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SAMMANFATTNING 

Titel Kan Lean Healthcare vara den bit som saknas i den svenska 
sjukvårdens pussel? 

 En studie av kommersiella modeller i svensk sjukvård. 

Författare Anna Forzelius & Maria Skogeryd 

Handledare  Jörgen Dahlgren 

  

Bakgrund 

Svensk sjukvård har idag bland de bästa behandlingsresultaten i Europa, men trots det förs 

diskussionen om sjukvården ofta i negativa ordalag. I ett försök att förbättra synen på 

verksamheten och bli mer effektiva har sjukvården i Sverige ofta använt sig av kommersiella 

modeller, modellerna har dock behövt anpassas för att fungera i sjukvårdens miljö. En av de 

senaste kommersiella modellerna som nu införs i den svenska sjukvården är Lean Healthcare, 

som är sjukvårdens version av Toyotas produktionsfilosofi Lean Production. En stor del av 

tidigare forskning på området har behandlat Lean Production men lite finns att tillgå som 

handlar om Lean Healthcare. Den här studien är ett bidrag till att utöka kunskapen om Lean 

Healthcare i Sverige.  

Syfte  

Syftet med den här studien är att beskriva hur Lean-filosofin fungerar i den svenska 

sjukvården samt att göra en jämförelse mellan Lean Production och andra kommersiella 

modeller som tidigare har införts i den svenska sjukvården.   

Genomförande 

Med hjälp av intervjuer på tre svenska sjukvårdsenheter har en fallstudie med fokus på Lean 

Production och Lean Healthcare genomförts.  

Resultat 

Resultatet av studien visar att Lean Healthcare, i likhet med tidigare modeller, har krävt 

anpassningar för att fungera i sjukvårdens kontext. Det har bland annat visat sig i att de 

undersökta enheterna endast har infört vissa delar av filosofin.   

Nyckelord 

Svensk sjukvård, New public management, kommersiella modeller, Lean Production, Lean 

Healthcare



 

ABSTRACT 

Title Can Lean Healthcare be the missing piece in the Swedish healthcare´s 
puzzle? 

 A study of commercial models in Swedish healthcare 

Authors Anna Forzelius & Maria Skogeryd 

Supervisor  Jörgen Dahlgren 

 

Background 

Swedish healthcare has today among the best treatment results in Europe, despite that the 

discussion about healthcare in Sweden is often pursued in negative terms. In an attempt to 

enhance the opinion about the organization and try to become more efficient, Swedish 

healthcare has often used commercial models, however, the models has needed adjustments to 

function in the healthcare environment. One of the latest models that now are implemented in 

Swedish healthcare is Lean Healthcare which is the healthcare version of Toyota´s production 

philosophy Lean Production. Much of the previous research has focused on Lean Production 

but little is to be found about Lean Healthcare. This study is a contribution to extend the 

knowledge about Lean Healthcare in Sweden.  

Aim  

The aim with this study is to describe how the Lean philosophy functions in Swedish 

healthcare and to compare Lean Production with other commercial models that earlier have 

been implemented in Swedish healthcare.   

Completion 

Through interviews on three healthcare units in Sweden a case study has been conducted with 

focus on Lean Production and Lean Healthcare.  

Findings 

The findings of this study show that Lean Healthcare, in resemblance with earlier commercial 

models, has needed adjustments to function in the healthcare context. It has also shown that 

the examined units only have implemented some of the parts of the philosophy.  

Keywords 

Swedish healthcare, New Public Management, commercial models, Lean Production, Lean 

Healthcare 



 

FÖRORD 
 

Som Wilhelm Moberg en gång sade, så är det egentligen bara dåliga böcker som är i behov av 

förord, men vi känner ändå att vi skulle vilja passa på att skriva några ord.  

 

Nu när vi står inför att ta klivet ut från universitetet och in i arbetslivet vill vi tacka alla de 

som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete med den här studien. Vi började vårt arbete utan 

några större förkunskaper kring ämnet och vägen fram till slutresultatet har varit snårig men 

med er hjälp har vi trots det lyckats att ta oss i mål.  Vi vill tacka alla er som har låtit oss ta er 

tid i anspråk och ställt upp på intervjuer. Vi vill även tacka er som på andra sätt har hjälpt oss 

med värdefull information som på många sätt har underlättat vårt arbete och hjälpt oss ett steg 

längre på vägen mot slutresultatet.  

 

Ett stort tack till er alla, er hjälp har varit ovärderlig! 

 

Anna & Maria  

 

Linköping, juni 2008
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INLEDNING 

 

”Vi rör oss på den yttersta gränsen. Varje dag tvingas vi tänja på den 

medicinska säkerheten/…/ Det känns omänskligt och strider mot både etik 

och patientsäkerhet” 

(svd.se) 

”Läget är bekymmersamt, både arbetsmiljömässigt och för patienterna. Det 

finns inte längre några marginaler. Det händer att erfarna läkare lämnar 

akuten gråtande.” 

(svd.se) 

Bakgrund 
I Sverige har vi fler läkare per capita än genomsnittet i OECD-länderna, samtidigt tar varje 

läkare bara emot cirka 900 patienter per år vilket kan jämföras med genomsnittet på 2 167 

stycken (Anderson & Sotir Hussey, 2001). Det har dessutom från vissa håll framförts att en 

sjukhusläkare i Sverige enbart lägger 18 % av sin arbetstid på direkt patientarbete och en stor 

del av den resterande tiden läggs på administrativa uppgifter (Fölster et al, 2003), vilket kan 

tyckas vara rent resursslöseri. Det här har lett till stora produktivitetsproblem då sjukhusen 

inte kan hantera gapet mellan utbud och efterfrågan vilket ofta visar sig i långa väntetider för 

patienten (Lindvall, 1997) samt en pressad situation för de anställda, något som visar sig i 

uttalanden som i citaten ovan. Som en ytterligare belastning dras många landsting med stora 

ekonomiska underskott (Ackerby et al, 2005). Att svensk sjukvård trots problemen ändå kan 

erbjuda Europas bästa behandlingsresultat (healthpowerhouse.com) känns ibland som en klen 

tröst. Hur kommer det sig då att det blivit så här? Och kanske ännu viktigare att fundera över 

är vad som kan göras för att förbättra situationen. 

 

I Sverige ligger ansvaret för hälso- och sjukvård på landstingen vilka styrs av bland annat 

följande lagparagrafer: 

Inledningskapitlet avser att utgöra en bakgrund till det valda studieproblemet samt att 

presentera studiens frågeställningar och syfte.  
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”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen.” 

(Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 2 §) 

”Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den 

tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 

kostnadseffektivitet.” 

(Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 27 §) 

Innebörden i paragraferna kan tyckas vara självklara, men i själva verket sätter de en stor 

press på landstingen. De ska med begränsade ekonomiska resurser tillhandahålla kvalitativ 

vård till alla som behöver det, när de behöver det. Att patienterna idag har en ökad medicinsk 

medvetenhet gör att de kan ställa högre krav på den sjukvård de behöver vilket ökar pressen 

ytterligare (Hallin & Siverbo, 2003). Arbetet med att uppfylla kraven försvåras av det 

bristfälliga resursutnyttjande som råder inom sjukvården idag och sjukvårdens utsatta position 

har lett till att den ofta varit föremål för stora förändringar. De förändringsåtgärder som 

vidtagits har traditionellt sett skett på en övergripande nivå, men fokus flyttas nu allt mer mot 

förändringar på klinik- och arbetsprocessnivå (Arvidsson & Jönsson, 1991). 

 

Under de senaste decennierna har förändringarna till stor del inneburit att sjukvården har 

infört mer marknadsliknande former för organisation och styrning, vilket är ett steg i den 

trend som brukar kallas New Public Management (Brorström, 2004). Det balanserade 

styrkortet (BSC), beställar- utförarmodellen och målstyrning är några av de kommersiella 

modeller som i stor utsträckning har tagits från den privata marknaden och införts i 

sjukvården. En av de senaste kommersiella effektiviseringsmodellerna som sjukvården tar 

efter är Toyotas produktionseffektiviseringsfilosofi, Lean Production (Kim et al, 2006). 

Toyotas filosofi har anammats på många håll inom näringslivet, och då framförallt i 

producerande företag, där den har nått stor framgång (Jackson & Jones, 1996). Lean 

Production går i stora drag ut på att företag försöker eliminera alla steg i 

produktionsprocessen som inte är direkt värdeskapande för kunden. Det tar sig uttryck i att 

företagen försöker att minska allt slöseri med tid, material och arbetskraft och att fokusera på 

kvalitet. (Womack et al, 2007)   

 

Vid implementeringen i sjukvården har filosofin fått namnet Lean Healthcare. I svensk 

sjukvård är Lean Healthcare en ny företeelse som har fått sitt genomslag under det senaste 
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året och har beskrivits som en ”väckelserörelse inom sjukvården”. I andra länder, som 

exempelvis USA och Storbritannien, har arbetet med modellen kommit betydligt längre 

(leansjukvard.se). 

Problemdiskussion  
Då sjukvården i Sverige allt mer har börjat ta efter modeller som används i näringslivet väcks 

frågan om modeller som är utvecklade för näringslivet verkligen passar i en komplex offentlig 

organisation som sjukvården och den interna miljö som råder där. Offentliga organisationer 

skiljer sig på många sätt från företag i den privata sektorn och att de skulle kunna ta efter 

arbetsmodeller som används i privata företag utan några modifikationer är inte självklart. Det 

har i tidigare studier visat sig att kommersiella modeller som implementerats i sjukvården, 

exempelvis det balanserade styrkortet, har behövt omarbetats för att passa i deras verksamhet 

(Bergsten & Dahlgren, 2007). Vad är det då som säger att Lean Production ska lyckas i 

sjukvården och går filosofin att kopiera rakt av till en sådan verksamhet? Hur fungerar en 

modell vars syfte är att korta ner ledtider i producerande företag, i en verksamhet som har 

sådana höga kvalitetskrav som sjukvården? Förbättras sjukvården, för patienter och anställda, 

i och med införandet av Lean-filosofin? Troligen har modifikationer gjorts från den 

ursprungliga Lean-filosofin och hur den anpassade varianten i så fall ser ut återstår att se. 

Kanske är Lean Healtchcare den bit som saknas för att få den svenska sjukvårdens alla bitar 

på plats.  

Syfte  
Syftet med den här studien är att beskriva hur Lean-filosofin fungerar i den svenska 

sjukvården samt att göra en jämförelse mellan Lean Production och andra kommersiella 

modeller som tidigare har införts i den svenska sjukvården.   

 

För att kunna uppfylla syftet måste några olika bitar studeras för att se om de kan passa i den 

svenska sjukvårdens kontext. I jakten på bitarna och deras plats har vi utgått från följande 

frågeställningar:  
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» Varför tas Lean Healthcare in i den svenska sjukvården? (Bakgrund) 

» Hur passar sjukvårdens struktur ihop med Lean-filosofins ursprung? (Förutsättningar) 

» 
Hur skiljer sig Lean-arbetet i den svenska sjukvården från hur filosofin beskrivs i 

teorin? (praktiskt Lean-arbete) 

» Vad blir effekterna av att Lean Healthcare införs på en svensk sjukvårdsenhet? 

(Effekter) 

 

Studiens målgrupp 
Vi tror att studien kan bidra med en utvidgning av teorin kring kommersiella modellers 

överföring till den svenska sjukvården genom att ett hittills relativt outforskat exempel, Lean 

Production, studeras. Studien kan vara intressant för studerande inom företagsekonomi och 

logistik då vi tror att den kan ge ökad kunskap kring överföring av modeller samt öka intresset 

för Lean Production. Vi tror även att studien kan vara intressant för personer verksamma 

inom sjukvården då den förhoppningsvis kan ge dem tankar och idéer om hur filosofin kan 

användas i deras verksamhet. 
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Disposition  
Nedan presenteras de följande delarna i rapporten och deras innehåll för att underlätta den 

fortsatta läsningen och för att visa sambanden delarna emellan.  

Det här kapitlet är en sammanfattning av sjukvårdens viktigaste karaktärsdrag 
och förutsättningar samt av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
Lean- filosofin ska kunna fungera i en organisation.  

 

 

 

Lean 
Production & 

Lean 
Healthcare 

 

 

 

 

 

 

Studiens 
genomförande 

  Organisationers 
struktur 

 

Här beskrivs den svenska sjukvårdens historia och uppbyggnad. Även 
sjukvårdens styrning och ekonomiska förutsättningar presenteras. 

I det här avsnittet behandlas hur och varför modeller överförs från 
kommersiella företag till offentliga organisationer. Även tidigare resultat av 
överföringar beskrivs. 

Kapitlet beskriver hur en organisations omvandlingsprocess och flöde kan 
påverka verksamhetens struktur. Även olika typer av beroenden som 
påverkar organisationer beskrivs.  

I de två kapitlen som presenterar Lean Production och Lean Healthcare 
redogörs för filosofins historia och framväxt. I avsnittet presenteras även 
filosofins innebörd och centrala begrepp. 

Kommersiella 
modeller i 
offentliga 

organisationer 

I kapitlet presenteras de resultat som vår fallstudie givit kring hur Lean 
Healthcare ser ut i den svenska sjukvården. I kapitlet presenteras bakgrund, 
implementering, praktisk användning av Lean-filosofin och framtids-
visionerna hos de tre undersökta enheterna.  

Den svenska 
sjukvården 

 
Leans 

förutsättningar   
i sjukvården 

 Lean i den 
svenska 

sjukvården 

I det här kapitlet beskrivs studiens genomförande och vilka för- och 
nackdelar den valda forskningsmetoden kan ha inneburit för arbetet med 
studien samt studiens resultat. 

Analyskapitlet består av en diskussion som kopplar samman de beskrivna 
teorierna med resultatet. Analysen leder fram till rapportens två sista kapitel 
som innehåller våra slutsatser samt förslag till vidare forskning.  

Avslutande 
diskussion & 

slutsats 
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STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Val av studiens ämnesområde        
Vårt intresse för området Lean Healthcare väcktes då vi uppmärksammade ett inslag i media 

angående filosofins intåg i Sverige, närmare bestämt vid Universitetssjukhuset i Lund.  Vår 

kunskap om att kommersiella modeller som tidigare har överförts från den privata sektorn till 

sjukvården har krävt modifiering fick oss att fundera över om det skulle bli annorlunda den 

här gången eller om även Lean Production skulle behöva anpassas. Svensk sjukvård har idag 

de bästa behandlingsresultaten i Europa, trots det har diskussionerna kring sjukvården under 

de senaste åren ofta förts i negativa ordalag. Vi tyckte att det skulle vara intressant att se om 

Lean Healthcare kan vara en del av lösningen på några av sjukvårdens problem. Offentlig 

verksamhet, och då främst sjukvård, är något vi alla har erfarenhet av och som många har 

synpunkter på. Det här var faktorer som gjorde att vi ansåg att ämnet var intressant att belysa i 

den här studien. 

Forskningsmetod 
För att få förståelse kring vad Lean Healthcare egentligen innebär och hur det fungerar valde 

vi att, innan studien började, delta i en konferens kring ämnet. Under konferensen fick vi veta 

vad Lean Healthcare är för någonting, men vi fick även höra intressanta exempel på hur Lean 

Healthcare fungerar ute på några svenska sjukvårdskliniker. Under konferensen gavs många 

tips på litteratur kring Lean Healthcare vilka vi senare har läst och som har utgjort en stor del 

av vår förstudie. Genom konferensen kom vi även i kontakt med flera personer och 

verksamheter som arbetade enligt Lean-filosofin och för att öka vår kunskap kring ämnet 

ytterligare innan vi började med själva studien genomförde vi en intervju med en konsult. Han 

har stor erfarenhet av Lean-arbete i tillverkande- och tjänsteföretag, men även erfarenhet av 

implementering av modeller i sjukvården. Den bakgrundskunskap som vi fick genom vårt 

I det följande kapitlet följer en redogörelse kring de val vi gjort och de resonemang som vi 

har fört kring de olika överväganden som vi har varit tvungna att ta ställning till under 

studiens gång. Kapitlet inleds med en kort beskrivning kring varför vi tycker att det valda 

ämnet är intressant att studera. Därefter följer en redogörelse av vilka metoder vi har valt att 

använda för att genomföra studien samt hur vi har gått tillväga vid analys och insamling av 

data. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens tillförlitlighet samt en beskrivning av 

de etiska ställningstaganden som gjorts. 
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deltagande i konferensen, intervjun med konsulten samt genomgången av litteraturen, ledde 

oss fram till våra forskningsfrågor vilka utgör grunden i arbetet med att uppfylla studiens 

syfte.  

 

När vi hade formulerat våra forskningsfrågor funderade vi kring hur vi skulle gå tillväga för 

att besvara dem samt hur vi skulle genomföra informationsinsamlandet. Genom vår förstudie 

blev vi uppmärksammade på att den tidigare forskning som finns att tillgå främst rör 

bakgrunden till ämnet, det vill säga Lean Production. Att det inte finns lika mycket kunskap 

om metodens implementering i sjukvården, så kallad Lean Healthcare, ledde till att vi valde 

att utföra en explorativ studie (Patel & Davidson, 2003). Därefter tänkte vi noga över vilken 

forskningsmetod vi skulle använda eftersom valet av metod har en stor påverkan på arbetet. I 

vårt val av metod har vi utgått från två aspekter, dels våra forskningsfrågor (Bryman, 1997) 

men även det faktum att Lean Healthcare ännu inte är så utbrett i Sverige vilket har inneburit 

att vi endast haft tillgång till ett fåtal fall att undersöka. Utifrån de här förutsättningarna 

bestämde vi oss för att utföra en studie med en kvalitativ bas vilket vi ansåg kunde ge oss en 

studie med bra djup och ett bra fokus (Quinn Patton, 2002).  

 

När vi hade gjort vårt val av forskningsmetod återstod att besluta hur vi skulle gå till väga för 

att samla in den information som vi behövde för studien och här föll valet på att utföra en 

fallstudie. Det valet har vi grundat på det faktum att det finns en relativt begränsad 

teoribildning angående Lean Healthcare samt att få empiriska undersökningar har genomförts, 

vilket gjorde att vi ansåg att en fallstudie skulle gynna vår datainsamling (Eisenhardt, 1989). 

Dessutom passade en fallstudie bra då vi i vår studie har velat besvara frågorna hur och varför 

Lean-filosofin används i den svenska sjukvården (Yin, 2003) och att processer och 

förändringar skulle studeras (Patel & Davidson, 2003). En fallstudie passar även bra då 

studien har ett explorativt och beskrivande syfte (Normann, 1976). Vi har valt att utföra en 

fallstudie med ett fall där Lean Production är det studerade fallet, och för att kunna uppfylla 

syftet har vi utgått från tre empiriska baser. De empiriska baserna utgörs av en vårdcentral och 

två separata sjukhusavdelningar. Att vi har valt att undersöka just de tre enheterna beror till 

största del på att vi i studien har velat undersöka enheter som har kommit en bit i sitt Lean-

arbete och där verksamheterna skiljer sig åt. Kriterierna innebär att utbudet av enheter att 

välja bland har varit begränsat.  
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Den information som vi har fått från studien av de tre empiriska baserna har vi sedan jämfört 

med teorin kring Lean Production och Lean Healthcare för att kunna se hur väl teori och 

praktik stämmer överens. Att vi har haft olika sjukvårdsenheter att jämföra mellan har varit 

viktigt för studiens generaliserbarhet (Normann, 1976).  

Datainsamling 
För att få en så heltäckande bild av studiens område som möjligt har vi valt att använda 

information i form av både primär- och sekundärdata (Eisenhardt, 1989).   

Primärdata 
Våra primärdata har vi främst samlat in genom intervjuer då det är en datainsamlingsmetod 

som har passat bra eftersom de fakta som vi velat ta fram inte går att observera. Vi har inte 

kunnat observera vad som har hänt på enheterna tidigare, hur personer reagerat eller känt, 

men genom att använda intervjuer har vi haft möjlighet att se saker ur andra personers 

perspektiv. (Quinn Patton, 2002)  

 

Under vår förstudie blev vi uppmärksammade på personer som hade kunskap som vi ansåg 

skulle kunna bidra till vår studie. Vi har kontaktat de personerna via e-post där vi beskrev vår 

studie, samt vad vi ville samtala med dem om. De som har visat intresse har vi ringt upp eller 

e-postat tillbaka till för att boka en tid och plats för intervju. De tre personer som vi intervjuat 

har alla ledande positioner på de enheter som utgjort våra empiriska baser och har på så sätt 

en god inblick i enheternas verksamhet och hur Lean Healthcare fungerar där, vilket har 

gynnat vår studie. Intervjupersonerna har själva fått bestämma plats för intervjun och de flesta 

intervjuerna har genomförts på deras respektive arbetsplats. Under besöksintervjuerna, som 

har pågått i cirka en timme, har vi suttit med båda två. En av oss har tagit en ledande roll och 

lett intervjun framåt medan den andra har haft en mer observerande roll och fört anteckningar. 

Den som har haft den observerande rollen har även ställt följdfrågor så att vi inte skulle 

glömma bort att fråga kring viktiga områden och för att få intervjuerna att bli så lika som 

möjligt. Den största anledningen till att vi har valt att göra på det sättet är för att vi anser att 

det skulle kunna minska risken för misstolkningar och liknande.  

 

Vid det tillfälle då ett personligt möte med intervjupersonen inte var möjligt att genomföra har 

en telefonintervju gjorts istället. Det har varit viktigt för oss att ha den möjligheten eftersom 

alla intervjuer varit värdefulla för vår studie. Telefonintervjun var cirka trettio minuter lång 
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och utfördes på en tid som vi hade avtalat med intervjupersonen i förväg. Intervjun har utförts 

med hjälp av högtalartelefon och frågorna som ställts var desamma som under 

besöksintervjuerna. En av oss har lett samtalet och ställt frågor medan den andra har suttit 

bredvid och fört anteckningar.  

 

I studien har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer vilket för vår del inneburit att vi 

innan intervjuerna genomfördes utformat en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som 

behandlat de områden som varit intressanta för vår studie. Intervjufrågorna har rört Lean-

filosofin i stort men även detaljer kring sjukvården och Lean Healthcare. Vi har även ställt 

frågor kring intervjupersonens personliga syn på Lean-filosofin och hur de har kommit i 

kontakt med filosofin i sitt arbete. Frågorna har varit liknande vid samtliga intervjuer, dock 

har deras ordningsföljd anpassats efter samtalets gång. Där oklarheter eller nya infallsvinklar 

dykt upp har vi ställt kompletterande frågor för att räta ut frågetecken eller utveckla vissa 

områden (Ruane, 2005). Intervjuguiden har skickats ut till intervjupersonerna en tid innan 

intervjun för att ge dem möjlighet till förberedelse. 

 

Inspelningar har gjorts under alla intervjuer för att ge oss chansen att lyssna på intervjun flera 

gånger så att vi inte skulle missa något samt för att minska risken för feltolkningar och 

missuppfattningar. Dessutom har det givit oss chansen att när inspelningen transkriberats 

ordagrant, en kort tid efter intervjun, skicka transkriptionen till intervjupersonen för 

godkännande.  

 

Ytterligare en åtgärd som vi har vidtagit för att minska risken för att missuppfatta 

intervjupersonen eller att inte komma tillräckligt djupt i intervjun är att vi efter intervjuerna 

frågat om intervjupersonen skulle kunna tänka sig att ställa upp på en kompletterande intervju 

om det skulle behövas, vilket alla varit villiga till och som vi senare har dragit nytta av.   

 

För att få ut så mycket som möjligt av den kunskap och erfarenhet som finns på området och 

som skulle kunna bidra till att uppnå studiens syfte har vi valt att i slutet av studien 

komplettera empiriinsamlingen genom att ställa frågor till personer som vi har blivit tipsade 

om under studiens gång. Även de här personerna har vi kontaktat via e-post, och till de som 

var intresserade av att bidra har vi skickat ut ett formulär med frågor via e-post. Frågorna 

liknade de som vi ställde vid de övriga intervjuerna (se bilaga 2). Dock har vi fått de svaren 

för sent och de har därför inte kunnat användas i studien.  
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Sekundärdata 
För att skaffa oss kunskap kring teorier som påverkar studien har vi valt att använda oss av 

sekundärdata i form av vetenskapliga texter, information från sjukhushemsidor och andra 

publikationer. Det studerade materialet har vi hittat genom referenser i litteratur, tips från 

forskare inom området samt genom sökningar på biblioteksdatabaser på internet, vilket vi 

anser är tillförlitliga källor.  

Bearbetning och analys av data 
“Data are carriers of information. To become information they must, 

however, be interpreted.” 

(Ghauri & Grønhaug, 2005:204) 

För att få nytta av den information som samlats in har vi under studiens gång arbetat med att 

försöka tolka och analysera den. I vårt analysarbete har vi valt att utgå från Miles & 

Hubermans (1994) analysmetod som består av tre olika steg. Det första steget innebär att vi 

under den första tiden, redan innan studien egentligen startade, har utforskat ämnet och valt ut 

de teorier som skulle studeras samt sökt efter möjliga intervjupersoner. I nästa steg har den 

information vi hittat kategoriserats och sållats, därefter har vi förenklat och sammanfattat en 

del av den information vi har velat använda i studien för att den skulle bli mer lättarbetad. I 

den här fasen har vi försökt att vara försiktiga och tänka kritiskt för att inte felaktig eller icke 

relevant information skulle tas med eller kategoriseras fel vilket skulle kunna ha påverkat hela 

studien i slutändan. Det sista steget innebär att vi under arbetets gång kontinuerligt har fortsatt 

med sållningsprocessen genom att vi bara valt ut vissa delar av det material vi har läst och 

sedan har vi delat in informationen i olika kategorier. Kategorierna har sedan legat till grund 

för utformningen av studiens skriftliga rapport. Redan från den första tiden av arbetet med 

studien har vissa mönster och tendenser kunnat skönjas från vilka slutsatser kunnat dras. Vi 

har dock försökt att bortse från det och istället hållit alla möjligheter öppna genom hela 

arbetet med studien, för att till sist kunna dra välgrundade och verifierbara slutsatser. (Miles 

& Huberman, 1994) 
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Tillförlitlighet 
För att försöka få en tillförlitlig studie har vi valt att följa de fyra kriterier som Guba & 

Lincoln (1989) har satt upp för att en studie ska anses vara tillförlitlig: trovärdighet, 

generaliserbarhet, pålitlighet samt konfirmerbarhet. En beskrivning av kriterierna och hur vi 

har arbetat för att uppnå dem följer nedan. Vi behandlar även de delar i vårt tillvägagångssätt 

som kan ha haft negativ inverkan på studiens tillförlitlighet.  

Trovärdighet 
För att få studien trovärdig har vi lagt stor vikt vid att få en så stor förståelse kring ämnet och 

intervjupersonens verksamhet som möjligt innan intervjuerna genomförts. Det har givit oss 

möjlighet att göra studien tillräckligt djup och att hitta de intervjufrågor som varit mest 

relevanta. (Guba & Lincoln, 1989) Dock kan det finnas en risk med vår intervjumetod då vi 

har varit fler till antalet och intervjupersonen på grund av det kan ha känt sig i underläge. 

Dessutom kan det faktum att en av oss haft en observerande roll under intervjun ha bidragit 

till att intervjupersonen känt sig iakttagen och på så sätt känt sig nervös eller hämmad. Trots 

de möjliga biverkningarna tror vi att de positiva effekterna har övervägt. Att vi båda har varit 

med under intervjuerna har även varit positivt på det sättet att den observerande personen 

kunnat ge feedback till den mer aktiva personen efter varje intervju. På så sätt har eventuella 

förbättringar kunnat göras till de följande intervjuerna.  

 

När det gäller telefonintervjun har vi haft Ruanes (2005) diskussion om att det vid 

telefonintervjuer kan vara svårt att få kontroll över intervjuprocessen i åtanke. Svårigheten 

uppkommer på grund av att det vid telefonintervjuer finns en stor risk att intervjupersonen blir 

distraherad av annat. Det kan även vara svårare att få svar på ingående öppna frågor jämfört 

med vid en besöksintervju vilket vi har varit medvetna om. Det som vi ser som kritiskt med 

den utförda telefonintervjun är att den person som har haft den observerande rollen inte har 

haft samma möjlighet att ställa följdfrågor som vid besöksintervjuerna. Vi anser dock att vi 

har löst den problematiken bra genom att den observerande personen skrivit ner sina frågor på 

papper under intervjuns gång så att intervjuaren sedan har kunnat ställa dem. 

 

Att intervjupersonerna redan innan intervjun har fått ta del av intervjuguiden är ytterligare en 

aspekt som vi anser kan ha påverkat vår studies trovärdighet. I och med att de känt till 

frågorna i förväg kan intervjupersonen ha förberett svar vilket kan ge både positiva och 
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negativa effekter. Den fördel vi har sett med tillvägagångssättet är att intervjupersonen har 

haft möjlighet att förbereda sig vilket generellt sett givit välgrundade svar. Dock finns en 

negativ aspekt då intervjupersonen kan ha blivit för låst vid intervjuguiden och nya 

infallsvinklar kan därmed bli svåra att ta upp eftersom intervjupersonen redan innan har 

kunnat förbereda sina svar.  

 

För att ytterligare öka vår studies trovärdighet har intervjupersonerna efter intervjuerna fått 

möjlighet att läsa den transkription vi gjort med hjälp av inspelningen. Det tror vi har bidragit 

till att öka vår studies trovärdighet då de på så sätt har fått möjlighet att påpeka om vi har 

missuppfattat något under intervjun eller om något varit otydligt. 

 

Att vi har valt att intervjua personer som arbetar aktivt med Lean Healthcare tror vi är bra för 

vår studie då vi anser att de har den kunskap om ämnet som vi varit ute efter och därigenom 

har kunnat ge oss bra information. Vi är dock medvetna om att deras stora intresse kring 

Lean-filosofin kan ha gjort att de talat gott om ämnet och kanske inte alltid har givit oss alla 

de negativa aspekter som kunde varit av intresse för vår studie. Det här är dock inget som vi 

anser har påverkat vår studie i stort då vi främst varit intresserade av att se hur Lean 

Healthcare fungerar i den svenska sjukvården och vi anser inte att vår möjlighet till att få den 

informationen har påverkats negativt av intervjupersonernas starka intresse.  

Generaliserbarhet 
Målet med vår studie är att den ska kunna generaliseras till att gälla alla svenska 

sjukvårdsenheter som implementerar Lean Healthcare. Vi är dock medvetna om att vårt val av 

att använda en kvalitativ forskningsmetod kan ha inneburit att resultatet inte alltid kan 

generaliseras till större områden (Quinn Patton, 2002). För att öka möjligheten till att studien 

ska kunna generaliseras har vi i teoridelen försökt att utförligt presentera så relevanta teorier 

som möjligt för att ge en bra bakgrundsförståelse till studien och de forskningsfrågor som tas 

upp så att läsaren ska kunna avgöra om det målet är uppnått. Dessutom bidrar den teoretiska 

beskrivningen till möjligheten att kunna generalisera vår studies resultat till en mer 

övergripande nivå (Yin, 2003). 

 

Vi har valt att göra en fallstudie som utgår från ett enda fall, Lean Production, med tre 

empiriska baser och vi är medvetna om att möjligheterna till att generalisera studiens resultat 

även på grund av det kan ifrågasättas. Dock hävdar Normann (1976) att antalet fall inte 
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påverkar möjligheten till generalisering utan det är möjligheterna till att dra slutsatser om hur 

vanliga de studerade systemen och mönstren är som påverkas. För att generalisering ska 

kunna ske från en fallstudie med ett eller ett fåtal fall krävs att mätningarna är uttömmande 

vilket vi anser uppfyllts i och med att de tre undersökta exemplen representerar olika typer av 

sjukvårdsverksamheter. Det har givit vår studie ett bättre djup då förståelse fås för struktur 

och processer snarare än bara orsak och verkan. (Normann, 1976)  

Pålitlighet 
I takt med att vi kommit djupare in i ämnet har innehållet i studien förändrats, vilket kan ha 

gjort det svårt för läsaren att förstå hur vi kommit fram till vårt resultat. Läsarens förståelse är 

dock viktig för att studien ska kunna anses vara tillförlitlig och för att underlätta förståelsen 

har vi redogjort för metod och metodval i det här kapitlet (Guba & Lincoln, 1989). Vi anser 

även att läsarens förståelse för hur studien har gått till och hur vi har kommit fram till vårt 

resultat kan påverkas av presentationen av vårt insamlade material i avsnittet Lean i den 

svenska sjukvården. På grund av det har vi varit noga med att inte lägga in några egna 

värderingar i det avsnittet utan bara presentera den information som framkommit under 

intervjuerna. Vi har dessutom bifogat den intervjuguide vi utgick från under intervjuerna för 

att läsaren ytterligare ska kunna öka sin förståelse kring hur studien har genomförts.  

Konfirmerbarhet 
Vår studies konfirmerbarhet handlar om att läsaren ska kunna spåra den information som vi 

har använt till grundkällan samt att det tydligt ska framgå hur den information vi har samlat in 

har analyserats. För båda de kriterierna spelar metodavsnittet en stor roll då vi här utförligt 

beskrivit var ifrån vår information kommer samt hur vi har fått tag i den. Läsaren kan på så 

sätt själv leta reda på de data som presenterats. Det är även viktigt att det inte finns några 

tveksamheter om att det som presenteras i studien är baserat på ursprungliga och verifierbara 

fakta och inte på våra egna åsikter och värderingar. (Guba & Lincoln, 1989) 

 

Då vi förutom primärdata även har använt oss av sekundärdata är det viktigt att poängtera att 

det finns vissa problem kopplade till den. Ett stort problem med sekundärdata kan vara att den 

har tagits fram i ett annat syfte än till vår studie, vilket kan innebära att den är förvrängd eller 

överdriven för att passa den ursprungliga författarens syfte. På grund av det har vi, så långt 

som det varit möjligt, valt att använda oss av originalkällor för att inte väva in någon annan 

författares tolkningar i vår egen studie. Alla tolkningar av sekundärdata i studien är således 
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våra egna. Ytterligare ett problem som kan förekomma vid användning av sekundärdata är att 

informationen kan vara inaktuell (Ghauri & Grønhaug, 2005) dock anser vi att det material 

som finns kring Lean-filosofin fortfarande är relativt nytt och därmed fortfarande är aktuellt 

och relevant. Vad gäller de övriga teorierna tror vi inte att de har förändrats så mycket så att 

det skulle ha påverkat vår studie nämnvärt.  

Etiska ställningstaganden 
Vid en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till de intervjuades välbefinnande (Breakwell 

et al, 2006). Vi har därför under arbetets gång lagt stor vikt vid etiska frågor och de 

intervjuade personernas integritet genom att vi under intervjuerna fokuserat på att försöka 

förstå intervjupersonerna och ha ett empatiskt förhållningssätt. För att inte förlora det kritiska 

förhållningssättet, vilket är en annan viktigt aspekt, har vi samtidigt försökt att undvika att 

identifiera oss med personerna.  

 

Vid vår första kontakt med intervjupersonerna har vi informerat dem kort om studien, hur 

intervjun skulle gå till samt vilka ämnen som skulle behandlas. Det här har vi gjort för att det 

är faktorer som skulle kunna tänkas påverka deras vilja att delta i studien (Breakwell et al, 

2006). Personerna har sedan själva valt om de ville vara med i undersökningen eller inte. 

Innan intervjuerna startade har vi ännu en gång informerat personerna om studiens syfte för 

att förtydliga vad den information som de skulle delge oss skulle användas till. Vi har dock 

valt att inte berätta hela syftet med uppsatsen, då vi tror att det skulle kunna påverka deras 

svar under intervjun (Breakwell et al, 2006), därför har vi avgränsat informationen till att säga 

att vi ville se hur Lean Production ser ut i sjukvården.  

 

Vi har valt att till viss del göra vår studie konfidentiell genom att undanhålla namnen på 

intervjupersonerna. Helt konfidentiell kan den dock inte göras på grund av att vi kände att en 

kort beskrivning kring verksamheterna samt en benämning av intervjupersonernas position 

var bra för läsaren att få, därför går det att lista ut vilka personer det handlar om. Vi tror dock 

inte att det spelar någon stor roll för intervjupersonerna då de inte har begärt att få vara 

anonyma samt att de är informerade om vad studien ska användas till (Breakwell et al, 2006).  
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KOMMERSIELLA MODELLER I OFFENTLIGA 
ORGANISATIONER 

New Public Management 
Offentliga organisationer, som ofta ses som kostsamma och ineffektiva verksamheter, har 

länge varit föremål för förändringar (Modell & Grönlund, 2006) och sedan 1980-talet har en 

rad nya modeller spridits, som alla har målet att effektivisera den offentliga sektorn. Även om 

de olika modellerna inte är helt enhetliga är de ändå så pass lika att de har fått ett gemensamt 

namn, New Public Management (NPM). NPM är enligt Hood (1995) en reaktion på den 

tidigare härskande synen inom den offentliga sektorn som kallas Progressive Public 

Administration (PPA). PPA vilar på två grundstenar, den första är att den offentliga sektorn 

ska särskilja sig tydligt från näringslivet. Den andra innebär att företag genom att sätta upp 

tydliga regler ska kunna motverka korruption och favorisering bland politiker och tjänstemän. 

NPM vänder på de här grundstenarna och menar istället att skillnaderna mellan den offentliga 

sektorn och näringslivet bör elimineras och att fokus ska läggas på resultat istället för på 

processer. (Hood, 1995)  

”One might put the NPM ideal very simply as a desire to replace the 

presumed inefficiency of hierarchical bureaucracy with the presumed 

efficiency of markets” 

(Power, 1997:43) 

NPM är en geografiskt väl utbredd trend, dock är det stor skillnad i hur mycket av teorierna 

olika länder har implementerat. Enligt en undersökning utförd av OECD är Sverige ett av de 

länder som anammat teorierna mest. (Hood, 1995) 

 

Det finns många olika teorier om varför NPM uppstod just under 1980- och 1990-talet. Hood 

I det följande kapitlets första del redogörs för teorin om New Public Management. Sedan ges 

en beskrivning av hur modeller översätts när de överförs mellan olika organisationer. I nästa 

del av kapitlet presenteras några av de modeller som har tagits från den privata sektorn och 

införts i den svenska sjukvården. Kapitlet avslutas med en kort reflektion kring varför

sjukvården tar in modeller från kommersiella organisationer och hur de som överförts har 

fungerat. 
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nämner fyra möjliga orsaker till uppkomsten och den första kallar han för ”Englishness”. En 

viss tendens åt att NPM har anammats mer i engelskspråkiga länder än i övriga kan skönjas 

och Castles (i Hood, 1995) menar att det här kan bero på att de engelskspråkiga länderna 

befann sig i liknande situationer under den tiden då NPM började spridas. Länderna hade 

problem med ekonomin och utvecklingen inom den offentliga sektorn stod stilla. Det kan 

även vara så att anledningen till att NPM har spridits mellan engelskspråkiga länder är just för 

att de talar samma språk. Utan något krav på språköversättning går det fortare att ta efter och 

implementera nya idéer, dock motsägs det här resonemanget av att Sverige är ett av de länder 

som i hög grad anammat NPM-teorierna. (Hood, 1995) 

 

Partipolitik anses kunna vara en annan orsak och anledningen till NPM:s uppkomst skulle då 

vara att de nya idéerna om att göra den offentliga sektorn mer lik den privata rimmar väl med 

de flesta högerpolitiska partiernas ståndpunkter. Därför menar vissa som studerat ämnet att 

länder som under 1980- och 1990-talet styrdes av partier på högerkanten skulle vara snabbare 

på att anamma de nya idéerna. (Hood, 1995) 

 

En annan förklaring till att PPA försvann och på många håll ersattes av NPM-idéer anses av 

vissa bero på ett motstånd mot höjda skatter samt en reaktion på att ekonomin i de flesta 

länder började vända nedåt under 1980-talet. (Hood, 1995) 

 

Hood (1995) anser även att graden av implementering av NPM-idéerna i ett land kan bero på 

hur mycket politikerna kan vara med och påverka, samt vilken ekonomisk situation länderna 

befinner sig i vid anammandet av teorierna.  

 

Modellerna som spreds med NPM omfattar många olika utvecklingstendenser men det fanns 

några särdrag hos idéerna som var mer utmärkande. Ett av de största särdragen var tanken på 

att de offentliga organisationerna skulle bli mer lika privata företag och införa ett 

konkurrenssynsätt. Ett ökat antal avregleringar, ökat decentraliserat beslutsfattande samt ökat 

fokus på effektivitetsmätning, utvärdering och uppföljning var några andra utmärkande 

särdrag. (Modell & Grönlund, 2006) I sin strävan efter att bli mer lika kommersiella företag 

tog den offentliga sektorn efter dem på många sätt, bland annat kopierade de modeller och 

metoder som kommersiella företag använde och implementerade dem i sin egen verksamhet. 

Nedan följer en beskrivning av översättningsteorin som handlar om hur och varför sådana 

överföringar sker. 
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Översättning 
När modeller sprids mellan organisationer så måste de ibland förändras för att passa den 

adopterande organisationen, vilket Røvik (2000) kallar översättning. 

”Översättning handlar generellt om att överföra något från en form eller 

version till en eller flera andra former eller versioner” 

(Røvik, 2000:158) 

Översättningsmetoder 
Modeller som implementeras kan översättas på olika sätt, Røvik nämner fyra varianter. 

Konkretisering 

Ofta presenteras modeller i generella ordalag vilket innebär att organisationer som ska 

implementera den aktuella modellen måste tolka och förtydliga den för att den ska vara möjlig 

att implementera. Tolkningar och förtydliganden kan gälla frågor som var i organisationen 

modellen ska implementeras eller vilka rutiner och procedurer modellen kommer att innebära 

för verksamheten. På grund av att organisationer måste göra sådana avvägningar och 

tolkningar kommer modellen att förändras lite varje gång den implementeras i en ny 

organisation. (Røvik, 2000) 

Delvis imitation 

De modeller som översätts av organisationer består ofta av flera löst sammansatta delar. 

Organisationen kan då välja att enbart översätta och adoptera vissa av de delarna till den egna 

verksamheten, så kallad delvis imitation.  För att lyckas med det krävs att den adopterande 

organisationen har god kunskap om vad den egna organisationen behöver samt vad den 

adopterade modellen verkligen innebär. Dessutom krävs att modellen är tillräckligt utvecklad 

och väl definierad så att de delar som ska översättas kan skiljas från resten av modellens delar. 

(Røvik, 2000) 

Kombination 

Ibland tas olika modeller eller enbart delar från dem in i en organisation och kombineras där 

för att önskad effekt ska uppnås. Kombinationen av delarna är dock fortfarande så pass löst 

sammansatta så att de fortfarande kan anses vara relativt självständiga i förhållande till 

varandra. Oftast sker själva sammansättningen och kombineringen centralt i de speciella 

avdelningar som har hand om organisations- och personalfrågor. (Røvik, 2000) 
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Omsmältning 

En förlängning av ovanstående metod kallas av Røvik (2000) för omsmältning och innebär att 

delar av en modell eller flera hela modeller tas in i organisationen och sätts samman och 

smälts om till en ny variant. På så sätt blir den nya modellen inte lik någon av de delar den 

sätts samman av. (Røvik, 2000) 

Orsaker till översättning av modeller 
Anledningen till att omformning av modeller sker kan vara olika, det kan vara antingen 

rationella strategiska kalkyler, omedvetna händelser och begränsad rationalitet eller ett försök 

att förvalta organisationens identitet (Røvik, 2000). 

Rationellt kalkylerad översättning 

Det finns tre typer av rationella översättningar. Den första innebär att organisationen väljer ut 

och implementerar de bitar i en modell som kommer att ge dem ekonomisk vinning, medan de 

övriga delarna lämnas utanför. En annan typ av rationell översättning är den då modellen 

omarbetas för att organisationen ska slippa stora omorganiseringar. Omorganiseringar är ofta 

kostsamma och störande för verksamheten och därför väljs de delar som kan implementeras 

utan liknande störningsmoment. Den tredje typen av rationella översättningar är den då 

omarbetningen sker för att modellen inte ska bli föremål för konflikter och kulturkrockar. 

Även här väljs medvetet de delar av modellen ut som passar in i organisationens struktur och 

kultur vilket gör att modellen ser annorlunda ut än innan. (Røvik, 2000) 

Oavsiktlig översättning 

Trots att organisationer tror att de har implementerat ursprungsversionen av en modell kan 

översättningar och omarbetningar ha skett utan deras vetskap. De oavsiktliga översättningarna 

kan till exempel bero på att tillräckliga resurser i form av tid och pengar inte har tillsatts vid 

implementeringen och att full förståelse för vad modellen egentligen innebär därför inte har 

uppnåtts. Dessutom kan oavsiktliga översättningar ske när implementering sker utifrån 

information som är bristfällig. Det sker ofta när organisationsförebilderna befinner sig långt 

ifrån den egna verkligheten och att organisationen därför får förlita sig på knapphändig 

information om hur modellen fungerar. När organisationer tar efter varandra på det sättet 

byggs små fel in i varje överföringsled och det kan leda till att modellen ser helt annorlunda ut 

efter bara några överföringar. (Røvik, 2000) 
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Översättning som identitetsförvaltning 

Organisationer dras ofta mellan att imitera framgångskoncept från andra verksamheter 

samtidigt som de vill vara originella och hålla fast vid sin identitet. På grund av det kan 

modeller vid en implementering behöva förändras för att passa till organisationens identitet 

vilket kan innebära att organisationen vid implementeringen förändrar modellen så att den får 

en mer personlig karaktär. (Røvik, 2000) 

 

Oavsett hur och varför modeller översätts så är det konstaterat att många offentliga 

organisationer har tagit efter modeller från kommersiella företag. Nedan följer en presentation 

av några av de modeller som har kopierats. 

Kommersiella modeller i sjukvården 
Omorganiseringar inom sjukvården, där kommersiella företag har varit förebilder, har 

genomförts ett flertal gånger under de senaste decennierna. Anledningen är bland annat att 

landstingens ekonomiska situation under 1980- och 1990-talet blev allt mer ansträngd och 

NPM-idéerna innebar då en möjlighet att rationalisera och förbättra kvaliteten i 

organisationerna. (Bergsten & Dahlgren, 2007) NPM-idéerna har bland annat inneburit att en 

diskussion om, och genomförande av, privatisering kom igång på allvar under 1990-talet. 

Under 1990-talet tredubblades andelen privata aktörer inom sjukvården, från 3 % till 9 %, 

ökningen var särskilt stor under den senare delen av decenniet (Nordgren, 2003). Ytterligare 

förändringar som skett när sjukvården tagit inspiration från de privata företagen är införandet 

av beställar-utförarmodellen, det balanserade styrkortet (BSC), målstyrning och 

massproduktion. Modellerna och sjukvårdens arbete med dem presenteras kort nedan.  

Beställar-utförarmodellen och prestationsfinansiering 
En förändring som har skett i och med den allt mer marknadsfokuserade synen inom den 

offentliga sektorn är utvecklingen av den så kallade ”beställar – utförarmodellen”, en typ av 

internt konstruerat marknadssystem (Nordgren, 2003). Modellen går ut på att en uppdelning 

görs mellan de som genomför verksamheten och de som beställer den. Bakgrunden ligger i att 

politikerna länge agerat företrädare för befolkningen samtidigt som de har varit ansvariga för 

styrningen av sjukvården vilket har visat sig vara en svår kombination. Målsättningen med 

beställar- utförarmodellen var att politikerna skulle basera styrningen av sjukvården på 

befolkningens åsikter och göra sig mer självständiga gentemot sjukvården. Rent praktiskt går 

modellen ut på att de folkvalda politikerna blir ansvariga för att beställa tjänster från någon 
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utförare, det kan till exempel innebära att de beställer vård från ett sjukhus. Styrningen sker då 

genom kontrakt mellan beställare (politikerna) och utförare (sjukvården). (Hallin & Siverbo, 

2003). Att införa modellen i sjukvården har dock visats sig innebära stora svårigheter då det 

ofta är problematiskt att definiera beställare och utförare (Berlin, 2006). Ett annat problem 

som har uppstått vid beställning av hälso- och sjukvård är att det har varit svårt för beställaren 

att veta exakt vilken vård som ska beställas, på grund av att det är svårt att se vilka behov som 

finns då beställarna måste beställa vård som medborgarna ännu inte vet att de behöver. 

Dessutom måste beställarna kunna avgöra vilka prioriteringar som ska göras när det gäller 

sjukvården. (Berlin, 2006) Arbetet med beställar-utförarmodellen i sjukvården har dessutom 

försvårats på grund av att det ofta inte finns så stora valmöjlighet när det gäller utförare vilket 

innebär att utförarna inte behöver konkurrera med andra och inga stora skillnader uppnås 

därför jämfört med tidigare arbetssätt (Hallin & Siverbo, 2003). Svårigheten med att skapa 

konkurrens beror bland annat på att det är svårt att skapa en marknad där det tidigare inte 

funnits någon, och att beställarna inte har tillräcklig kunskap om det som de ska beställa. Det 

leder till att beställarna har få sanktionsmöjligheter, och alltså inte kan ställa så stora krav på 

pris och liknande från utförarna. Modellen har dock visat sig fungera bättre i vissa delar av 

sjuvården, en av de delarna är primärvården där det har varit lättare att åstadkomma 

konkurrens jämfört med länssjukvård och högspecialiserad vård. (Berlin, 2006) En anledning 

till att beställar-utförarmodellen inte fungerar i sjukvården är att de nya idéer som modellen 

för med sig kommer i konflikt med organisationens gamla arbetssätt (Blomqvist i Jakobsson, 

1994). 

 

Beställar- utförarmodellen kombineras ofta med prestationsfinansiering. Prestations- 

finansiering innebär att den traditionella budgetprocessen ersätts med en ny, som går ut på 

förhandlingar mellan beställare och utförare samt att ersättning ges i förhållande till utförd 

prestation (Brorström, 2004). För att systemet ska fungera krävs att tjänsterna som ska utföras 

går att identifiera och prissätta (Nordgren, 2003). Målet med prestationsfinansiering är att 

skapa drivkrafter internt i sjukvården och att komma bort från det tidigare systemet med 

anslagsfinansiering och de felaktiga incitamenten som det systemet kan innebära, vilket vi 

diskuterar vidare i avsnittet om den svenska sjukvårdens ekonomiska förutsättningar. Dock 

finns farhågor om att prestationsfinansiering ska leda till ett ökat fusk avseende 

rapporteringen av de utförda tjänsterna. (Hallin & Siverbo, 2003) Det kan till exempel 

innebära att en läkare rapporterar aktiviteter som är mer avancerade än de som egentligen har 

utförts och på så sätt får en högre ersättning. Ett problem som kan uppkomma med 
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prestationsfinansiering är när prestationsfinansiering utan begränsningar tillämpas. Vid 

prestationsfinansiering utan begränsningar får enheterna betalt för allt som de utför samtidigt 

som de saknar incitament till att spara. Det här har lett till en ökad totalkostnad för 

landstingen. När totalkostnaderna blir för höga måste prestationsfinansieringen begränsas. 

Prestationsfinansiering har dock inte bara negativa effekter utan leder ofta till ökad 

produktion och sjunkande snittkostnader. Utifrån det här kan sägas att prestationsfinansiering 

bör användas när det huvudsakliga målet med modellen är att korta vårdköer och inte när det 

finns krav på besparingar. I praktiken används ofta prestationsfinansiering som är begränsad 

inom en budgetram för att inte landstingen ska få allt för höga totalkostnader. (Hallin & 

Siverbo, 2002) 

Målstyrning 
Målstyrning är en annan styrform som de offentliga organisationerna i Sverige tagit efter 

kommersiella företag. Målstyrning innebär att en organisation försöker styra sin verksamhet 

genom att aktivt arbeta med att utforma, besluta om och följa upp mål. Många andra 

styrningsmetoder kan tyckas fungera på samma sätt men skillnaden är att de modellerna, även 

om de också innebär att organisationen sätter upp mål, använder sig av något annat, till 

exempel en budget eller regler, för att styra organisationen mot målen. Vid målstyrning styrs 

organisationen alltså istället endast med hjälp av mål (Rombach, 1991) och de anställda får 

själva avgöra hur de ska gå till väga för att uppnå dem (Pihlgren & Svensson, 1992). 

Organisationer som arbetar med målstyrning bör utgå från sina övergripande mål och sedan 

bryta ner dem till delmål som de anställda kan uppnå. Delmålen bör bland annat vara 

realistiska, tydliga och ska kunna mätas för att de ska få önskad effekt. (Pihlgren & Svensson, 

1992) Medarbetarna har ofta en deltagande roll i målformuleringsprocessen och deras 

arbetsprestation utvärderas sedan i förhållande till hur väl de har nått upp till de mål som satts. 

Graden av måluppfyllelse är sedan ofta kopplad till en belöning eller sanktion. (Modell & 

Grönlund, 2006) Exempel på mål som kan användas inom kommersiella företag är att 

soliditet eller ledtider ska hållas på en viss nivå eller att lönsamheten ska öka med en viss 

procent (Svensson, 1993). Målstyrning blev populärt inom de svenska landstingen under 

1980-talet (Hallin & Siverbo, 2003) och exempel på mål som kan sättas upp inom sjukvården 

är kortare vårdköer, ökat antal utförda operationer eller ekonomiska mål (Pihlgren & 

Svensson, 1992). Dock tenderar sjukvårdens mål, i likhet med andra offentliga 

organisationers, att i större utsträckning uttrycka ideal än mätbara mål (Pihlgren & Svensson, 

1992). Ett exempel på det är mål som att organisationen ska erbjuda ”en bra och säker vård 
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på rätt vårdnivå för att uppnå bästa möjliga resultat” (Årsredovisning 2006, Västernorrlands 

läns landsting) eller att ”Östgötarna ska ges kunskap om hälso- och sjukvårdens möjligheter 

och vara delaktiga i vården” (Årsredovisning 2007, Landstinget Östergötland). Sådana mål är 

svåra, om inte omöjliga, att mäta och följa upp, och i och med det förlorar målstyrningen sitt 

syfte.  

Det balanserade styrkortet 
En annan modell som sjukvården kopierat från näringslivet är det balanserade styrkortet 

(BSC) som är en modell som ska fungera som ett överskådligt styrinstrument för ledningen. 

Tidigare har styrningen till största delen utgått från historiska finansiella mått men Kaplan & 

Norton (1996) ville med det balanserade styrkortet även införa framtida faktorer i 

styrsystemet. Det resulterade i att de tre perspektiven som kallas kund-, process- och 

lärandeperspektiv lades till det tidigare finansiella perspektivet. I den ursprungliga modellen 

utgicks det från att ett samband fanns mellan de fyra perspektiven vilket innebar att om ett 

företag nådde sina mål avseende de icke-monetära perspektiven skulle det leda till bra 

prestationer även finansiellt. (Kaplan & Norton, 1996) BSC har, till skillnad från många andra 

modeller från den privata sektorn, blivit ett populärt styrmedel inom sjukvården. Det beror till 

stor del på att metoden inte bara fokuserar på finansiella delar i verksamheten vilket generellt 

sett är uppskattat av de som arbetar inom sjuvården (Aidemark, 2001).  

 

Målet med införandet av BSC har bland annat varit att skapa ordning bland alla de styrsystem 

som finns i sjukvården och på så sätt få en mer systematisk målstyrning (Modell & Grönlund, 

2006). Dock har implementeringen av BSC i den svenska sjukvården ofta krävt omfattande 

justeringar för att passa sjukvårdens interna miljö vilket har lett till att den många gånger till 

slut har använts för andra syften än det ursprungliga. En av de stora justeringar som skett är 

att sjukvårdsorganisationer ofta helt bortsett från det faktum att modellen, trots att den tar upp 

flera olika icke-monetära perspektiv, i slutändan ändå fokuserar på ekonomisk tillväxt. En 

annan justering som gjorts är att ett femte perspektiv har lagt till de ursprungliga fyra, 

nämligen ett som fokuserar på medarbetarna. Den här justeringen har gjorts utan att 

modellens utseende har förändrats alls vilket återigen visar på att användarna inte riktigt tagit 

till sig syftet med modellen. Justeringarna har medfört att modellen i många 

sjukvårdsverksamheter har förlorat sitt ursprungliga syfte. Undersökningar på svenska 

sjukhus och andra vårdinrättningar har bland annat visat att modellen istället blivit en 
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plattform för dialog inom och mellan olika avdelningar samt att den används som ett verktyg 

för förbättring och uppföljning. Det tyder, enligt Bergsten & Dahlgren (2007) på att: 

Man har importerat termen/…/ men inte begreppet 

(Bergsten & Dahlgren 2007: kap 4)  

Massproduktion 
Massproduktion infördes i den svenska sjukvården under 1960- och 1970-talet. Målsättningen 

var att utnyttja varje avdelnings- eller kliniks resurser på bästa sätt och uppnå 

stordriftsfördelar genom att olika funktioner, så som röntgen, labb och avdelningar, samlats på 

olika ställen, var för sig. (skane.se, A) I verksamheter som organiseras på det sättet bildas det 

ofta köer inför varje funktion vilket leder till långa utredningstider då patienterna ska skickas 

hem efter de olika utredningsfaserna för att sedan kallas på nytt (se det övre flödet i figuren 

nedan). Ett sådant system framkallar frustration både hos anställda och hos patienter. Om 

flödet i stället kan slimmas och onödiga aktiviteter tas bort kan processen förkortas (nedre 

flödet i figuren nedan). (Fölster et al, 2003) 

 
Figur 1. Exempel på funktionell- och flödesorienterad produktion (Fölster et al, 2003:43) 

Problemen som massproduktion kan orsaka upplevdes även av industriföretag under 1950-

talet och för dem ledde problemen till långa leveranstider och kvalitetsproblem. Många av de 

företagen har under årens lopp utvecklat nya produktionsmetoder för att undvika de 

problemen, Toyota är ett av dem och har varit något av en förebild för många andra. När nu 

sjukvården upplever liknande problem som de kommersiella företagen gjorde under 1950-

talet tar de än en gång efter de kommersiella företagens lösningar, den här gången för att 

komma bort från systemet med massproduktion. (skane.se, B)  
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Anledningar till modellers införande 
Varför sjukvården, efter alla förbättringsförsök, fortfarande måste genomföra ytterligare 

omorganiseringar för att lösa sina problem är något Borgert (1992) har diskuterat. Borgert för 

en diskussion kring att det kan bero på att det finns någon typ av mode i att införa nya 

organisationsmodeller. Ett landsting eller sjukhus som har problem, ekonomiska eller andra, 

kan känna sig tvingade att visa utomstående intressenter att åtgärder vidtas för att lösa 

problemen. Det kan då vara lätt att titta på vad andra gör och själv försöka sig på att göra 

samma sak för att se om det möjligen kan lösa de egna problemen. Borget menar att modeller 

och organisationsstrukturer på så sätt inte nödvändigtvis väljs efter vilka problem de ska lösa 

utan mer efter vilken modell som är populär just då och det kan ha bidragit till att de tidigare 

försöken inte har räckt till.  

 

Sett utifrån de modeller som presenterats i det här kapitlet kan några saker konstateras. 

Initiativen till förändringarna har oftast inte tagits uppifrån i organisationen, från landstingen 

eller liknande, utan förändringarna har oftast genomförts tack vare lokala initiativ ute på 

sjukvårdsenheterna vilket innebär att det bildats små ”öar” i sjukvården där olika modeller 

införts. Det har även visat sig att sjukvårdsorganisationerna inte har tagit in hela modeller utan 

bara delar av dem vilket ofta har resulterat i att modellerna har förlorat sin logik. De flesta av 

modellerna har krävt anpassningar för att kunna fungera i sjukvårdens kontext vilket kan bero 

på att alla modellerna är utformade för att passa i en viss typ av organisation. Vissa av de 

förändringarna och anpassningarna som har gjorts kan därför delvis bero på att sjukvårdens 

struktur inte stämmer överens med den miljö där modellen utvecklades. En organisations 

struktur beror till stor del på vilken typ av teknologi och beroenden som finns i organisationen 

och i följande kapitel beskrivs de olika teknologier och beroenden som en organisation kan 

ha.   
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ORGANISATIONERS STRUKTUR 

Struktur 
Graden av komplexitet skiljer sig åt mellan olika organisationer. Sjukhus, skolor och 

tillverkningsföretag är exempel på komplexa organisationer vilka består av många 

självständiga delar som tillsammans utgör en helhet, organisationen. Varje del i 

organisationen bidrar med något, samt tar emot något från organisationen. Organisationens 

mål är överlevnad och för att organisationen ska kunna uppnå det, krävs att de olika delarna 

kan samarbeta och lösa problem, annars finns risken att systemet ”spårar ur”. (Thompson, 

1967) 

 

Organisationer agerar för att de förväntas att göra det, frågan är dock vad det är som 

bestämmer hur och när de handlar. Thompsons teori är att en organisations struktur och 

dynamik är starkt beroende av teknologi, mål, krav från omvärlden samt problem med 

koordinering. (Zald i Thompson, 2003) Vi har här valt att lägga fokus på hur Thompson ser 

på teknologier och beroenden för att se hur de påverkar organisationsstrukturen. (Thompson, 

1967). 

Teknologi 
Teknologier handlar om de olika metoder som används för att uppnå något. Fokus läggs på 

hur saker och ting går till (omvandlingsprocessen), det vill säga de verktyg, den kunskap och 

de metoder som behövs för att kunna producera det som önskas. Det som ska uppnås kan till 

exempel vara ett visst resultat, ett mål eller någon form av utflöde, då vanligen i form av en 

vara eller tjänst. (Thompson, 1967)  

 

Beroende på i vilken omfattning standardisering av omvandlingsprocessen samt in- och 

utflöden sker i en organisation delar Thompson in dem i tre olika organisatoriska teknologier: 

Mediating, Long-linked och Intensive technology. Alla organisationer har inslag av samtliga 

tre teknologier men det är oftast en av dem som är dominerande. (Thompson, 1967) Nedan 

Nedan följer en beskrivning av organisationers struktur och vad som avgör hur de 

strukturerar sig, med fokus på teknologier och beroenden. Beskrivningen utgör sedan en 

grund till den kommande diskussionen kring hur olika organisationers strukturskillnader 

påverkar implementeringen av olika modeller. 
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beskrivs först omvandlingsprocessen samt in- och utflöde vilket följs av en närmare 

beskrivning av de tre teknologierna.  

Omvandlingsprocessen 

En del teknologier karaktäriseras av hög grad av standardisering i arbetet med att omvandla 

inflödet till det önskade utflödet, den så kallade omvandlingsprocessen. Löpande band, där de 

arbetande utför samma uppgift upprepade gånger, är ett exempel på en verksamhet där 

standardiserade omvandlingsprocesser används. (Thompson, 1967) 

 

Det finns även teknologier som uppvisar en mycket liten grad av standardisering i 

omvandlingsprocesserna. Ett exempel är arbetet som utförs på en akutmottagning på ett 

sjukhus, där personalen måste anpassa behandlingen efter de speciella behov som varje 

patient har när de kommer in. (Thompson, 1967) 

In- och utflöde 

Egenskaperna hos det material som används i den tekniska processen och den produkt som 

ska produceras, anser Thompson (1967) också påverkar organisationsstrukturen. 

Massproduktion av bilar där en rad standardiserade delar (inflöde) sätts samman till så lika 

bilar som möjligt (utflöde) är ett exempel på en verksamhet med ett mycket standardiserat in- 

och utflöde. Sjukvården däremot är ett exempel på en organisation som använder sig av icke 

standardiserade inflöden för att kunna ge ovanliga produkter. I sjukvården går arbetet ut på att 

få varje patient att gå från att vara sjuka eller skadade till att bli friska och skickas hem eller 

att nå ett mer stabiliserat tillstånd för att sedan kunna skickas vidare till andra avdelningar. 

(Thompson, 1967) 

 

Nedan visas ovanstående tankesätt kring standardisering av omvandlingsprocesser och flöden 

i en matris där klassificeringen av de tre teknologierna kan ses.  
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Figur 2. Thompsons teknologier (Hatch 1997:140) 

Mediating technology 

Mediating technology används i verksamheter som banker, arbetsförmedling, mäklarfirmor, 

telefonbolag och försäkringsbolag. Det är organisationer som fungerar som en mellanhand, 

genom att de hjälper till att föra samman kunder och klienter, så att de kan genomföra ett 

utbyte eller en transaktion. Här är omvandlingsprocessen standardiserad medan in- och 

utflödena inte är det. I en bank visar sig det här i att kunderna (inflödet) är olika, medan 

processen för hur insättning och långivning sker är standardiserad genom regler. Genom den 

standardiseringen kan de olika avdelningarna i en organisation vara säkra på att deras arbete 

stämmer överens med varandra. (Thompson, 1967)  

Long- linked technology 

Long-linked technology är en teknologi där omvandlingsprocessen har sitt inflöde i ena änden 

av en lång kedja av steg och som sedan slutar med en färdig produkt i den andra änden. Både 

inflöde, utflöde och omvandlingsprocessen är standardiserade. Massproduktion, löpande band 

och kontinuerlig processindustri är exempel på verksamheter där Long-linked technology 

används. Vid användning av Long-linked technology blir det en jämn produktionstakt vilket 

medför att resurser kan anpassas så att de används på bästa sätt. På så sätt undviks trånga 

sektioner, så kallade flaskhalsar.  (Thompson, 1967)  
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Intensive technology 

Intensive technology innebär samordning och koordinering av den expertis som finns hos 

olika personer och de olika tekniker som finns i en organisation. Kombinationen av de olika 

personernas expertis och de olika teknikerna används sedan för att kunna omvandla ett ofta 

unikt inflöde till en specialbeställd produkt. Vilka tekniker, vilken expertis och i vilken 

ordning de ska användas beror på inflödets behov.  Akutmottagningar på sjukhus, men även 

byggindustrin och forskningslaboratorium är exempel på organisationer som varken har 

standardiserade omvandlingsprocesser eller standardiserade in- och utflöden, och alltså 

använder sig av Intensive technology. Hur väl organisationer som arbetar med Intensive 

technology lyckas med sitt arbete med att omvandla inflödet till önskat utflöde beror på vilka 

kompetenser de har att tillgå. (Thompson, 1967) 

Samordning och beroende 
Thompson anser även att det kan finnas beroenden mellan de objekt som bearbetas, de 

processer som ingår i en teknologi och/eller olika delar i en organisation. Det innebär att 

personer som arbetar med en omvandlingsprocess är direkt eller indirekt beroende av andra 

individer, grupper eller enheter för att kunna utföra sin uppgift. Beroendena leder till att 

förändringar eller problem som uppstår i en viss del av det tekniska systemet eller 

organisationen, kan få konsekvenser i en annan del. De tre typerna av beroenden som 

Thompson beskriver är gemensamt beroende, serieberoende samt ömsesidigt beroende. 

Vilken typ av beroende som dominerar i en organisation beror på hur komplex den är. Nedan 

kommer nu de olika formerna av beroenden att beskrivas tillsammans med den teknologin där 

de oftast kan ses. (Thompson, 1967) 

Gemensamt beroende 

Vid gemensamt beroende krävs lite samordning mellan enheterna. Den samordning som 

behövs är ofta i form av regler och standards för att kunna hålla en liknande kvalitet på 

servicen i de olika enheterna. Den här typen av beroende finns vanligen i organisationer med 

Mediating technology. I en sådan organisation behövs få direkta kontakter mellan enheter och 

individer i organisationen då de består av ett antal administrativa avdelningar eller tjänstemän 

som utför sina arbetsuppgifter oberoende av varandra. De kan dock vara beroende av varandra 

på det sätt att hela organisationen kan vara i fara om inte varje enhet eller individ gör det den 

ska. Gemensamt beroende kan även ses inom organisationer som använder sig av Long-linked 

technology. Det gemensamma beroendet visar sig där i att flera lika processer är i gång 
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samtidigt, oberoende av varandra, men de olika processerna är alla en del i organisationens 

totala produktion och är därför viktiga för organisationens överlevnad. (Thompson, 1967) 

 
Figur 3.  Gemensamt beroende (Hatch 1997:148) 

Serieberoende 

Vid serieberoende är varje steg i produktionslinjen beroende av arbetet i de tidigare stegen. 

Serieberoende kräver mycket planering för att det inte ska bli stopp i produktionen och syns 

tydligt i organisationer med Long-linked technology. Spår av den typen av beroende kan även 

ses i produktionskedjan hos de organisationer som använder Intensive technology. 

(Thompson, 1967)  

 
Figur 4. Serieberoende (Hatch 1997:149) 

Ömsesidigt beroende 

Ömsesidigt beroende innebär att en persons eller enhets arbete på ett objekt blir det material 

som nästa person eller enhet i kedjan får att arbeta med. Beroendet kräver mycket planering, 
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regler och samarbete för att alla ska kunna utföra sitt arbete. I organisationer med Intensive 

technology skickas det objekt som bearbetas mellan olika avdelningar eller personer beroende 

på olika beslut och här finns ett starkt ömsesidigt beroende. (Thompson, 1967) 

 
Figur 5.  Ömsesidigt beroende (Hatch 1997:150) 

Sammanfattning av teknologi och beroende 
I tabellen nedan sammanfattas Thompsons teori angående organisationers struktur.  

Organisation Teknologi Beroende 

Sjukvård Intensive Ömsesidigt 

Tillverkande företag Long-linked Serieberoende 

Tjänsteföretag Mediating Gemensamt 
Figur 6. Sammanfattning av organisationstyper och deras teknologier och beroenden 

Som syns i tabellen ovan så har tillverkande företag och sjukvården helt skilda förutsättningar 

i form av teknologi och beroenden, något som påverkar hur väl modeller fungerar i de båda 

verksamheterna. Lean Production, som är den senaste kommersiella metoden som är på väg in 

i den svenska sjukvården, utvecklades av Toyota som är ett typiskt tillverkande företag. 

Frågan är hur en sådan modell kan fungera i en organisation som sjukvården med den struktur 

som finns där. I de följande kapitlen presenteras Lean-filosofin och hur den fungerar i 

sjukvården, det ges även en utförligare beskrivning av den svenska sjukvården och de 

förutsättningar som råder där.  
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LEAN PRODUCTION 

Förutsättningar 
För i stort sett alla företagsledare är målet tillväxt, ju större desto bättre, men vad många av de 

här ledarna inte lika ofta funderar över är varför de överhuvudtaget driver sin verksamhet. 

Visst är tillväxt bra, dock är inte en stor organisation alltid den bästa lösningen för 

organisationer som befinner sig på en föränderlig marknad med snabb utveckling. De företag 

som verkligen har lyckats är de som kan svara på marknadsvariationer snabbt och effektivt 

och i de företagen är organisatorisk utveckling viktigare än tillväxt. Det är här som Lean-

filosofin kommer in i bilden, då den ger företag möjlighet att förnya sig själva och förändra 

produktionen på ett relativt enkelt sätt i takt med att omvärlden förändras. (Jackson & Jones, 

1996) 

Lean Productions framväxt 
I början av förra seklet introducerade F.W. Taylor i sina skrifter ”Principles of Scientific 

Management” och ”Shop Management” sin teori om hur organisationerna ska göra för att 

uppnå en så effektiv produktion som möjligt. Teorin, som kom att kallas taylorism, hävdar att 

det alltid finns ett bästa sätt att utföra ett arbete på och att det därför är viktigt att ha rätt 

person på rätt plats. Taylor menade att genom att standardisera arbete och ha en välinformerad 

ledning så skulle den ”maskning” som ofta förekom bland de anställda i industrin kunna 

motverkas. (Sandkull & Johansson, 1996) 

 

Ett av de företag som införde produktionsrutiner i linje med taylorismen var biltillverkaren 

Ford. Företaget gick från det traditionella produktionssättet, med att ha en arbetare vid varje 

arbetsbänk som själv monterade ihop ett visst antal delar, till att införa den så kallade 

löpandebandprincipen. Vid det löpande bandet stod arbetare uppställda på olika stationer och 

ansvarade för endast en liten del av monteringen, arbetet var standardiserat och några 

yrkeskunskaper krävdes knappt för att klara arbetet. Det löpande bandet hos Ford innebar 

genombrottet för den så kallade massproduktionen. Massproduktionen på Ford innebar 

planerade, kontinuerliga och regelbundna förflyttningar av produkterna genom 

produktionsprocessen. Arbetsuppgifterna fördelades ut till de anställda för att spara tid och 

I det följande kapitlet redogörs för produktionsfilosofin Lean Productions framväxt och 

innebörd. Vidare ges exempel på hur filosofin fungerar i praktiken.  
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produktionsmomenten och fördelningen av arbetsuppgifterna analyserades sedan. (Sandkull & 

Johansson, 1996)  

 

Massproduktionens framgång låg i så kallade skalfördelar. Skalfördelar innebär att företag 

kan dubbla sin ”output” utan att behöva dubbla sin ”input” (Pindyck & Rubinfeld, 2001). 

Systemet hade dock en stor nackdel i att det inte var flexibelt på grund av att 

maskinomställningstiden ofta var flera timmar. I början av Fords historia arbetade grupper om 

två-tre anställda på var sin bil och endast en eller ett par bilar producerades per dag (ford.se). 

 

Under 1950-talet besökte Eiji Toyoda, ingenjör vid Toyota, Fords fabrik i Detroit, vilken då 

var den största och mest effektiva bilfabriken i världen. Trots det tyckte Eiji sig se en del 

förbättringsmöjligheter i Fords sätt att arbeta och väl hemma i Japan införde han det 

arbetssystem som senare skulle komma att kallas Toyota Production System (TPS). (Womack 

et al, 2007) 

 

Två av personerna som står bakom utvecklingen av TPS, Taiichi Ohno och Shigeo Shingo, 

började arbetet med att implementera metoder som skulle eliminera slöseri i produktionen. 

Metoderna visade att hög kvalitet inte behövde innebära höga kostnader, vilket förutsattes 

inom massproducerande företag. (Jackson & Jones, 1996) TPS grundar sig på två principer. 

Den första principen är just-in-time produktion (JIT) som går ut på att förkorta ledtider så att 

produkter inte tvingas ligga i lager mellan de olika arbetsmomenten. På så sätt kan fel 

upptäckas tidigt och åtgärdas direkt istället för att som i massproducerande företag riskera att 

samla på sig ett helt lager med defekta produkter. Den andra principen går ut på att på bästa 

sätt ta tillvara arbetskraften i företaget. För att få de anställda att prestera så bra de bara kan 

tas aktiviteter som egentligen inte behövs bort, det fokuseras på de anställdas säkerhet och 

ansvar läggs ut på de anställda för att öka deras motivation och tillfredsställelse. (Sugimori et 

al, 1977)  

 

Begreppet Lean Production myntades i boken ”The machine that changed the world” som 

skrevs av Womack et al på 1980-talet. Womack hade tillsammans med de andra författarna 

studerat Toyotas produktion och företagets strävan efter effektivitet och kvalitet i en tid då 

många av bilproducenterna i väst inte kunde hålla jämna steg med sina konkurrenter i 

framförallt Japan. De största skillnaderna som de såg i det japanska sättet att arbeta jämfört 

det som användes i väst var att det i fabrikerna i väst fanns ett stort antal anställda som rörde 
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sig i fabriken utan att jobba aktivt med produktionen. Dessutom fanns i fabrikerna i väst stora 

högar med halvfärdiga produkter i väntan på nästa moment samt stora samlingar av defekta 

produkter som behövde åtgärdas. Inga av de här icke värdeskapande aktiviteterna syntes till i 

de japanska fabrikerna. (Womack et al, 2007) Boken innehåller egentligen en beskrivning av 

Toyota Production System men då det inte skulle vara så populärt att i USA införa ett 

produktionssystem med ett namn så starkt kopplat till en japansk konkurrent fick systemet 

istället namnet Lean Production som betyder ungefär mager produktion. 

Innebörd och centrala begrepp i Lean Production 
Lean Production är inte en arbetsprocess utan ett sätt att tänka, en filosofi, och innebär 

kortfattat att göra mer med mindre resurser (Bhasin & Burcher, 2006). Grundtanken är att 

företag ska eliminera alla de aktiviteter som de anställda utför som konsumerar resurser, men 

som inte tillför något värde till produkten. Det japanska ordet för de här icke värdeskapande 

aktiviteterna är muda, vilket ungefär kan översättas till slöseri på svenska. (Womack & Jones, 

2003) Liker (2004) anser, i likhet med många andra, att det finns sju typer av slöseri vilka 

presenteras i figuren nedan. 

 
Figur 7.  De sju typerna av slöseri (fritt efter text i Liker, 2004) 

Den typ av slöseriet som benämns överarbete handlar om att lägga ner mer arbete på 

produkten än vad kunden är villig att betala för, det kan till exempel vara aktiviteter som sker 

i administrativt syfte så som dubbellagring av information. En annan vanlig form av slöseri är 
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att det ofta produceras mer än nödvändigt, det kan till exempel vara onödiga tester som utförs, 

dubbelarbete eller arbete som utförs för tidigt i processen. Den typen av slöseri kallas 

överproduktion. Väntan är den form av slöseri som infinner sig då personalen inte kan utföra 

sitt arbete på grund av att de väntar på andra personer, information, utrustning eller liknande. 

Lager kan också utgöra ett stort slöseri i många verksamheter, då det inte är värdeskapande 

för kunden att lagra och spara mer än nödvändigt. Omarbete är en form av slöseri som 

uppkommer när aktiviteter måste utföras på grund av misstag som kräver korrigering, eller 

kompletteringar som måste göras på grund av ofullständigt arbete i tidigare processteg. 

Rörelse innebär att de anställda behöver göra onödiga förflyttningar för att leta efter varandra 

eller för att hitta saker som inte finns på sin plats. Det kan uppkomma till exempel då 

nödvändig utrustning förvaras på en central plats istället för strategiskt utplacerade i 

verksamheten. Den sista typen av slöseri är transport och handlar om den tid som läggs på 

onödiga transporter av material, till exempel mellan olika produktionsenheter. (Liker, 2004) 

 

Närmare går Lean-filosofin ut på att alla i organisationen ska lära sig att se produktflödet och 

därigenom kunna se och analysera var det finns slöseri och hur det kan åtgärdas (Kim et al, 

2006). För att hitta och eliminera slöseri och utveckla en effektiv organisation kan företag 

enligt Womack & Jones (2003) utgå från följande fem Lean-principer. 

 

Värde – definieras av den slutliga kunden men skapas av producenten. Att specificera värde är 

startpunkten för allt Lean-arbete och värdet ska sedan göras så stort som möjligt.  

 

Värdeflöde - den väg som en produkt måste gå, med början från ett tänkt koncept via design 

och marknadsintroduktion, vidare genom ordersystemet till leveransplanering och till sist 

genom det fysiska flödet från råmaterial till färdig produkt hos konsumenten. Vägen ska gås 

igenom och alla olika delar analyseras för att se vilka moment som egentligen tillför 

produkten värde.  

 

Flöde - alla de värdeskapande aktiviteterna som en produkt genomgår ska sedan pusslas ihop 

så att produkten kan flöda genom systemet. Det här kan till exempel innebära att 

uppdelningen i avdelningar och funktioner tas bort och ersätts med exempelvis någon typ av 

löpande band eller produktionsteam.  
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Pull – när flödet är identifierat och förbättrat och värdet är specificerat förkortas alla ledtider. 

Tack vare det uppstår en mer flexibel organisation som kan producera vad kunderna vill ha 

när de vill ha det. Kunderna kan på så sätt dra (pull) produkterna ur producenten.   

 

Perfektion - kan uppnås genom de tidigare stegen i och med att gömt slöseri exponeras och 

produktionen kan förbättras ännu mer. Dessutom kan motiverade team-medarbetare som vet 

vad kunden vill ha ytterligare förbättra processen.    

 

Genom att eliminera alla icke värdeskapande aktiviteter kan företag minska sina kostnader 

och ledtider utan att för den sakens skull tumma på kvaliteten (Jackson & Jones, 1996). Enligt 

Jackson & Jones (1996) kan ett företag som arbetar efter Lean-filosofin jämfört med 

massproducerande företag producera dubbelt så mycket med dubbelt så hög kvalitet, med 

hälften så mycket tid och plats och till halva kostnaden.   

 

Förutom att eliminera slöseri finns ytterligare en viktig tanke inom Lean-filosofin vilken är att 

organisationen ska genomgå ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det japanska ordet för 

ständiga förbättringar är kaizen. Kaizen-strategin går ut på att det inte ska gå en dag utan att 

någon typ av förbättring genomförs i företaget. Förbättringar kan innefatta både de anställdas 

och företagsledningens situation samt tillämpas på alla aspekter i arbetslivet, inte bara de 

materiella. En förbättring kan vara antingen kaizen eller innovation där den senare är en mer 

drastisk engångsåtgärd medan den förra är mindre insatser som pågår hela tiden.(Imai, 1986)  

 

Lean-filosofin har många likheter med andra kvalitetsförbättringsprogram, såsom Six Sigma 

och TQM. Dock finns det några stora skillnader, til exempel så är Lean-filosofin det enda av 

de här programmen som definierar dels vad värde är i kundens ögon, dels vilket slöseri det 

finns i produktionsprocessen och hur det kan omvandlas till värdeskapande funktioner. (Kim 

et al, 2006) 

Lean-verktyg 
Förutom de fem ovanstående principerna finns det ett flertal verktyg som företag kan använda 

sig av för att underlätta sitt Lean-arbete. Nedanstående exempel finns alla beskrivna i boken 

Lean Thinking. (Womack & Jones, 2003)  
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Ett av de verktyg som används när ett företag ska förbättra sitt flöde är 5S. Metoden används 

för att skapa en arbetsplats som främjar arbete enligt Lean-filosofin. Begreppet 5S står för de 

fem japanska termer som används för aktiviteterna som ska utföras. Begreppen har översatts 

till svenska och har då blivit översatta till ord som också börjar på bokstaven S (Blücher et al, 

2005).  Seiri (Sortera) dela upp arbetsredskap i två grupper, de som används och de som inte 

används och ta bort de senare. Selton (Strukturera) organisera arbetsredskapen så att de är 

lättillgängliga, redskap som används varje dag ska placeras närmast arbetsplatsen till exempel.             

Seiso (Städa) ta bort skräp och smuts och rengör arbetsredskap. Seiketsu (Standardisera) gör 

ovanstående åtgärder regelbundet för att hålla arbetsplatsen i perfekt skick. Shitsuke (Skapa 

vana) gör det till en vana att alltid arbeta efter de fyra första S:en . (Womack & Jones, 2003) 

 

Ett annat verktyg som företag kan använda sig av är en så kallad andon-tavla. Andon-tavlan 

är en kontrollfunktion där de anställda hela tiden kan se hur de ligger till i produktionen och 

bli varnade för eventuella problem. (Womack & Jones, 2003) 

 

Poka-yoke som är ett felsäkringssystem, är ytterligare ett av Lean-verktygen. Systemet 

inkluderar vissa åtgärder för att fel eller avvikelser inte ska inträffa. Åtgärderna kan till 

exempel vara checklistor, modifiering av maskiner eller kvalitetskontroll. (Womack & Jones, 

2003) 

 

Jidoka är ytterligare ett felsäkringssystem som går ut på att kvalitet ska byggas in i produkten 

direkt. Det uppnår Lean-företag genom att stoppa produktionen så fort något fel 

uppmärksammas och åtgärda felet direkt så att det inte följer produkten vidare genom flödet 

och möjligen orsakar problem längre fram. Genom att ta itu med problemen så fort de 

uppkommer byggs kvalitetssäkring in direkt i produktionen. (Liker, 2004) 

 

Ett av de viktigaste verktygen inom Lean-filosofin är det så kallade kanban. Det innebär att 

när en arbetsstation är klar med sin uppgift och skickar vidare produkten i värdekedjan så ges 

en signal till stationen innan att de är redo att ta emot nya produkter. Systemet leder till att alla 

stationer får tydliga signaler om när och hur mycket de ska producera. Ytterligare en effekt av 

systemet är att en station som får en defekt produkt från en tidigare station kan stoppa 

produktionen direkt så att felet kan åtgärdas. Att felet åtgärdas direkt innebär att det inte 

bildas stora kvantiteter av defekta produkter. (Womack et al, 2007) Dock ska inte kanban ses 
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som en lösning på något specifikt problem, det är enbart ett hjälpmedel som kan påvisa var i 

produktionen fel uppstår (Shingo, 1984). 

Praktiska exempel 
Praktiska exempel i industrin på hur de ovanstående verktygen och principerna används ses 

inte överraskande oftast i tillverkningsföretag, även om filosofin börjat sprida sig till 

tjänsteföretag. Många av tillverkningsföretagen är biltillverkare och där är resultaten av 

arbetet med Lean-filosofin övervägande positiva. Som exempel på hur Lean Production 

används inom de företagen kan nämnas BMW som i sin fabrik i South Carolina har utformat 

sin monteringsavdelning som ett E. I och med det ligger monteringsstationerna nära det 

område där bilarna sen ska testas och på så sätt har framförallt slöseri i form av transport 

kunnat elimineras. (Sandkull & Johansson, 1996) Ett exempel på en svensk organisation som 

har kommit långt i sitt Lean-arbete är Scania som fokuserar mycket på Lean-principen pull. 

Principen visar sig tydligast i produktionslinjen där de grunddelar som lastbilarna byggs av 

kommer in i fabriken efter den ordning som beställningarna på lastbilarna lagts. I samma 

ordning, alltså efter orderns inkommande, sätts sedan resterande delar ihop och allt 

sammanfogas sedan till en hel lastbil i slutet av produktionslinjen. Scania använder sig även 

av kanban-verktyget för att signalera när nödvändiga monteringsdelar eller verktyg börjar ta 

slut. Med de här metoderna kan Scania minska slöserier som överproduktion, lager och 

väntan. (Lindahl & Lundin, 2007) 

Lean management 
En förutsättning för att införandet av Lean-tänkandet i ett massproducerande företag ska 

fungera bra är att ledningen önskar att förändringen ska ske, att de tar beslut om den och 

framförallt att de leder den (Jackson & Jones, 1996). Det är viktigt att ledningen redan från 

början gör klart för alla att införandet av Lean-arbetet inte kommer att innebära 

personalnedskärningar vilket annars ofta sker när förbättrings- och effektiviseringsåtgärder 

vidtas. Ett sådant system skulle vara ytterst kontraproduktivt då personalens engagemang 

skulle avta så fort någon anställd blir avskedad, eftersom det då visar sig att 

förbättringsarbetet får negativa effekter för de anställda, och det är inte heller meningen med 

Lean-filosofin. (Kim et al, 2006) Ibland kan det uppstå problem med Lean-implementeringen 

i en del av ett företag om andra delar arbetar efter andra principer. Ledningen har då ansvar 

för att lösa de problemen och att upprätta en plan för hur implementeringen kan genomföras i 

alla delar i företaget. (Blücher et al, 2005) I boken ”Utmana dina processer” beskriver Blücher 



Lean Production 

  38  

  

et al (2005) vikten av att upprätta en implementeringsplan. Utan att närmare gå in på detaljer 

presenteras i figuren nedan ett exempel på hur en implementeringsplan kan se ut. 

 
Figur 8. Implementeringsplan (Blücher et al, 2005:34) 

Till skillnad från massproduktion som främjar individualism och militärisk byråkrati använder 

sig Lean-organisationer av få hierarkiska nivåer och mycket teamarbete. Även ledningen 

förväntas involvera sig i teamarbetet och bidra med sina kunskaper. Det står i stor kontrast till 

den roll som ledningen ofta har i ett massproducerande företag där de är mer isolerade från 

själva produktionen. (Jackson & Jones, 1996) Taiichi Ohno, en framträdande ingenjör på 

Toyota, ska ha sagt ”Den som ska leda ett företag måste börja vid arbetsplatsen”. På 

japanska kallas platsen där alla aktiviteter sker, och där ledaren alltså ska finnas, för gemba 

och en ledare i en Lean-organisation förväntas gå ut till platsen där problemet finns för att 

hitta en lösning. Det skiljer sig från många traditionella, massproducerande organisationer, 

där ledarna ofta sitter på sina kontor och diskuterar lösningar på produktionsproblem. 

(Bicheno, 2006) 

Kritik mot Lean Production 
Inte alla ser positivt på det arbetssätt som Lean-filosofin för med sig till industrin. En av dem 

är forskaren Per-Ola Börnfelt som i en intervju i Sydsvenskan (sydsvenskan.se) säger att 

filosofin inte handlar om att arbeta smartare utan mer intensivt, om att springa istället för att 

gå. Han har forskat kring industriföretag i Sverige som arbetar med Lean Production och 

anser att arbetssättet innebär en tillbakagång till det löpande bandet. En person från 

Universitetssjukhuset i Lund har fått uttala sig i samma artikel och hävdar att Per-Ola Börnfelt 

har fel i sina påståenden och att det finns annan forskning som visar på motsatsen, nämligen 

att stressnivån har minskat i de industriföretag som arbetar efter Lean-filosofin.   
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Sammanfattning av Lean-filosofin 
Som en sammanfattning av ovanstående avsnitt visas här en tabell där de tio största 

skillnaderna mellan arbetssättet i Lean-organisationer och traditionella organisationer 

redovisas. 

Traditional Culture Lean Culture 

Function Silos Interdisciplinary teams 

Managers direct Managers teach/enable 

Benchmark to justify not improving: “just as 
good” 

Seek the ultimate performance, the absence 
of waste 

Blame people Root cause analysis 

Rewards: individual Rewards: group sharing 

Supplier is enemy Supplier is ally 

Guard information Share information 

Volume lowers cost Removing waste lowers cost 

Internal focus Customer focus 

Expert driven Process driven 
Figur 9. Traditional Culture vs. Lean Culture (Womack et al, 2005) 

Hittills har vi presenterat hur Lean-filosofin fungerar i tillverkande företag, i det följande 

kapitlet fokuseras istället på hur filosofin fungerar i sjukvårdens verksamhet. 
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LEAN HEALTHCARE 

Innebörd och centrala begrepp 
Lean Healthcare, som Lean-filosofin kallas inom sjukvården, har snabbt blivit den senaste 

modeflugan inom sjukvården (Jones & Mitchell, 2006). Införandet av Lean-filosofin i 

sjukvården innebär en förändring i hela sättet att tänka och arbeta med allt från synen på 

patienter och medarbetare till sjukhusledningens dagliga arbete. I den traditionella vårdkedjan 

innebär ofta ett besök på en sjukvårdsenhet att patienten får lägga mer tid på väntan och 

förflyttning än den faktiska vårdtiden. Det här går stick i stäv med ett av de mål som finns 

med Lean Healthcare som innebär att patienten ska flöda genom sjukhusets processer och allt 

som inte skapar värde för patienten ska undvikas. (Palmblad, 2008) För att försöka få bukt 

med det här finns olika principer och verktyg att använda, målet med tillämpningen är att 

förbättra kvaliteten och säkerheten i patientens vård, minska antalet förseningar och minska 

längden på patientens vistelse samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Målet är att nå de 

förbättringarna utan att använda några extra resurser. (Westwood et al, 2007) 

 

En stor del av Lean-filosofin går, som beskrivits i föregående kapitel, ut på att eliminera 

slöseri, vilket innebär alla de resurser som används och aktiviteter som utförs som inte är 

nödvändiga för att ge värde till en produkt eller service. Inom Lean-filosofin talas om sju 

olika typer av slöseri och nedan beskrivs hur de kan se ut i sjukvården. Överarbete 

uppkommer ofta inom sjukvården i form av det omfattande administrativa arbete som sker 

men som inte ger något direkt värde för patienten, till exempel arbete med journaler och 

blanketter som måste fyllas i. En annan vanlig typ av slöseri är överproduktion som i 

sjukvården bland annat innebär att onödiga prover och undersökningar utförs. Inom 

sjukvården består väntan ofta i väntan på patienter, provresultat, mediciner, läkare som ska 

skriva ut patienter och liknande. Lager inom sjukvården uppkommer i form av patienter som 

väntar eller på grund av att det är många processer på gång samtidigt. Omarbete handlar om 

tester som måste göras om på grund av att fel information givits i första läget, nya 

undersökningar som måste göras på grund av att fel diagnoser har ställts och så vidare. Inom 

sjukvården uppkommer ofta även det slöseri som kallas rörelse vilket innebär att de anställda 

Som vi tidigare har nämnt så används Lean Production främst inom tillverkningsindustrin 

men under senare tid har filosofin även applicerats på andra typer av verksamheter, bland 

annat inom sjukvården. Nedan beskrivs Lean-filosofins tillämpning i sjukvården. 



Lean Healthcare 

  41  

  

i sitt arbete behöver förflytta sig för att få tag på material som inte finns på sin plats eller 

förvaras centralt istället för på varje rum eller avdelning. Det sjunde och sista slöseriet är 

transport och kan inom sjukvården exemplifieras i att patienter måste förflytta sig onödigt 

mycket då de slussas mellan olika avdelningar och vårdenheter, till exempel då vissa 

funktioner bara finns centralt beläget, såsom röntgen. (Westwood et al, 2007) 

 

Som beskrevs i avsnittet om Lean Production kan de fem grundläggande principerna: värde, 

värdeflöde, flöde, pull och perfektion, användas för att eliminera slöseri vilket även är fallet i 

Lean Healthcare. Den första principen, värde, innebär att kundens definition av värde ska 

identifieras. I kommersiella företag är det ofta inget problem att veta vem kunden är men i 

sjukvården är det inte lika självklart. Den huvudsakliga kunden i den svenska sjukvården är 

landets medborgare som alla betalar för säkerheten i att kunna få medicinsk hjälp när de 

behöver det. När de utnyttjar sin rättighet till vård innebär värde för dem alla sjukvårdens 

aktiviteter som förbättrar deras hälsa, välbefinnande eller sjukvårdsupplevelse. I nästa princip, 

värdeflöde, ska patientens resa genom sjukvården kartläggas från början till slut och ses över 

för att hitta flaskhalsar och icke värdeskapande aktiviteter. Flödesprincipen innebär att pussla 

ihop de värdeskapande aktiviteterna till en flödande process. Målet är att få patienten att flöda 

genom sjukhusets processer, vilket bland annat innebär att minska köer samt att undvika 

dubbelremisser. Den här principen kan även innebära att patienter med liknande behov 

grupperas och att sjukvårdsprocesserna anpassas för att behandla varje grupp mer effektivt. 

Nästa princip, pull, innebär att sjukvård ska levereras efter efterfrågan det vill säga att det är 

kunden som ska skapa processen, och vården ska anpassas efter patientens behov. Varje steg i 

patientens resa ska styra vilken personal, vilket material och övriga resurser som behövs. Här 

är målet att göra klart patienten direkt istället för att skicka den vidare till nästa avdelning och 

sen därifrån vidare till nästa. Den femte och sista principen, perfektion, handlar om att arbeta 

mot perfektion, genom att hela tiden utveckla och göra ändringar i processen för att arbeta 

mot att nå idealet. För patienten innebär det att deras vård och behandling ska avslutas med 

bästa resultat, den ska avslutats i tid, utan några misstag och utan förseningar och för att 

lyckas med det krävs konsistenta och pålitliga processer. (Westwood et al, 2007) 

 

För att lyckas med implementeringen av Lean-konceptet och dess verktyg utanför bilindustrin 

behövs en förståelse för att Lean-filosofin är just en filosofi och inte en samling redskap som 

kan användas efter behag. Vidare krävs att systemet konstrueras och utarbetas av 

medarbetarna själva för att det ska fungera bra. Idén med att involvera medarbetarna i arbetet 



Lean Healthcare 

  42  

  

samt att ha fokus på både patienter och personal har visat sig passa kulturen i många 

sjukhusorganisationer bra. Att implementera en ny filosofi ger dock inte bara positiva effekter 

för organisationen. Sjukhusets personal möter nu även många av de svårigheter som industrin 

har mött vid sin användning av Lean-filosofin. Ett av de största problemen är att 

organisationerna ofta har en benägenhet att fokusera så mycket på att förbättra processer att 

de glömmer bort vad som behövs för att uppnå det, nämligen att de som utför processerna blir 

bättre. (Ballé & Régnier 2007) Det gäller därför att alltid komma ihåg en av de viktiga delarna 

i filosofin som innebär: 

”making people before making parts, or, in the ward´s context, developing 

nurses before delivering care” 

(Ballé & Régnier 2007:33) 

Verktygen i Lean Healthcare 
De olika Lean-verktygen och principerna i Lean-filosofin är tätt sammanlänkade vilket gör att 

användning av ett verktyg ofta leder till att fler verktyg behövs. Det kan till exempel visa sig i 

att arbetet med kaizen, som är en av de viktigaste tankarna inom Lean-filosofin, med fördel 

startar genom tillämpning av verktyget 5S. Inom vården brukar arbetet med 5S vara effektivt 

på grund av att det ofta råder en brist på lagringsutrymme på avdelningarna då många av dem 

är utformade utan någon större tanke på förvaringsutrymme för material och utrustning. För 

att underlätta problemet med brist på förvaringsutrymme brukar nästa verktyg, just-in-time 

(JIT), bli aktuellt. JIT innebär att avdelningarna planerar om sina leveranser av material så att 

de inte behöver ha lika mycket i lager. Vid användning av JIT blir avdelningarna dock sårbara 

för eventuella leveransproblem som kan leda till att de står utan viktigt material. För att 

minska sårbarheten används jidoka, felsäkringssytemet som går ut på att bygga in kvalitet 

direkt, som är ett annat viktigt verktyg inom Lean-filosofin. För att verktyget ska fungera 

gäller det att personalen både på sjukhuset och hos leverantörerna är involverad i processen 

och kan förmedla behovet av material efter efterfrågan. (Ballé & Régnier 2007) 

 

Lean Healthcare har ännu inte fått något stort fotfäste i den svenska sjukvården, men 

utomlands är filosofin mer utbredd. När nu även svenska sjukvårdsenheter börjar 

implementera filosofin är det viktigt att se till hur deras förutsättningar för att lyckas med 

filosofin ser ut. I nästa kapitel följer en beskrivning av den svenska sjukvårdens karaktärsdrag 
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och förutsättningar, som senare ska kunna fungera som en bakgrund till avgörandet av hur väl 

de stämmer överens med Lean-filosofin.  
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DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN 

Den svenska sjukvårdens organisation 
Sverige är uppdelat i tre demokratiskt valda nivåer (skl.se, A) vilka visas i figuren nedan. 

 
Figur 10. Sveriges tre demokratiska nivåer (fritt efter text på skl.se) 

Sedan lång tid tillbaka har ansvaret för Sveriges hälso- och sjukvård i någon form legat på 

riksnivå, men det ansvaret har undan för undan lämnats över till landstingen. Dock har staten 

fortfarande ett finger med i spelet då det åligger riksdag och regering att bland annat stifta de 

lagar som reglerar hälso- och sjukvården samt att fördela landets ekonomiska resurser. Varje 

landsting styrs av en administrativ samt en politisk ledning, men under dem är organisationen 

uppdelad på olika sätt. Landstingens huvudsakliga ansvar ligger i att stå för den största delen 

av planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Sverige. (Falk, 1994) 

 

Beslutsfattandet i den svenska sjukvården är, jämfört med andra länder, decentraliserat (Molin 

& Johansson, 2005). Sjukvården bedrivs på tre olika nivåer och den högsta nivån är den så 

kallade regionsjukvården där flera landsting samarbetar inom högspecialiserad vård som är 

Nedan följer en presentation av den svenska sjukvårdens historia, uppbyggnad och tekniska 

utveckling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av sjukvårdens ekonomiska förutsättningar 

och styrning. 
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lokaliserad på ett eller ett fåtal regionsjukhus. Den näst högsta nivån kallas länssjukvård och 

bedrivs på länssjukhus och länsdelssjukhus. De sjukhusen ska vara basen för specialistvården 

i länet och ska bidra med utbildning och konsultation till primärvården, vilket är den lägsta 

nivån. Primärvården har det huvudsakliga ansvaret för vården inom ett begränsat geografiskt 

område. Alla de tre delarna av sjukvården ansvarar alltså landstingen för men det finns några 

områden i sjukvården som kommunerna ansvarar för. De har sedan 1992, då den så kallade 

Ädelreformen genomfördes, ansvaret för boende, service och vård till äldre och 

handikappade. (Falk, 1994) Senare under 1990-talet överfördes ännu mer ansvar till 

kommunerna genom den så kallade handikappreformen samt psykiatrireformen (Hallin & 

Siverbo, 2003). Förutom av landstingen och kommunerna, levereras sjukvård även av privata 

aktörer vilka idag står för cirka 10 % av sjukvården i Sverige (Molin & Johansson, 2005). När 

vi fortsättningsvis i rapporten nämner sjukvården så avser vi dock den offentliga sjukvården. 

 

Sjukvårdens uppbyggnad gör den till en komplex organisation och den tillhör den typ av 

organisation som Mintzberg (1983) kallar The Professional Buraucracy (hädanefter benämnd 

professionell byråkrati). Sådana organisationer domineras av den grupp som arbetar med 

själva produktionen och de anställda är ofta välutbildade, vilket krävs för att utföra deras ofta 

komplicerade arbetsuppgifter. Inom sjukvården består den gruppen av läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster med flera.  

Sjukvårdens teknologiska utveckling 
Allt eftersom sjukvården har utvecklats och ny medicinsk teknologi tagits fram har fler och 

fler diagnostiserings- och behandlingsmöjligheter skapats, som exempel kan nämnas metoder 

för att behandla fetma och barnlöshet. I takt med de nya möjligheterna har efterfrågan på vård 

från patienterna ökat. Ibland har de nya innovationerna inneburit kostnadsbesparingar som till 

exempel poliovaccinet som praktiskt taget utrotat polio och på så sätt minskat framtida 

behandlingskostnader. Dock finns det en mängd exempel på motsatsen, där kostnaderna inte 

minskat. En förklaring till det kan vara att även om behandlingskostnaden per patient kan 

minskas så innebär ofta ny teknik att fler patienter kan behandlas vilket totalt sett leder till en 

kostnadsökning. (Hallin & Siverbo, 2003)  
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Ekonomiska förutsättningar & styrning 
Nedan beskrivs den svenska sjukvårdens ekonomiska förutsättningar samt hur styrningen av 

sjukvården ser ut i Sverige. 

Sjukvårdens ekonomiska förutsättningar 
Finansieringen av den svenska sjukvården sker främst genom landstingsskatt (72 % år 2005 

enligt skl.se, B) vars nivå landstingen själva bestämmer, men den finansieras även genom 

bland annat statliga bidrag (Falk, 1994). I och med att i stort sett all sjukvård i Sverige drivs i 

offentlig regi, och därmed inte styrs av något vinstintresse, finns det stora skillnader i 

incitament gentemot de kommersiella företagen. Sjukvården tilldelas varje år en viss summa 

pengar som ska räcka till all dess verksamhet, oberoende av hur många patienter som ska 

vårdas och risken finns att så kallad gamesmanship uppstår i en sådan organisation. 

Gamesmanship inom den offentliga sektorn kan innebära att ledarna försöker vidta åtgärder 

för att försämra resultatet om de går med överskott, till skillnad mot ledare i kommersiella 

företag där ett så högt resultat som möjligt eftersträvas. Det här beror på att om ett landsting, 

sjukhus eller en klinik till exempel skulle gå med överskott ett år kan det tolkas som att de 

blivit tilldelade för mycket pengar, eftersom målet är att precis gå runt. Överskottet kan därför 

leda till att enheten blir tilldelad en mindre pott med pengar kommande år. Ett underskott 

däremot visar att enheten behöver mer pengar för att klara sin verksamhet. (Merchant & Van 

der Stede, 2007) Ett exempel på skillnaden i de offentliga organisationernas och kommersiella 

företagens finansiering är den vårdstrejk som ägde rum under våren 2008 och grundade sig i 

sjuksköterskors lönekrav. En strejk i ett kommersiellt företag kan få ödesdigra konsekvenser 

med förlorade kunder och ekonomiska förluster. I en offentlig organisation som sjukvården 

däremot innebär det att landstingen sparar pengar i och med att de inte behöver betala ut 

löner, vilket gör att en vårdstrejk egentligen inte alls slår mot ledningen utan enbart mot 

kunderna, eller i det här fallet patienter, och i sjukvårdens fall kommer en strejk troligen inte 

att innebära några förlorade kunder i framtiden.  

Styrning av svenska sjukvårdsorganisationer 
Koordineringen i organisationen är ett av de karaktärsdrag som leder till att den ekonomiska 

styrningen av sjukvården är svår att utforma och genomföra. Koordineringen i professionella 

byråkratier, som sjukvården, sker genom standardisering av kunskap (Mintzberg, 1983) vilket 

tar sig uttryck i olika typer av legitimeringar och certifieringar. I och med att den 
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grundläggande medicinska kunskapen finns hos de anställda intar de en stark ställning i 

förhållande till patienter och styrande politiker, dock har övertaget minskat de senaste åren då 

fokus allt mer har lagts på ekonomiska faktorer samt att patienternas medicinska kunskap ökat 

(Hallin & Siverbo, 2003). Att leda en organisation som sjukvården kan vara problematisk då 

det för de anställda inte är så viktigt var de arbetar. Det här leder bland annat till att de oftare 

är mer lojala till sin profession, det vill säga sin yrkesgrupp, än till den organisation där de 

arbetar. (Sahlin-Andersson i Hård af Segerstad, 1996) 

 

En annan egenskap som markant skiljer sjukvården från kommersiella företag, och som är 

ytterligare en av de orsaker som försvårar den ekonomiska styrningen, är möjligheten till att 

utvärdera verksamheten. Inom sjukvården finns ingen tydlig koppling mellan inflöde och 

utflöde vilket kan göra det svårt att utvärdera verksamheten objektivt. Dessutom är utflödet, 

det vill säga prestationen, i stort sett omöjligt att värdera i pengar, vilket ofta inte är fallet i en 

kommersiell organisation. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

 

När det gäller utflödet i en kommersiell organisation jämfört med det inom sjukvården finns 

det även stora skillnader när det kommer till produktionsprocessernas längd. I en kommersiell 

organisation slutar produktionsprocessen i och med att produkten kommer ut till kund medan 

den inom sjukvården inte slutar förrän resultatet av ”produktionen” kan utvärderas vilket kan 

dröja många år. Det leder till att sjukvården för att kunna utvärdera sin verksamhet måste 

upprätta surrogatmått att mäta efter.  
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LEAN PRODUCTIONS FÖRUTSÄTTNINGAR I 
SVENSK SJUKVÅRD 

En sammanfattning 
Den svenska sjukvården är en organisation som ofta fokuserar på att lösa problem när de 

uppkommer, i stället för att undvika dem genom preventiva åtgärder, vilket kommersiella 

företag ofta tvingas göra då de måste konkurrera med varandra. Det här har visat sig många 

gånger då sjukvården har varit föremål för förändringar och många kommersiella modeller 

har testats utan att nå önskat resultat. Som exempel kan nämnas det balanserade styrkortet där 

resultatet har blivit att modellen används för andra syften i sjukvården än för vad den var 

avsedd att göra, eller beställar-utförarmodellen där sjukvårdens förutsättningar inte stämmer 

överens med modellens ursprungliga syfte. En annan modell som sjukvården tagit från 

industrin är massproduktionen, en produktionsmodell som de i dagsläget försöker komma 

ifrån. Generellt om de här modellerna kan sägas att de implementerats på initiativ av personer 

ute i verksamheten och att det oftast är enbart vissa delar av modellerna som tas efter vilket 

kan leda till att den ursprungliga logiken går förlorad.  

 

Sjukvårdsorganisationen är komplex och karaktäriseras av både icke standardiserade flöden 

och omvandlingsprocesser vilket innebär att den teknologi som används är den som 

Thompson (1967) benämner Intensive technology. Ett företag som Toyota däremot har 

standardiserade flöden och omvandlingsprocesser och det kan ses som ett bra exempel på en 

organisation som använder sig av Long-linked technology. En likhet som finns mellan de 

företag som använder sig av Long-linked technology och Intensive technology är att båda 

påverkas av serieberoenden, dock är ömsesidigt beroende den beroendeform som påverkar 

sjukvårdsorganisationer mest. En annan faktor som påverkar sjukvårdens verksamhet är 

finansieringen, som också skiljer sig ifrån kommersiella företag, där sjukvården inte 

premieras för ekonomiska vinster utan tvärtom kan mista en del av sina tilldelade medel nästa 

period då de ej drivs av vinstintresse (Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

Nedan följer en sammanfattning kring vad som presenterats i de tidigare kapitlen för att ge 

läsaren en återkoppling och en grund för den vidare läsningen.   
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I dagsläget har många enheter i den svenska sjukvården Toyota som förebild och 

implementerar filosofin Lean Healthcare. Frågan är hur en filosofi som utvecklats i en 

tillverkande industri som Toyota passar i den svenska sjukvårdens organisation och om den 

kan lösa deras problem. Troligen finns det delar i sjukvården där Lean Healthcare passar 

bättre än andra, då vissa avdelningar och aktiviteter kan organiseras mer som Long-linked 

technology än Intensive. En annan fråga rör vinsterna som kan uppstå vid en implementering 

av Lean Healthcare. Är målet med Lean Healthcare i Sverige att vårdköerna ska bli kortare 

eller att vården ska bli bättre för patienten, eller är det arbetsmiljön för de anställda som ska 

förbättras? 

 

När nu Lean-filosofin och den svenska sjukvårdens verksamhet har beskrivits har de fyra 

pusselbitar som presenterades i samband med studens syfte identifierats. Bitarna har givit oss 

information om varför organisationer väljer att införa Lean-filosofin, vilka förutsättningar 

som krävs för att den ska fungera, hur den svenska sjukvården ser ut samt vilka effekter som 

filosofin är tänkt att ge. 

 
Figur 11. De fyra första pusselbitarna 

 Det har dock visat sig att det fortfarande saknas en bit, nämligen hur Lean Healthcare ser ut i 

den svenska sjukvården. Nu återstår därför sökandet efter den femte och sista biten som 

behövs för att bitarna ska kunna sättas samman. Den bit som saknas handlar om hur Lean 

Healthcare ser ut i den svenska sjukvården vilket beskrivs i nästa kapitel som redogör för hur 

Lean-arbetet fungerar på i de tre sjukhusenheter som har undersökts i studien.  
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LEAN HEALTHCARE I DEN SVENSKA 
SJUKVÅRDEN 

Universitetssjukhuset i Lund 
Universitetssjukhuset i Lund är ett av Sveriges åtta universitetssjukhus och har idag runt 

7 850 heltidsanställda (skane.se, C). Sjukhuset har kommit långt i sitt Lean-arbete och ses 

som något av pionjärer inom Lean Healthcare i Sverige. Lean-filosofin har införts på flera av 

sjukhusets kliniker, bland annat på intensivvårdsavdelningen, frakturlinjen, hos ADHD-

teamet på barnpsykologiska avdelningen och på käkkliniken. Vi har i vår studie tittat närmare 

på hur Lean-arbetet fungerar på avdelning 12 som är en ortopedisk mottagning och som är 

den avdelning som var först ut med att testa Lean-arbetet på en vårdavdelning. Avdelning 12 

bedriver enbart akut verksamhet och har idag 21 vårdplatser. Patienterna slussas dit antingen 

via akutmottagningen eller från andra sjukhus. Avdelningen är indelad i 4 team som består av 

en sjuksköterska och en undersköterska. (skane.se, D) Ortopedkliniken har tidigare bland 

annat arbetat med metoder som Kvalitet Utveckling Ledarskap (QUL), Total Quality 

Management (TQM) och Ständiga förbättringar (Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312). 

För att underlätta den fortsatta läsningen benämns den här enheten i fortsättningen 

ortopedkliniken. 

Herrestads vårdcentral 
Herrestads vårdcentral som har funnits sedan 1987 är en av fem vårdcentraler i Uddevalla och 

är en del av primärvården i området FyrBoDal. Vårdcentralen har idag tjugofem anställda, ett 

upptagningsområde på omkring 9250 personer och cirka 8730 listade patienter. Herrestads 

vårdcentral har inte tidigare arbetat uttalat med någon strukturerad effektiviseringsmodell. 

(Läkarsekreterare, Herrestads vårdcentral) Fortsättningsvis benämns den här enheten 

vårdcentralen. 

I nedanstående kapitel följer en redogörelse av den information vi har fått vid de intervjuer 

som genomförts. För att underlätta läsarens tillgodogörelse av informationen inleds kapitlet 

med en kort beskrivning av de sjukhus och enheter där intervjuerna har utförts. 
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Capio S:t Görans sjukhus 
Stockholmssjukhuset Capio S:t Göran är det första sjukhuset i Sverige som levererar offentlig 

sjukvård i privat regi och ingår i koncernen Capio AB sedan år 2000. Sjukhuset bedriver 

akutmottagning för vuxna patienter och är ett av landets största akutsjukhus räknat till antalet 

akuta patienter med sina 63 000 akuta patientbesök under år 2007. Omkring 1 500 personer är 

idag anställda på sjukhuset som har ungefär 260 vårdplatser. (capiostgoran.se) Capio S:t 

Görans sjukhus har en ålderstigen befolkning i sitt upptagningsområde med flest 100-åringar 

per ytenhet i hela världen (Processägare, medicinkliniken, 080408). Personen som vi har 

intervjuat arbetar på medicinkliniken vilken är sjukhusets största klinik med sina åtta 

avdelningar och 142 vårdplatser. Avdelningen hade under år 2007 i genomsnitt 86,9 sökande 

patienter per dygn, vilket kan jämföras med kirurgen och ortopeden som i snitt hade 45,4 

respektive 43,3 sökande. (Processägare, medicinkliniken, 080408) Den här enheten benämns 

fortsättningsvis medicinkliniken. 

Bakgrund till Lean-implementeringen 
Bakgrunden till varför Lean-arbetet har införts skiljer sig åt mellan de olika enheterna som vi 

har undersökt. Både vårdcentralen och medicinkliniken har implementerat Lean Healthcare 

som svar på förändringar i verksamheternas förutsättningar, till skillnad från ortopedkliniken 

där Lean-arbetet har införts för att motverka framtida negativa effekter orsakade av det 

tidigare arbetssättet.  

 

På vårdcentralen bestod verksamhetsförändringen i att de hade ett stort antal nyanställningar i 

kombination med ett växande antal stressrelaterade sjukskrivningar. Dessutom fanns ett stort 

missnöjde hos patienter som tyckte att tillgängligheten till sjukvården var dålig då det var 

svårt att få kontakt med vårdcentralen. Även hos medarbetarna fanns ett missnöje och de 

kände att de inte kunde leva upp till vare sig sina egna eller patienternas krav och konflikter 

uppstod kring hur saker och ting skulle hanteras. För att hantera problematiken och förbättra 

arbetsmiljön behövde de enas om ett sätt att hantera saker och ting på och en del av lösningen 

blev Lean-filosofin. Vårdcentralen har inte arbetat med någon liknande effektiviseringsmetod 

innan och att det blev just Lean Healthcare nu berodde mest på en slump. Dock tror de nu i 

efterhand att den valdes för att det var en tilltalande filosofi där alla redskap fanns samlade. 

(Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 
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Vid medicinkliniken var förändringarna i verksamheten orsakade av ett ökat 

upptagningsområde samt ett byte av sjukhusets VD. Under 2004 hade Karolinska sjukhuset 

och Huddinge universitetssjukhus slagits samman, vilket gjorde att Capio S:t Görans sjukhus 

upptagningsområde ökat från 340 000 till över 420 000 personer över en natt. Det ökade 

upptagningsområdet ökade kraven på sjukhusets produktionskapacitet. Den nya VD:n, som 

tidigare jobbat på Huddinge universitetssjukhus, hade erfarenhet från arbete med 

processförbättringar och införde det arbetssättet på Capio S:t Göran sjukhus vilket blev 

grunden till deras Lean-arbete. Idag arbetar nästan alla sjukhusets avdelningar enligt Lean-

filosofin. (Processägare, medicinkliniken, 080408) 

 

Arbetet med Lean-filosofin på ortopedkliniken inleddes mycket tack vare verksamhetschefens 

initiativ. Han ville ta Lean-arbetet ett steg längre och se hur verktygen skulle fungera inne på 

en avdelning i stället för på en mottagning där verksamheten är mer lik den på en industri på 

så sätt att den går att organisera som ett löpande band. Han valde att börja med 5S då det var 

ett verktyg som inte testats tidigare på sjukhuset. Bakgrunden till implementeringen var inte 

något egentligt problem utan berodde på misstankar om att problem skulle kunna uppstå i 

framtiden. Problem i sjukvårdens framtida finansiering var ett av de problem som 

ortopedkliniken befarade skulle uppstå.  

”1960 la vi 4,7 % av BNP på sjukvården, 2005 9 % och om vi fortsätter i 

den takten som vi gör nu så kommer vi 2050 lägga 22 % av BNP. Och det 

inser vi att det går ju inte.” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

”Sverige hade kunnat köra några år till bara gasa på sen så hade den stora 

smällen kommit/…/det hade ju varit katastrof” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Svårigheter med att rekrytera personal till sjukvården var ytterligare ett problem som 

ortopedkliniken befarade. För att göra avdelningen till en attraktiv arbetsplats och för att 

förebygga svårigheter i den framtida finansieringen insåg de att något behövdes göras, och de 

såg Lean-filosofin som en del av lösningen på de problemen. Verksamhetschefen drar en 

jämförelse mellan kommersiella företag och sjukvården där han menar att de kommersiella 

alltid har varit tvungna att vara effektiva och kostnadsmedvetna för att överleva medan 

sjukvården inte har varit tvungna att tänka i de banorna.  
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”Sjukvården har alltid arbetat för att bli bättre och har utvecklats mycket 

under åren, men de har aldrig ställt sig frågan hur de kan bli smartare på 

att göra det de gör. Det vill säga se över vad de egentligen gör och sluta 

utföra alla de aktiviteter som görs bara för att de alltid har gjorts och för att 

de tros vara nödvändiga.” 

 (Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Förutom de ekonomiska och rekryteringsmässiga aspekterna hade kliniken långa köer till 

mottagning och operation samt hög personalomsättningshastighet vilket också bidrog till 

känslan att något behövde göras, men de problemen ses inte som huvudorsaken till Lean-

implementeringen. (Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

 

Trots att de tre undersökta enheterna har skilda orsaker till sin Lean-implementering har de 

alla använt sig av liknande implementeringsarbete, vilket beskrivs nedan. 

Implementering   
Något som alla de undersökta enheterna har gemensamt är att ingen av dem har tagit hjälp av 

utomstående konsluter vid implementeringen av Lean Healthcare. Alla som vi har intervjuat 

uttrycker en känsla av att en förändring som den här måste skötas av de anställda och 

ledningen tillsammans för att den ska fungera. Att ta in utomstående konsulter anses enligt 

alla intervjuade vara något som kan leda till att lösningen inte tas emot på ett konstruktivt sätt 

av de anställda, vilket kan leda till att verksamheten snart efter förändringen går tillbaka till 

gamla vanor igen. Vidare påpekar en av de intervjuade att de anställda brukar blir mer 

benägna att vårda det de själva har skapat i motsats till om det kommer in någon utomstående 

och berättar för dem hur de ska göra, då egen medverkan ger en känsla av stolthet och 

delaktighet.  

 

Verksamhetschefen på ortopedkliniken nämner även det misstroende som ofta finns hos 

sjukhuspersonal mot utomstående konsulter. Han tror att många av de anställda tycker att de 

som inte har erfarenhet av att arbeta i sjukvården inte har tillräckligt stor kunskap för att 

kunna berätta för dem hur de ska sköta sitt arbete, vilket gör det svårare att genomföra 

förändringen då medarbetarna inte tar till sig filosofin på riktigt. Kostnaden anses vara 

ytterligare en anledning till varför implementeringen sker utan externa konsulters hjälp. 



Lean Healthcare i den svenska sjukvården 

  54  

  

Vid Lunds universitetssjukhus finns en strategisk stab som har skött det inledande arbetet med 

Lean-filosofin. De började med tre pilotprojekt runt om på sjukhuset, på ADHD-utredningar, 

en så kallad frakturlinje samt en grupp som arbetade med livmoderhalscancerutredningar. 

Pilotprojekten föll väl ut och de uppnådde stora förbättringar framför allt i förkortandet av 

väntetider och utredningstider. Som exempel kan nämnas att livmoderhalscancer-

utredningarna förkortades från 4 veckor till 9 dagar och ADHD-utredningarna från 4 månader 

till 4 veckor. Lärdomarna från pilotprojekten spreds sedan vidare till andra avdelningar runt 

om på sjukhuset. Rent praktiskt har arbetet med Lean-implementeringen gått ut på att utbilda 

de anställda på de olika avdelningarna, bland annat med hjälp av ett så kallat Lean-spel. I 

sjukhusets egenproducerade Lean-spel, som går ut på att öka effektiviteten, får de anställda 

med hjälp av legobitar producera ett visst antal enheter i en fiktiv produktionslinje. Spelet 

spelas i ett flertal rundor och i varje runda får spelarna göra två ändringar i arbetssättet. 

Verksamhetschefen på ortopedkliniken beskriver det som ”en fysisk upplevelse” när de 

förstod hur få det var av de förändringarna som de hade gjort när spelet var slut som de hade 

kunnat förutse direkt när spelet startade. Det väckte många tankar angående det egna 

förändringsarbetet på avdelningen. 

”För att om det nu var så här att vi bara kunde titta på det och säga men 

det är så vi ska göra, så hade vi nått dit då tror jag” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Med det menade han att sjukvårdens processer är så komplexa att utan de verktyg som de fick 

använda sig av i Lean-spelet så skulle de aldrig ha kunnat se de här förbättringsområdena. 

 

På universitetssjukhuset i Lund valdes avdelning 12 ut av de tre avdelningarna på 

ortopedkliniken.  Att verksamhetschefen valde att börja med att införa Lean-arbete på endast 

en av avdelningarna berodde mycket på att ortopedkliniken var först ut med att testa Lean-

filosofin på en avdelning vilket gjorde att det inte fanns någon att ta idéer från och de ville 

därför undvika att göra samma misstag på flera ställen. Att valet föll på just avdelning 12 

berodde på att de var en stabil grupp och personalen där bedömdes kunna klara av och orka 

med förändringen.  

 

De som lett implementeringen av Lean Healthcare vid vårdcentralen började sitt arbete med 

att delta i en kurs i ämnet. Då filosofin kändes som ett hjälpmedel som skulle kunna ge dem 

en möjlighet att lösa sina problem valde de att testa den i sin verksamhet.  
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”Filosofin i Lean stämde överens med vårt sätt att tänka om verksamheten, 

och framför allt det här om delaktighet, personalens delaktighet och chefens 

roll, så det var attraktivt för oss.” 

(Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 

Arbetet med att applicera Lean-filosofin och dess verktyg på den egna verksamheten började 

med att de arrangerade en egen workshop där även anställda på andra företag och 

sjukvårdsenheter bjöds in. Under workshopen arbetade de med att identifiera 

problemområden i verksamheten och att försöka hitta möjliga lösningar på problemen. De två 

stora problemområdena som identifierades var det administrativa flödet samt patientens väg 

genom mottagningen. För att lösa problemen i de två flödena gjordes en värdeflödeskarta med 

ett nutida flöde och ett framtida önskat flöde. Under det arbetet gjordes intervjuer med de 

anställda på vårdcentralen för att så många som möjligt skulle få uttrycka sin åsikt om 

problemen och ge sina förslag på möjliga lösningar. (Biträdande verksamhetschef, Herrestads 

vårdcentral, 080326) 

 

Vid medicinkliniken valdes en liknande metod när Lean Healthcare skulle implementeras 

under 2005. Tvärprofessionella och funktionella grupper sattes samman med uppgift att 

identifiera problemområden och utveckla förbättringsförslag. Grupperna, som bestod av minst 

två personer från varje yrkeskategori, valdes ut av en chef eller facilitator och leddes av en så 

kallad processledare. De två stora problemområden som grupperna identifierade var 

väntetiderna på akuten och den dåliga matchningen mellan inflöde och utflöde av patienter. 

En undersökning visade att handläggningen av en patient som kom in till akuten i genomsnitt 

tog totalt drygt tre timmar. Av de timmarna bestod nästan en och en halv timme av väntan på 

att få träffa en läkare. Problemet med den dåliga matchningen av in- och utflöde av patienter 

berodde till stor del på att en stor del av de inneliggande patienterna skrevs ut samtidigt och 

ganska sent på dagen beroende på den dåvarande rondens förfaringssätt. På så sätt kunde 

inflödet av patienter, som är i stort sett jämnt utspritt över dagen, inte tas emot när det 

behövdes vilket ledde till att det bildades kö. (Processägare, medicinkliniken, 080408) 

 

Flera av de intervjuade betonar vikten av att välja rätt personer till de grupper som ska arbeta 

med implementeringen av Lean-arbetet. En av dem säger att det är viktigt att ta med de största 

motståndarna i arbetet för när de personerna väl är övertygade om Lean-filosofins positiva 

effekter så har ett stort hinder övervunnits och resten av arbetet blir betydligt lättare. En annan 
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av de intervjuade är av en annan åsikt och anser att det bästa är att låta de tveksamma stå 

utanför arbetet med implementeringen till en början. Om de som verkligen är intresserade 

sköter inledningen av arbetet, och det visar sig fungera bra, så tror han att de som tidigare 

varit tveksamma blir övertygade om motsatsen. 

”Folk är ju inte dummare än att de känner igen en bra grej när de ser det. 

Men det gäller liksom att sätta upp den och visa att den fungerar på lång 

sikt också sen är det mycket, mycket enklare…” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

En annan aspekt som dyker upp när vi frågar kring vad som är viktigt vid implementeringen 

är ledningens roll. Ledningen måste ha en enad målbild och engagera sig i arbetet redan från 

början för att förändringen ska kunna lyckas. En annan anledning som nämns till varför 

ledningen bör vara involverad är att problemen i verksamheten ofta grundar sig på ett 

gammalt sätt att tänka och chefen har då varit aktiv i det tankesättet. Ofta kan en chef grunda 

sin självkänsla på sin position och en förändring kan då ses som ett hot och det gäller därför 

att ledningen är med och förstår att det måste till ett nytt sätt att tänka.  

 

Verksamhetschefen på ortopedkliniken poängterar vikten av att ansvaret för att driva 

utvecklingen på kliniken helt och hållet ska ligga ute i verksamheten. Det innebär för deras 

del att han tar ansvaret för utvecklingen och sedan fördelar ansvaret vidare till de två som är 

under honom som i sin tur för det vidare ut till personalen på avdelningen. Det här leder till att 

varje anställd har ett eget ansvar att driva utvecklingen och bli bättre.  

”Det är ju ett sätt att verkligen tala om för medarbetarna att vi vet att det är 

ni som kan det här bäst och de som kan det bäst det är de som sannolikt kan 

bli ännu bättre på det.” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Till sin hjälp har de den strategiska staben som ett bollplank som kan hjälpa till med 

utbildning, tips och råd. Verksamhetschefen tror att om de bett den strategiska staben att driva 

verksamhetsutvecklingen på egen hand istället, då hade förändringen aldrig startat.  

 

Hantering av de frigjorda resurserna är en annan faktor som nämns i samband med 

diskussionen kring vad som är viktigt att tänka på vid implementering. Här poängteras att den 
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tid som sparas in måste användas i verksamheten och till personalens fördel. En av de 

intervjuade säger så här när vi pratar kring frigjorda resurser: 

”Ni har hittat åtta timmar skötersketid det är precis lika mycket som en dag 

sjuksköterska/…/ då tar vi bort den, det går ju inte att göra, det lyckas man 

bara en gång” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Istället menar han att tiden ska läggas på att hantera de naturliga fluktuationerna i 

patientinflöde, patientomvårdnad samt till kompetensutveckling. 

 

Ingen av de undersökta sjukvårdsenheterna har använt de frigjorda resurserna till att göra 

nedskärningar. Resurserna används istället till att kunna ta emot fler patienter, 

verksamhetsutveckling, utbildning för personalen eller helt enkelt till att ge de anställda tid 

för vila och raster.   

Det praktiska Lean-arbetet  
De undersökta sjukvårdsenheterna har alla olika bakgrund till varför de har implementerat 

Lean Healthcare och även om de har använt sig av liknande implementeringsarbete har de valt 

att implementera olika verktyg och delar av Lean-filosofin. Dock finns en likhet fallen 

emellan när det gäller en av de viktigaste delarna i Lean-filosofin, då de alla säger sig arbeta 

med ständiga förbättringar, så kallad kaizen. Metoderna som används för att uppnå de 

ständiga förbättringarna är ganska lika, de anställda får möjlighet, och uppmuntras till, att hela 

tiden granska verksamheten kritiskt och identifiera problem och slöseri i sitt arbete. På 

ortopedkliniken ser arbetssättet ut så att det i personalrummet finns en stor tavla där de 

anställda kan sätta upp lappar som beskriver problem som uppstår i arbetet. Problemen tas 

sedan upp av ansvarig chef och diskuteras med den person som upplevt problemet för att 

sedan tillsammans försöka komma fram till en möjlig lösning. Lösningsförslaget presenteras 

sedan på samma tavla så att alla som arbetar på avdelningen kan ta del av det. På tavlan 

presenteras också mål och uppföljning av de olika förbättringsprojekten. 

 

En liknande metod för ständiga förbättringar används på medicinkliniken där identifierade 

problem skrivs upp på lappar och sätts upp av de anställda. Varje vecka samlas sedan 

lapparna ihop och veckans problem diskuteras. Sedan införandet av metoden har antalet 



Lean Healthcare i den svenska sjukvården 

  58  

  

lappar som sätts upp varje vecka minskat drastiskt då problemen utreds och löses efterhand. 

(Processägare, medicinkliniken, 080408) 

 

Ytterligare ett verktyg som används på medicinkliniken är en form av Andon-tavla. På tavlan 

skrivs alla inneliggande patienter upp och markeras med olika magneter. Magneterna har 

olika färger och representerar olika faser i patienternas tillstånd. Som exempel kan nämnas att 

patienter som är akut försämrade eller nyanlända markeras med en röd magnet medan de 

patienter som har fått en planerad utskrivningstid markeras med en gul magnet. På det sättet 

kan alla anställda hålla sig informerade om situationen på avdelningen och alla patienters 

tillstånd, vilket gör att tidskrävande informationsletande kan undvikas. Magnettavlan är ett 

sätt för de anställda att göra sina åtgärder visuella för de andra vilket kan minska tiden som 

går åt till dubbelarbete.  

 

Att göra sitt arbete visuellt för andra så att alla ska veta vad som ska göras är en av de sju 

principer som de arbetar efter på medicinkliniken. De andra sex är följande: 

» Länka aktiviteter för att tidigt upptäcka problem 

» Parallella aktiviteter för att vinna tid 

» Pull- nästa steg i kedjan är beredd att ta emot patienten 

» Jämna ut flöden för att förbättra arbetsmiljön 

» Standardisera så att förbättringsmöjligheter kan identifieras 

» En enad målbild i organisationen möjliggör och stöder arbetssättet, från processägare 

till första linjens chef till sjukhusledningen.  

(Processägare, medicinkliniken, 080408) 

 

Medicinkliniken har även förändrat sitt arbetssätt till att arbeta mer i tvärproffesionella team 

jämfört med tidigare då de olika yrkeskategorierna ofta sågs som helt autonoma enheter. På 

det sättet kan patienterna bli klara tidigare genom att alla personer som ska ta hand om 

patienten redan från första stund vet hur behandlingsplanen ser ut och de slipper på så sätt den 

osäkerhet som annars kan uppkomma efter varje behandlingssteg. Det kan även ge patienterna 

en känsla av trygghet när de redan från början vet vad som ska hända. En ytterligare 

förändring som gjorts och som kan påverka längden på tiden som patienten ligger inne, gäller 

ronden på sjukhuset, som innan har setts som den största bromsklossen i verksamheten. 

Tidigare gjordes ronden i tur och ordning efter hur sängarna stod. Det kunde innebära att om 



Lean Healthcare i den svenska sjukvården 

  59  

  

den första patienten som besöktes var ett komplicerat fall som tog lång tid så var resten av 

patienterna tvungna att vänta tills dess att det första fallet var avklarat. Det kunde innebära att 

en patient som i stort sett bara väntade på att få klartecken från läkaren att få åka hem fick 

sitta i flera timmar och vänta. Effekten av det blev att en säng som egentligen behövdes för att 

lägga in nya patienter stod upptagen i onödan vilket i sin tur genererade kö i väntrummet. 

Dagens rond utgår istället från patienternas tillstånd och de patienter vars besök beräknas ta 

kort tid besöks först. På så sätt slipper patienterna att ligga kvar längre tid än nödvändigt på 

sjukhuset och nya patienter kan tas in kontinuerligt. (Processägare, medicinkliniken, 080408) 

 

På ortopedkliniken används främst det Lean-verktyg som kallas 5S. Det innebär att 

gemensamma utrymmen på avdelningen har städats och organiserats så att saker blir 

lättillgängliga och synliga för alla. Ett exempel som kliniken är stolta över är deras 

förrådsutrymme. Tidigare kunde det ta upp till en halvtimme att hitta en rullstol i förrådet för 

att det var så stökigt där inne, när rullstolen sen väl hittats fanns det en stor risk att den inte 

ens fungerade. Efter införandet av 5S är förrådet välstrukturerat och prydligt och var sak har 

sin plats. På så sätt har tiden de anställda lägger på att leta efter saker minskat avsevärt, tid 

som de nu i stället kan lägga på värdeskapande aktiviteter.  

 

Den person vi har intervjuat vid vårdcentralen säger att de försöker använda alla Lean-

verktygen i sin verksamhet. De verktyg som framhålls under intervjun är dock främst 

värdeflödeskartorna och 5S. Värdeflödeskartorna ritades upp under den första fasen av 

implementeringen och visar ett nuvarande och ett framtida önskat läge. I och med det har 

problem i flöden i verksamheten kunnat identifieras och lösas. (Biträdande verksamhetschef, 

Herrestads vårdcentral, 080326) 

”Det blir väldigt tydligt att allt hänger ihop, det är inte enstaka 

personalgrupper som det är lätt att tänka i sjukvården tror jag, att 

sjuksköterskor är för sig och läkare för sig och undersköterskorna jobbar 

med sitt på labb, här tänker man ihop allt som i en kedja och faktiskt tittar 

på vilket sätt vi kan förbättra och ifrågasätter rollerna också att man 

funderar på kan jag göra något som bidrar till att det här flödet löper 

bättre.” 

(Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 
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Oavsett vilka verktyg eller principer de olika enheterna arbetar med så har de alla upplevt 

liknande effekter i sin verksamhet vilket beskrivs i följande avsnitt. 

Effekter av Lean-arbetet 
Även om några av de undersökta sjukvårdsenheterna har upplevt några mindre negativa 

effekter av införandet av Lean Healthcare så säger de alla att de positiva effekterna överväger. 

Nedan presenteras några av de upplevda effekterna, både för patienter och anställda, på de 

olika undersökta enheterna, uppdelade i positiva och negativa effekter.  

Positiva effekter 
En av de största positiva effekter de undersökta enheterna har upplevt är den stora skillnaden i 

personalens engagemang och i deras samarbete med varandra. De intervjuade tror att det till 

stor del beror på att de olika yrkeskategorierna nu har fått en större förståelse för varandras 

arbete samt att de fått ett gemensamt språk genom Lean-arbetet. 

”jag har inte sett något liknande engagemang i en arbetsgrupp” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312)  

”de har på något sätt fått upp ögonen lite grand för det här hur mycket man 

gjorde innan som man bara gjorde av slentrian eller bara för att det alltid 

har gjorts” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

En vinst som de förväntar sig göra i framtiden på ortopedkliniken är att minska antalet 

nyanställningar i och med att personalen trivs bättre nu och därför troligen stannar längre.  I 

och med det tror de att de kan spara in en del pengar som annars skulle läggas på 

anställningsprocesser.  

 

På vårdcentralen tror de att det ökade engagemanget hos de anställda även till viss del berott 

på att de, i och med att de kartlagt värdeflödet, lättare har kunnat se sin egen roll i 

verksamheten. (Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 

”det blir väldigt tydligt att det jag gör det påverkar hela flödet och det 

påverkar nästa person i flödet och det jag tar emot det påverkas av den 

person som är innan i flödet” 

(Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 
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De har även märkt av en lägre stressnivå på vårdcentralen sedan Lean-arbetet startade, trots 

att de anställda känner att de hinner mer nu. (vgregion.se) Även på medicinkliniken har de 

märkt att stressnivån bland de anställda har minskat då det finns tid att göra de värdeskapande 

aktiviteterna i ett långsammare tempo nu när de icke värdeskapande aktiviteterna tagits bort. 

Dessutom har den tidigare höga personalomsättningen minskat avsevärt, från en nivå kring 

37-39 % ner till nära 0 %. Även produktionen har förbättrats, med så mycket som 290 %. 

(Processägare, medicinkliniken, 080408) 

”Innan gjorde vi 20 % av det arbete som kommer in under ett pass klart 

under passet och    80 % procent lämnades kvar till jourtid.” 

(Processägare, medicinkliniken, 080408) 

Flera av de intervjuade talar om Lean-filosofin som något som egentligen känns som sunt 

förnuft. Det tros vara en av de stora orsakerna till varför det tas emot så positivt av de 

anställda.  

”Ingen vill ju gå runt och göra något som inte tillför något eller som 

egentligen inte betyder någonting för någon.” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

När det gäller patienternas reaktioner har de på vårdcentralen märkt av att antalen klagomål 

har minskat, vilket ju var ett av målen med att införa Lean-filosofin i verksamheten. 

Patienterna upplever nu att det är lättare att fråga och framföra funderingar till de anställda de 

möter och att det finns mer tid för varje patient än tidigare. Samtidigt har vårdcentralen ökat 

sin tillgänglighet i form av fler telefon- och läkartider. (vgregion.se) 

Negativa effekter 
Flera av de vi har intervjuat poängterar att arbetet var svårt i början när många av de 

traditioner som finns i en hierarkisk organisation som sjukvården skulle utmanas.  

”helt plötsligt så börjar man riva upp lite såna här som att ’ska du göra det, 

jag har ju alltid gjort det’ /…/’min utbildning går ju ut på att jag ska göra 

det och så kommer du och säger att du kan göra det smartare’” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 
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På medicinkliniken har en negativ effekt varit att många av de anställda varit rädda för att bli 

styrda i sitt arbete. Till viss del blir de olika teamen styrda med avseende på vad de ska göra 

och när, vilket dock underlättar samarbetet teamen emellan.  

 

Hur patienterna påverkas av att Lean-arbetet införs på en sjukvårdsenhet har tidigare varit 

svårt att mäta enligt den person vi intervjuat på medicinkliniken. Han menar att de mått som 

tidigare använts har varit för ”trubbiga”. Därför har de nu infört så kallade ”pekomater” på 

sjukhuset där patienterna på väg ut från sjukhuset kan svara på frågor om sin sjukhusvistelse i 

en maskin. På det sättet har svarsfrekvensen ökat markant jämfört med de enkäter som 

tidigare har skickats ut. Det är dock för tidigt för att kunna dra några slutsatser av hur 

patienterna uppfattar situationen på sjukhuset idag. Det de kan se redan nu är att vissa 

patienter reagerat negativt på den nya rondproceduren. Det nya sättet ronden utförs på innebär 

att patienter vars besök kan komma att ta lite längre tid först blir passerade för att istället 

besökas senare. Det kan av vissa uppfattas som irriterande och stressande. För att undvika 

sådana reaktioner och för att öka patienternas förståelse för hur arbetet går till delas nu en 

folder ut till alla patienter där det nya arbetssättet står beskrivet. (Processägare, 

medicinkliniken, 080408) 

 

Trots de negativa effekterna ovan så anser alla de intervjuade att de positiva effekterna 

överstiger de negativa.  

Lean Healthcare i framtiden 
Alla personer vi har intervjuat är övertygade om att deras enheter kommer att hålla kvar vid 

Lean-arbetet i framtiden. Dock tror vissa att arbetet kommer att förändras och se lite 

annorlunda ut.  

”Jag tror att det kommer att bildas någon slags, alltså ’sjukvårds-Lean’, 

som kommer att bli ungefär lika känt som Toyotas Lean eller någonting.” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

”Jag tror att vi kommer att jobba med detta sen tror jag att vi kommer att 

utveckla det, det är jag helt övertygad om men riktigt hur det vet jag inte, 

det får framtiden utvisa.” 

(Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, 080326) 
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De intervjuade är även övertygade om att det i framtiden kommer att fungera att arbeta med 

Lean i hela verksamheterna, på alla avdelningar och enheter.  

”nu är det dags för nästa steg att börja samarbeta med andra som kanske 

inte ha gjort det, börja utvidga sig och gå utanför avdelningen, gå utanför 

kliniken och börja med andra intressenter/…/det ska bli spännande och se.” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Även om det, som verksamhetschefen på ortopedkliniken uttrycker det, skulle kunna bli 

”krockar” mellan olika avdelningar, där den ena arbetar enligt Lean-filosofin och den andra 

inte gör det, så tror han att det i stället för att bli ett stort problem kan innebära att 

avdelningarna kan sporra varandra till att arbeta mer och mer enligt Lean-filosofin. 

 

När vi nu har beskrivit hur arbetet med Lean Healtchcare fungerar på de tre undersökta 

enheterna, har vi alla bitar som behövs för att pusslet ska kunna läggas och därmed besvara 

studiens syfte, nu återstår att se om, och i så fall hur, bitarna passar ihop. 

 
Figur 12. Alla pusselbitar
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Orsaker till organisatorisk förändring  
Som en bakgrund till den följande diskussionen inleds avsnittet med ett resonemang kring 

varför kommersiella organisationer och sjukvårdsorganisationer väljer att införa Lean-

filosofin. 

När en organisation väljer att omorganisera verksamheten kan det 

bland annat vara ett strategiskt val. De sätter då upp mål för 

framtiden som de arbetar mot för att på så sätt försöka att 

maximera den framtida nyttan. En omorganisering kan även bero 

på att organisationen tvingas anpassa sig till förändringar i 

omvärlden. Ett exempel på det kan vara att sjukvården, i likhet 

med andra offentliga organisationer, förväntas att vidta åtgärder 

när problem uppstår i verksamheten och därför tar in nya modeller 

för att de vill visa omvärlden att de försöker lösa sina problem. 

Vid en omorganisation av det slaget är dock den valda lösningen 

kanske inte alltid den bästa strategiskt sett. (Jacobsson, 1994) 

 

Att organisationer väljer att införa Lean Production beror enligt teorin oftast på att de vill 

slimma sin produktion för att förkorta ledtider och på så sätt bli mer flexibla för att kunna 

möta kundernas krav. Det kan de uppnå genom att eliminera de icke värdeskapande 

aktiviteterna som finns i verksamheten samt genom att förbättra flödena vilket bland annat 

kan ske genom arbete med Lean-verktygen och upprättande av standards för arbetsrutiner. 

(Womack & Jones, 2003) Sjukvårdens mål med Lean Healthcare liknar i stort de mål som 

finns hos kommersiella företag som implementerar Lean Production, men vissa skillnader 

finns som torde bero på att verksamheterna skiljer sig åt. Lean Healthcares övergripande mål 

är att förbättra kvaliteten och säkerheten i patientens vård, minska antalet förseningar och 

längden på patientens vistelse samt att förbättra arbetsmiljön för de anställda (Westwood, 

2007). I vår studie har orsakerna till Lean-implementeringen på de tre empiriska baserna varit 

I det följande och sista kapitlet förs en diskussion kring det insamlade materialet om Lean 

Healthcare i den svenska sjukvården kopplat till den teori som tidigare presenterats. Kapitlet 

är uppdelat i fyra delar och i varje del jämförs en pusselbit med den biten som står för den 

svenska sjukvårdens förutsättningar och hur arbete med Lean Healthcare fungerar där.  

Figur 13. Analysdel 1 
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vitt skilda men det som de ändå kan sägas ha gemensamt är känslan av att pressen på att få 

den egna verksamheten att bli mer effektiv har ökat. De kraven grundar sig till viss del på att 

sjukvården blir allt bättre och därmed kan bota allt fler, och ofta är det så att ju bättre 

sjukvården blir desto högre blir patienternas förväntningar (Hallin & Siverbo, 2003).  

 

Frågan är varför tre enheter som har identifierat helt olika typer av problem i sin verksamhet, 

och på många andra sätt står inför olika förutsättningar, alla säger sig ha valt en och samma 

lösning. Möjligen kan det vara så som Borgert säger att implementering av olika modeller och 

metoder följer ett visst mode och inte alltid verksamhetens behov och att enheterna därför 

väljer att införa den metod som andra verksamheter arbetar med just nu. Även Brunsson (i 

Jacobsson, 1994) diskuterar fenomenet med trender och säger att: ”i varje tid finns det vissa 

idéer som är legitima”. Utifrån det här resonemanget skulle det kunna vara så att Lean 

Healthcare har implementerats i den svenska sjukvården för att det är den idé som generellt 

sett är populär inom sjukvården just nu.  

 

Oavsett varför sjukvården har valt att införa Lean-filosofin kan det konstateras att ingen av 

anledningarna ovan tar någon större hänsyn till organisationens behov. Att 

sjukvårdsorganisationer har valt modell utan att se till sina problem och behov är något som 

setts i tidigare fall när de tagit efter modeller från kommersiella företag. Modellerna har i de 

fallen bara används under en kort tid och det har också visat sig att modeller som överförts har 

fungerat på ett helt annat sätt än vad som var tänkt från början, något som bland annat har 

visat sig när det gäller användningen av det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet 

har i sjukvården fått ett helt annat utseende än i kommersiella företag, mycket på grund av de 

stora skillnaderna som finns i verksamheternas förutsättningar. Det här skulle kunna ses som 

ett tecken på att sjukvården inte alltid har sett till vilken förändring som behövts för att lösa de 

aktuella problemen utan mer till vilka modeller som finns tillgängliga just då, och sedan 

anpassat dem så gott det går till den situation de befinner sig i.  
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Lean Healthcares förutsättningar i svensk sjukvård 
Efter att nu ha diskuterat de olika enheternas orsaker till Lean-implementeringen går vi nu 

vidare till att se hur väl deras verksamhet passar med Lean-filosofin. 

 

De undersökta enheternas övergripande mål med 

Lean-implementeringen innebär alla en förbättrad 

effektivitet i någon form men frågan är om 

effektiviseringar kan uppnås genom att 

omorganisera verksamheten. Vid tidigare försök 

att effektivisera offentliga organisationer med 

hjälp av omorganiseringar har effekterna visat sig 

bli svaga eller helt ha uteblivit. Som exempel kan 

nämnas beställar-utförarmodellen där sjukvården har försökt att upprätta en marknad för att 

öka effektiviteten i verksamheten. Där har de förutsättningar som krävs för en lyckad 

tillämpning inte funnits i sjukvården, och resultatet har blivit att den önskade effektiviseringen 

har uteblivit (Hallin & Siverbo, 2003). Det är därför viktigt att tänka på att olika modeller 

kräver olika förutsättningar för att fungera och för att de önskade effekterna ska uppnås. I 

fallet med beställar-utförarmodellen var det valmöjligheter bland vårdproducenter som 

saknades, men har då sjukvården de förutsättningar som krävs för att Lean Healthcare ska 

fungera eller är det något som saknas här också?  

Teknologi 
Lean-filosofin är utvecklad för industriföretag vilka ofta har en tydlig produktionsprocess och 

en väldefinierad kund, förutsättningar som sjukvården vid en snabb överblick inte verkar ha. 

Sjukvården i stort är en komplex organisation med många olika enheter som måste fungera 

tillsammans för att kunna ta emot och hjälpa patienter med helt skilda problem vilka kräver 

olika typer av behandling. På så sätt kan sjukvården sägas ha icke standardiserade in- och 

utflöden och en icke standardiserad omvandlingsprocess, vilket enligt Thompson (1967) 

innebär att de använder sig av Intensive technology. I en sådan organisation anser Thompson 

att det ömsesidiga beroendet är det starkaste, något som väl överensstämmer med sjukvårdens 

verksamhet där de anställda är beroende av samarbete och varandras kunskaper för att vården 

ska fungera. Studier har dock visat att olika delar i en organisation kan ha olika 

förutsättningar (Lindkvist & Cederholm i Jacobsson, 1994) och modeller som införs bör 

Figur 14. Analysdel 2 
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därför vara anpassade till de förutsättningar som råder i den del där de ska användas. Därmed 

blir det viktigt att inte se till sjukvården i sin helhet utan se till varje del för sig när Lean-

implementeringen diskuteras. Utifrån det här resonemanget kan det, om sjukvårdens olika 

delar studeras närmare, vara så att även om Lean Healthcare kanske inte passar så bra ihop 

med sjukvårdens struktur i stort så kan filosofin fungera bättre i vissa delar av verksamheten 

än andra.  

 

I vår studie har tre olika typer av verksamheter studerats, två sjukhuskliniker och en 

vårdcentral. De här enheterna har olika typer av flöden och omvandlingsprocesser och 

använder sig således av olika typer av teknologier. De skilda verksamheterna innebär också 

att de påverkas av olika typer av beroenden. När det gäller vårdcentralen och medicinkliniken 

så har vi sett att deras verksamheter har stora likheter. De tar emot patienter med varierande 

symptom då de, till skillnad från många andra enheter inom sjukvården, inte har någon 

särskild medicinsk inriktning. På grund av den stora variationen i patienternas symptom 

föreligger det stora svårigheter i att standardisera behandlingen eftersom i stort sett alla 

patienter behöver olika typer av vård. Inte heller utflödet, som i deras fall handlar om 

resultatet av vårdprocessen, kan sägas vara standardiserat, då det till stor del beror på vilka 

problem patienten hade från början och hur svåra de är att bota eller lindra. Det innebär att de 

här enheterna, i likhet med sjukvården i stort, kan sägas använda sig av Intensive technology. 

Enligt Thompson (1967) påverkas organisationer som använder sig av den teknologin till 

största del av ömsesidigt beroende. Det kan anses stämma väl överens med det som setts på 

både vårdcentralen och på medicinkliniken där läkare och sjuksköterskor är beroende av 

kunskapen hos personen som befinner sig i steget före i vårdkedjan och samarbete de 

anställda emellan är av stor vikt.  

 

Ortopedkliniken skiljer sig på många sätt från de övriga två enheterna vi har undersökt. På 

ortopedkliniken kan inflödet till stor del anses vara standardiserat då avdelningen enbart tar 

emot patienter med liknande symptom. För att exemplifiera det här kan vi föreställa oss 

patienter som kommer in med enklare typer av frakturer, patienterna har inte exakt likadana 

symptom men de skulle ändå kunna klassas som ett standardiserat inflöde. I och med att 

patienterna har liknande symptom föreligger även större möjligheter till att standardisera 

omvandlingsprocessen i verksamheten. Utflödet är alltid svårt att standardisera då resultatet 

av vårdprocessen beror på många olika faktorer. Det bör dock vara lättare att standardisera i 

en verksamhet som ortopedkliniken, än i de andra två undersökta enheterna, då 
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ortopedkliniken handskas med patienter med likande symptom som kräver liknande 

behandlingsprocesser. Utifrån de här karaktärsdragen kan sägas att ortopedkliniken använder 

sig av den teknologi som Thompson (1967) benämner Long-linked. Thompsons teori säger att 

organisationer som använder sig av den typen av teknologi till största delen påverkas av 

serieberoende. Det stämmer väl överens med vad vi har sett i vår studie då de anställda där 

kan organisera sitt arbete i likhet med ett löpande band och vilket gör att de är beroende av 

vad personen i steget innan i vårdkedjan utför.  

 

De tre teknologierna som Thompson (1967) har identifierat finns alla representerade i varje 

organisation men det är oftast en av dem som är dominerande. Det innebär att de undersökta 

enheterna även har spår av andra teknologier än de som vi har identifierat som dominerande 

ovan. När det gäller Mediating technology, så har den inte kunnat ses som dominerande i 

någon av de tre enheterna som studerats men däremot kan det tänkas att en reception på ett 

sjukhus eller vårdcentral kan använda sig av den typen av teknologi. En sådan funktion har 

icke-standardiserade flöden medan omvandlingsprocessen är standardiserad och de fungerar 

som en mellanhand mellan patienter och vårdavdelningar.  

 

Frågan som följer av ovanstående resonemang blir om en filosofi som Lean Production, som 

är utvecklad för ett tillverkande industriföretag, med Long-linked technology som 

dominerande teknologi, kan fungera i sjukvården med den struktur som dominerar där. Lean-

filosofin är utvecklad för att förbättra flödesprocesser som går på löpande band och det kan 

diskuteras kring hur filosofin ska kunna tillämpas i sjukvården där det inte finns några sådana 

uttalade flödesprocesser. Sett till de olika delarna i sjukvården så borde, enligt teorin, de delar 

av sjukvården som domineras av Long-linked technology kunna använda filosofin utan någon 

större anpassning av organisationens struktur. Det gäller dock att komma ihåg att det i de 

enskilda delarna ofta även finns ett stort inslag av de övriga teknologierna vilket innebär att 

det ändå skulle kunna uppstå problem där vid en implementering av Lean-filosofin. När det 

gäller de delar av sjukvården där Intensive technology är dominerande torde tillämpningen av 

filosofin bli betydligt svårare eftersom strukturen där inte stämmer överens med de 

grundläggande förutsättningarna för Lean-filosofin. Utifrån tidigare resonemang i kapitlet kan 

sägas att för att Lean-filosofin ska kunna användas inom alla delar i sjukvården skulle deras 

verksamhet behöva anpassas till att fungera som en Long-linked technology. Det skulle kunna 

innebära att patienterna kommer in i ena änden och sedan förflyttas längs ett löpande band 

tills de är friska och kan komma ut på andra sidan. Antagligen skulle det uppstå problem med 
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ett sådant arbetssätt. När ett problem uppstår i en produkt under produktionsprocessen i 

industrin stoppas produktionen och problemet åtgärdas direkt. I sjukvården är patienten i ett 

sådant produktionssystem placerad i en process utefter sin diagnos och upptäcks det då under 

processens gång att fel diagnos har ställts eller att patienten har fler sjukdomar skulle det 

kunna leda till att patienten får ”kliva av bandet”. Vidare borde tankesättet att en patient ska 

flöda genom vårdprocessen leda till att avdelningarna eller enheterna skulle behöva ett flertal 

löpandebandprocesser. Att organisera ett sådant system skulle nog inte bara innebära en 

mängd arbete med administration och koordinering, utan även kunna leda till ett flertal 

problem. En problematik som skulle kunna tänkas uppstå här är när de olika banden ska 

fungera parallellt och läkarna ska vara involverade i flera löpandebandprocesser samtidigt. Då 

blir deras tid den trånga sektorn som kan komma att orsaka att nya flaskhalsar uppstår i 

produktionen. Ytterligare något som borde beaktas här är hur filosofin fungerar när en 

patients process löper över flera olika enheter, kan sjukvården koordineras så att inga 

flaskhalsar uppstår i en sådan process?  

Beroende 
En förändring i teknologi skulle rimligtvis även innebära en förändring i beroendet vilket 

leder oss in på frågan kring hur de olika beroendetyperna fungerar i kombination med Lean-

filosofin. Lean-filosofin är utvecklad för organisationer där serieberoendet är det dominerande 

och utifrån vårt tidigare resonemang är ortopedkliniken den av de undersökta enheterna som 

bör påverkas mest av serieberoende. Hur går det då för de delar där de andra beroendena är 

dominerande och som därmed måste anpassas? Möjligen kan även de delar i sjukvården som i 

dagsläget inte påverkas så starkt av serieberoende, utan av ömsesidigt beroende, kunna 

anpassas för att bli mer kompatibla med Lean-filosofin. En tendens till en sådan anpassning 

har setts i studien då enheterna har gått från ett arbetssätt där varje personalgrupp arbetar för 

sig till att arbeta mer i tvärprofessionella team. Ett team möter nu patienterna tillsammans när 

de kommer in och beslutar hur deras behandling ska genomföras vilket kan ses som en stor 

förändring jämfört med tidigare arbetssätt där en enda person tog emot patienten och slussade 

den vidare i verksamheten. I det teamarbete som används idag krävs det inte på samma sätt 

ständiga kontakter mellan sjuksköterskor och läkare under vårdprocessen för att se vad nästa 

steg ska bli då alla direkt vet vad som ska göras, vilket på sätt och vis minskar det ömsesidiga 

beroendet. Vi ställer oss dock frågande till om de anställda i sjukvården kan bli helt anpassade 

till ett serieberoende då det är en kunskapsintensiv organisation där kunskapen är uppdelad 
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mellan olika yrkeskategorier vilket gör att de alltid kommer att vara beroende av ett samarbete 

med ständiga kontakter.  

Anpassning 
Efter ovanstående resonemang kan det konstateras att det föreligger stora svårigheter med att 

anpassa sjukvårdens teknologier och beroenden till Lean-filosofin. Nu återstår frågan om 

Lean-filosofin istället bör anpassas till sjukvårdens struktur, och om det överhuvudtaget går 

att göra en sådan anpassning utan att filosofin förlorar sitt syfte. När modeller tidigare har 

anpassats från att fungera i kommersiella företag till att passa i sjukvårdens kontext har det 

visat sig att modellerna har behövts förändras så mycket att de förlorat sin logik. Balanserade 

styrkortet är ett exempel på en modell som har krävt anpassningar vid implementering i 

sjukvården. Där har modellen till slut, istället för att vara ett styrmedel för ledningen, blivit ett 

underlag för diskussioner mellan olika enheter. (Bergsten & Dahlgren, 2007) Det behöver 

nödvändigtvis inte innebära något dåligt att en modell anpassas och får en ny innebörd men 

oftast går den ursprungliga logiken förlorad och risken är att den nya modellen egentligen inte 

tillför organisationen någonting till slut.  

Lean management 
Av ovanstående resonemang kan utläsas att strukturen påverkar hur nya modeller fungerar när 

de överförs mellan olika organisationer. Förutom det så finns det även andra faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till för att implementeringen av Lean-filosofin ska lyckas, en av dem är 

ledningens engagemang. Enligt Jackson & Jones (1996) bör en Lean-implementering ledas av 

företagsledningen för att lyckas och enligt Bicheno (2006) är det även viktigt att chefen 

befinner sig ute i verksamheten, vilket på japanska brukar benämnas gemba, och hjälper till 

med att lösa problem i verksamheten på plats. Enligt teorin ska chefen även ha en mer 

coachande än ledande roll och där igenom vara mer av ett bollplank än den som bestämmer. 

De undersökta enheterna kan sägas ha tagit till sig det här resonemanget, särskilt 

ortopedkliniken, där det tydligt poängteras att det är de anställda och inte chefen som ska 

genomföra och driva förändringsarbetet. Även medicinkliniken kan sägas ha anammat den 

tanken, genom sitt arbete med att ha en processledare som är med och leder processen ute på 

klinikerna tillsammans med de anställda. I industrin är det vanligt att implementeringen sköts 

av någon utifrån eller någon som inte har någon stark koppling till, eller erfarenhet från själva 

produktionen medan chefer inom sjukvården ofta har ett förflutet från att själva ha arbetat 

praktiskt i verksamheten. Chefernas erfarenheter med sjukvårdsarbete skulle kunna vara en 
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anledning till att de, som det har visat sig i de undersökta enheterna, personligen har engagerat 

sig i Lean-implementeringen och det dagliga arbetet med filosofin ute i verksamheten. Att de 

personer som tar initiativen till och är ledande i implementeringarna och Lean-arbetet ofta har 

varit verksamma i sjukvårdsarbetet och därför är väl införstådda med hur arbetet ute på 

avdelningarna fungerar kan vara en faktor som kan vara till stor fördel vid implementeringen 

av Lean-arbetet i sjukvårdsorganisationer. Dock skulle ledarnas kunskap om verksamheten 

även kunna leda till att nya infallsvinklar på lösningar och problem kan förbises i sjukvården 

och därför skulle det kanske vara bra att även ta hjälp av någon utomstående konsult eller 

liknande för att få andra synvinklar.   

Det praktiska Lean-arbetet 
De undersökta enheterna har, trots de problemområden som vi diskuterat tidigare, ändå valt 

att införa Lean Healthcare i sina verksamheter. Vi ska nu se hur Lean-arbetet fungerar och om 

det stämmer överens med hur det beskrivs i teorin.  

 

I teorin kring Lean-filosofin talas det om att organisationer bör 

reducera de aktiviteter som inte tillför något värde i 

produktionen och de fem grundprinciperna ses som en grund i 

arbetet med att identifiera och eliminera de här icke 

värdeskapande aktiviteterna (Womack & Jones, 2003). 

Principernas grunder kan sägas vara ungefär desamma i Lean 

Production som i Lean Healthcare, med undantag för att 

principerna i vissa fall har anpassats till att passa i sjukvårdens 

kontext. I studien har det visat sig att användningen av Lean-

principerna skiljer sig åt på de undersökta enheterna. Något som 

de dock har gemensamt är att de alla kan sägas ha försökt att se 

över vad som skapar värde för patienten, vilket gör att de skulle 

kunna antas ha tillämpat den första principen som kallas just värde. Det verkar dock som att 

det finns skillnader i hur ingående arbetet med att se vad som skapar värde skiljer sig åt 

mellan enheterna. Kanske kan det bero på att enheterna bedriver helt olika typer av 

verksamheter vilket gör att identifieringsarbetet kräver olika mycket arbete. Ett exempel på en 

anpassning som krävts för att principerna ska passa bättre in i sjukvården är 

sjukvårdsorganisationernas svårigheter med att identifiera vem kunden är vid arbetet med den 

första Lean-principen. I den svenska sjukvården ses landets medborgare som den 

Figur 15. Analysdel 3 
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huvudsakliga kunden, men i studien har det visat sig att sjukvårdsenheterna i sitt Lean-arbete 

istället valt att se patienten som kund. Det kan diskuteras om det är en relevant anpassning, 

och om den har gjorts för organisationens bästa eller bara för att organisationerna ska kunna 

använda sig av Lean-filosofin. Troligen skulle enheter i den svenska sjukvården haft stora 

problem med att använda sig av Lean Healthcare om de hade sett alla medborgare som sina 

kunder. Lean-filosofin fokuserar mycket på vad kunden vill ha och produktionen ska anpassas 

efter det och om sjukvårdsenheterna skulle se alla medborgare som kunder skulle filosofin bli 

alldeles för svår att följa. Sjukvården känner dock ett behov av ta in nya modeller för att visa 

att de tar tag i sina problem då trycket utifrån på att effektivisera verksamheten ofta är stort 

och anpassning av modellen känns då troligen som ett fördelaktigare val än att inte ta in 

modellen alls.  

 

En annan av principerna som de alla har fokuserat på är att förbättra flödet. Arbetet med att 

förbättra flödet har bland annat visat sig i att personalen nu arbetar mer i tvärprofessionella 

team än varje yrkesgrupp för sig som var vanligt tidigare, vilket enligt Jackson & Jones 

(1996) är en viktig faktor för att lyckas med sitt Lean-arbete. Det finns dock en viss 

problematik i att arbeta i tvärprofessionella team då de olika professionernas roller är tydligt 

uppdelade i sjukvårdsorganisationen, vilket kan vara en av anledningarna till att det ofta finns 

motsättningar de olika grupperna emellan. Med utgångspunkt från studien kan konstateras att 

just de här motsättningarna har varit svåra att komma förbi och kanske kan det här vara en 

aspekt som kommer göra det svårt att lyckas med att tillämpa Lean-filosofin på många av 

sjukhusens kliniker i framtiden. Förutom arbetet med de två ovan nämnda principerna har det 

på de undersökta enheterna endast synts spår, om ens det, av arbetet med de övriga 

principerna.  

 

Kaizen, som är en annan viktig del inom Lean-filosofin, används aktivt hos samtliga enheter. 

Det kan bero på att det är en tanke som tilltalar det sunda förnuftet och att det är ett tankesätt 

som är enkelt att ta till sig. Det kan också vara så att det låter bra utåt att arbeta med ständiga 

förbättringar vilket kan vara en anledning till att enheterna använder sig av det här verktyget. 

De undersökta enheternas kaizen-arbete fungerar ungefär på liknande sätt då alla har olika 

system för att uppmärksamma problem som uppstår i det dagliga arbetet för att sedan 

diskutera och lösa dem.  
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Enligt Lean-teorin är det inte bara principerna som kan användas för att visualisera och 

eliminera de aktiviteter som ses som slöseri, till sin hjälp har organisationerna även olika 

verktyg. Lean-verktygen sägs i teorin vara nära kopplade till varandra vilket innebär att om ett 

verktyg används så skapas ett behov av att använda andra verktyg för att hantera effekterna av 

det första (Ballé & Régnier, 2007). I de undersökta enheterna verkar inte det här sambandet ha 

identifierats utan verktyg har tagits in var och ett för sig till synes utan någon tanke på att de 

ska ha något större koppling till varandra och det kan diskuteras kring varför det är på det 

sättet. De vi har intervjuat anser att anledningen till att enbart vissa av Lean-verktygen har 

införts är att de har valt de delar som passar just deras organisation bäst. Dock kan det även 

ligga andra orsaker bakom valen, som inte är så starkt kopplade till de aktuella problemen. Ett 

exempel på det är ortopedkliniken som infört verktyget 5S för att se ”hur långt kan man 

komma med det på en avdelning” vilket ingen annan avdelning vid den tidpunkten hade gjort. 

Det här kan vara ett tecken på att verksamheterna inte riktigt har förstått det som sägs i teorin 

om att Lean Healthcare är en filosofi och inte en uppsättning delar som kan plockas hur som 

helst, trots det använder sig många av ordet filosofi när de berättar om sitt arbete.  

 

Den ovanstående diskussionen leder oss in på frågan varför de undersökta enheterna inte har 

arbetat efter alla principer eller verktyg? Kanske kan det bero på att de fortfarande är i början 

av sitt arbete med Lean-filosofin och därför inte har hunnit tillämpa alla delar än eller så har 

de helt enkelt valt ut de delar som de tycker passar bäst till deras organisation. Fernler (i 

Jacobsson, 1994) anser att det kan finnas olika orsaker till att modeller som införs i 

organisationer inte ser ut som det var tänkt i teorin. Han menar att organisationen kan ha haft 

intentionen att införa modellen men inte gjort det egentligen, eller att de har skapat en egen 

modell men gör allt för att koppla den till den teoretiska modellen. Att Lean-arbetet ser olika 

ut på de undersökta enheterna jämfört med i teorin skulle även kunna bero på att den typ av 

översättning som Røvik (2000) kallar oavsiktlig har förekommit när filosofin har överförts 

mellan kommersiella företag och vårdenheter. Det här skulle kunna bero på att förebilderna, 

vilket ofta är tillverkande företag, ligger så långt ifrån den egna verksamheten att det är 

oundvikligt att förändringar sker när modellen översätts. I vår studie har vi sett ett exempel på 

det här då ortopedkliniken ser Scania som en av sina stora förebilder. De två organisationerna 

ligger långt ifrån varandra när det gäller typ av verksamhet och det innebär att många 

oavsiktliga justeringar skulle kunna ske om de väljer att ta idéer från Scanias arbete. 

Oavsiktliga översättningar som de här leder lätt till att Lean-arbetet kommer längre och längre 

ifrån ursprungsteorin för varje gång den överförs mellan verksamheter, då det vid varje nytt 
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införande sker små justeringar, vilka i sin tur kan förstärkas eller förändras vid nästa 

överföring och så vidare.  

 

Oavsett vilka delar av Lean Healthcare som sjukvårdsenheter väljer att använda så innebär 

införandet att arbetet blir mer standardiserat. Ett standardiserat arbetssätt underlättar på många 

sätt i sjukvården bland annat då personal kan byta skift och avdelning utan att det behöver bli 

några större problem. Däremot kan frågan ställas om det här är ett arbetssätt som de anställda 

i vården vill ha. De representerar välutbildade yrkeskategorier och den standardisering som 

oftast sker i sådana organisationer är standardisering av kunskap vilket bygger på att de 

anställda har stor frihet i sitt yrkesutövande. I och med det kan det bli svårt att försöka införa 

standardisering av arbetsuppgifter fullt ut i en sådan organisation.     

Effekter 
När vi nu har sett vilka åtgärder de undersökta enheterna har tagit för att lösa sina problem 

och hur deras Lean-arbete ser ut bör det även diskuteras kring hur väl de har lyckats med sina 

mål.  

I teorin kring Lean Healthcare finns, som vi 

nämnt i den första delen av det här kapitlet, tre 

övergripande mål med filosofin: att förbättra 

kvaliteten och säkerheten i patientens vård, 

minska antalet förseningar och längden på 

patientens vistelse samt att förbättra arbetsmiljön 

för de anställda (Westwood, 2007). Utifrån 

studiens resultat kan sägas att flera av enheterna 

har lyckats med det sistnämnda målet, att minska 

längden på patienternas vistelse. Det har de gjort genom att ta bort de aktiviteter som 

egentligen inte behövs för att vårda patienten. Det bör dock diskuteras om det enbart är själva 

borttagandet av de icke värdeskapande aktiviteterna som har givit den effekten eller om det är 

viljan hos de anställda att effektivisera sitt arbete som ligger bakom. De anställdas inställning 

bör även tas in som en aspekt när det gäller det sista målet som handlar om de anställdas 

arbetsmiljö. De tre undersökta enheterna hävdar alla att de har uppnått en förbättring av 

arbetsmiljön och en minskad stressnivå. Vi frågar oss då om det är Lean-arbetet som har 

förbättrat miljön och minskat stressen eller kan inställningen hos de anställda, och känslan av 

att det händer något nytt ha spelat en roll även här? Om upplevelsen av en bättre miljö beror 

 

Figur 16. Analysdel 4 
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på nyhetens behag så är det tveksamt om den förbättrade arbetsmiljön och den minskade 

stressnivån kommer att få en ihållande effekt. Det troliga i det fallet är nog att även det nya 

arbetssättet i framtiden kommer att framkalla en stressig arbetsmiljö. När det gäller Lean 

Healthcares första mål, som rör säkerheten och kvaliteten i den vård som patienterna får, är 

det tveksamt om det här målet kan uppnås enbart genom Lean-arbete. Kanske kan kvaliteten 

och säkerheten öka i och med att de anställda är mindre stressade och att det är bättre ordning 

på viktiga blanketter, redskap och mediciner, men frågan är om det är en direkt följd av Lean-

arbetet. Den effekten skulle kanske kunna uppnås även genom andra typer av 

förbättringsåtgärder. 

 

Om vi ser till de undersökta enheternas individuella problem så skilde de sig åt och det skiljer 

sig även åt om vi ser till hur väl de har lyckats med att lösa dem. Vårdcentralen har i och med 

införandet av Lean Healthcare både ökat antalet telefontider och antalet läkartider vilket har 

ökat deras tillgänglighet avsevärt. Dessutom upplever patienterna att de får ett lugnare 

bemötande och att det nu finns tid över för frågor och samtal. Här kan det diskuteras om 

patienternas upplevelser beror på att de anställda nu känner sig mindre stressade och därför 

ger ett lugnare intryck eller om Lean-arbetet faktiskt har frigjort tid som läggs på direkt 

patientarbete.  

 

Vid ortopedkliniken var det förväntade framtida problem som låg bakom Lean-

implementeringen och därför kan deras resultat inte utvärderas än. Avdelningens Lean-arbete 

består till största del av arbete med verktyget 5S och det kan ifrågasättas hur det verktyget ska 

underlätta deras framtida ekonomiska situation, vilket var ett av de framtida problemområden 

de har identifierat. 5S är till för att användas när organisationerna behöver eliminera slöseri i 

form av rörelse och genom att göra det kan de göra tidsbesparingar som frigör tid för de 

anställda. Eftersom målet i verksamheten här inte är att resursfrigörelse ska innebära reducerat 

antal anställda utan att den frigjorda tiden ska gå tillbaka till de anställda eller patienterna så 

kan inte kopplingen till ekonomiska vinster sägas vara tydlig. Däremot skulle deras lägre 

prioriterade mål, så som lägre personalomsättning, möjligen kunna lösas genom 5S då det 

skulle kunna bli ett lugnare arbetstempo om tid frigörs vilket skulle kunna leda till att de 

anställda orkar och vill stanna kvar längre på avdelningen. Verksamhetschefen tror även att 

deras Lean-arbete i framtiden skulle kunna innebära att avdelningen får det lättare att 

nyanställa i och med att de nu skapar sig ett ”varumärke” och på så sätt blir en attraktiv 

arbetsgivare. Frågan är dock om möjligheten till att locka till sig medarbetare då skulle bero 
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på själva Lean-arbetet eller något annat. Det skulle kunna vara så att Lean-arbetet bara blir en 

symbol för avdelningens framåtanda vilket i och för sig skulle kunna locka nya medarbetare.  

 

Medicinkliniken kan sägas ha lyckats uppnå båda sina uppsatta mål med hjälp av sin Lean-

implementering. Främst är det förändring i rondens utformning, arbetet med ständiga 

förbättringar och arbetet med att visualisera arbetsprocessen som har lett till deras 

framgångar.  De här åtgärderna har lett till att några av de flaskhalsar som innan fanns i deras 

vårdprocess har kunnat elimineras. 

 

Generellt sett kan det sägas att de undersökta enheterna upplever att införandet av Lean 

Healthcare har inneburit stora förbättringar i deras verksamheter men frågan är om det är för 

att det nya arbetssättet verkligen har löst de problem som var orsaken till införandet eller om 

det beror på nyhetens behag. Det kan vara så att ett nytt arbetssätt ger de anställda variation 

och en känsla av förnyelse och att de därför tycker att Lean-arbetet har medfört något bra. Det 

skulle i så fall kunna vara en bidragande orsak till att flera av de tillfrågade anser att stressen 

bland de anställda på enheterna har minskat i och med Lean-implementeringen. Den minskade 

stressen skulle även kunna bero att de frigjorda resurserna som ofta uppkommer vid Lean-

arbete inom sjukvården ofta är i form av tid. Enligt Lean-teorin är det viktigt att den frigjorda 

tiden inte används till att reducera antalet anställda, vilket alla de vi intervjuat håller med om 

och ingen av de undersökta enheterna har använt dem så heller. Utifrån studien har vi kunnat 

se att den frigjorda tiden ofta har gått tillbaka till personalen och deras utbildning och 

återhämtning vilket alltså skulle kunna bidra till att de anställda känner sig mindre stressade. 

Här finns en stor skillnad mellan sjukvården och kommersiella företag där frigjorda resurser 

för de senare kan innebära en ökad produktivitet och på så sätt ett förbättrat ekonomiskt 

resultat. De kan även användas till att utöka verksamheten i framtiden utan att behöva 

rekrytera ny personal. De här möjligheterna finns inte på samma sätt inom en offentlig 

verksamhet som sjukvården och det kan ifrågasättas hur länge sjukvården kommer att kunna 

försvara att de inbesparade resurserna inte leder till kostnadsbesparingar. I vissa fall har 

tidsbesparingarna varit så stora så att de har motsvarat en heltidstjänst, men kan en offentlig 

verksamhet som sjukvården försvara att ha kvar personal som inte behövs? Troligen kommer 

trycket från politiker och andra intressenter på att de frigjorda resurserna ska tas bort från 

verksamheten i framtiden att bli stort, då frågan om vad skattebetalarnas pengar ska gå till 

ofta är brännande.  
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Oavsett om de upplevda förbättringarna av sjukvårdens Lean-arbete beror på att problemen 

verkligen har lösts eller om det bara är glädjen över variation så är det intressant att fundera 

över hur länge effekten kommer att hålla i sig. Av erfarenheter från tidigare kommersiella 

modeller som införts i sjukvården kan konstateras att initiativen till införandet ofta kommer 

från lokala engagemang och inte från högre delar i sjukvårdsorganisationen, vilket även kan 

sägas vara fallet här. Det innebär troligen att Lean-arbetet kräver anställda som brinner för att 

förändra sitt arbete, och att förändringen då dör ut om de personerna skulle sluta. En del av de 

anställda kanske inte alls är intresserade av att arbeta med verksamhetsutveckling utan tycker 

att det direkta arbetet med patienterna är viktigare. Det finns dock ingenting som säger att de 

två viljorna nödvändigtvis behöver motverka varandra då Lean-filosofin i grund och botten 

går ut på att göra det bättre för kunden, vilket i sjukvårdens Lean-arbete innebär patienten. 

Det ska enligt filosofin uppnås genom att slöserier i verksamheten elimineras så att alla 

aktiviteter som utförs har direkt positiv påverkan på patienten, vilket alla anställda bör känna 

tillfredsställelse av. Frågan är dock om implementeringen av Lean Healthcare på de 

undersökta enheterna innebär att vården har blivit bättre. De undersökta enheterna upplever 

själva att de med hjälp av Lean-arbetet har lyckats lösa de problem som tidigare fanns i 

verksamheten men det är tveksamt om det har inneburit några förbättringar för patienten. Det 

skulle kunna vara så om den tiden som på många ställen har frigjorts läggs på direkt 

patientarbete och personlig kontakt. Dock kan det diskuteras om enheternas 

behandlingsresultat kommer att förbättras enbart på grund av införandet av Lean Healthcare. 

Det borde vara den yttersta målsättningen för alla sjukvårdsenheter men det har inte varit det 

primära målet för någon av exempelenheterna. Möjligen kan den minskade stressen för de 

anställda innebära färre felbehandlingar och komplikationer, men det är inget som kan ses 

utifrån den utförda studien. Det stora problemet i det här sammanhanget är svårigheten att 

mäta om det har skett någon förändring i patientsituationen. Svårigheten ligger bland annat i 

att veta när man som patient ska vara nöjd med sin behandling. Många patienter är troligen 

missnöjda med sitt vårdbesök om det har lett till en allvarlig diagnos, även om det kanske är 

resultatet av en kvalificerad och väl utförd vårdprocess. Dessutom finns det svårigheter för 

patienter att jämföra vårdbesök, eller som verksamhetschefen vid ortopedkliniken uttrycker 

det: 
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”de flesta har liksom ingenting att jämföra med, bryter höften gör man 

kanske en eller två gånger/…/ Köper kläder eller ha med ett 

försäkringsbolag att göra det har man många gånger/…/eller serva bilen 

eller vad som helst. Så det är lite svårt att hitta någon slags jämförelse” 

(Verksamhetschef, ortopedkliniken, 080312) 

Ytterligare en sak som också är viktig att beakta i det sammanhanget är vårdprocessernas 

längd. Resultatet av en höftfraktur kan oftast inte utvärderas förrän många år senare och kan 

det då avgöras om införandet av Lean-arbetet har haft någon inverkan? 

 

Om vi bortser från svårigheterna med att mäta förändringen så kvarstår frågan om patienterna 

upplever att vården blir bättre. Om Lean-implementeringen skulle innebära att sjukvårdens 

arbetssätt mer skulle likna en löpandebandprocess är frågan om patienterna anser att en 

effektivare vård kan väga upp för känslan av att vara en produkt i ett tillverkande företag. 

Tveklöst är det så att alla patienter vill ha en effektiv vård då det är deras skattepengar men 

även deras hälsa det handlar om. Många blir irriterade när det blir förseningar och de behöver 

vänta och klagar över de ofta krångliga och långsamma administrativa processer som finns i 

sjukvården idag. Samtidigt vill de vid sitt vårdbesök ha omvårdnad och omtanke och här 

skulle problem kunna uppstå då fokus vid Lean-arbete flyttas till effektivisering och 

sjuksköterskorna fungerar mer som effektiva fabriksarbetare än vårdande sjuksköterskor. Med 

det menas inte att vårdpersonalen inte även i framtiden kommer att ta väl hand om sina 

patienter men upplevelsen för patienten kan komma att förändras vilket på sikt skulle kunna 

påverka sjukvårdens Lean-arbete negativt. Intervjupersonerna är dock helt övertygade om att 

Lean Healthcare är där för att stanna och att enheternas Lean-arbete kommer att bli ett 

permanent arbetssätt hädanefter, vilket kanske inte är särskilt förvånande egentligen. Om de 

enheter vi har undersökt inte hade trott på filosofin hade de inte satsat så mycket tid och 

resurser som krävs för att lyckas med implementeringen.  

 

Efter den diskussion som har förts i det här kapitlet kring hur de olika delarna i vårt pussel 

stämmer överens med sjukvårdens förutsättningar och hur Lean-arbetet har fungerat där, 

återstår nu att se om bitarna kan sättas plats. Det här presenteras i det följande kapitlet där vi 

presenterar våra slutsatser och diskuterar kring hur väl studiens syfte har uppnåtts.  
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SLUTSATS  

Orsaker till organisatorisk förändring  
Det finns många anledningar till varför en organisation väljer att förändra sin verksamhet. Det 

som vi har konstaterat efter vår studie i sjukvården är att modeller som har implementerats där 

inte enbart har haft ett strategiskt syfte utan många gånger tagits in för att visa för 

omgivningen att de är en organisation som arbetar med att utveckla sin verksamhet. 

Modellerna har tagits in för att de problem som finns i organisationer ska lösas, men vilka 

modeller som valts för det här anser vi beror på helt andra saker än organisationens problem. 

Vår åsikt är, i likhet med Borgerts (1992) diskussion, att vilken modell som har valts till stor 

del beror på det mode som finns i vilka modeller som införs vid det tillfället när förändringen 

ska ske. Det här anser vi är en anledning till att de tre undersökta enheterna i vår studie har 

valt att införa samma lösning trots att de har helt olika typer av problem. När modeller väljs 

utifrån mode istället för problem och införs i sjukvården har det vid tidigare studier visat sig 

att modellerna inte har fungerat som det var tänkt eller inte har löst de aktuella problemen.  

 

Många ställer sig frågan varför sjukvården inte kan utveckla egna modeller som passar deras 

verksamhet utan istället väljer att förlita sig på de modeller som utvecklats i kommersiella 

företag. Det tror vi dels beror på att de har vant sig vid att ta modeller från kommersiella 

företag men även för att det är praktiskt att ta in nya modeller som löser de problem som 

tidigare modeller har skapat. De kommersiella företagen ligger steget före och har redan mött 

problemen som de tidigare modellerna har orsakat och därmed redan kommit fram till en väg 

att ta sig ur dem, och då är det enkelt för sjukvården att ännu en gång ta efter de privata 

företagen. Det här liknar på många sätt den situation som den svenska sjukvården befinner sig 

i dagsläget då de nu väljer att införa Lean Healthcare för att lösa de problem som tidigare 

modeller, och då i första hand massproduktionen, har skapat.  

 

Traditionen som finns inom sjukvårdsorganisationen som går ut på att ta in modeller utan att 

egentligen veta att de passar problemen som finns i verksamheten anser vi gå stick i stäv med 

I det avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår studie. 

Uppdelningen av kapitlet följer samma struktur som analyskapitlet. Kapitlet avslutas med hur 

Lean Healthcare skulle kunna utvecklas i framtiden samt svaret på frågan om Lean 

Healthcare kan vara den bit som saknas i svenska sjukvårdens pussel. 
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den evidensbaserade synen som råden inom sjukvården idag, där ingenting som inte 

bevisligen fungerar ska användas i vårdprocessen. Det evidensbaserade synsättet tror vi skulle 

gynna även sjukvårdens organisatoriska sida vilket kanske skulle innebära en mer kräsen syn 

på vilka modeller som ska införas i verksamheten.  

 

Att sjukvården väljer att ta in just Lean-filosofin beror till stor del på att filosofin anses kunna 

lösa många olika problem och kunna tillämpas i nästan alla typer av organisationer. Utifrån 

vår studie är vår slutsats dock att modellen inte har lyckats att lösa alla sjukvårdens problem 

samt att modellen har visats sig behöva förändras för att passa i sjukvården. Utifrån det här 

kan konstateras att Lean-filosofin likt tidigare modeller som tagits från kommersiella företag 

till sjukvården ställer krav på organisationsförändringar eller förändringar i modellen för att 

kunna nå framgång i sjukvården. 

Lean Healthcares förutsättningar i svensk sjukvård 
Lean-filosofin är utvecklad för att passa i en viss typ av verksamhet vilket gör att det kan 

uppstå problem när den överförs till andra typer av verksamheter. I sjukvårdens fall anser vi 

att de största svårigheterna att överkomma vid en sådan överföring är de strukturella 

skillnader som finns mellan tillverkande företag och sjukvården. Lean-filosofin är utvecklat 

för att passa i organisationer som använder sig av Long-linked technology och det är där den 

fungerar allra bäst. Inom sjukvården finns det enbart vissa mindre delar som använder den 

typen av teknologi vilket gör att vår slutsats blir att det inte kommer att gå att införa Lean-

filosofin på ett helt sjukhus. Sjukhus är stora komplexa organisationer med många olika 

strukturer och därför kommer ett helt sjukhus aldrig kunna fungera som ett stort flöde. Vi 

anser dock att filosofin kommer att fungera i små ”öar” runt om på sjukhus där strukturen 

passar bättre än i andra delar. I och med att Lean-filosofin passar bäst i enheter som använder 

sig av Long-linked technology så kan vi även dra slutsatsen att den är bäst kompatibel med 

serieberoende. Vi anser att i de enheter i sjukvården som inför Lean-arbete kommer de 

beroenden som finns där att till viss del övergå från ömsesidigt till mer serieberoende. I vår 

studie har vi sett att den stora delen av anpassningen för att få Lean-filosofin att fungera i 

sjukvården inte har skett i sjukvårdens verksamhet utan i filosofin. Det här är något som 

stämmer överens med hur införandet av tidigare modeller har gått till där de ibland har 

anpassats så mycket så att de till slut har förlorat sin ursprungliga logik.  
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Det praktiska Lean-arbetet 
Inom den svenska sjukvården används termen Lean Healthcare utan att någon egentlig 

definition har preciserats. I och med det kan enheter som enbart använder sig av en eller ett 

fåtal delar av filosofin säga att de använder Lean-filosofin vilket vi inte tycker är någon 

fördelaktig utveckling. Den synen är vi inte ensamma om, bland annat har en forskare uttryckt 

sig så här: 

”Nu är vi inne i en period där nästan alla förbättringar kallas ’lean’ . Det 

kan bli rent komiskt. Jag vet sjukhus som påstår att man infört "lean 

thinking" när man egentligen försökt organisera behandlingen av benbrott i 

flöde” 

(nyteknik.se) 

På det sättet anser vi att begreppet kommer tunnas ut och i slutändan skulle det kunna leda till 

att de olika delarna istället får en mer självständig roll medan Lean-konceptet förlorar sin 

innebörd. Enligt vår mening bör Lean-begreppet förbehållas de som använder alla delar av 

filosofin och de som enbart använder vissa av delarna borde tydliggöra det genom att inte 

kalla sitt arbetssätt för Lean Healthcare. Då ingen av enheterna i vår studie i dagsläget 

använder sig av alla principer eller verktyg anser vi därför inte att de bör kunna sägas använda 

Lean Healthcare.  

 

Att ingen av dem använder sig av alla delar anser vi till stor del beror på att de har drivit 

arbetet med implementeringen själva utan någon hjälp utifrån i form av exempelvis en Lean-

konsult. I och med det har de kunnat införa de verktyg och principer som de velat utan någon 

hänsyn till verktygen och principernas egentliga syfte, utan istället tolkat dem så att de passar 

deras verksamhet. Det här tror vi hade sett annorlunda ut om någon utomstående varit med 

vid implementeringen då de kunde ha fört med sig en bättre begreppskännedom och vana av 

liknande implementeringar och på det sättet kunnat se till att verktygen och principerna behöll 

sin ursprungliga innebörd. Vi tror dock att det är viktigt att konsulten vid en sådan 

implementering tar en mer stödjande roll och låter de anställda driva förändringen då flera av 

de vi intervjuat påpekar den misstro som finns bland sjukvårdsanställda mot utomstående 

konsulter, annars är risken att förändringen inte blir varaktig. Dock tror vi inte att det för 

enheterna spelar någon större roll om det de har infört begreppsmässigt kan kallas Lean 

Healthcare eller inte, då de alla har upplevt att de med arbetet efter Lean-filosofin har nått de 
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mål som de hade med implementeringen. Dessutom vill vi poängtera att arbetet med Lean 

Healthcare i den svenska sjukvården ännu är ett nytt fenomen och många befinner sig 

fortfarande i startskedet av sitt Lean-arbete. I och med det finns möjligheten att arbetet med 

Lean-principerna och verktygen ser annorlunda ut längre fram.  

Effekter 
Även om vi inte anser att det som de tre undersökta enheterna har infört bör kallas Lean 

Healthcare så är det intressant att se vilka av deras problem som de delar av Lean-filosofin 

som de har infört har löst och vilka faktorer som har varit viktiga för att lyckas. Vi kan 

konstatera att framgången med Lean-arbetet till stor del beror på ledarskapet i 

organisationerna. Drivande och engagerade ledare har bidragit positivt då de har ett stort 

engagemang och kunskap kring verksamheten men för att nå hela vägen till att bli en hel 

Lean-organisation anser vi dock att det hade varit bra med utomstående stöd i form av en 

konsult eller liknande för att få med fler aspekter och synvinklar.  

 

När det gäller enheternas bakomliggande problem så har de sett olika ut men ändå kan det 

utifrån se ut som att alla har valt samma lösning. Vi kan dock genom vår studie konstatera att 

så inte är fallet. Alla enheter har utvecklat sin egen form av Lean Healthcare som är anpassad 

till deras verksamhets förutsättningar och behov. Att de flesta problemen har lösts är givetvis 

en positiv effekt men vi anser att det lika gärna kan bero på andra faktorer såsom de anställdas 

engagemang och inställning till förändring. 

 

Vår slutsats är att Lean-filosofin kan lösa många problem men att den även kan leda till att 

nya kan uppstå eftersom alla förändringar leder till att något måste prioriteras bort till fördel 

för något annat.  

Framtiden 
Om vi ser framåt så tror vi, i likhet med några av de vi har intervjuat, att det på sikt kommer 

att utvecklas en egen typ av svensk Lean Healthcare. Vi ser det dock inte som troligt att 

filosofin kommer att bli ett allmänt vedertaget arbetssätt i sjukvården då implementeringen 

kräver att stora resurser kan avsättas vilket vi inte tror är möjligt i många sjukvårdsenheter i 

dagsläget. För de som väljer att implementera filosofin krävs det att de inser att det innebär en 

förändring i hela sättet att tänka och arbeta vilket kommer att innebära förändringar i de olika 

professionernas arbetsuppgifter. Vår åsikt är dock att vi tror att många sjukvårdsenheter kan 
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ha nytta av de verktyg och principer som finns inom filosofin och att de därför precis som 

idag kan användas var och ett för sig, och kanske är det just det som i framtiden blir den 

svenska sjukvårdens Lean healthcare? 

Kan Lean healthcare vara den bit som saknas i den 
svenska sjukvårdens pussel? 
Syftet med den här studien var att beskriva hur Lean-filosofin fungerar i den svenska 

sjukvården samt att göra en jämförelse mellan Lean Production och andra kommersiella 

modeller som tidigare har införts i den svenska sjukvården.  

 

Vi kan nu konstatera att Lean-filosofin i sin helhet inte är den bit som saknas i sjukvårdens 

pussel. Däremot så är vår åsikt att vissa delar av filosofin kan vara ett hjälpmedel för att göra 

sjukvården mer effektiv. I och med att bitarna har anpassats för att passa in i sjukvårdens 

kontext så passar nu alla bitar ihop. På så sätt har en ny variant av Lean-filosofin utvecklats, i 

likhet med vad som skett när andra modeller har tagits från kommersiella företag och 

överförts till sjukvården.  

Figur 17. Färdigt pussel 

 

Slutsatserna har vi dragit utifrån det vi har sett i de tre undersökta enheterna. Vi anser dock att 

resultatet till stor del kan generaliseras till den svenska sjukvården i stort då de undersökta 

enheterna representerar olika delar av den svenska sjukvården.  



Förslag till vidareforskning 

  84  

  

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Något som vi anses saknas i teorin är en tydlig definition som preciserar vad Lean Healthcare 

egentligen innebär. Vi tror att den ursprungliga teorin kring Lean Production kan utvecklas 

för att på ett bättre sätt passa sjukvårdens förutsättningar. På så sätt kan risken för att 

begreppet urvattnas, för att på sikt kanske försvinna helt, undvikas.  

 

Vi tycker även att det skulle vara intressant med forskning som behandlar vilka typer av 

verktyg och principer som passar till olika typer av problem. Möjligen skulle en mall kunna 

utformas som organisationer som står inför en Lean-implementering kan arbeta efter. Det tror 

vi skulle motverka den trend vi ser inom sjukvården idag då modeller inte väljs utifrån 

problem utan beroende på vad som är populärt vid tillfället. Om sjukvårdsenheterna istället 

skulle ha en mall för vilka verktyg som passar till vilka problem skulle de lättare kunna se om 

Lean-filosofin passar deras situation. Vi anser det dock vara viktigt att det vid utformningen 

av en sådan mall tydligt poängteras att de olika delarna hör ihop och att resultatet av 

implementering beror på många olika faktorer. 

I det följande avsnittet presenterar vi de förslag på områden som vi finner intressanta att 

forska vidare inom.  Teoribildningen kring Lean Healthcare är i dagsläget bristfällig och vi 

anser det därför intressant och viktigt att vidare forskning bedrivs inom det här området. 
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Läkarsekreterare, Herrestads vårdcentral, e-postkontakt 080429 

Processägare, Medicinkliniken vid Capio S:t Görans sjukhus, personlig kontakt, 080408 

Biträdande verksamhetschef, Herrestads vårdcentral, telefonkontakt, 080326 

Verksamhetschef, Ortopedkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund, personlig kontakt, 

080312 



Bilaga 

 

BILAGA 1 

Intervjuguide – Personliga intervjuer 

Inledning 
Intervjupersonens position 

Intervjupersonens relation till Lean Healthcare 

Bakgrund till Lean-implementeringen 
Hur såg arbetet ut innan implementeringen av Lean Healthcare? Vilka var de största 

problemen? 

Varför valdes just Lean som arbetsmodell? 

Hur såg implementeringsarbetet ut? Vilka förberedelser gjordes? 

Har tidigare metoder använts, till exempel balanced scorecard? Hur har detta i så fall 

fungerat? 

Praktiskt Lean-arbete 
Hur ser Lean-arbetet ut idag?  

Vad är största skillnaderna jämfört med innan?  

Hur utbrett är det? Används det inom alla funktioner på avdelningen?  

Kan Lean Healthcare användas på alla avdelningar?  

Vilka Lean-verktyg används? 

Effekter 
Hur reagerade personalen på implementeringen av Lean? 

Har justeringar behövt göras under tiden, och i så fall vilka? 

Vilka effekter har implementeringen fått? (Negativa & Positiva) 

Hur har relationen mellan chefer och anställda påverkats? 
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Framtid 
Hur ser framtiden ut? Kommer några förändringar göras jämfört med ursprungsmodellen? 

Kommer fler modeller användas?  
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BILAGA 2 

Intervjuguide – E-postintervjuer 

Inledning 
Var och med vad arbetar du idag?  

Vad har du för position på din arbetsplats? 

Hur har du kommit i kontakt med Lean?  

Vilka Lean-verktyg har du mött i din kontakt med lean i sjukvården? 

Bakgrund till Lean-implementeringen 
Varför tror du att Lean Production införs i den svenska sjukvården? 

Lean-arbetet i praktiken 
Hur skulle du beskriva Lean i sjukvården? 

Vilka Lean-verktyg används på ditt sjukhus? 

Vika Lean-verktyg tycker du passar bäst i sjukvården? 

Vad tror du är sjukhusens mål med arbetet med Lean? 

Vi har från tidigare studier sett att implementering av metoder som hämtats från den privata 

sektorn till sjukvården så som tillexempel balanced scorecard och TQM inte har fungerat som 

det var tänkt. Vad tror du det är som gör att Lean kommer att lyckas/ misslyckats i 

sjukvården? 

Har du någon efterenhet av hur man hanterar de krockar som kan bli när en avdelning som 

tillämpar Lean ska arbeta med en som inte gör det? Hur har problematiken i så fall hanterats? 

Vilket tror du är det bästa sättet att implementera Lean i sjukvården på? 

Tror du att det behövs några justeringar för att kunna överföra Lean från industrin till 

sjukvården? Och i så fall vilka? 



Bilaga 

 

Effekter 
Vad tror du att arbetet med Lean kan få för positiva och negativa effekter på: 

a) Personalen  

b) Patienten 

c) Kvaliteten 

Framtid 
Hur tror du att Lean Healthcare kommer att se ut i framtiden? 

Avslutning 
Har du några funderingar eller någon information kring Lean som vi har missat att fråga kring 

och som du vill dela med dig? 

Har du tips på någon mer person som har bra kunskap kring ämnet och som vi borde 

kontakta? 

 

 

 


