar en strävan efter att “synliggöra, 

bryta ned och kategorisera kostnader inom områden och verksamheter där dessa tidigare varit mer eller 

mindre odefinierade” (Almqvist, 2006).

 

Det finns tre byggstenar inom NPM: konkurrensutsättning, kontroll och kontraktstyrning.

Med konkurrensutsättning menas att privata aktörer tillåts på marknaden i och med att offentliga 

monopol avskaffas. Almqvist (2006) nämner att forskning visat på att konkurrensutsättning bidrar till 

11



kostnadsreduceringar. Som en negativ effekt av konkurrensutsättning tar Almqvist upp att det kan leda 

till oro och osäkerhet bland personal.

 

Upphandlingsprocesser i en konkurrensutsätt miljö ska regleras genom kontraktstyrning, vilket också 

medför vissa fördelar: specialisering, marknadsdisciplin, flexibilitet och kostnadsbesparingar. 

Specialisering innebär en möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta leverantörer ta 

hand om kringaktiviteterna. Marknadsdiciplin handlar om att renodla rollerna som beställare (som 

fokuserar på vad som ska presteras) och utförare (som har fokus på hur det ska presteras). Flexibilitet 

har med självbestämmande att göra, att organisationen själv ska bestämma hur mycket som ska 

produceras internt i organisationen respektive beställas av andra leverantörer. 

Idén är att utkontraktering leder till kostnadsbesparingar genom exempelvis lägre personalkostnader 

Decentralisering, som handlar om bland annat uppdelning i mindre överblickbara enheter och tydlig 

målstyrning från ledningen, bidrar till intern kontroll av organisationer i syfte att öka effektiviteten av 

den offentliga produktionen (Almqvist, 2006).

 

Införandet av Lean inom sjukvården kan förknippas med New Public Management som 

sammanfattningsvis innebär att modeller från näringslivet bör implementeras även inom offentlig sektor. 

Detta anser vi kommer oss hjälpa att undersöka intervjupersonernas uppfattning om vad som strategiskt 

ligger bakom sjukhusens strävan att effektivisera flöden.

 

3.2. Service Management Theory
 

Service Management är ett perspektiv som ger företag riktlinjer för utveckling av områden som 

management, marknadsföring, verksamhet, organisationsteori och personalförvaltning samt 

kvalitetsstyrning inklusive service och Total Quality Management (Grönroos, 1994).

Grönroos (1994) hänvisar till Albrecht som definierar Service Management som “hela organisationens 

tillvägagångssätt som gör tjänstekvalitet, som uppfattas av kunden, den viktigaste drivkraften för driften 

av verksamheten”. Begreppet ”Service Management” introducerades på svenska 1982 och på engelska 

1984 (Grönroos, 1994).
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Grönroos beskriver i sin artikel “From Scientific Management to Service Management” (1994) Service  

Management på följande sätt:

1. Service Management är att förstå nyttan kunder får genom att konsumera eller använda utbudet av 

organisationen och hur tjänsterna, ensam eller tillsammans med fysiska varor eller andra typer av 

materiella ting, bidrar till denna nytta, det vill säga, för att förstå hur den totala kvaliteten uppfattas i 

kundrelationer, och hur den förändras över tiden;

2. Service Management är att förstå hur organisationen (personal, teknik och fysiska resurser, system 

och kunder) kommer att kunna producera och leverera kvalitet;

3. Service Management är att förstå hur organisationen bör utvecklas och hanteras så att den avsedda 

nyttan eller kvalitet uppnås; och

4. Service Management är att få organisationen att fungera på så sätt att denna kvalitet uppnås och 

målen för de inblandade parterna (organisationens, kundernas, övriga parter, samhällets, etc.) är 

uppfyllda.

 

Richard Normann introducerade att Service Management består av fem komponenter:

Figur 2. Service Management System (Normann, R., 1992).

 

Marknadssegmentet är den specifika kundtyp för vilken hela servicesystemet utformats.

Servicekonceptet är de fördelar som erbjuds kunden.

Serviceleveranssystemet handlar inte om frakt eller logistik på samma sätt som inom varuproduktion. 

Serviceleveranssystemet är närmast att beskriva som hur kunden kommer i kontakt med tjänsten. 

Normann (1992) urskiljer tre subkomponenter i form av personal, kund och teknologi/fysisk support.

13



Image handlar om omvärldens bild av verksamheten i ett företag, dess rykte. Den är betraktad som ett 

informationsverktyg med vars hjälp företagsledningen kan påverka personal, kunder och andra 

resursbärare, vilkas funktion och perception av företaget och dess utvecklingstendenser är av betydelse 

för företagets ställning på marknaden och dess kostnadseffektivitet.

Kultur och filosofi är de övergripande principer genom vilka den sociala process som leder till 

serviceleverans och ger kunder värde kontrolleras, vidmakthålls och utvecklas (Normann, 1992).

 

Service Management Theory är relevant för vår studie då den, när det handlar om att producera och 

leverera kvalitet, erbjuder riktlinjer för hur organisationer bör utvecklas och hanteras med syfte att 

uppnå de avsedda målen samt kvaliteten för samtliga parter inblandade.

 

3.3. Värdestjärnan
 

Värdestjärnan är en teori som första gången presenterades av de två forskarna Normann och Ramirez 

1989 (Wikström m fl, 1998). Den handlar om hur organisationer idag behöver organisera sig för att 

skapa värde för sina kunder och sig själva, och därigenom förbli konkurrenskraftiga. Inom den 

traditionella industrin arbetar man i en värdekedja för att förädla en tjänst eller en produkt och skapa ett 

högre värde för slutkonsumenten. Leverantörer tillhandahåller ingångar, bolaget lägger sedan värdet på 

dessa ingångar, innan de skickas nedströms till nästa aktör i kedjan (Normann och Ramirez, 1993).

 

Ett synsätt som lyfts fram i modellen är ett interaktivt samspel, eller värdeskapande, mellan kund och 

leverantör. Utgångspunkten att företag producerar och kunder konsumerar ersätts med att både företag 

och kund är aktiva deltagare i den värdeskapande processen. Kunden bör inte längre ses som en passiv 

mottagare utan hellre som en aktiv och kunnig medaktör i den interaktiva värdeskapande processen 

mellan kund och företag (Normann & Ramirez, 1993).
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Figur 3. Fritt tolkad modell av värdestjärnan.

 

Teorin om värdestjärnan används för att belysa det nya tankesättet när det kommer till hur 

vårdorganisationer skapar värde för sina patienter. Det handlar om att patienten och andra aktörer blir 

alltmer delaktig i den värdeskapande processen.

 

3.4. Trestegsmodellen
 

Kurt Lewins trestegsmodell är mycket viktig när det handlar om hur organisationer hanterar inre 

förändringar. Kurt Lewin formulerade under 1940-talet en teori utformad som en trestegsmodell, vilken 

är utvecklad för att kontrollera och undvika motstånd bland medarbetarna och på så sätt genomföra en 

lyckad förändring. Lewin menar att förändringsprocesser genomgår tre olika faser: upptining, rörelse 

och stabilisering. Under upptiningsfasen skapas behov, beredskap och förståelse för förändringar. Under 

rörelsefasen implementeras nya handlingsmönster och normer. Under stabiliseringsfasen blir den 

genomförda förändringen permanent.

 

Bosse Angelöw (1991) har utvecklat Lewins faser och menar att för att medarbetarna ska känna tilltro 

för ledningen samt motivation och delaktighet i förändringsarbetet så bör varje enskild medarbetare 

lägga fram förslag till förändringar som rör deras egen arbetssituation via ett formulär. Därefter 

sammanställs alla formulär och tillsammans med medarbetarna bestämmer ledningen vilka förändringar 

som bör genomföras. Under stabiliseringsfasen finns först en tveksamhet och oro för att lämna det 

gamla, men samtidigt en nyfikenhet för resultatet. Konflikter inom grupper, en oklarhet i vem som ska 

göra vad och även att medarbetare säger upp sig på grund av att förändringsarbetet kan leda till mer 

15



ansvar än tidigare är vanligt i början av stabiliseringsfasen. När förändringarna börjar etableras i 

vardagen försvinner den kritiska perioden och engagemanget återkommer (Angelöv, 1991).

 

Modellen kan sammanfattas i följande punkter:

•   Första steget, “unfreeze”, tina upp. För att bli motiverad till förändring krävs att man tar bort faktorer 

som stödjer det inlärda beteendet och minskar oron för att lära nytt.

•   Andra steget, “change, förändring”, handlar om att utveckla nya beteenden, värderingar och attityder. 

Det inträder när man är tillräckligt missnöjd med nuvarande situation och önskar en verklig 

förändring. Förändringen genomförs genom att ta efter andra eller söka egna lösningar genom “trial 

and error”.

•   Tredje steget, ”freeze”, handlar om att göra förändringen permanent. Den sista etappen av 

kristallisering och anpassning. Organisationen kan återgå till tidigare sätt att göra saker vid denna 

punkt om inte förändringarna förstärks genom frysning (Lewin, 1947).

Modellen fick ett stort genomslag och en stor andel av alla fallstudier och teoretiska diskussioner om 

organisationsförändring som genomförts sedan modellens uppkomst har skett inom den tradition som 

Lewins modell bidrog till att skapa (Hatch, 2002).

Vi anser att trestegsmodellen är relevant i vår undersökning då den skapar förståelse för hur 

medarbetarna, som står för den egentliga implementeringen av nya idéer inom en organisation, hanterar 

dessa förändringar.

3.5. Från Lean till Lean Healthcare
 

Toyota Production System (TPS) utvecklades under 1960-talet hos biltillverkaren Toyota i Japan. Sedan 

dess har TPS blivit en förebild för många företag i Japan men även i västvärlden.

 

Lumsden (2006) identifierar fem steg för att kunna uppnå Lean verksamhet:

1. Specificera alltid värde utifrån kundens synpunkt. Definiera produktens eller tjänstens värde ur 

kundens perspektiv. Vad vill kunden få ut av processen?

2. Identifiera processerna som skapar värde i företaget. Skilj mellan värdehöjande respektive icke-

värdehöjande arbete (”slöseri”) ur ett kundperspektiv. Toyota har definierat sju typer av slöserier. 
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Exempel på slöserier i Toyota är överproduktion, väntan, onödig lagerhållning, felaktiga eller 

defekta produkter.

3. Skapa flöden, helst idealiserade en-styck-flöden. Genom att samla information om hela flödet, 

analysera vad som är problemet och notera vilka faser som är de mest olönsamma och vad som skall 

förbättras.

4. Skapa ett dragande system. Använd pull-metoden, dvs. ett system där kundens efterfrågan styr 

produktionen. Pull-metoden förutsätter uppföljning av förändringar i marknader och kännedom om 

kundens preferenser.

5. Sträva efter perfektion gällande kvalitet, typ av produkt och kvantitet. dvs. en process med noll fel 

och inga slöserier.

 

Hur kunde Toyota uppnå denna nivå av framgång? Jeffrey Liker påstår i sin bok "The Toyota 

Way" (2004) att TPS är baserat på två pelare: kontinuerlig förbättring (kaizen) och respekt för 

människor. Med andra ord bör verktyg och metoder för kontinuerlig kvalitetsförbättring leda till en 

atmosfär av kontinuerligt lärande, samt en miljö som inte bara uppmuntrar utan också gynnar 

förändringar. En sådan miljö kan bara skapas där det finns respekt för människor, odling av ledarskap, 

lagarbete och lärande, samt kontinuerlig förbättring av processer.

 

Toyota Production System har importerats till västvärlden under namnet Lean Management, som 

ursprungligen myntades av Krafcik (1988). Lean har överskridit gränserna för bilindustrin och visat sin 

spetskompetens inom företag i andra sektorer, inklusive hälsa, där det kallas Lean Healthcare 

(Mazzocato m fl, 2010).

 

Även om Lean föddes ur Toyotas produktionsverksamhet på 1950-1960-talet, var det inte förrän efter 

2000 som de första sjukhusen i USA, Europa och Australien började utforska metoden (Jones, 2015).

Som tidigare nämnts belyser Lean-filosofin värdeskapande genom eliminering av slöseri i flöde. 

Slöserier är vanligt i alla branscher och är inte unika för sjukvården. Dessa slöserier är:

•   Överarbete och överproduktion

•   Väntan    

•   Defekter och omarbete   

•   Onödig transport

•   Onödig rörelse              
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•   Felaktig metod eller arbetssätt           

•   Onödigt lager

•   Oanvända resurser

•   Outnyttjad kreativitet och kompetens

 

Lean har använts effektivt i tillverkande företag i decennier, särskilt i Japan. Institutet för Healthcare 

Improvement anser att Leanprinciper med framgång kan tillämpas inom hälsovården. Leantänkande 

börjar med att idenfiera och reducera slöserier så att allt arbete tillför värde och tjänar kundens behov. 

Identifiera mervärde och icke-förädlade steg i varje process är början på resan mot Lean verksamhet 

(Miller, 2005).

 

Det föreslogs att för att genomföra Lean inom sjukvården, ska patienten stå i centrum för initiativet. Att 

definiera patienten som primär kund kräver ett begreppssprång eftersom kunden vanligtvis betalar direkt 

till företaget. Men om det är underförstått att värdet är relaterat till kundens krav och att det är kunden 

som i slutändan avgör vad som utgör slöseri, blir det uppenbart att patienternas behov kan kräva 

förändringar även i processer som inte kan vara direkt relaterade till patientvård (Teich & Faddoul, 

2013).

  

3.6. Värdebaserad Vård
 

En vidareutveckling av Lean Healthcare-konceptet är Värdebaserad Vård. Ett koncept för att lösa några 

av vårdens problem har utvecklats av Michael Porter och Elizabeth Teisberg. De grundläggande 

principerna redovisas i deras bok “Redefining Health Care” (2006) som följande:

1. Fokus bör ligga på värde för patienter, inte bara på att sänka kostnaderna.

2. Det måste finnas obegränsad konkurrens baserad på resultat.

3. Konkurrensen bör fokuseras på medicinska tillstånd över hela cykeln av vård.

4. Högkvalitativ vård bör vara mindre kostsamt.

5. Värdet måste drivas av leverantörens erfarenhet, skala och lärande på det medicinska tillståndet 

nivån.

6. Konkurrensen bör vara regionalt och nationellt, inte bara lokalt.

7. Information som bevisar om resultat av värdebaserad konkurrens måste vara tillgängliga.

8. Innovationer som ökar värdet måste starkt belönas.
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Detta koncept syftar till att öka värde genom att fokusera på hur vården organiseras, utförs och ersätts i 

relation till uppnådda resultat vad gäller patienternas hälsa och upplevelser av vården. Det övergripande 

målet är att åstadkomma en vård med högre kvalitet, förbättrad patientsäkerhet och högre 

kostnadseffektivitet. Centralt i Värdebaserad Vård är att god vårdkvalitet minskar patientlidandet och 

vårdens kostnader (Nordenström, 2014).

3.7. Tidigare forskning
3.7.1. Uppfattning och tolkning av Lean

Jostein Pettersen, forskare vid Linköpings Universitet, utför i sin sin rapport Lean Production - 

Universallösning eller modefluga? (2008) en litteraturgenomgång baserad på publikationer som berör 

ämnet Lean. De 20 mest citerade artiklarna togs från databaserna ISI (Institute for Scientific 

Information) och Scopus (referensdatabas), vilket resulterade i 37 artiklar och ett antal böcker 

(Pettersen, 2008). 

Pettersen ställer ett antal frågor: Vad är Lean? Hur är Lean definierat? Hur kan Lean relateras till andra 

management koncept? Vad har Lean gemensamt med andra managementkoncept? Vad särskiljer Lean 

från andra koncept? Dessa frågor ställs i syfte att föra en diskussion kring konceptet Lean (Pettersen, 

2008). Det som Pettersen (2008) kommer fram till efter en analys av artiklar och böcker av bland andra 

Krafcik (1988) och Liker (2004), kan vi fördela i tre områden:

1. Definition - det finns inte någon heltäckande konceptuell definition för Lean Production. Konceptet 

är endast definierat i operativa termer, det vill säga igenom ett antal metoder som ingår i konceptet. 

Dessa metoder är följande: Just in Time, Resursminskning, Förbättringsstrategier, Felbekämpning, 

Standardisering, Scientific Management (Pettersen, 2008).

2. Mål med Lean  - Målen som beskrivs i litteraturen är antingen inriktade mot att skapa värde för 

externa kunder eller mot att effektivisera verksamheten och sänka kostnader. 

3. Fyra perspektiv att se på Lean - Som det slutliga tillstånd verksamheten vill uppnå (att vara Lean); 

Som en process genom vilken verksamheten närmar sig målet (att bli Lean); Som en uppsättning av 

verktyg för att effektivisera verksamheten (verktygslåda för Lean); Som en övergripande filosofi 

som ska fungera som en guide i förändringsprocessen (Lean-tänkande) (Pettersen, 2008).
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Ännu en slutsats Pettersen (2008) kommer fram till är att Lean-konceptet bör anpassas till den specifika 

verksamhet där det ska implementeras. 

3.7.2. Implementering och effekter av Lean

Larsson och Rognes (2012) gör i sin studie en översikt över Lean och flödesorientering inom 

äldrevården i Sverige, samt utreder konsekvenser av detta för framtida ersättningssystem. Detta med 

syfte att att utveckla riktlinjer och principer för ett framtida ersättningssystem för sjuka äldre.

 

Studieobjekten delades in i fyra grupper:

Kategori 1: Har integrerat Lean i verksamheten (sjukhuset i Halmstad; Ängelholms sjukhus; Handens 

geriatriska klinik och Capio Geriatrik Dalens sjukhus i Stockholm)

Kategori 2: Har påbörjat integrering av Lean i verksamheten (Arvika sjukhus; Torsby sjukhus; 

Gävleborg, Gävle sjukhus; Centralsjukhuset i Kristianstad; Skånes universitetssjukhus, Malmö; 

Nackageriatriken; Norrlands universitetssjukhus och Umeå; Universitetssjukhuset i Örebro)

Kategori 3: Har ej integrerat Lean i verksamheten (Dalarna, Avesta och Falu lasarett; Västmanland, 

Västerås sjukhus; Västervik sjukhus och Nynäshamns geriatrik, Legevisitten)

Kategori 4: Har ej stött på begreppet Lean (verksamheter i Jönköping och Länssjukhuset Kalmar) 

(Larsson & Rognes, 2012).

Utgångspunkten var att organisationer med identiska uppgifter kan ha mycket olika struktur och 

mognadsgrad vad gäller förmåga att utveckla och ta till sig nya arbetssätt för att utföra uppgiften och på 

det sättet komma till olika resultat (Larsson & Rognes, 2012). I studien framkommer att verksamheterna 

har tolkat och implementerat Lean på olika sätt. Vissa av verksamheterna har implementerat Lean och 

arbetar efter konceptet medan andra har inspirerats av Lean och använt sig av vissa delar. Det 

förekommer även exempel på verksamheter som aktivt valt bort Lean eller som hört talas om konceptet 

men ej arbetar efter det. Majoriteten av verksamheterna har dock varit i kontakt med begreppet Lean 

(Larsson & Rognes, 2012).

En del i Lean (och vidare i Värdebaserad Vård) är att ta reda på vad kunden vill ha och vad den anser 

bidrar till värde, och skapa en organisation som levererar detta så fort som möjligt med högsta möjliga 

kvalitet. Det resultat som Larsson och Rognes (2012) kom fram till var att en stor del av de 
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verksamheter som ingick i studien såg det som problematiskt att involvera patienterna i arbetet för att 

definiera viktiga värdeskapande aktiviteter. De flesta verksamheter använder dock någon typ av 

patientenkät för att få in synpunkter (Larsson & Rognes, 2012).

Ett annat exempel på slutsats som ovan nämnda författare kommit fram till är att frågan om hierarki 

inom sjukvården är viktig när det kommer till eventuellt motstånd mot arbetsmetoden. De menar att det 

kan vara svårt att förändra kultur och roller; även inom grupper som består av samma profession kan 

motstånd framkomma mot omfördelning av arbetsuppgifter. En förebyggande åtgärd kan vara, enligt 

författarna, en ledare som skapar och upprätthåller förändringsprocessen och är engagerad och coachar 

sina medarbetare. Det behövs även eldsjälar som driver arbetet framåt.

Brännmark m fl (2011) artikel “Implementing Lean in Swedish Municipalities and

Hospitals” är det första preliminära resultat av ett treårigt interaktivt forskningsprojekt som studerat 

effekterna av Lean-införandet i svenska kommuner och sjukhus. Detta bygger på fallstudier som gjorts i 

tre kommuner och ett sjukhus, som har infört  Lean. Syftet med denna studie bärs av frågor som rör två 

områden:

1. Implementeringsfasen på arbetsplatsen, med fokus på två faktorer; de anställdas deltagande samt 

inlärningsprocesser, på grund av deras betydelse för att skapa hållbara arbetssystem.

2. Effekterna på arbetssystem, med fokus på arbetsmiljö, organisation och arbetets innehåll 

(Brännmark m fl., 2011). 

Den empiriska datan har samlats in genom intervjuer och gruppintervjuer i tre kommuner och ett 

sjukhus. Deras resultat, tillsammans med diskussion och analys, visar för det första att 

genomförandeprocesserna i de studerade enheterna kännetecknas av en medelhög eller hög nivå av 

möjligheter för arbetstagarnas medverkan och lärande. För det andra påverkar förändringar i 

arbetssystem främst hur arbetet organiseras och det sker snarare genom omorganisation och 

omfördelning av arbetsuppgifter, än förändringar i hur arbetsuppgifterna utförs. Detta har lett till mer 

ordnade och strukturerade arbetsprocesser. De anställdas reaktioner till dessa förändringar var till slut 

mestadels positiva (Brännmark m fl., 2011).
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4. Empiri
___________________________________________________________________________________

I detta avsnitt sammanställs intervjupersonernas svar. Vi har valt att redovisa varje intervjupersons 

upplevelse utifrån fyra olika kategorier som ingår i intervjuschemat. 

___________________________________________________________________________________

Uppfattning och tolkning av Lean omfattar intervjupersonernas åsikter kring själva Lean-konceptet samt 

varför de tror att man alltmer väljer att implementera Lean inom sjukvården.

 

Implementering av Lean, i denna kategori framkommer intervjupersonernas uppfattning om själva 

införandet på sjukhuset. Hur man gick till väga, utbildningar och information samt eventuella problem 

och motstånd som uppstod vid implementeringen.

 

Effekter av Lean redogör för intervjupersonernas uppfattning om vad Lean faktiskt har resulterat i för 

sjukhuset. Det handlar om konkreta mätbara effekter men även mer abstrakta effekter intervjupersonen 

tycker sig ha märkt till följd av Lean-arbetet.

 

Lean-arbetet idag handlar om hur sjukhusen har valt att gå vidare med sitt Lean-arbete. Om man tagit 

några lärdomar, bytt riktning eller fortsatt på samma spår.

 

4.1. Intervju med ledare på Akademiska Sjukhuset
4.1.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala började arbeta med Lean för att det var trendigt inom den svenska 

sjukvården. Intervjupersonen tror att Lean spridit sig inom sjukvården just för att det är tillgängligt, man 

vill förbättra flödena inom sjukvården för att kunna ta hand om fler patienter på kortare tid. Det har varit 

ett stort fokus på köproblematik och att patienter får vänta länge på vård, och enligt intervjupersonen är 

det då självklart att man alltid letar efter nya sätt att lösa problemen på. Han menar att man måste bli 

bättre på att använda de resurser man har, på ett bättre sätt. Glappet mellan efterfrågan och utbud 

fortsätter att öka, och man måste arbeta aktivt för att få det att minska.
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“Sedan är det några smarta individer som ser det som affärsidéer förstås och 

försöker implementera det.”

 

4.1.2. Implementering av Lean

 

Lean-arbetet på Akademiska Sjukhuset började år 2007 då ledningsgruppen gillade idén. Det var främst 

sjukhusdirektören och utvecklingsdirektören som drev projektet. De började då jobba med Lean enligt 

konstens alla regler och började högst upp i organisationen med sjukhusledningen. Man tog hjälp av 

Lean-experten och konsulten Niklas Modig. Han rekryterades för att hålla inspirationsföreläsningar, 

utbildning för sjukhusledningen och verksamhetscheferna, samt för att hålla i legospel. Legospel 

innebär att man spelar olika grupper i en produktionskedja och får olika uppdrag, till exempel att bygga 

från en avdelning till en annan.

 

“Det blir väldigt illustrativt och praktiskt hur ett flöde fungerar, att det är en 

kedja som hänger ihop. Det var då många som fick en aha-upplevelse.”

 

Vidare skapade man även en Lean-portal och vävde in sjukhusets kärnvärden, som togs fram år 

2003-2004, för att koppla ihop det med Lean.

 

Ett av problemen med införandet av Lean på Akademiska Sjukhuset var att de inte bestämde sig för att 

vara ett “Lean-sjukhus” och att låta Lean genomsyra hela organisationen. Akademiska Sjukhuset 

omsätter 6-7% av personalen varje år då de har ca 8500 medarbetare på sjukhuset. Intervjupersonen 

berättar att han fick upp ögonen för detta problem på en av sina “Lean-rundor” eller “ständiga 

förbättringsrundor”, vilket innebär att han gick till två avdelningar varje vecka för att stämma av med 

chefer och personal hur de aktivt jobbar med ständiga förbättringar. Han kom då till en avdelning där 

han insåg att avdelningschefen inte hade någon aning om vad Lean var. Det slog honom då att hon 

börjat jobba på sjukhuset för 3 månader sedan och att ingen talat om för henne att sjukhuset jobbar 

enligt det tillvägagångssättet. Detta berodde på att det inte fanns några skrivna rutiner. Det fanns 

förvisso nerskrivna dokument men ingenting som genomsyrade hela organisationen.
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En annan anledning till att Lean inte fungerade på Akademiska Sjukhuset var att man inte satte upp 

något flödeskontor eller stödorganisation som alltid kunde finnas tillgängliga för att hjälpa 

avdelningarna och verksamhetsområdena att utveckla Lean.

 

“Metodstödet fanns inte, den praktiska hjälpen fanns inte.”

 

Det fanns ännu ett motstånd på sjukhuset, från sjuksköterskor och framför allt från läkargruppen. Detta 

motstånd byggde på att det inte är bilar man bygger, det är människor man har att göra med. 

Intervjupersonen säger att det ligger något i det, det är en komplex verksamhet och kanske inte går att 

förenkla riktigt så mycket. Han menar dock att han tror att det finns bra delar av Lean, men att man inte 

kan ta det rakt av utan att det kräver anpassningar för att passa in i sjukvården.

 

“Lean engagerar inte medarbetarna. De som jobbar i vården, det är de som ska 

göra Lean-arbetet. De har inte valt att jobba inom vården för att syssla med 

flöden. Det är inte tillräckligt sexigt.”

 

4.1.3. Effekter av Lean

 

Då Akademiska Sjukhuset höll igång Lean i några år så finns det kvar spår av det på sjukhuset. Man 

valde att behålla vissa delar av konceptet, det sitter kvar tavlor för daglig styrning och en del Kaizen-

tavlor. Kaizen var den del som de flesta avdelningar kunde ta till sig, då det gav dem en möjlighet att 

framföra sina åsikter. Det blev ett sätt för verksamheten att klaga och de fick även in bra förslag den 

vägen.

 

Intervjupersonen menar att det gick bra att “Leana” en avdelning, en mindre enhet inom sjukhuset. Det 

gjorde man med till exempel 5S och att skapa ordning och reda. Det har också de flesta på sjukhuset 

gjort. Men då det handlar om komplexa flöden blir det ganska snabbt någon annan som man måste ha 

hjälp av, eller är beroende av. Sjukhuset är organiserade som sjukhus ➯ division ➯ verksamhetsområde 

➯ sektion ➯ avdelning. Det är alltså stuprörsformat och har en budget som styr. Det blev bråk om vem 

som skulle betala, och just det tror intervjupersonen var ett stort problem för implementeringen. Det 

fanns ingen som tog tag i och styrde upp sådana saker.
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Akademiska Sjukhuset har inga mätbara effekter av Leanarbetet, då de inte tog några mått innan de satte 

igång med sitt arbete. Intervjupersonen säger att han är säker på att Lean gav bra effekter, men att det 

inte finns några mätbara resultat att hänvisa till.

 

“Projektet var inte upplagt på det sättet, utan det var mer att alla skulle utbildas 

och sedan skulle det hända. Och det håller inte i en såhär stor organisation. Det 

är väl lärdomen man kan dra av det, man måste ha någon som hela tiden ligger 

på, är ute och stödjer och följer upp.”

 

Han tycker själv att det är lite konstigt att man är så dåliga på att mäta resultat inom sjukvården. Trots att  

man har en ledningsgrupp som är akademiskt skolade så blir det inte av, och det tycker intervjupersonen 

själv är lite förvånande. Han menar även att det är något man måste bli bättre på. Det händer fortfarande 

att sjukhuset startar projekt som man inte riktigt vet vad det ger för resultat, då man inte mäter före och 

efter.

 

4.1.4. Lean-arbetet idag

 

På grund av ovan nämnda problem med införandet av Lean valde man på Akademiska Sjukhuset att gå 

över till att arbeta med processer istället. Tanken var att försöka använda de delar i Lean-konceptet som 

är bra och som folk tog till sig, och försöka jobba mer processbaserat. Intervjupersonen menar på att 

svårighet ligger i att man ju jobbar på verktygsnivå och inte filosofi, och att det tar längre tid att få 

spridning. Processarbetet slog inte heller riktigt igenom, samma argument som mot Lean dök återigen 

upp.

 

“...vi är ingen processindustri, vi har med levande materia att göra.”

 

Nästa steg för Akademiska Sjukhusets arbete med ständiga förbättringar var att istället jobba med 

Värdebaserad Vård. Man valde dock inte bort varken Lean eller processorienterat arbete, utan fortsatte 

att ta med sig de saker man lärt sig och som medarbetarna tyckte var bra.
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“Värdebaser Vård, där har man en helt annan ingång i jobbet. Det är det som vår 

personal har tagit jobb inom sjukvården för. Man vill jobba med patienterna, och 

att det ska gå så bra som möjligt för patienterna.”

 

Han menar att man genom att ha utgångspunkt i hur utfallet med patienterna blir, så får man de andra 

delarna gratis. Man börjar då rätt fort titta på både processer och flöden. Skillnaden är då att det inte är 

själva flödet eller processen som är i fokus, utan det är patienten.

 

I dagsläget har Akademiska Sjukhuset 12 processer inom Värdebaserad Vård. De jobbar med att försöka 

öka enligt metoden de använder sig av, vilket innebär att man ska starta 3-4 nya processer årligen. De 

försöker nu att hitta bättre sätt att få spridning på denna metod, så att det till slut går av sig själv genom 

en masseffekt.

 

“Vi utgår ju från patientgrupper, det är på diagnosnivå det börjar. Då sätter man 

ihop en multiprofessionell grupp som får sitta och prata om vad som är viktigt för 

patienten. Patienter är med i de här grupperna också, det är skillnaden. 

Sjukvården är ju ganska bra på att sätta upp vad som är viktigt men man kanske 

inte har frågat patienterna.”

 

Dessa grupper sätter då själva upp mål och gör ett styrkort för arbetet, och det är då detta man sedan 

mäter. I och med att man då tog med patienterna så dök det då upp nya saker som man i sjukvården inte 

brukade tänka på, som det visade sig att man inte var så bra på. Till exempel kom det fram att i 

diabetesgrupper fanns en stor oro, vilket man inte alls var medveten om.

 

Just nu har de en cykel på Värdebasead Vård och har ett stöd i att man inte frångår metoden, för annars 

kommer även det att snart rinna ut i sanden.

 

4.2. Intervju med en läkare på Akademiska Sjukhuset
4.2.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

I största allmänhet tolkar intervjupersonen Lean på följande sätt:
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“Någon snubbe på Toyota, det var väl där det började. När man kollade flöden 

och såg hur folk rörde sig och så, kom man fram till att om man la saxen där till 

exempel skulle man kunna minska spring, och så kunde man maximera 

produktionen genom att göra ganska enkla förändringar i tillvägagångssättet. Typ 

så.”

 

4.2.2. Implementering av Lean

 

Intervupersonen har själv aldrig varit med i processen när Lean infördes på sjukhuset. Han vet om att 

man tog in externa konsulter, som “tittat igenom vissa områden och försökt tycka till om det.” Han 

menar dock att man inte har blandat in professionen i det hela, exempelvis har läkarna inte haft mycket 

att säga till om.

 

Då han själv inte var med i införandet på sjukhuset har han ingen uppfattning om hur motståndet var 

bland medarbetarna.

 

“Jag vet bara snacket man har hört, har inget konkret. Alla klagar på nya saker, 

det är liksom en generell jargong. Har tyvärr ingen riktig uppfattning.”

 

4.2.3. Effekter av Lean

 

“Där man kan göra förbättringar, rena förbättringar av till exempel var finns 

instrumenten vi behöver, där tycker jag att det är jättebra att man kan förbättra. 

Man tänker över vad tiden går åt till”.

 

Intervjupersonen tror dock att man måste vara försiktig med att stirra sig helt blind på att producerandet 

ska vara det viktiga.

 

“Vissa saker får ta tid att bli bra, vissa saker måste kosta pengar för att bli bra, 

det viktigaste av allt är att vi doktorer ska diagnostisera, ingen kan göra det åt 

oss. Det är vår huvudfunktion. Vissa saker kan göras av annan personal men 

operation och behandling är vårt. Det kan vara svårt ibland att spalta upp det och 
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göra det produktionsrelaterat, det måste få ta lite tid. Jag tror inte man ska se 

sjukhuset som en bilfabrik men däremot kan man ta lärdomar av tankesättet.”

 

4.2.4. Lean-arbetet idag

 

Enligt intervjupersonen var det några år sedan Lean var aktuellt på sjukhuset, och man gick sedan vidare 

till att fokusera på processer.

 

”Nu är det mer prat om processer, man ska lägga om sjukhuset i tema och process 

och det ska följa och inrikta sig på olika processer och jobba med dem. Det är ett 

slags Lean i mina öron. Vad krävs för en patient, hur utreds, röntgas, opereras, 

följs upp. Man ser det som en lång process och försöker korta i olika steg och 

göra det bättre för patienterna. Det är enligt det vi jobbar nu.”

 

Han ser processvård och värdebaserad vård som två olika saker.

 

“Processvård handlar om att korta väntetider och inriktning på produktion. 

Värdebaserad vård är mer värde för patienten. I och för sig så ger ju kortare 

väntetiden också värde för patienten, men det kanske inte är bara såna mått som 

är viktiga för patienten. Snarare att man får ett bra bemötande. Lite mer mjuka 

värden kanske i Värdebaserad Vård än i Lean och processtänket. Vi är ju inte en 

bilfabrik och det kanske man glömde bort när man började titta alldeles för hårt 

på Lean.”

 

4.3. Intervju med en sjuksköterska samt operationsplanerare på Akademiska 
Sjukhuset
4.3.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

År 2010 fick intervjupersonens avdelning gå en kurs som hette Lean, där de spelade legospel.

 

“Det är väl någonting från fabriken som sedan skulle komma hit till Akademiska. 

Vi lekte med legobitar, vi skulle väl effektivisera vården. Jag kände att jag inte vet 
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om man skulle kunna göra samma sak med människor. Lego är ju ting och 

människor är något helt annat. Jag var tvivelaktig till det.”

 

4.3.2. Implementering av Lean

 

Efter Lean-utbildningen 2010 hörde inte intervjupersonen mycket mer om Lean.

 

“Sedan börjar nya hela tiden, personalen byts ut jättemycket så frågar du en ny 

sköterska så har hon förmodligen ingen aning om vad du pratar om.”

 

Hon menar att de var många som var kritiska vid införandet av Lean.

 

“Vi tänkte att hur ska vi kunna göra det här, det är inte ting vi håller på med. Jag 

vet inte riktigt hur många som tog emot det alls egentligen.”

 

4.3.3. Effekter av Lean

 

En effekt intervjupersonen märkt av är att den dåvarande avdelningschefen började med 

visualiseringsarbete. Genom att varje vecka göra ett diagram i excel och sätta upp på anslagstavlan, för 

alla att se, kunde man se hur många som varit där samt om man följer målen. Visualiseringen gjorde det 

lättare att ta till sig.

 

“Jag kände att Lean är bara något vi pratade om 2010 och sen pratade vi inte 

mer om det. Men de här är ju en del av Leanet, produktionsplanering och att man 

försöker få ordentliga rutiner och kanske också var saker och ting ska vara på 

avdelningen.”

 

Hon menar att ett sätt att effektivisera med Lean-tänk har varit att de har ordnat specifika platser för 

instrument och verktyg, så att man inte behöver springa runt på avdelningen och leta efter saker.

 

“På något sätt har vi sprängt ner det ändå och tänkt Lean fast vi inte pratar Lean. 

Vi har aldrig pratat Lean nästan. Det var bara när det kom och runt Legospelet, 
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tycker jag. Men sen har man sprängt ner det i småsaker fast man inte tänker på 

att det är Lean.”

 

4.3.4. Lean-arbetet idag

 

När intervjupersonen berättar om hur sjukhuset arbetar idag talar hon om flöden.

 

“Nu pratar man om flöden. Vi har börjat med någonting som heter 

Produktionsplanering på våran avdelning i samband med Lean. Varje måndag 

sitter överläkarna, chefen, sekreterare och operationsplanerare och tar fram hur 

många patienter vi opererat förra veckan, hur många väntelistor vi haft, hur 

många patienter som ska opereras kommande vecka osv. En sorts 

produktionsplanering och det är ju ett tänk från Lean bara att man gått ner på 

avdelningsnivå för att effektivisera vården.”  

 

4.4. Intervju med en divisionschef på Karolinska Universitetssjukhuset
4.4.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

För intervjupersonen handlar Lean om att skapa värde för patienter. Han såg att kraften i förändringen 

kommer från medarbetare, alla som jobbar på golvet och delvis också patienterna.

 

“Medarbetarna är förändringsagenterna.”

 

Han menar på att det måste vara cheferna som äger förändringarbetet, det måste ligga i själva 

chefsskapet.

 

“Chefsskapet kan inte bara handla om ekonomi och personalfrågor, utan det 

handlar också om att utveckla verksamheten.”

 

Intervjupersonen tror att intresset för Lean inom sjukvården har ökat bland annat på grund av att det är 

vida debatterat. Intresset ökar genom debatten som pågår och det börjar ställas grupper mot varandra. 
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Han tror även att det finns många som har fördomar som inte fått uppleva hur det kan fungera i 

sjukvården, även att man kanske kan uppfatta Lean som ett besparingsprojekt.

 

“Det handlar alltså om att det blir en polarisering kring diskussionen, intresset 

ökar men det kan vara både positivt och negativt.”

 

4.4.2. Implementering av Lean

 

Lean infördes på Karolinska Universitetssjukhuset redan år 2007 men då under namnet “flödesarbete”. 

Man ville inte använda ordet Lean då det förknippades för mycket med bilar och TPS-tänk. Det drevs 

med viss framgång och fanns där när intervjupersonen började på sjukhuset år 2012. Han hade tidigare 

framgångsrikt arbetat med Lean inom sjukvården i Lund, och upptäckte stora skillnader i hur man tänkt 

och resonerat på de två olika platserna. Det var det som blev hans drivkraft, att göra ett nytag kring Lean 

på Karolinska. Det var även det nytaget som ledde till Lean-priset år 2014. Det blev tydligt för 

intervjupersonen att flödesarbetet inte var tillräckligt förankrat i chefsleder. De flesta chefer var ganska 

främmande för förändringsarbetet och istället utsåg man någon representant från en grupp yngre läkare. 

Ett av skälen till att man började med Lean på divisionen MK2, med ca 2000 medarbetare, var alltså 

bristen i att chefer inte var engagerade och inte förstod riktigt vad som hände.

 

Grundstrategin vid implementeringen handlade om ägarskapsbildning hos chefer, och i första hand hos 

ledningsguppen.

 

“Om den gruppen sviktar går det inte att sprida konceptet vidare inom 

organisationen, det måste sätta sig och bli en naturlig del i ledningsarbetet”.

 

Man använde sig av en bred ansats för att skapa förbättringsgrupper som måste kopplas till 

linjeorganisationen, det ska alltså inte vara separata grupper. En central del när de införde omtaget inom 

Lean var visualiseringen, att göra arbetet framför en tavla så att alla kunde få en bild av vad man ska 

göra och försöker uppnå. En annan central del handlade om ledningens engagemang, att gå ut i 

verksamheten på rundor. Det kallas Gemba inom Lean och betyder “gå och se”. Syftet med de rundorna 

är att chefen ska ställa frågor och erbjuda sin hjälp. Systemet med visualisering och tavlor innebar att 
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detta skulle finnas på alla organisatoriska nivåer, för att kunna ha en målnedbrytning uppifrån och ner 

samt en avvikelseeskaleringsmodell, från golvet och upp.

 

4.4.3. Effekter av Lean

 

På Karolinska Universitetssjukhuset var man noggranna med att mäta före och efter implementeringen, 

för att få mått på vad Lean resulterat i. Intervujpersonen menar att mäta resultat ingår i tänket, man 

måste mäta vad man gör.

 

“Den som inte mäter kan inte styra, så det måste man hela tiden ha i åtanke”.

 

Han påpekar även att en mycket viktig del dock är att inte mäta för mycket, utan välja ut viktiga faktorer 

att fokusera på.

 

Ett exempel på Leans framgångar på Karolinska Universitetssjukhuset handlar om 

produktionsproblematiken. Alla sjukhus får ett uppdrag av staten, ett krav på hur mycket vård man ska 

leverera för att få de bidrag man behöver. Den beställningen delas sedan upp på varje division så att alla 

har en årsbeställning. Innan införandet av Lean hade de ett stort bekymmer med att de vårdade för få 

patienter. Det berodde nästen helt på bekymmer med brist på sjuksköterskor. Detta var något de tog tag 

i, och från att ligga på en väldigt stor underproduktion så kunde de efter endast tre månader se en ökning 

på 108%.

 

Ett annat framgångsexempel handlade om prostatapatienters väntetid. Patienter med så allvarliga 

diagnoser har alltid rätt att efter ett läkarbesök få träffa ännu en läkare, för att få ett andra utlåtande. Det 

systemet fungerade då så att man träffade en läkare för att sedan få en remiss till en ny läkare. Det 

innebar ju att man gick in i ett nytt väntesystem och att det kunde ta en väldig tid att få till det nya 

besöket. Denna väntetid lyckades man minska rejält genom att man gav patienterna båda 

tidsbokningarna vid samma tillfälle. Man visste alltså direkt när man skulle få träffa den andra läkaren 

för ett nytt utlåtande. Ett annat problem hos prostatapatienterna var lång väntetid på prostatakörtelnprov. 

Det är ett mycket viktigt prov som bland annat behandlingen helt hänger på. Gällande de proverna fick 

man ner väntetiden från 3 veckor till 1 vecka, vilket också var en väsentlig förbättring.
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Man lyckades även öka antalet operationer per operationssal med ca 25-30% genom att börja tidigare, 

strukturera, jobba på annorlunda sätt för att utnyttja kapaciteten mycket bättre. En annan avdelning 

ökade patientnöjdheten drastiskt, det var alltså väldigt många olika delar som fick påtagliga positiva 

resultat av Lean-satsningen.

 

Andra positiva effekter handlade om personalens personliga utveckling. Intervjupersonen berättar att 

flera chefer har vittnat om att arbetet med Lean har lyft dem som chefer genom att de fått verktyg att 

kunna utöva sitt chefsskap med. Det var dock inte bara chefer som utvecklades av detta, även 

exempelvis undersköterskor fick äntligen en möjlighet att göra sin röst hörd och lägga fram sina förslag.

 

Intervjupersonen menar att svårigheterna inom att implementera Lean handlar om människors fördomar 

eller svårighet att tänka nytt. Det kan till exempel handla om erfarna chefer som arbetat länge, att de 

ifrågasätter varför de skulle behöva ändra sitt sätt att arbeta. Det handlar mycket om det personliga 

planet, och även naturligtvis att det finns en missuppfattning att Lean bara passar i bilindustrin. Själv 

tycker han att de som är kritiska mot Lean inom sjukvården har missuppfattat hela tänket.

 

“Det är perfekt för sjukvårdsverksamhet, det stärker chefer och medarbetare. 

Man måste tycka det är roligt, min ledningsgrupp tyckte att det var jättekul. Helt 

plötsligt fick de nya möjligheter att påverka och utveckla och visa upp sina 

resultat. Så det är en viktig del av det hela att det är roligt.”

 

4.2.4. Lean-arbetet idag

 

På divisionen där intervjupersonen var chef, lever Lean kvar. Förbättringstavlor sitter fortfarande kvar 

på de olika vårdavdelningarna och det arbetar man fortfarande med i de olika klinikerna. Man håller 

även regelbundna avstämningsmöten med ett fokus på produktionsproblematiken, det är något som följs 

upp varje vecka. Divisionsledningen jobbar även de fortfarande på sättet som de började med i omtaget. 

Intervjupersonen säger att det har etablerats så pass bra att det lever kvar och fortsätter att utvecklas.

 

Förutom att behålla Lean-tänket har man även gått över till Värdebaserad Vård. Han beskriver det som 

en slags utveckling av Lean där man i större utsträckning tar hänsyn till patientens önskemål och 

synpunkter. Det kan dock vara svårt att få det att fungera då man behöver hitta bra patienter. Han menar 
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att det passar bäst för patienter med kroniska sjukdomar som känner sin sjukdom, vet vad som är bra 

och dåligt. Det kan även vara svårt att hitta mått då man får ohyggligt mycket mätetal.

 

“Man kan inte styra mot hundra olika mått, man klarar 3-4 olika mått att styra 

mot och det är det man måste göra.”

 

4.5. Intervju med en chefsjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset
4.5.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

Intervjupersonen vet att Lean har sitt ursprung i Japan, att det kom efter kriget för att man skulle få upp 

produktionen ordentligt på Toyota.

 

“Det är ett nytt sätt att tänka som spritt sig, det är filosofi i grunden. Det är det 

som egentligen är det viktiga - att det inte är verktyg i sig, utan att det är filosofin. 

Och sedan så har man hittat olika verktyg för att genomföra denna filosofi.”

 

Hon är påläst inom Lean dels på grund av eget intresse, hon tyckte att det var spännande. Hon började 

läsa i samband med att Lean skulle införas på sjukhuset. Hon kom i kontakt med Lean på sitt dåvarande 

jobb för första gången. Hon har även en kollega från St Görans sjukhus som hade jobbat med Lean 

redan innan. Intervjupersonen har även varit med på två Lean Healthcare-konferenser.

 “Dels hade vi en på Karolinska, men sedan också i Umeå för drygt ett år sedan.”

 

Vidare tror hon att Lean fungerar i sjukvården även om det kommer från bilindustrin från början. Hon 

tror att det viktiga är att man ser på det som en filosofi.

 

“För det handlar ju om att göra värde för kunden och god arbetsmiljö, en god 

produktion. Lean, som jag förstått, utgår ifrån människan och det jag tycker om 

med Lean är att man började utgå från de som jobbar i processen, som verkligen 

kan.”
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Därför tror hon att de har mycket att vinna men att det dock kan vara svårt att få alla att förstå vad Lean 

handlar om. Intervjupersonen tror att sjukvården kan ha stor nytta av Lean.

 

Gällande kritiken mot Lean i sjukvården tror hon återigen att det handlar om att man inte tagit sig tid att 

sätta sig in i vad det handlar om.

 

“Det är inte ett verktyg för att man ska springa snabbare, det handlar om helt 

andra saker.”

 

Hon tror att det handlar mycket om kunskapsbrist.

 

“För att få Lean att fungera på rätt sätt krävs det väldigt mycket. Det är en 

kulturförändring, det är en organisationsförändring. Sjukvården är styrd ur ett 

helt annat system. Att det egentligen är en så stor kulturförändring och 

processerna är så stora - det är det som gör att det blir besvärligt.”

 

Intevjupersonen vill inte påstå att Lean nodvändigtvis är det bästa arbetssättet.

 

“Det finns andra arbetssätt som kan ge lika bra resultat.”

 

Hon tror att det har varit bra inom vården på grund av att man vill hjälpa patienter och göra sitt bästa, 

dock kan det bli spretigt.

 

“Lean är ett bra sätt att försöka samla ihop och strukturera saker.”

 

4.5.2. Implementering av Lean

 

När intervjupersonen började på avdelningen för 1,5 år sedan var Leanarbetet igång, och man hade 

jobbat enligt Lean på reumatologin under flera år. Men den hade inte riktigt landat i personalgrupperna.

 

“De var ganska skeptiska, ganska förändringströtta.”
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Personalgrupperna var inte speciellt involverade. Intervjupersonen införde därför förbättringstavlor 

bland det första hon gjorde.

 

“Det var väl ganska ljummet mottagande till en början, nu är det en ganska 

självklar bit efter 1,5 år, det rullar på ganska bra.”

 

Hon menar att det dels berodde på att man var förändringstrött då det kommer en massa nya saker.

 

“Så man känner - ok, nu är det ett nytt experiment.”

 

Hon tror även att det beror på att man inte riktigt lyckades förklara filosofin utan att man mer la in Lean 

som ett arbetsverktyg och inte riktigt förklarade grundtanken. Hon tror att det är svårt i och med att Lean 

bygger på att alla runt omkring också jobbar med det, annars blir det svårt att få det rätta flödet.

 

“Initialt i Lean så måste man ha ökade resurser för att det tar ju tid att komma 

igång. Och de har man inte riktigt fått. Och då är det också svårt att få folk att 

engagera sig.”

 

Intervjupersonen tror att Karolinska gjorde ett misstag som inte gick på cheferna och fick dem att driva 

Lean.

 

“Karolinska letade mer efter eldsjälar och verksamhetsutvecklare som drev och 

det är en god tanke i och för sig. Men har man inte cheferna med sig så fungerar 

det inte. Det är de som skickar budskap till sina medarbetare. Plus att de måste 

förändra sitt tankesätt för att kunna leda.”

 

4.5.3. Effekter av Lean

 

“Användandet av en modell gör successivt att tankesättet ändras.”

 

Intervjupersonen menar att när man inför en modell med den bredd som Karolinska har gjort, gör det att 

man enas i tankesättet på ett positivt sätt, att man talar ett gemensamt språk.
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“Man har börjat ändra den tidigare uppfattningen om att det är fult att mäta till 

att det kan vara en poäng i mätandet, det underlättar utvärdering.”

 

Hon säger att just utvärdering är något som medarbetarna ofta efterfrågar, då man kommer ifrån det 

allmänna tyckandet så som “det känns som, jag tror” etc.

 

4.5.4. Lean-arbetet idag

 

Karolinskas uppdrag idag är Värdebaserad Vård, där Lean är ett av verktygen.

 

“Vi har kommit ganska långt med ett av våra flöden, artritflödet. Det är ett projekt 

som Landstinget har - 4D-projektet, fyra huvuddiagnoser - med artritflödet och 

tidig artritdiagnostering bland annat.”

 

Där har Karolinska kommit ganska långt med Värdebaserad vård. Undantaget är ekonomistyrningen, det 

är det som är problemet.

 

“Det som varit lite problem med det är att hon som är flödesledare för det flödet, 

hon är inte så insatt i Lean, vilket gör att hon gjort jättemycket bra saker, 

jättemycket bra planeringar och en hel del av de planeringarna är ganska Lean-

inspirerade men det är inte genomtänkt Lean.”

 

Intervjupersonen tror att det hade kunnat bli bättre om den ansvariga personen varit mer insatt i det, då 

hon själv ser Lean som ett verktyg för att uppnå Värdebaserad Vård.

 

4.6. Intervju med en chefsjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset
4.6.1. Uppfattning och tolkning av Lean

 

Intervjupersonen anser att Lean inom sjukvården handlar om att effektivisera sitt arbete och eliminera 

den spilltid som finns. Målet är till exempel att korta vårdtiderna samt minska väntetiden för patienten.
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“Genom en effektivisering får man mer gjort på kortare tid helt enkelt.”

 

Hennes uppfattning är över lag att man nu hittat en benämning på det många arbetat med i många år, det 

vill säga effektivisering. För sjukhusets räkning införde man flödesarbetet för att man såg att det blev ett 

stopp med flödet från akuten ➯ inläggning på avdelningen ➯ utskrivning av patienten.

 

“Målet är att rätta till de “hål” som finns i verksamheten för att kunna bli mer 

produktiva och effektiva.”

 

Då intervjupersonen var med i flödesprocessgruppen hade de en ansvarig på sjukhuset som skötte deras 

utbildning när det beslöts att man skulle arbeta med Lean. De gick igenom det som behövde göras, och 

när planeringen var klar så informerades hela personalgruppen.

 

“Vi hade även en kontaktperson inom divisionen som arbetade med 

flödesprocessen som kom till avdelningen och berättade för personalen om varför 

man har infört Leantänket, och hon var även någon vi vände oss till om vi 

behövde hjälp.”

 

Gällande kritiken mot att Lean inte passar då det kommer från bilindustrin, svarar intervjupersonen att 

hon inte ser några konstigheter med att använda det i sjukvården. Hon tycker det är bra att de infört 

Lean på Karolinska.

 

“Oavsett yrke så kan man alltid lära sig av andra även om Lean kommer från 

bilindustrin. I och med detta så får alla medarbetare en inblick i vad Lean innebär 

samt att man lär sig att bli effektiv i sitt arbete.”

 

4.6.2. Implementering av Lean

 

Intervjupersonen menar att det sjukhuset har arbetat hårt med är just flödet från akuten upp till 

avdelningen. Med tanke på de långa väntetiderna på akuten så införde sjukhuset en “mätparameter” som 

innebar att man blev mätt på antalet patienter som skrevs ut före klockan tolv.

 

38



“33% av alla utskrivningar skulle ske före tolv. Och på vårt intranät kunde vi då 

följa statistiken.”

 

Reaktionen bland personalen var positivt vid införandet av Lean. Intervjupersonen menar att personalen 

märkte att de fick mer tid för patienten, då man alltid tidigare klagat på att man inte hann med sitt 

arbete.

 

4.6.3. Effekter av Lean

 

“Lean effektiviserar arbetet och tar bort en massa spilltid.”

 

Som ett exempel av Leans effekter på Karolinska Universitetssjukhuset berättar intervjupersonen att 

hon, när hon arbetade som chef på sin förra avdelning, märkte att det var stora bekymmer med 

prioriteringstillfällena där alla satt tillsammans på avdelningen. De satt en gång på förmiddagen och en 

gång på eftermiddagen, och syftet med detta var att prioritera akuta patienter och utskrivningar först. 

Detta skulle i sin tur leda till att patienterna skrevs ut före tolv.

 

“Dock tog hela processen 2,5-3 timmar varje dag för alla individer på 

avdelningen.”

 

Problemet var även att morgonmötet började kl. 7 varje morgon. Detta ledde till att man ibland fick 

vänta in personal som var sena, och man väntade även in sjuksköterskor som skulle ta rapport från 

natten. Mötet kunde därför ta 30-40 minuter. Sedan började morgonprioriteringen kl. 9.45 med läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Den var direkt efter morgonfikat, vilket innebar att läkarna kunde 

bli sena. Sedan skulle varje patient på tavlan diskuteras. Konsekvensen av detta var att prioriteringen 

kunde hålla på i 45-60 minuter, samt att det blev en väntan på 15-20 minuter. Ronden startade då kl. 

10.45 vilket innebar att det var omöjligt att uppnå målet som var att skriva ut patienter innan kl. 12.00. 

Hela denna process är något som effektiviserats, man börjar nu ett morgonmöte kl. 7.30 och går snabbt 

igenom dagen med personalen. Det tar nu max 10 minuter. Även morgonprioriteringen tar nu max tio 

minuter.

 

“Då pratar man inget om patienter utan man gör en prioritering!”
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Rondstarten kunde nu börja redan kl. 9.15 vilket ledde till snabbare och fler utskrivningar innan klockan 

tolv.

 

“Denna förändring gav möjlighet till att hinna ta hand om patienter och endast 

göra det man skulle göra. Personalen fick mer tid till patienten!”

 

4.6.4. Lean-arbetet idag

 

Lean är fortfarande något man arbetar med på avdelningen. Man jobbar även med Värdebaserad Vård, 

något intervjupersonen inte vet lika mycket om.

 

“Är inte helt insatt i det men Värdebaserad Vård innebär att det är mer fokus på 

patienten och att man mäter kvaliteten.”
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5. Analys
___________________________________________________________________________________

I detta avsnitt analyserar vi det empiriska materialet vi har samlat in kring Lean i de utvalda 

studieobjekten mot de tidigare presenterade teorier och forskningar. Analys följer samma mönster som 

empiridelen.

___________________________________________________________________________________

 

Att många vårdorganisationer väljer att implementera Lean i strävan efter att effektivisera och förbättra 

vård är inget nytt med tanke på att New Public Management har etablerat sig under de senaste 

decennierna. För båda sjukhusen var kvaliteten på vården utgångspunkten då man började tänka på 

effektiviseringar. Båda sjukhusen ville eliminera de vanliga slöserierna så som väntetider, onödiga 

rörelser, ineffektivt användande av resurser - mänskliga och materiella, outnyttjad kompetens - när det 

kommer till att det är chefskap som förändringsarbete är mycket beroende på. I samma strävan att 

förbättra vårdkvalitet, synliggöra kostnader och skapa värde för sina patienter både Karolinska 

Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset kastade sig in i värld full av konkurrenter. Detta i och 

med införandet av arbetsprinciper som ursprungligen kommer från den privata sektorn.

 

5.1. Uppfattning och tolkning av Lean
 

När det kommer till uppfattning och tolkning av Lean ser vi tydliga skillnader mellan svaren från 

Akademiska Sjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala var huvuduppfattningen förknippad med effektiviseringar av flöden 

och förbättrade användande av resurser. Man har inte fått den utbildning/information som kanske 

behövs för att skapa förståelse för varför man ska arbeta på detta nya sätt. En av de två intervjuade 

medarbetarna på Akademiska Sjukhuset fick utbildning i form av ett Legospel år 2010, vid ett enda 

tillfälle. Bristen på information anser vi kan vara en anledning till att intervjupersonerna är skeptiska till 

om Lean fungerar i sjukvården. Deras skepsis handlar främst om att Lean kommer från bilindustrin och 

att det är människor man arbetar med, inte bilar. Då båda ledarna i undersökningen anser att man genom 

att informera och förklara oftast kan komma runt denna kritik, hade det nog varit till stor hjälp om alla 

medarbetare fått den nödvändiga utbildningen för att verkligen förstå tanken och syftet. Detta kan även 
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kopplas till trestegsmodellen, där den första fasen handlar om medarbetarnas tilltro för ledningen samt 

hur engagemang och delaktighet i förändringsarbetet skapas, och där är vår uppfattning att det inte 

genomförts tillräckligt med förberedande arbete. Om inte medarbetarna förstår varför de ska arbeta på 

ett visst sätt, kommer de heller inte att känna sig engagerade i att utföra det arbetet.

 

“Vi tänkte att hur ska vi kunna göra det här, det är inte ting vi håller på med. Jag 

vet inte riktigt hur många som tog emot det alls egentligen.”

 

Intervjupersonerna från Karolinska Univsitetssjukhuset hade en mer positiv inställning vad gäller 

huruvida Lean fungerar inom sjukvården och vad det innebär.

 

“Det är perfekt för sjukvårdsverksamhet, det stärker chefer och medarbetare. 

Man måste tycka det är roligt, min ledningsgrupp tyckte att det var jättekul. Helt 

plötsligt fick de nya möjligheter att påverka och utveckla och visa upp sina 

resultat. Så det är en viktig del av det hela att det är roligt.”

 

Chefsjuksköterskan på Karolinska Universitetssjukhuset betonar, liksom de högre cheferna på bägge 

sjukhus, vikten av att verkligen förklara och utbilda inom Lean, filosofin och grundtanken, för att få 

medarbetarna att förstå varför de ska arbeta på detta nya sätt. För henne handlar Lean främst om ett 

annorlunda tankesätt med människors behov som utgångspunkt.

 

“För det handlar ju om att göra värde för kunden och god arbetsmiljö, en god 

produktion. Lean, som jag förstått, utgår ifrån människan och det jag tycker om 

med Lean är att man började utgå från de som jobbar i processen, som verkligen 

kan.”

 

På Karolinska såg man till att medarbetarna fick förståelse för Lean och varför de skulle arbeta med det, 

vilket vi tror ledde till att medarbetarna var mer positiva till förändringen och därmed var mer villiga att 

implementera det.

 

“Vi hade även en kontaktperson inom divisionen som arbetade med 

flödesprocessen som kom till avdelningen och berättade för personalen om varför 
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man har infört Leantänket, och hon var även någon vi vände oss till om vi 

behövde hjälp.”

 

Vi kan konstatera att båda sjukhusen utgår ifrån grundtanken inom Service Management Theory, att den 

viktigaste drivkraften för driften av verksamheten är att det är hela organisationens tillvägagångssätt 

som gör tjänstekvalitet, som uppfattas av kunden.  

 

“För att få Lean att fungera på rätt sätt krävs det väldigt mycket. Det är en 

kulturförändring, det är en organisationsförändring.“

En förklaring till intervjupersonernas olika uppfattningar av Lean kan vara att det enligt forskning inte 

finns någon heltäckande konceptuell definition för konceptet. Det är endast definierat genom ett antal 

metoder som ingår i det (Pettersen, 2008). Pettersens forskning visar även att Lean måste anpassas för 

den verksamhet det ska införas i, även denna del av forskningen styrks av våra intervjupersoners svar. 

5.2. Implementeringen av Lean
 

Enligt trestegsmodellen handlar andra fasen i förändringsarbetet om att utveckla nya beteenden, 

värderingar och attityder och det är då viktigt att definiera det som ändras. Det är även viktigt att 

medarbetarna blir involverade i processerna. Vi har fått uppfattningen att detta inte förekommit i 

tillräcklig utsträckning på Akademiska sjukhuset, åtminstone på läkar- och sjuksköterskenivå. Detta kan 

vara en bidragande faktor till att man inte lyckades få Lean att slå igenom.

 

När det gäller ledningen så tog de på Akademiska Sjukhuset hjälp av externa konsulter, 

verksamhetsutvecklare, vilket hänger ihop med en av principerna inom NPM, nämligen utkontraktering. 

Utkontraktering har i sig positiva effekter i form av möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamhet 

samt möjliga personalbesparingar. Samtidigt anser vi att detta gav negativa effekter då cheferna var de 

som egentligen skulle driva förändringsarbetet och inte engagerade sig på det sättet.

Samma sak gäller även Karolinska Universitetssjukhuset då man, enligt en av chefsjuksköterskorna, 

gjorde ett misstag som inte satsade tillräckligt på cheferna.
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“Karolinska letade mer efter eldsjälar och verksamhetsutvecklare som drev och 

det är en god tanke i och för sig. Men har man inte cheferna med sig så fungerar 

det inte. Det är de som skickar budskap till sina medarbetare. Plus att de måste 

förändra sitt tankesätt för att kunna leda.”

 

Det får inte underskattas att den ledningsgruppen spelar en viktig roll i att sprida och driva ett 

förändringsarbete vidare inom organisationen. Som ledaren på Karolinska Universitetssjukhuset 

menade:

 

“Om den gruppen sviktar går det inte att sprida konceptet vidare inom 

organisationen, det måste sätta sig och bli en naturlig del i ledningsarbetet”.

 

Att många medarbetare var kritiska i början av implementeringen både på Akademiska sjukhuset och på 

Karolinska Universitetssjukhuset anser vi berodde på bland annat att det ligger i människans natur att 

motstå förändringar speciellt när nya ”experiment” kommer regelbundet.

 

“De var ganska skeptiska, ganska förändringströtta.”

 

På Karolinska kunde man dock på ett bättre sätt motivera och engagera medarbetarna och ta sig förbi 

detta första hinder, medan vår tolkning är att man på Akademiska aldrig riktigt kom förbi det alls.

 

Nya förändringar kan leda till oro bland personalen och känslan av osäkerhet i framtiden kan utvecklas 

och bidra till negativa effekter - som Almqvist (2006) beskriver som en konsekvens av 

konkurrensutsättning inom den offentliga sektorn. Lösningen ligger då återigen i att förklara filosofin 

som Lean egentligen är och inte bara implementera Lean som ett arbetsverktyg. Detta försökte man 

belysa genom visualisering i form av t ex legospel. Kaizen-tavlor, införande av Lean-portal (på 

Akademiska sjukhuset) och förbättringstavlor (på Karolinska Universitetssjukhuset).

 

“Det blir väldigt illustrativt och praktiskt hur ett flöde fungerar, att det är en 

kedja som hänger ihop.”
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Medarbetarna från båda sjukhusen delade uppfattningen att professionen och personalgrupperna inte var 

speciellt involverade i förändringsarbetet. Detta anser vi gav negativa konsekvenser då personalen, 

enligt Service Management Theory, är en viktig aktör inom organisationer som producerar och levererar 

kvalitet. I detta fall är den kvaliteten i form av vård.

 

“Lean engagerar inte medarbetarna. De som jobbar i vården, det är de som ska 

göra Lean-arbetet. De har inte valt att jobba inom vården för att syssla med 

flöden. Det är inte tillräckligt sexigt.”

 

Då ledningen på Akademiska Sjukhuset var av uppfattningen att Lean inte engagerar medarbetarna, 

kanske man borde ha satsat ännu mer på utförlig utbildning samt information för att öka förståelsen 

samt engagera dem i poängen och syftet med att anamma Lean.

Forskning har visat på att frågan om hierarki inom sjukvården är viktig när det kommer till eventuellt 

motstånd vid införandet av nya arbetsmetoder. Författarna har kommit fram till att en förebyggande 

åtgärd då kan vara en ledare som skapar och upprätthåller förändringsprocessen samt coacher sina 

medarbetare (Larsson & Rognes, 2012). Detta stämmer överens med våra resultat då vår uppfattning är 

att brist i ledningen var ett stort problem vid införandet av Lean, framför allt på Akademiska Sjukhuset. 

Detta bekräftas även av ledaren vi intervjuade, som såg bekymmer med att det inte fanns någon som 

styrde och följde upp. Det fanns inget metodstöd och inget praktiskt stöd.

Något vi kunde konstatera genom våra intervjuer var alltså just att sjukhusen implementerat Lean på 

olika sätt. Detta bekräftar forskning som kommit fram till samma slutsats, att verksamheter valt att tolka 

och implementera konceptet på olika sätt. Vissa har implementerar Lean helhjärtat medan andra valt att 

använda sig av utvalda delar, vilket vi även såg i vår undersökning (Larsson & Rognes, 2012). 

 

5.3. Effekter av Lean
 

Enligt trestegsmodellen finns det en tredje fas för ett lyckat genomförande av förändringsarbetet, det är 

stabiliseringsfasen som handlar om att göra förändringen permanent. Vi anser att det aldrig lyckades 

göras permanent på Akademiska Sjukhuset, istället bleknade det bort ganska fort. Det finns spår av Lean 
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på sjukhuset i form av tavlor för daglig styrning och en del Kaizen-tavlor men Lean-principer 

genomsyrar inte, och har aldrig gjort, hela organisationen.

 

“Jag kände att Lean är bara något vi pratade om 2010 och sen pratade vi inte 

mer om det.”

 

Enligt ledaren på Akademiska Sjukhuset gick det bra att “Leana” en avdelning, en mindre enhet. Detta 

kan vi koppla till att inom mindre organisationer är det kanske enklare att jobba utifrån värdestjärnan då 

man har mindre antal aktörer att samarbeta med.  

 

På Karolinska Universitetssjukhuset var man noggranna med att mäta före och efter implementeringen. 

De lyckades eliminera vissa slöserier som förekommer inom sjukvården och redan i början fick de en 

patientökning på 108%, förkortad väntetid för prostatapatienters provsvar, antalet operationer per 

operationssal ökade med ca 25-30% samt förhöjd patientnöjdhet. Förutom ett flertal mätbara resultat har 

medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset även sett positiva effekter i det dagliga arbetet vilket vi 

anser “permanentar” förändringar.

 

“Denna förändring gav möjlighet till att hinna ta hand om patienter och endast 

göra det man skulle göra. Personalen fick mer tid till patienten!”

 

En intressant spinn-off effekt fick Karolinska Universitetssjukhuset i form av personalens personliga 

utveckling. Det var inte bara chefer som utvecklades av detta, även exempelvis undersköterskor fick 

möjligheten att göra sin röst hörd och lägga fram sina förslag. Vi anser att det leder till att medarbetare 

blir mer engagerade i sitt arbete och känner sig mer betydelsefulla, samt ökar deras nöjdhet och trivsel. 

En av grundstenarna i TPS är respekt för människor. Nöjda, motiverade medarbetare presterar bättre 

vilket också hänger ihop med Värdestjärnan; att alla aktörer bidrar till värdeskapande.

 

På Akademiska Sjukhuset hade man inga mätbara effekter då man inte mätte före och efter. Ledaren såg 

själv problematiken i detta och ansåg att det är något man måste bli bättre på. Vissa förbättringar de 

kunnat konstatera var exempelvis i form av att de har ordnat specifika platser för instrument och verktyg 

och mer ordentliga rutiner. Det finns dock, till skillnad från Karolinska inga exempel alls med 

siffermässiga resultat. Man kan inte visa på vad Lean har fått för faktiska effekter i sjukvården när det 
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gäller patienter och till exempel olika väntetider. Vi anser att bristen på mått kan vara ett stort problem i 

ett förbättringsarbete, att det är viktigt att ta mått för att kunna göra en jämförelse och kunna få faktiska 

resultat. Även för att sätta upp önskade mål i början av processen behöver man mäta. Här ser vi även 

stora kontraster mellan Akademiska Sjukhuset och Karolinska, då man på Karolinska såg det som att 

mäta är en självklar del i tänket.

 

“Den som inte mäter kan inte styra, så det måste man hela tiden ha i åtanke.”

 

5.4. Lean-arbetet idag
 

När det kommer till hur arbetet på respektive sjukhus ser ut idag ser vi återigen skillnader mellan 

Akademiska sjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset, men här finns det även likheter.

 

Akademiska sjukhuset valde att ta med sig det man lärt sig från Lean och sedan gå över till mer 

processorienterat tänk. Inte heller det slog dock riktigt igenom. Orsaken till detta var, enligt ledaren, att 

man jobbar på verktygsnivå och inte filosofi. Dessutom stötte man återigen på samma motstånd bland 

medarbetare som då man började med Lean:

 

“...vi är ingen processindustri, vi har med levande materia att göra.”

 

Idag arbetar man med Värdebaserad Vård, och enligt ledaren är det något man kommit längre i och nu 

jobbar framgångsrikt med. I sitt arbete följer Akademiska sjukhuset de åtta principerna som 

Värdebaserad Vård grundas på, och först och främst att fokus bör ligga på värde för patienter.  

 

“Värdebaserad Vård, där har man en helt annan ingång i jobbet. Det är det som 

vår personal har tagit jobb inom sjukvården för. Man vill jobba med patienterna, 

och att det ska gå så bra som möjligt för patienterna.”

 

Ledaren på Akademiska Sjukhuset påpekar att man nu jobbar med att hitta bättre sätt att få spridning på 

denna metod, så att det till slut går av sig själv genom en masseffekt. Man har även ett stöd i att man 

inte frångår metoden, vilket ska hindra det nya arbetet från att rinna ut i sanden. När läkaren tillfrågades 
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om arbetet idag så låg hans fokus på processbaserat arbete, något som man enligt ledaren har gått förbi 

men tagit med sig lärdomar från.

 

Vår uppfattning är dock att Värdebaserad Vård inte ännu har fått den önskade spridningen, då ingen av 

medarbetarna vi intervjuade på Akademiska Sjukhuset var riktigt insatta i arbetet med det. Den 

intervjuade läkaren på sjukhuset säger följande om arbetet idag:

 

“Nu är det mer prat om processer, man ska lägga om sjukhuset i tema och process 

och det ska följa och inrikta sig på olika processer och jobba med dem. Det är ett 

slags Lean i mina öron. Vad krävs för en patient, hur utreds, röntgas, opereras, 

följs upp. Man ser det som en lång process och försöker korta i olika steg och 

göra det bättre för patienterna. Det är enligt det vi jobbar nu.”

 

Han säger även att han ser processarbete och Värdebaserad Vård som två olika sätt att arbeta på,

 

“Processvård handlar om att korta väntetider och inriktning på produktion. 

Värdebaserad vård är mer värde för patienten. I och för sig så ger ju kortare 

väntetiden också värde för patienten, men det kanske inte är bara såna mått som 

är viktiga för patienten. Snarare att man får ett bra bemötande. Lite mer mjuka 

värden kanske i Värdebaserad Vård än i Lean och processtänket. Vi är ju inte en 

bilfabrik och det kanske man glömde bort när man började titta alldeles för hårt 

på Lean.”

 

Inte heller sjuksköterskan som intervjuades på Akademiska Sjukhuset nämnde Värdebaserad Vård när 

hon tillfrågades om arbetet idag. Hon talade då istället om fokus på flöden, och var inte riktigt insatt i 

vad Värdebaserad Vård innebär.

Svaren från medarbetarna jämfört med ledaren, ger oss uppfattningen att man inte riktigt är överens om 

vad det är man faktiskt arbetar på för sätt. Det kan bero på att man inte lyckats nå ut med information 

och utbildning till alla medarbetare, vilket även var ett problem vid införandet av Lean.
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På Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter man med Lean och Värdebaserad vård anses vara en slags 

utveckling av Lean. Det stämmer överens med vår uppfattning samt de skrivna principerna och 

forskningen inom Värdebaserad Vård. En uppfattning cheferna på de båda sjukhusen delar är att 

Värdebaserad Vård passar bättre då man hanterar patienter med kroniska sjukdomar,

 

”...som känner sin sjukdom, vet vad som är bra och dåligt”.

 

I och med att patienterna nu blev delaktiga i förbättringsarbetet upptäckte man nya saker som man i 

sjukvården inte tänkt på, som det visade sig att man inte var så bra på. Det ledde till att man kunde få 

värdefull hjälp av patienter för att utarbeta faktorer och rutiner som bidrar till värde för patienten.

 

I intervjuerna med medarbetarna på Karolinska Universitetssjukhuset såg vi blandade svar. En av 

sjuksköterskorna svarar följande:

 

“Är inte helt insatt i det men Värdebaserad Vård innebär att det är mer fokus på 

patienten och att man mäter kvaliteten.”

 

Detta får oss att se likheter i svaren från medarbetarna på Akademiska Sjukhuset, att Värdebaserad Vård 

kanske inte har spridits genom hela organisationen. Chefsjuksköterskan på Karolinska är dock väl 

medveten om konceptet, och hon menar på att en del av problemet med att implementera just 

Värdebaserad Vård är att de ansvariga haft för lite kunskap om Lean. Detta då hon själv ser Lean som 

ett verktyg för att uppnå Värdebaserad Vård, vilket ännu en gång stärker vår uppfattning om vad det 

innebär.

 

“Det som varit lite problem med det är att hon som är flödesledare för det flödet, 

hon är inte så insatt i Lean, vilket gör att hon gjort jättemycket bra saker, 

jättemycket bra planeringar och en hel del av de planeringarna är ganska Lean-

inspirereande men det är inte genomtänkt Lean.”
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6. Slutsats
 

Vi har i enlighet med studiens syfte tagit fram ett antal faktorer vi tror kan vara orsaken till att 

Karolinska Universitetssjukhuset lyckades bättre med sitt Lean-arbete än Akademiska Sjukhuset. Vi har 

även lokaliserat skillnader i de två olika sjukhusens sätt att tolka och implementera Lean.

 

Med tanke på hur man tolkat Lean inom respektive sjukhus anser vi att på Akademiska sjukhuset var 

Lean-konceptet huvudsakligen förknippad med ordet “verktyg” som kan tillämpas i vissa fall. På 

Karolinska Universitetssjukhuset däremot tyckte man att det handlar framförallt om filosofi och 

tankesätt och att det måste genomsyra hela organisationen. Det anser vi vara en av grunderna till att 

sjukhusen valde olika strategier vid införandet av Lean.

På Karolinska var man bättre på det förberedande arbetet. Man utbildade sin personal och såg till att alla 

medarbetare på alla nivåer informerades om det nya arbetssättet. Detta ledde till att medarbetarna fick 

förståelse för det de skulle göra vilket i sin tur ökade deras engagemang. Det gjorde även att de som var 

kritiska och hade fördomar om Lean kunde få svar på sina frågor samt inblick i hur man faktiskt skulle 

arbeta med det. På Akademiska satsade man inte lika mycket på att se till att medarbetarna var medvetna 

om det nya konceptet. De utförde en enstaka utbildning i form av ett legospel, dock verkade personalen 

inte riktigt få någon utförlig förklaring för varför man skulle arbeta med Lean. Man märkte att 

nyanställd personal inte hade någon aning om att man arbetade enligt detta och det visar, enligt oss, på 

att man inte lyckats sprida och hålla igång konceptet.

 

En aspekt som bidragit till att förbättringsarbete tagits emot bättre bland medarbetarna på Karolinska 

Universitetssjukhuset menar vi var den hjälp och stöd de hade, och fortfarande har, tillgång till i form av 

en kontaktperson. Detta innebär också att det finns någon som aktivt jobbar med att hålla igång arbetet 

samt finns där för att svara på frågor och hjälpa till vid oklarheter. Att de på Akademiska Sjukhuset 

däremot inte hade något sådant stöd, ansåg ledaren var ett av problemen med deras Lean-arbete. Det 

fanns ingen som aktivt drev på Lean-arbetet och ingen som tog tag och styrde upp det som behövde 

göras. Detta märktes även på att man började bråka om vem som skulle betala för Lean-arbetet, det visar 

på att man kanske inte tänkt igenom allt när man valde att implementera Lean. Känslan vi får, som även 
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ledaren på Akademiska bekräftar, är att man började med Lean då det var trendigt. Däremot kanske man 

inte hade någon djupare kunskap om vad det faktiskt innebar.

 

En annan faktor som låg bakom den lyckade implementeringen på Karolinska var mätning av resultat. 

Utan mätning kan man inte bevisa att man faktiskt uppnått goda resultat. Karolinska 

Universitetssjukhuset satsade på att mäta före och efter och såg mätningen som en självklar del. Effekter 

av att man ser konkreta resultat, både siffermässiga och upplevelsemässiga, blir då att engagemanget hos 

alla involverade i förbättringsarbetet ökar och man ser att det fungerar. Medan det för Karolinska var en 

självklar del av processen, mätte man inte alls på Akademiska. Även detta ser vi som ett tecken på att 

man kastade sig in i någonting som man kanske inte hade planerat eller tänkt igenom fullt ut.

 

En faktor som hade kunnat bidra till en ännu mer lyckad implementering av Lean på båda sjukhusen, 

anser vi vara en större satsning på chefer, för att det är de som måste driva förändringsarbete och coacha 

sina medarbetare i det nya arbetssättet. Det är de som skapar förutsättningar för medarbetarnas 

engagemang som sedan praktiskt skall utföra förändringsarbetet som ledningen bestämmer.
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Bilaga 1. Intervjuschema till ledare på Akademiska sjukhuset, Uppsala,  
2015-04-20

1. Vad var det som gjorde att ni kom på att ni skulle börja arbeta med Lean?

2. När började sjukhuset arbeta med Lean?

3. Hur har ni på Akademiska tolkat Lean inom sjukvården?

• Blev det som att ni tänkte implementera Lean men sedan blev det mer att ni har med lite?

• Vilka delar av Lean har ni valt att fokusera på?

4. Vilka svårigheter fanns vid implementeringen och hur hanterades de problemen?

5. Tog ni hjälp av någon extern part vid implementeringen?

• Vilken var deras roll?

6. Vilka är de mest utmärkande skillnaderna från innan?

• Vilka mätbara effekter har Lean resulterat i? Negativa, positiva?

7. Hur ser ert Lean-arbete ut idag?

• När ni påbörjar något nytt sätter ni upp mål? Vilka? - då behöver du att skriva om lite den 

biten i Empiri, där H-O berättar om målen osv.

8. Hur ser du på kritiken som påstår att Lean inte hör hemma i sjukvården, då det kommer från 

tillverkningsindustrin?

• Vilka anpassningar har gjorts för att det ska passa in i er organisation?

9. Varför tror du att intresset har ökat inom sjukvården att arbeta med Lean?
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Bilaga 2. Intervjuschema till ledare på Karolinska Univerisetssjukhuset, 
Stockholm, 2015-04-23

1. Vad var det som gjorde att ni kom på att ni skulle börja arbeta med Lean?

2. När började sjukhuset arbeta med Lean?

3. Hur har ni på Karolinska Universitetssjukhuset tolkat Lean inom sjukvården?

• Vilka delar av Lean har ni valt att fokusera på?

4. Vilka svårigheter fanns vid implementeringen och hur hanterades de problemen?

5. Tog ni hjälp av någon extern part vid implementeringen?

• Vilken var deras roll? 

6. Satsade ni på att mäta effekter och resultat från Lean-arbetet?

• Vilka mätbara effekter har Lean resulterat i? Negativa, positiva?

• Vilka är de mest utmärkande skillnaderna från innan?

7. Hur ser ert Lean-arbete ur idag på division MK2?

8. Hur har resultatet svarat mot förväntningarna?

• Spin-off effekter/Har arbetet resulterat i något ni inte förväntat sig av?

9. När det kommer till värdebaserade vård - om och hur jobbar ni med det?

10. Varför tror du att intresset har ökat inom sjukvården att arbeta med Lean?

11. Hur ser du på kritiken som påstår att Lean inte hör hemma i sjukvården, då det kommer från 

tillverkningsindustrin?
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Bilaga 3. Intervjuschema till läkare och sjuksköterskor

1. Hur länge har du jobbat på Akademiska Sjukhuset?

2. Vad vet du om Lean?

• Vad kommer din uppfattning ifrån? 

• Har du varit med på någon av Lean Healthcare-konferenser?

3. Visste du att sjukhuset har arbetat enligt Lean-principer?

• Vilka exakta yttringar det finns?

4. Har du märkt av några effekter av Lean-arbetet? 

5. Har ni fått någon utbildning/information inom detta?

6. Vad har enligt dig varit största motståndet?

7. Hur ser du på kritiken att Lean inte passar in i sjukvården, då det från början kommer från 

bilindustrin?

8. Hur har reaktionen bland er medarbetare varit gällande detta?

9. Numera jobbar ju sjukhuset med Värdebaserad Vård, hur mycket vet du om det?

• Hur ser du på det jämfört med Lean?
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