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Förord 
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Ett stor tack till vår handledare Elin Funck, Docent vid Linnéuniversitetet, som väglett 

oss under processens gång och sett till att hålla oss på banan. Med din konstruktiva 

kritik har du bidragit till nya infallsvinklar som varit betydelsefulla för studiens resultat. 
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Bakgrund: Offentliga organisationer har under de senaste decennierna utsatts för förändring, 

detta till följd av ett ökat krav på effektivitet. Som svar på detta har styrinstrument (management 

verktyg) från industriella sammanhang hämtats för att bemöta denna effektivitet, ett av dessa 

verktyg är Lean, som i hälso- och sjukvården fått namnet Lean Healthcare. Lean kan ses vara ett 

koncept som färdats från tillverkningsindustrin in till hälso- och sjukvården där den översatts, 

något som medfört att det teoretiska ramverket översättningsmodellen används för att förstå 

denna översättning i hälso- och sjukvården.   

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara hur olika hälso- och 

sjukvårdsorganisationer översätter Lean. Detta för att bidra med kunskap om vad Lean står för i 

hälso- och sjukvården, samt vilka möjligheter och svårigheter som existerar.   

 

Metodval: En kvalitativ flerfallstudie har genomförts för att kunna förstår hur Lean översatts i 

hälso- och sjukvården. Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer på 

kliniknivå vilket inneburit att vi haft kontakt med läkare, sjuksköterskor, fysiker, 

specialistsjuksköterskor, barnmorskor samt administrativ ledning. Vi har även tagit del av olika 

dokument som medfört en bredare förståelse för hur översättningen sett ut.   

 

Slutsatser: Vi har sett hur idén, Lean, genomgått olika faser i klinikerna där det översatts till att 

bli något eget i klinikernas lokala praktiker. Vi kan konstatera att Lean i hälso- och sjukvården 

blir något som står för effektivitet, processtänk, samarbete och problemlösning, standardisering, 

visualisering, att ledarna investerar i sina anställda samt mätning och sökande efter 

överlevnadsgrad. Vidare kan vi konstatera att Lean i hälso- och sjukvården skapar möjligheter 

då det lett till effektivare behandlingstid, bättre tillgänglighet av personal, förkortade ledtider, 

förbättrade patientflöden, bättre arbetsmiljö och en bättre struktur. Svårigheter som visat sig 

uppkomma är att finna balans och anpassning, svårigheter med professioner, svårigheter med 

koppling till det industriella sammanhanget samt den komplexitet som hälso- och sjukvården 

består av där oförutsägbara händelser ofta uppstår.  

Nyckelord: Lean Healthcare, Lean, förbättringsarbete, effektivitet, översättningsmodellen, ny-

institutionell teori, institutionell teori, skandinavisk institutionell teori 
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Title:  Lean in Healthcare, a study of two clinics in the Region Jönköping county 

 

Background and discussion: Public organizations have in recent decades been subjected to 

change, and this is due to an increased demand for efficiency. The control instrument 

(management tool) from industrial settings has been taken in response to this efficiency and one 

of them is Lean, in Healthcare named “Lean Healthcare”. Lean can be seen as an idea that has 

been translated from the manufacturing industry to healthcare, and the theoretical framework 

translation model has been used to understand this in this paper.  

 

Purpose: The purpose of the study is to describe and explain how different healthcare 

organizations translate Lean. This is to provide knowledge of what Lean stands for in 

Healthcare, as well as the difficulties and opportunities that exist. 

 

Method: A qualitative case study has been conducted to understand how Lean is translated into 

Healthcare. Data has been collected through semi-structured interviews at the clinic level, which 

meant that we had contact with doctors, nurses, physicists, specialist nurses, midwifes and 

administrative management. We have also taken note of the documents that enabled us to have a 

broad understanding of how the translation looked which has given us an understanding of the 

opportunities and difficulties that existed. 

 

Conclusions: We have seen how the idea, Lean, has undergone various phases in both of the 

clinics, where it was translated into something local. We can conclude that Lean in Healthcare is 

something that stands for efficiency, the process of thinking, collaboration and problem solving, 

standardization, visualization, leaders investing in their employees, and measurement of quest 

for survival. Furthermore, we note that Lean in Healthcare creates opportunities as it leads to 

more effective treatment, better availability of personnel, shorter lead times, improved patient 

flow, better work, better structure and a better working environment. Difficulties arise as proven 

by finding balance and alignment, difficulties with professions, difficulties related to the 

industrial context and the complexity of healthcare where unpredictable events are common. 

 

Keywords: Lean Healthcare, Lean, improvement, efficiency, translation model, new-

institutional theory, institutional theory, Scandinavian institutional theory 
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1 Inledning  

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning om svensk hälso- och sjukvård och 

framväxten av Lean. Därefter ges förklaringar om hur detta koncept inspirerat hälso- 

och- sjukvården, där det fått namnet Lean Healthcare. Detta följs upp av en 

problemdiskussion där tidigare forskning framlyser svårigheter med Lean Healthcare. 

Vidare beskrivs behovet och nyttan av studier som fokuserar på hur och varför Lean 

Healthcare fungerar. Avsnittet mynnar ut i en diskussion om varför skandinavisk 

institutionell teori anses vara lämplig i ett sammanhang där hur och varför Lean 

Healthcare fungerar kan besvaras. Slutligen presenteras vårt syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Offentliga organisationer har under de senaste decennierna utsatts för förändring, detta 

till följd av ett ökat krav på effektivitet (Modell & Grönlund, 2006). En stor del till 

förändringen inom hälso- och sjukvården kan kopplas till den ansträngda ekonomiska 

situationen som uppstod under 1980-talet då organisationen inte längre kunde växa 

genom ökade resurser. Detta var något som ansågs vara ett samhälleligt problem och 

resulterade i att sjukvårdspolitiker ställde högre krav på kostnadsminimering inom 

organisationen (Erlingsdottir, 1999). Pollitt (2007) förklarar att en högre grad av 

konkurrensutsättning vuxit sig starkare på senare år, vilket resulterat i att 

uppmärksamhet riktats på offentliga ledare och deras skickligheter. Berlin och Kastberg 

(2011) förklarar att samhällsutveckling är något som skapat ett förändringstryck på den 

svenska hälso- och sjukvården. Blomqvist (2007) och Hansell (2005) tillägger att det 

finns olika orsaker till detta förändringstryck. En ansträngd ekonomisk situation, mer 

krävande medborgare samt media som varit snabba med att peka ut ansvariga politiker 

när offentlig verksamhet uppfattas vara bristfällig, är aspekter som resulterat till ett 

förändringstryck på hälso- och sjukvården. Sederblad (2013) och Pollitt (2007) förklarar 

att de genomgripande samhällsförändringarna lett till att den offentliga sektorn allt mer 

blivit styrd utifrån ett marknadsorienterat perspektiv. För att bemöta denna förändring 

har den offentliga sektorn sedan 1980-talet infört en rad olika modeller med mål att öka 

effektiviteten samt produktiviteten i organisationen Detta har inneburit att nya 

förbättrings- och managementverktyg överförts från den privata sektorn och anpassats 

in i nya kontexter (Sederblad, 2013). De förändringar och omstruktureringar som den 

offentliga sektorn upplevt, har ofta samlats under namnet New Public Management 
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(vidare i uppsatsen NPM) (Hood, 1995; Clarke & Newman, 1997; Pollitt & Bouckaert, 

2011). Kollberg, Dahlgaard och Brehmer (2007) förklarar att sjukvården är väldigt 

komplex då organisationen brottas med ett flertal processer samtidigt. Något som kan 

medföra att ineffektivitet uppstår och har inneburit att NPM på senare år fått en stor 

påverkan på den svenska hälso- och sjukvården (Kollberg et al., 2007; Brorström & 

Siverbo, 2004; Berlin & Kastberg, 2011). 

 

I en nyligen genomförd studie på 15 olika länder, granskades olika sjukhus där Sverige 

kom på första plats utifrån ett kvalitetsindex utformat på 13 olika kvalitétsindikationer. 

Studien genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där den medicinska 

mätningen baserades på överlevnad av stroke, spädbarnsdödlighet och hjärtinfarkt och 

visade att Sveriges sjukvård är bland de som bäst vet hur man uppnår ett framgångsrikt 

medicinskt resultat (Sörman, 2015). Vidare ses den svenska hälso- och sjukvården vara 

skickliga med sjukdomsförebyggande åtgärder, där möjligheterna med att behandla 

sjukdomstillstånd utifrån läkemedel och avancerad medicinsk teknik blivit allt bättre 

och bredare (Brandt, 2013). Brandt (2013) tillägger dock att den svenska hälso- och 

sjukvården idag står inför en rad utmaningar. Bland annat kommer andelen äldre i 

framtiden att öka, vilket innebär att trots en förbättrad medicinsk teknik kommer 

problemen att kvarstå då patienters dåliga hälsa snarare senareläggs än förhindras. 

Lindell (2005) menar även att långa väntetider och höga kostnader ytterligare är 

aspekter som inom hälso- och sjukvården måste förbättras. Brandt (2013) instämmer 

med Lindell (2005) och tillägger att svensk hälso- och sjukvård ofta får bra betyg när 

det gäller kvalité men är sämre när det kommer till mätning av tillgänglighet. Enligt 

olika undersökningar får patienter i Sverige ofta vänta längre på en undersökning, 

behandling eller provsvar i jämförelse med andra länder, detta gäller såväl vid akuta 

händelser som vid kroniska tillstånd (Sörman, 2015). 

 

Prognoser för utveckling av sjukvårdsfinansieringen förklarar Brandt (2013) knappast 

kommer att öka mer än marginellt i framtiden och Lindell (2005) menar att då det 

finansiella utrymmet i framtiden beräknas vara betydligt lägre än kostnaden, är det 

viktigt att öka produktiviteten inom svensk hälso- och sjukvård. De menar vidare att det 

är viktigt för den svenska hälso- och sjukvården att ständigt söka förbättringsåtgärder 

för att kunna erbjuda bättre vårdkvalité för patienter. En nyckelaspekt för detta ligger i 

att våga implementera och använda sig av innovativa lösningar och åtgärder som 
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därmed kan reducera dessa kostnader. Som en följd av detta har sjukvården infört mer 

industriliknande verktyg i sin organisering och styrning, där Lean nämns vara ett sådant 

verktyg (Brorström, Haglund & Solli, 2005; Rognes & Svarts; 2012; Brandt, 2013; 

Dahlgaard, Petersson & Dahlgaard-Park, 2011). 

 

Lean introducerades ursprungligen i Japan och härstammar från Toyotas Produktions 

System (TPS). Lean är ett koncept med målet att effektivisera en verksamhet där 

onödiga arbetsmoment och slöseri, även kallat muda elimineras, vilket gör att processer 

och aktiviteter inom en organisation kan effektiviseras. Genom en noggrann 

kartläggning av företagets olika processer, kan onödiga arbetsmoment elimineras, vilket 

ökar chanserna för att kostnadsbesparing kan ske (Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003; 

Liker, 2009). Efter att Lean fått stor genomslagskraft i tillverkningsindustrin har 

konceptet vidare förts över till andra verksamheter så som till den offentliga sektorn 

(Björkman & Lundqvist, 2013). Brandt (2013) förklarar att Lean första gången 

introducerades inom hälso- och sjukvården under 1990-talet där det fick namnet Lean 

Healthcare. De första studierna om Lean Healthcare bygger dock på spekulativa studier 

snarare än empiriskt genomförda studier och det var inte förrän 2002 de första 

empiriska studierna faktiskt genomfördes (Souza, 2009; Jacobs & Pelfrey, 1995; 

Whitson, 1997). 

 

Det var i Storbritannien som Lean Healthcare första gången på riktigt implementerades. 

Anledningen var att sjukvården upplevde svårigheter med att matcha sin kapacitet mot 

den efterfråga på vård som existerade, något som bland annat resulterade i långa 

väntetider. Under denna period började successivt en annan syn på patienten växa fram 

där fokus började riktas mot att förbättra och effektivisera patientflödet (Radnor, 

Holweg & Waring, 2012). Sedan den första implementeringen av Lean Healthcare har 

efterfrågan på konceptet inom hälso- och sjukvården ökat där en rad olika empiriska 

studier genomförts (Souza, 2009). Bushell et al. (2002) implementerade olika tekniker 

av Lean Healthcare i USA, där bland annat patientflödet kunde effektiviseras. En annan 

studie genomförd av Feinstein et al. (2002) visade goda resultat vid implementering av 

Lean Healthcare då väntetiderna kunde reduceras. Senare studier genomförda av 

Vonderheide-Liem och Pate (2004), Aluka och Chalice (2007) samt Smith et al. (2008), 

presenteras olika typer av hjälpmedel vid implementering av Lean Healthcare, så som 

ständiga förbättringar, standardisering, process kartor och 5s. Silvester et al. (2004) 
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menar att en av de främsta orsakerna till att hälso- och sjukvården implementerar Lean 

Healthcare är för att förbättra bemötandet av den efterfråga som finns på hälso- och 

sjukvården. Kollberg et al. (2007) tillägger att ett annat förkommande problem inom 

hälso- och sjukvården ofta är kopplat till kommunikation och ansvarsbrist mellan 

avdelningarna, vilket en implementering av Lean Healthcare visat sig kunna förbättra 

(Jimmerson et al. 2005; Bahensky et al. 2005; Spear, 2005). Brännmark et al. (2011) 

förklarar att en vanlig motivationsfaktor till att införa Lean Healthcare inom den 

offentliga sektorn är för att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön samt förbättra 

patientnöjdheten. 

 

Idag används Lean Healthcare flitigt inom den svenska hälso- och sjukvården, där 9 av 

10 sjukhus eller vårdcentraler har implementerat någon form av Lean Healthcare för att 

försöka utveckla verksamheten mot att bli mer effektiv och mindre kostsam 

(Weimarsson, 2011; SKL, 2016). Detta fokus mot att uppnå effektivare flöden är något 

som visat sig ge goda resultat inom den svenska hälso- och sjukvården. Bland annat 

vann Karolinska universitetssjukhusets MK2-avdelning Lean priset 2014, som delades 

ut av Lean forum. Ett pris som delades ut till organisationen för deras framgångsrika 

förbättringsarbete och avdelningens sätt att sträva mot att erbjuda förbättrad vård för 

patienter (Lean Forum, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett ökat intresse för den allmänna sjukvårdens sätt att arbeta har medfört att Lean 

Healthcare fått större uppmärksamhet på senare år (Miller, 2005). Radnor och Boaden 

(2008) tillägger att den drivande faktorn till introduktionen av mer processorienterade 

flöden i den offentliga sektorn är för att öka effektiviteten och produktiviteten, som i 

slutändan ska möjliggöra en ökad kvalité på vården. Ett arbete mot Lean Healthcare 

måste ske på ett sätt där organisationen modifierar olika moment och gör om dem till 

processer istället för aktiviteter. På detta sätt hamnar fokus på slutresultatet istället för 

på de enskilda momenten, vilket ökar chanserna för att nå ett framgångsrikt 

förbättringsarbete för patienten (Young och McClean (2008). I Sverige är hälso- och 

sjukvården idag decentraliserad i jämförelse med många andra länder (Molin & 

Johansson, 2005). Detta innebär att samma uppgift på olika sjukhus kan skilja sig åt när 

det gäller struktur och sättet att utföra arbetsuppgifter på (Rognes & Svarts, 2012). I 

Mazzocato et al. (2012) studie på Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm, visade sig 
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implementeringen av Lean Healthcare minska väntetider med 19-24%. I studien 

framhävs hur förändringar i form av ändrade roller, schemaläggning, kommunikation 

och samordning, samt layouten för arbetsytan var olika nyckelaspekter för att Lean 

Healthcare skulle få slagkraft. 

”We think in a different way now... we know how work is supposed to be done" 

(Mazzocato et al. 2012, s. 9) 

I studien framgår det dock att det kvarstod ett flertal problem. I många av de förändrade 

processerna, möttes dessa av negativa åsikter. Många sjuksköterskor kände att deras 

arbete tappade syfte, att de fick svårare att kommunicera med läkare, att de kände sig 

övervakade samt att de inte hade någon inflytande roll i de strategiska förändringarna.   

"I would love to learn from doctors, but they are not all willing to cooperate and to 

have open communication!" (Mazzocato et al. 2012, s.9) 

I en annan genomförd studie av Jacobsson (2010) inom fem svenska sjukhus, förklarar 

författaren att viljan till att standardisera processer ofta möter motstånd från olika 

professioner. Författaren menar att vården är en väldigt komplex verksamhet, där flera 

parter måste kunna samarbeta under samma tak. Jacobsson (2010) för vidare en 

diskussion kring vad som anses vara ”icke- värdeskapande” inom sjukvården, där han 

kommer fram till att ett allmängiltigt handlingsmönster inte kan existera, då varje 

sjukhus måste utgå utifrån individuella förutsättningar. Miller (2005) menar att sjukhus 

som tillämpar Lean Healthcare, fortfarande står inför en rad olika utmaningar för att 

uppnå en effektiv vård. Det krävs en stor hängivenhet bland ledningen för att Lean 

Healthcare ska få slagkraft. Ledningen måste kunna balansera den operativa personalens 

åsikter och anpassa sig efter dessa. Likt det Jacobsson (2010) hävdar i sin studie, menar 

Miller (2005) att det inte finns en ”silver bullet solution” vid implementering av Lean 

Healthcare det är således de högst upp i hierarkin som måste förstå sina förutsättningar 

för att sedan agera utifrån dessa. Dahlgaard et al. (2011) tillägger att Lean Healthcare i 

många fall har implementerats utan en grundlig förståelse för de strukturella och 

kulturella förutsättningarna för detta koncept. Detta har i många fall resulterat i att 

hoppet om positiva resultat istället medfört något negativt för organisationen, vilket 

resulterat till att Lean Healthcare arbetet successivt försvunnit och gamla rutiner 

återinförts. 

 

Poksinska (2010) och Kim et al. (2007) argumenterar om att svårigheter vid Lean 

Healthcare framförallt uppkommer vid upplärning av personalen. Personalen har ofta 
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svårt att se hur ett koncept hämtat från tillverkningsindustrin ska kunna fungera i en 

sjukvårdsmiljö. De förklarar vidare att svårigheterna uppstår på grund av att kunskapen 

om hälso- och sjukvården bland de som ska förespråka för Lean Healthcare är 

begränsad. Detta försvårar processen för att konceptet ska kunna få slagkraft bland 

vårdpersonalen och deras arbetssätt (Jones, 2006).  Young och McClean (2008) tillägger 

att vården består av ett flertal olika parter som alla är involverade i en och samma 

process. Något som ofta skapar motstridigheter om hur hanteringsprocessen kring 

patienten ska se ut, detta är en aspekt som ytterligare försvårar 

implementeringsprocessen av Lean Healthcare. Detta synsätt är även något som ligger i 

linje med det Kim et al. (2007), Poksinska (2010) och Jones (2006) kommer fram till i 

sina studier. Ballé och Régnier, (2007) förklarar ytterligare att professioner har stor 

beslutspåverkan inom hälso- och sjukvården. Knorring et al. (2016) menar att läkare är 

svårstyrda individer och att vid ett dåligt ledarskap där man inte lyckas övertala läkarna 

till att se möjligheterna med Lean Healthcare, kan motstridigheter mellan professioner 

uppkomma. Författaren menar att denna aspekt kan vara något som försvårar en 

implementering av Lean Healthcare. Motstånd från professionsgrupper kring vad som 

anses vara bästa vårdsystem inom svensk hälso- och sjukvård har visat sig existera, 

bland annat läkaruppropet 2013, där protester handlade om de senaste decenniernas 

utveckling inom svensk hälso- och sjukvård (Malmgren et al. 2013). Det finns alltså ett 

flertal författare som framhäver brister med Lean Healthcare inom hälso- och 

sjukvården (Kollberg et al. 2007; Jones, 2006; Ballé & Régnier, 2007; Knorring et al. 

2016; Mazzocato et al. 2012). Författarna förklarar att problem uppkommer 

huvudsakligen genom dålig struktur och integration av konceptet. Samtliga författare är 

överens om att den huvudsakliga grundpelaren för att lyckas med en implementering av 

Lean Healthcare är att de anställda förstår vad de gör och att de kan se resultatet av sitt 

handlande, samtidigt som varje verksamhet måste utgå ifrån sina individuella 

förutsättningar. Endast då skapas en effektiv läroprocess som kan leda till 

förbättringsarbete.   

 

Sett till det stora antal studier som gjorts om Lean Healthcare kan vi konstatera att 

forskningsintresset för Lean inom hälso- och sjukvården inte är något nytt. Mazzocato 

et al. (2012) poängterar dock att vidare studier är viktiga för öka förståelsen kring vilken 

grad Lean Healthcare faktiskt implementeras. De förklarar att forskningen bör formas 

runt förståelse om hur och varför Lean Healthcare fungerar. De menar att utan denna 
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förståelse och kunskap försvåras förutsättningarna för att i framtiden kunna skapa Lean 

projekt som leder till betydande förändring inom hälso- och sjukvården. Papadopoulos 

och Merali (2008) hävdar att mycket av den forskningen kring Lean Healthcare idag 

fokuserar på att definiera produktivitet som skapas vid implementeringen av Lean 

Healthcare, där kulturella och värdeskapande perspektiv mellan aktörer förbises. 

Brännmark et al. (2011) samt Lindskog och Nilsson (2010) slutsatser är att ytterligare 

forskning inom Lean Healthcare är värdefullt för att öka förståelsen för svenska hälso- 

och sjukvårdens nya sätt att agera. En strävan att besvara hur Lean Healthcare faktiskt 

implementeras och används inom hälso- och sjukvården har gjort att den skandinaviska 

institutionella teorin anses aktuell. Detta då den skandinaviska varianten av den ny-

institutionella teorin fokuserar på att förstå förändringsprocesser så som införandet av 

Lean Healthcare. Teorin tydliggör frågor om hur idéer och modeller (management- 

verktyg) sprids mellan organisationer och hur dessa förändras under resans gång 

(Czarniawska & Sevón, 2005). Czarniawska och Joerges (1996) förklarar att en idé eller 

ett koncept som färdas mellan eller inom organisationer inte kan kvarstå oförändrad. 

Detta då idén ständigt förändras, omformuleras och anpassas efter organisationens 

rådande miljö av individerna som befinner sig inom den, något författarna definierar 

som översättning. Inom den skandinaviska institutionella teorin ligger alltså fokus på 

aktörer och deras inflytande vid en förändring. I vilken grad Lean implementeras i 

hälso- och sjukvården varierar dock och har att göra med hur olika aktörer uppfattar 

Lean i verksamheten (Brännmark et al., 2011). För att få en förståelse om vad som 

egentligen händer när en organisation implementerar och använder sig av Lean menar 

Lindskog och Nilsson (2010) har att göra med hur olika aktörer med olika positioner 

tolkar och uppfattar konceptet. Av det Brännmark et al. (2011), Lindskog och Nilsson 

(2010) samt Czarniawska och Joerges (1996)  framför, anser vi att 

översättningsmodellen blir högst relevant att använda som förklaringsgrund för att öka 

förståelsen kring hur Lean Healthcare fungerar inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. 

 

1.3 Frågeställning  

Med utgångspunkt från ovanstående diskussion leder detta till följande frågeställningar: 

 Hur översätts (implementeras och används) Lean i hälso- och 

sjukvårdsorganisationer? 
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 Vilka möjligheter och svårigheter upplever hälso- och sjukvårdsorganisationer 

med Lean? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och förklara hur olika hälso- och 

sjukvårdsorganisationer översätter Lean. Detta för att bidra med kunskap om vad Lean 

står för i hälso- och sjukvården, samt vilka svårigheter och möjligheter som existerar. 
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Metod: I detta kapitel redogörs för den valda forskningsstrategi och designen samt hur tillvägagångsättet sett ut 

för det insamlade materialet. Kapitlet syftar till att redogöra för de olika val som gjorts samt för studiens 

förhållningsätt. 

Teori: Kapitlet avser att förklara Lean och Lean Healthcare. Vidare förklaras skandinavisk institutionell teori där 

huvudfokus ligger i att förklara översättningsmodellen. Modellen visar på hur en idé översätts i olika faser och blir 

något lokalt i den organisation som den översätts inom. 

Empiri: Studiens fjärde kapitel beskriver det insamlade materialet från Qulturum, Onkologkliniken i Ryhov 

sjukhus samt Kvinnokliniken i Värnamo sjukhus. Materialet har medfört att vi förstått hur Lean Healthcare 

översatts (implementerats och används) mot att uppnå en effektivare vård. 

Analys: I detta kapitel kopplas det empiriska insamlade materialet med den teori vi har använt. Analysen delas 

upp i tre delar som blir en grund för att förstå hur Lean översatts till hälso- och sjukvården samt vilka möjligheter 

och svårigheter som uppkommer. 

Slutsats: Avslutningsvis framhäver vi våra slutsatser utifrån vår analys. Kapitlet är menat åt att besvara 

studiens forskningsfrågor där vi även presenterar förslag för vidare forskning 

1.5 Studiens vidare disposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1- Fortsatt disposition 
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2 Metod  

I detta avsnitt framhävs argument till den valda forskningsstrategi och 

forskningsdesignen samt hur tillvägagångsättet sett ut för det insamlade materialet. 

Vidare motiveras varför en kvalitativ forskningsstudie tillämpats och hur denna 

forskningsteknik underlättat för oss att konkretisera studiens syfte och frågeställningar. 

I kapitlet förklaras anledningarna till varför vi valt att studera kliniker inom region 

Jönköping län. Avsnittet avslutas med att forskningsetiska frågor presenteras. 

 

2.1 Metodansats  

Lean Healthcare är idag inget nytt, tidigare forskning beskriver hur konceptet medfört 

såväl positiva som negativa effekter på olika sjukhus runt om i världen. Vi fastnade för 

hur ett koncept som uppmanar till standardiserade handlingsätt och strävan mot 

effektivisering, kan existera i en miljö definierad av komplexitet och humant arbete. För 

att förstå detta utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv, startades ett förarbete med att 

huvudsakligen läsa på om Lean och Lean Healthcare. Det vi insåg var att många 

författare poängterade avsaknad kunskap av förståelsen för kulturella förutsättningar 

och hur individer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer faktiskt beter sig när ett 

koncept som Lean Healthcare börjar implementeras. Detta gjorde att vi valde att läsa på 

om den ny- institutionella teorin samt den skandinaviska ny-institutionella teorin. Den 

ny- institutionella teorin ansåg vi vara relevant då den underlättar förklaringar om hur 

olika organisatoriska handlingsmönster formas utifrån sociala regler och normer. Vi 

insåg även att en teori som definierar tolkningar och förståelse bland individer var 

betydelsefull för att förstå hur ett koncept som Lean Healthcare använts i olika 

praktiker. Czarniawska och Jorges (1996) förklaring om hur idéer och modeller skapar 

förändring och översätts till att så småningom bli något som tas för givet inom en 

organisation, blev den inriktning vi valde att fördjupa oss i. Då teoretiska ståndpunkter 

legat som en förgrund till vår ingång, där vi senare har gett oss ut i verkligheten för att 

studera detta fenomen, har således teori satts emot empiri. På detta sätt har vår kunskap 

successivt kunnat växa fram. Förhållningsätt har varit grundläggande för att kunna 

besvara våra frågeställningar samt syftet och kan i många avseenden likna det Bryman 

& Bell (2013) förklarar vara en deduktiv ansats. 
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2.2 Undersökningsdesign  

Fallstudier är en metod som kännetecknas av få observationer med många olika 

variabler involverade, detta för att förstå och förklara om vad som sker i praktiken 

(Andersen, 2012). Då vårt syfte är att beskriva översättningen (implementeringen och 

användningen) av Lean Healthcare blir också fallstudier något som vi anser vara 

relevant, då djupare redogörelse kan göras kring olika händelser, erfarenheter och 

förhållanden som förekommit i de olika fallen (Denscombe, 2009). För att vidare kunna 

belysa möjligheter och svårigheter ansåg vi det vara viktigt att undersöka flera fall. 

Något som Bryman & Bell (2013) förklarar vara viktigt för att skapa ett djup i studien. 

Yin (2007) poängterar att användning av flera fall kan bidra till skapande av ett bredare 

perspektiv då helheten kring meningsfulla händelser kan bibehållas, vilket motiverar 

genomförandet av flerfallstudien.  

   

2.3 Urval av landsting och kliniker  

Genomförandet av flerfallstudien innebar att vi först och främst behövde hitta sjukhus 

som arbetar med Lean Healthcare, detta för att få ut relevant information. Utifrån 

djupare läsning inom ämnet förstod vi att region Jönköpings län är en av de som 

kommit längst vid införandet av Lean Healthcare i Sverige och valde därför att rikta vårt 

fokus dit. Vi förstod att Qulturum fungerar som ett utvecklingscentrum som stödjer 

region Jönköpings län vid frågor kring innovation och utveckling så som Lean 

Healthcare, något som gjorde att vi såg det vara relevant att ta kontakt med Göran, 

utvecklingsdirektör på Qulturum. Efter inledande kontakt med Göran rekommenderades 

onkologkliniken då strålningsavdelningen på kliniken har kommit långt i sitt Lean 

Healthcare arbete. 

 

Den andra kliniken som kontaktades var på Värnamo sjukhus. Detta gjordes efter att vi 

tagit kontakt med sjukhuset, där vi fick höra att även dem jobbat länge med Lean 

Healthcare. Inledande kontakt gjordes med Charlotte, Lean instruktör, där vi blev 

rekommenderade att vidare ta kontakt med kvinnokliniken, då kliniken hade kommit 

långt med sitt Lean Healthcare arbete. Efter inledande kontakt och rekommendationer 

från Göran och Charlotte, föll det naturligt att studera onkologkliniken på Ryhov samt 

kvinnokliniken på Värnamo sjukhus då klinikernas långvariga framgångsrika arbete 

med Lean Healthcare sågs som en viktig förutsättning för att kunna förstå hur Lean 

Healthcare implementeras och används. Vi ansåg även att det var viktigt att vi hamnade 
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på kliniknivå för att förstå hur Lean Healthcare medfört en förändring, där nya praktiker 

och förhållningsätt växt fram. 

 

2.3.1 Urval av respondenter  

Efter att vi valde ut vilka kliniker vi skulle studera, var det viktig att välja ut 

respondenter som var involverade inom arbetet med Lean Healthcare. Då vi 

intresserades av hur Lean Healthcare översatts (implementerats och används) samt vilka 

svårigheter och möjligheter konceptet medfört, ansåg vi det vara viktigt att ta kontakt 

med olika yrkesgrupper, så som administrativa personal, sjuksköterskor och läkare. 

Detta ansåg vi vara viktigt då de olika yrkesgruppers delaktighet i det dagliga arbetet 

sågs som en nödvändighet för att kunna finna infallsvinklar och förstå 

helhetsperspektivet kring hur Lean Healthcare framgångsrikt kunnat fungera.  

 

Vi valde att intervjua administrativ personal, då deras uppgift är att försöka 

implementera Lean Healthcare och motivera personalen till att ta åt sig av konceptet. 

När vi talade med administrativ personal intresserades vi huvudsakligen över att förstå 

hur de agerat för att motivera personal till att ta till sig konceptet och få det att fungerar, 

detta då det är ledningen som initialt implementerade konceptet in i organisationen. Vi 

valde även att intervjua dessa personer då vi vill förstå varifrån Lean Healthcare 

inspirerats ifrån. Sjuksköterskorna valde vi för att de dagligen arbetar med olika 

processer och för att det är dem som utför olika arbetsmoment. Därmed ansåg vi kunna 

få en inblick över hur konceptet översatts (implementeras och används) i de olika 

praktikerna. Yrkesgruppen gjorde samtidigt att vi kunde förstå vilka aspekter som varit 

viktiga för att få Lean Healthcare till att bli något som dagligen görs. Yrkesgruppen har 

även medfört att vi kunnat förstå vilka svårigheter och möjligheter som uppstått med 

Lean Healthcare. Läkare och fysiker valdes likt sjuksköterskorna, främst för att de också 

är involverade i processarbeten som berör den dagliga verksamheten. Vi valde även att 

ha med denna grupp för att vi ville förstå hur klinikern lyckat sammanväva olika 

yrkesgrupper till att agera i en och samma riktning. Då Qulturum stödjer dessa kliniker i 

deras förbättringsarbete, valde vi även att intervjua två personer från Qulturum. 

Huvudsakligen då Qulturum kan ses som en inspirationskälla för implementeringen av 

Lean Healthcare. Något som gjorde det intressant att förstå hur de agerat för att få 

personalen till att vilja förändra och arbeta på ett sätt som Lean Healthcare kräver. 
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Totalt sätt intervjuade vi åtta personer från Kvinnokliniken samt nio personer från 

Onkologkliniken och två personer från Qulturum. På detta sätt tror vi att vi har kunnat 

fånga upp viktiga aspekter om hur Lean Healthcare översatts (implementerats och 

används) samt vilka svårigheter och möjligheter som konceptet medfört. Valet att inte 

intervjua fler personer var på grund av brist på nya svar och infallsvinklar på vad Lean 

Healthcare medfört. Diskussioner med våra respondenter har växt fram i form av ett 

snöbollsurval då vi efter inledande kontakt med Sofia Verksamhetsutvecklare på 

kvinnokliniken samt Viktoria vårdenhetschef på onkologkliniken slussats vidare till att 

få kontakt med olika yrkesgrupper inom respektive sjukhus (Bryman & Bell, 2013) 

Tabell 1- Sammanställning av respondenter 

      
Qulturum Befattning Tid 
Administrativpersonal 

  Göran Utvecklingsdirektör 45 min 
Berit Lean instruktör 40 min 

   Värnamo sjukhus- Kvinnokliniken Befattning 
 Administrativpersonal 

  Charlotte  Lean instruktör 75 min 
Sofia  Verksamhetutvecklare 75 min 
Sjuksköterskor/Barnmorskor 

  Ewa  Barnmorska/ Verksamhetsutvecklare 60 min 
Anki Barnmorska 60 min 
Hanna  Barnmorska 60 min 
Ingmarie  Sjuksköterska 45 min 
Läkare 

  Christina  Läkare/Verksamhetschef 60 min 
Elin  Läkare 60 min 

   Länssjukhuset Ryhov - Onkologkliniken 
  Administrativpersonal 
  Per  Verksamhetschef 60 min 

Viktoria  Vårdenhetschef 60 min 
Sjuksköterskor 

  Anna  Specialistsjuksköterska 45 min 
Emelie Specialistsjuksköterska 45 min 
Maria  Specialistsjuksköterska 45 min 
Madeleine  Specialistsjuksköterska 45 min 
Läkare 

  Mattias  Läkare 45 min 
Kirsten  Läkare 45 min 
Fysiker   
Åsa  Fysiker 45 min 
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2.4 Intervjuteknik  

Vi valde att tillämpa oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Scapens, 1990). Metoden har gett oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor vid 

otydligheter, samtidigt som chansen för tydliga svar ökat, då möjlighet funnits för 

diskussion (Denscombe, 2009). Av de diskussioner vi haft har vi kunna skapa oss en 

djupare förståelse kring hur Lean Healthcare framgångsrikt kunnat fungera på 

klinikerna och hur det översatts (implementerats och används) för att uppnå en 

effektivare vård (Bryman & Bell, 2013). På så sätt har intervjutekniken inte begränsat 

våra chanser i att få tydliga svar då diskussioner resulterat till situationer där 

respondenter inte kände att de blivit ställda mot väggen i form av en utfrågning, vilket 

vi tror har medfört till mer öppna och ärliga svar (Jacobsen et al., 2002). Vårt öppna 

förhållningsättet, ser vi i många fall liknar det Merriam (1994) förklarar vara en 

semistrukturerad intervjuteknik. För att upprätthålla en struktur valde vi att utveckla en 

intervjuguide där vi tog upp ett flertal olika frågor relaterade till Lean Healthcare. De 

utformade frågorna har huvudsakligen kretsat kring förståelse av hur Lean Healthcare 

implementerats och använts, samt vilka svårigheter samt möjligheter klinikerna upplevt 

med Lean Healthcare. Dessa frågor har gjort att vi kunnat uppnå en djupare diskussion 

samt för att förstå helhetsbilden över klinikernas arbete med Lean Healthcare. I 

förberedande syfte har vi inför de olika intervjuerna i förväg skickat iväg intervjumallen 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.1 Dokument  

Utöver vår empiriska insamling i form av intervjuer, har vi även använt oss av olika 

dokument som vi tilldelats från klinikerna samt hemsidor relaterade till sjukhusen. 

Dessa dokument har varit viktiga att ta del av, då de förklarat olika typer av tekniker 

och verktyg som används i klinikernas Lean Healthcare arbete. Genom att använda 

olika insamlingsdata har vi kunnat få en helhetsbild över kvinnoklinikens samt 

onkologklinikens sätt att arbeta med Lean Healthcare, vilket har medfört att vi fått en 

stor bredd av primärdata. Detta är något som vi ansett varit viktigt för att kunna 

upprätthålla en trovärdig beskrivning av klinikernas implementering och användning av 

Lean Healthcare (Bryman & Bell, 2013). 
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2.5 Analysmetod  

Då kvalitativa analyser ofta kritiseras för att baseras på ostrukturerad datainsamling och 

dåligt upprättande av struktur, rekommenderar Jacobsen et al. (2002) en analysprocess i 

form av tre steg. Författaren beskriver dessa på följande sätt 

 Beskrivning 

 Systematisk kategorisering 

 Kombination 

Vi har i genomförande av studien förhållit oss till dessa steg och på så sätt kunnat skapa 

tydlighet. Alla intervjuer har vi transkriberat genom att flera gånger lyssna på de olika 

inspelningarna. På detta sätt har vi kunnat undvika att våra åsikter och värderingar 

påverkat vad som sagts av respondenter. Efter att intervjuerna transkriberats, 

sammanställdes materialet för att skapa en övergripande bil. På detta sätt har vi kunnat 

förklara hur de studerade klinikerna översatt (implementerat och använt) sig av Lean 

Healthcare samt vilka svårigheter och möjligheter som uppkommit. Då vi även tagit del 

av annat empiriskt material, så som hemsidor och dokument, har vi kunnat bekräfta det 

respondenter framhävt och på så sätt skapat en helhetsbild kring vad Lean Healthcare 

inneburit. I många avseenden har vi därmed följt det Jacobsen et al (2002) definierar 

vara beskrivning av studien. För att vidare skapa tydlighet och återge relevant 

information har vi tagit bort den information som inte tillfört något för studiens syfte 

och grupperat den datainsamling som varit viktigt. Något som gjort att vi kunnat få en 

tydlig struktur över det insamlande materialet och är något som kan definieras vara en 

form av systematisk kategorisering. I slutändan har en kombination skett där teoretiska 

ståndpunkter sammanvävts med det empiriska materialet. Detta har möjliggjort att vi 

kunnat beakta varje fall för sig och för att finna unika drag där fallen senare 

sammanställts. Av detta har vi kunnat definiera vad Lean översätts till i hälso- och 

sjukvården samt vilka möjligheter och svårigheter som uppstår och är något vi anser 

resulterat till hållbara slutsatser. 

 

2.6 Kvalitetsmått  
Vid utformning av fallstudier är det enligt Yin (2007) viktigt ta hänsyn till 

upprätthållande av validitet och reliabilitet i det som skrivs. Författaren har i denna 

bemärkelse utformat olika kriterier som bör beaktas vid kvalitativa studier, detta för att 

kunna uppnå kvalité i det som skrivs. Författaren förklarar dessa kriterier som; 
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Begreppsvaliditet  

Då kvalitativa studier ofta kritiserats för att ha subjektiva åsikter som påverkar 

slutresultatet, menar Yin (2007) att detta kan undvikas genom användning av flertal 

olika källor. Detta menar författaren ökar trovärdigheten i olika påståenden och 

slutsatser. Vidare förklaras att läsning från nyckelinformanter är ett förhållningssätt som 

kan användas för att öka begreppsvaliditeten. För att uppnå begreppsvaliditet har det vi 

skrivit baserats på vad ett flertalet olika källor så som datakällor, intervjuer och olika 

dokument. På detta sett anser vi kunnat korrekt återge olika begrepp. 

 

Intern validitet  

Med risk att en forskare utifrån en kvalitativ forskning “sluter sig” till en viss händelse 

är det viktigt att forskaren kan försäkra att slutsatser som görs i studien är hållbara. För 

att upprätthålla intern validitet förklarar Yin (2007) att forskaren ska sträva efter att 

jämföra olika mönster så kallat “mönsterjämförelser”. Tack vare ett långvarigt 

samarbete och delaktighet tillsammans med de två studerade klinikerna, har vi kunnat 

beakta varje fall för sig och funnit unika drag där fallen senare sammanställts. 

Sammanställningarna av respektive fall har möjliggjort att vi har kunnat finna mönster i 

deras arbeten mot Lean Healthcare och har vidare medför att våra slutsatser kunnat 

besvara våra frågeställningar och syftet (Yin, 2007). 

 

Extern Validitet  

Extern validitet förklarar Yin (2007) innebär till vilken grad, kvalitativa studies 

slutresultat kan generaliseras till andra forskningsområden. Författaren nämner i detta 

sammanhang statistik generalisering och analytisk generalisering. Vårt mål har varit det 

senare nämnda, där vi genom att sätta våra resultat mot befintlig teori har skapat goda 

förutsättningar för att andra författare med ambition i liknande forskningsfrågor ska 

kunna använda sig av vår studie som vägledning för vad som kommer hända i liknande 

situationer.  

 

Reliabilitet  

Innefattar till vilken utsträckning en studie kan replikeras. Det vill säga säkerställandet 

att en annan forskare som följer vårt tillvägagångssätt kommer fram till samma resultat 

och slutsatser. Reliabiliteten förklarar Bryman och Bell (2013) uppnås genom noggrann 

dokumentering av tillvägagångssättet av studien. Detta har vi bemött genom att tydligt 
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presentera studiens tillvägagångssätt, där vi försökt upprätthålla en tydlig struktur som 

gjort att förståelse för hur vi resonerat kunnat ske. 

 

2.7 Etiska överväganden  

Etiska överväganden har varit aspekter som genomsyrat studien under dess gång. 

Respondenter har fått ta del av att det som skrivits för att se till att det varit rättsligt 

formulerat. Vi har valt att utgå från Bryman och Bell (2013) olika etiska regler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. 

 

De intervjuade respondenterna har vid frågan av delaktighet inte på något sätt tvingats 

till ett samarbete. Det snöbollsurval som format vår urvalsprocess, har vi försökt bemöta 

med att alltid ge respondenten en förfrågan om denna person har möjlighet och tid till 

att ställa upp. De personer som fallit bort har tydligt påpekat att de inte tror sig kunna 

tillföra något till studien eller att de inte haft tid för en längre medverkan, vilket 

resulterat i att vi inte tagit någon vidare kontakt med dessa. De personer som valt att 

ingå i ett samarbete har fått tydlig information om vad syftet med vår studie är och 

accepterat ett samarbete. På så sätt har chansen ökat till att genomförbarheten av studien 

blivit bra. Samtidigt anser vi att vårt förhållningssätt, där vi erbjudit respondenterna ett 

frivilligt val att antingen ingå i ett samarbete eller avstå från det, i många avseenden 

överensstämmer med det Bryman och Bell (2013) definierar som informationskravet 

och samtyckeskravet 

 

Då studien riktar sig mot olika typer av yrkesgrupper och hur de uppfattat Lean 

Healthcare är det svårt för oss att inte tränga oss in på ämnen som kanske är känsliga. 

Anonymitetskravet anser således varit viktigt att ta hänsyn till och varit något som vi 

beaktat genom att ha ett stort urval samtidigt som vi erbjudit personer att vara anonyma. 

Samtliga respondenter har godkänt medverkan och publicering av deras namn.   

 

Informationen som vi fått från de olika respondenterna ställer vi mot vad Bryman & 

Bell (2013) definierar som ett nyttjandekrav, detta då vi inte avser att använda 

informationen till något annat syfte än forskningens ändamål. För att informationen ska 

vara rätt där våra tolkningar av respondenters svar undviks, har respondenter fått 

möjlighet till att läsa igenom de citat och sammanhang de varit involverade i för att se 
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om de anser att det som skrivs stämmer överens med det som sägs. För att försäkra oss 

att otydligheter inte uppkommer har vi valt att spela in varje samtal. Inspelningen gör att 

vi har kunnat återkoppla om något är otydligt, och varit ett angreppsätt som minskat 

risken för feltolkning och falska förespeglingar. Viktigt att poängtera är att 

respondenterna varit medvetna om inspelningen och godkänt detta. 
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3 Teoretisk referensram  

För att förstå hur Lean anpassats i hälso- och sjukvården inleds kapitlet först med en 

kort beskrivning om hur begreppet Lean uppkom. Här förklaras hur historien format 

konceptet samt dess innebörd idag. Efter detta ges en förklaring om Lean i hälso- och 

sjukvården där det kallas för Lean Healthcare. Här görs beskrivning över vilka 

förutsättningar som krävs för att ett Lean Healthcare arbete framgångsrikt ska kunna 

implementeras och fungera. Slutligen förklaras vilka utmaningar som finns i hälso- och 

sjukvården och hur dessa skapar svårigheter för ett lyckat Lean Healthcare arbete. 

 

3.1 Hur Lean växer fram  
 

3.1.1 Hur begreppet myntades  

I mitten av 1800- talet växte Taylorismen, även kallat rationaliseringsrörelsen fram. 

Grundtanken var att dela upp arbetet i mindre specialiserade arbetsmoment vilket gjorde 

att standardisering av processer började göras. Detta fick uttrycket “The one best way of 

working” och syftade till att komma rätta med slöseri och maximera de mänskliga 

resurserna. För detta användes rationella urvalsmetoder, där man bland annat valde ut 

lämpliga arbetare för specifika arbetsmoment, något som kom att kallades för ”rätt man 

vid rätt plats” (Liker, 2009; Sandkull & Johansson, 2000; Holweg, 2007; Evans & 

Lindsay, 2005). 

 

I början av 1900-talet introducerade Henry Ford ett nytt sätt att tillverka billiga bilar, 

han införde det löpande bandet. Detta blev ett genombrott för massproduktion av 

standardiserade varor. Fordismen, myntat efter Henry Ford, bygger på den Tayloristisk 

arbetsorganisationen där Ford hade inspirerats av ”The one best way” och introducerade 

”standard autoparts”. Detta innebar att alla delar såg likadana ut, där varje arbetare 

utförde ett fåtal arbetsmoment på exakt samma sätt, vilket ökade produktiviteten och 

minskade tillverkningskostnaderna. Detta blev en ny fas i rationaliseringen då det 

öppnade möjligheter för en större och mer effektivare massproduktion. Det löpande 

bandet som Ford introducerade var uppbyggt med prestationskontroll, vilket gjorde det 

lätt att se vem som inte utförde sitt arbete korrekt. Därmed blev det effektivare att 

planera hur mycket som kunde utföras inom en viss tid (Liker, 2009; Sandkull & 

Johansson, 2000; Holweg 2007; Evans & Lindsay 2005).   
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Efter andra världskriget uppstod det brist på råvaror inom bilindustrin vilket drabbade 

många länder negativt. Detta ledde till att den Japanska regeringen skiftade fokus från 

massproduktion till att sätta specialisering i huvudfokus. Resultatet blev att Toyota 

Production System (TPS) infördes, där fokus låg på kvalitet, flexibilitet och processer. 

Toyota inspirerades av Fordismen där de tog åt sig förståelsen för hur det löpande 

bandet fungerade samt hur processer bryts ner i små steg. Under TPS perioden växte 

bland annat 5s- rörelsen fram som innebär att strukturera och standardisera sin 

arbetsplats, Poka Yoke tekniken (säkra mot misstag), Total Quality Control som innebar 

att kvalitet byggdes in i produktionsprocesser och högre grad av investering i sina 

anställda, då de anställda sågs vara medlemmar av en familj. Ett Just-In- Time tänk 

växte även fram där grundidén byggde på att varje del anländer till rätt plats vid rätt 

tidpunkt i rätt kvalité och med rätt mängd (Liker, 2009; Sandkull & Johansson, 2000; 

Holweg 2007; Evans & Lindsay 2005) 

 

Efter att TPS fick internationellt genomslag, myntade Krafcik år 1988 första gången 

begreppet Lean. Detta uttryck tog sedan Womack och Jones år 1990 vidare och 

sammanfattade Toyotas koncept i sin bok The machine that changed the world. I boken 

beskriver de hur Toyotas TPS system fungerar och vilka verktyg som den består av. 

Detta bidrog till att Lean blev det nya ledordet för all effektiv produktionstillverkning. I 

början av 1990-talet började västvärlden likt Toyota fokusera på kvalité och 

inspirerades av Toyotas TPS, västvärlden började dock använda sig av begreppet Total 

Quality Management (TQM) för att definiera vikten av kvalité. 1996 kommer Womack 

och Jones med en ny bok Lean Thinking, författarna menade att Lean kunde anpassas 

till vilken verksamhet som helst och 2004 beskriver Liker en 4-P modell där han 

sammanfattat Lean i fyra delar (Liker, 2009; Sandkull och Johansson, 2000; Holweg 

2007; Evans & Lindsay 2005). 

 

3.1.2 Sammanfattning av Leans framväxt  

Av den historiska genomgång kan man se hur inspiration från olika arbetssätt bidragit 

till vad Lean idag innebär och bygger på. Att komma till rätta med slöseri genom att 

eliminera onödiga arbetsmoment är något som betonas tidigt i historien, redan under 

Taylorismen. Produktivitet och effektivitet är andra gemensamma nämnare som ständigt 

återkommer. Att standardisera arbetsmoment är något som ingick i “The one best way” 

och var något som inspirerade Henry Ford och som senare kom att användas av Toyota i 
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deras produktionssystem (TPS) och är idag en grundsten i Lean. Massproduktionen som 

fick sitt genomslag under Fordismen utvecklades av Toyotas produktionssystem (TPS), 

där fokus låg på att producera rätt varor i rätt mängd med hög kvalitet. Genom Toyotas 

produktionssystem (TPS) växte sedan olika verktyg fram för att eliminera olika typer av 

slöseri för att uppnå hög kvalitet. Under TPS började även betydelsen av att investera i 

sin personal framkomma. Toyotas sätt att bli konkurrenskraftiga av ett effektivare 

arbetssätt, spred sig snabbt som en inspirationskälla världen över, och kom att 

identifierades av Krafcik (1988) som Lean. Womack och Jones tog sedan begreppet 

vidare i sin bok The machine that changed the world där de i detalj sammanfattade 

Toyotas produktionssystem (TPS). Författarna introducerade senare “Lean Thinking” 

och menade att ett Lean tänk går att använda i alla verksamheter. På senare tid har Liker 

förklarat Lean utifrån en 4-P modell där författaren beskriver Lean som en pyramid 

bestående av fyra delar. 

 

Figur 2- Framväxten av Lean 
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3.2 Lean  
 

3.2.1 Vad är Lean  

Lean syftar till att kartlägga processer för att identifiera, förebygga och reducera icke- 

värdeskapande aktiviteter (slöseri), för att på så sätt skapa ett effektivare processflöde 

(Womack & Jones, 1990). Detta menar författarna kan förbättra en verksamhets 

effektivitet, produktivitet och kvalité. “Mer värde för mindre arbete” innebär att 

organisationer genom ständig identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter från 

råmaterial till slutkund kan förbättra kundtillfredsställelsen (Womack & Jones, 1990). 

Lean beskrivs vara uppbyggd av en filosofi och fem olika principer, principerna är att:  

 

 Specificera vad det är som skapar värde för kunden - Vilket innebär att 

organisationer finns till för att skapa värde för kund 

 Kartlägg hur värde skapas - Vilket innebär identifiering av aktiviteter som 

förser kundens produkt och eliminera de aktiviteter som inte tillför något värde. 

 Skapa tydlighet kring arbetsflödet - Vilket innebär att flödet ska flyta ostört 

mot kunden. 

 Etablera ett pull- system - Vilket innebär att kunden ska kunna erhålla sin 

produkt när den efterfrågas och att produktionen endast ska sättas igång när en 

efterfråga uppstår. 

 Sträva efter att uppnå perfektion genom ständig förbättring - Vilket innebär 

att när värdet för kund är fastställt, kartläggning och tydlighet av flödet 

genomfört, samt när användning av en pull -teknik introducerats, ska stegen 

återupprepas för att uppnå ett perfekt flöde. Då aktiviteter och processer alltid 

kan effektiviseras uppnås dock aldrig den sista principen eftersom ett flöde alltid 

kan bli bättre. 

 

Vidare ses Lean innefattar olika verktyg och tekniker som används för att styra 

verksamheten mot en högre effektivitet så att filosofin och de olika principerna uppnås 

(Shah & Ward, 2007; Womack & Jones, 1996; Hines et al., 2004).  Liker (2009) 

förklarar det som att Lean består av mjuka aspekter i form av en filosofi och principer 

samt hårda aspekter i form av verktyg och tekniker. Centralt för Lean är alltså att 

studera och mäta vart och hur slöseri uppstår, för att senare kunna eliminera dessa. På 

detta sätt uppnås kostnadseffektivt och värde för slutkund (Womack & Jones 1990). 
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3.2.2 4P – The Toyota Way  

Liker (2009) har sammanfattat Lean i fyra delar som tillsammans utgör 4-P modellen. 

Detta kan ses beskriva The Toyota Way och vara det som Toyotas produktionssystem 

(TPS) vilar på. Författaren förklarar de 4 delarna vara, filosofi, processer, anställda och 

partners samt problemlösning. 

Figur 3- Likers 4P modell 

 

Filosofi 

Den första delen som Liker (2009) presenterar är filosofi och är grunden i modellen då 

det är här verksamhetens långsiktiga tänk existerar och kan sägas definiera 

företagskulturen. I denna del åsidosätts kortsiktiga vinster och beslut ska därmed göras 

utifrån ett långsiktigt perspektiv.  Womack och Jones (2003) förklarar hur viktigt det är 

att alla inom organisationen förstår Lean filosofin för att den ska kunna fungera. Det 

handlar om att kunna åsidosätta kortsiktiga vinster för att kunna nå de långsiktiga 

strategiska målen (Ohno, 1988). Liker (2009) förklarar vikten av att organisationen 

måste ha förståelse för hur värde skapas för sina intressenter för att kunna driva 

verksamheten framåt, vilket kan göras med hög samhörighet mellan olika parter. 

Författaren menar vidare att de anställda måste känna förtroende från ledningen så att 

inte stress uppstår om att deras anställning är i fara när Lean ska implementeras, endast 

då kan andra intressenter till fullo tillfredsställas. 
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Processer 

Processer är den andra delen som Liker (2009) beskriver och handlar om att skapa 

kontinuerliga flöden. Här beskrivs verksamhetens olika tekniker och verktyg som är 

användbara för att förbättra olika typer av processer genom eliminering av slöseri. 

Vanliga typer av slöseri som förekommer och som har en negativ påverkan på ett 

företags värdeskapande är bland annat överproduktion, transport och förflyttningar, 

väntan, överarbetning/felaktig bearbetning, överskott av lager, onödiga arbetsmoment, 

och outnyttjad kreativitet (Ohno, 1988; Liker, 2009; Monden, 1998; Comm & 

Mathaisel, 2005, Womack & Jones, 1990, Womack & Jones, 1996). För att komma till 

rätt med slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter, även kallat muda, menar Waring 

och Bishop (2010) att processkartor och värdeflödesanalyser är användbara för att 

synliggöra vad som skapar värde och vad som utgör slöseri. I sammanhanget förklarar 

Sörqvist, (2004) och Shingo (1984) att 5 varför underlättar för att hitta grundkällor till 

olika problem. Organisationer bör vidare sträva mot att uppnå heijunka, som innebär att 

företaget upprätthåller ett jämt flöde vid tillverkning (Onho, 1988). Womack och Jones 

(2003) förklarar att jidoka är användbart för att uppnå heijunka, detta då jidoka 

säkerställer att avvikelser omedelbart synliggörs vilket gör att organisationen enkelt kan 

finna faktorer som påverkar flödet negativt. I detta sammanhäng används även Poka 

Yoke som innebär att säkra mot misstag. Något som gör att kvalité byggs in i 

tillverkningsprocessen. Toyotas system vilar på en uppbyggnad av ett dragsystem, där 

syftet är att bemöta kunders efterfråga i rätt tid (Ohno 1988; Womack & Jones, 2003; 

Womack & Jones, 1996; Monden, 1998; Dennis, 2002). Liker (2009) definierar detta 

som JIT (Just In Time). För att kunna bemöta efterfrågan på produkter används kanban 

för att signalera och visualisera materielbehov i produktionen. Något som gör att 

organisationer kan matcha sitt utbud med efterfrågan på ett effektivt sätt. Visuell 

styrning fyller en viktig funktion inom organisationer då det minskar risken för att 

avbrott inträffar och att människor kan följa mål och standards. Ett exempel är 

spagettidiagram. Spagettidiagrammet möjliggör en form av visualisering, då transport 

och materialrörelser kartläggs vilket gör att onödiga arbetsmönster kan identifieras och 

åtgärdas (Kirsh 1993; Bicheno et al, 2011; Petersson & Ahlsén, 2009). En nyckelaspekt 

för att uppnå ständig förbättring (Kazien) är genom standardisering och innebär att 

arbetsmoment utförs på samma sätt varje gång. Då arbetsmoment upprepas blir det 

också lättare att identifiera problem tack vare att avvikelser tydligare framkommer 

(Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003; Liker, 2009). I sammanhanget nämns ofta 5s 
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vara ett verktyg som underlättar för ett effektivt standardiseringsarbete då verktyget gör 

att det råder ordning och reda på arbetsplatsen. 5s står för att sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa en vana på arbetsplatsen (Monden, 1998; Sörqvist, 2004; 

Womack & Jones, 2003). 

 

Anställda och partners  

Liker (2009) nämner anställda och partners som den tredje delen i pyramiden. För att 

lyckas implementera Lean inom en organisation, är människor det viktigaste redskapet, 

då det är människor som driver arbetet framåt (Womack & Jones, 2003). De anställda 

ska känna att de fyller en funktion i Lean arbetet (Sörqvist, 2004). Eriksen et al (2009) 

betonar att det är ledningen som är den drivande motorn i Lean arbetet och måste se till 

att förmedla rätt kunskaper om Lean till sin personal. Medarbetare måste få vara 

engagerade för att Lean ska bli lyckat samt att ledningen verkligen förstår vad som 

händer på den operativa nivån. Endast då kan organisationen framgångsrikt uppnå 

kvalitetssäkring, produktivitet och underhåll (Bicheno & Holweg, 2009). En 

organisations långsiktiga överlevnad ligger därmed i att flera parter samarbetar och 

skapar förutsättningar för gemensamma mål, därför tillsätts ofta tvärfunktionella 

grupper som innefattar personer från olika delar i organisationen som får ansvara över 

olika arbetsområden. Detta gör att problem som existerar i organisationen effektivare 

kan brytas ner (Liker, 2009). 

 

Problemlösning 

En viktig aspekt i hur en organisation uppnår förbättringar är genom problemlösningar, 

som också är den fjärde delen i Liker (2009) modell. Det är viktigt att se till så att 

arbetssätt och metoder i Lean utförs på rätt sätt från början då detta gör att dubbelarbete 

och annan typ av slöseri undviks. Problemlösningar handlar således om att en 

organisation som arbetar med Lean ska vara en lärande organisation för att ständigt 

utvecklas (Womack & Jones, 2003; Sörqvist, 2004). Liker (2009) poängterar vikten av 

att fatta beslut tillsammans och inte förhastat, där ledningen noga bör överväga olika 

alternativ innan ett beslut tas. I sammanhanget poängterar författaren vikten av Genchi 

och Genbutsu som innebär ”den faktiska planen” och ”de faktiska materialen eller 

produkterna”. Detta används för att betona vikten av att lösningar ska göras tillsammans 

med anställda, då både ledningen och anställda måste förstå vad det är som händer i 

organisationen. Endast då kan en verksamhet nå roten till olika problem där möjlighet 
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för kazien och ständig reflektering kan uppnås (Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003). I 

sammanhanget nämns tvärfunktionella team vara användbara när olika problem ska 

lösas (Liker, 2009). När ledningen väl fastställt ett beslut är det viktigt att beslutet 

verkställs så snabbt som möjligt (Liker, 2009). Liker (2009) nämner här PDCA som står 

för plan, do, check och act och är en teknik för att upprätthålla ständiga förbättringar. 

Coimbra (2013) förklarar att tekniken syftar till att hjälpa organisationens anställda att 

på ett systematiskt sätt kunna angripa olika problem. Även A3 – ark brukar användas 

vid problemlösningar. Detta då arket innehåller beskrivning av problemet, den rådande 

situationen, grundorsak till problemet, förslag på åtgärder samt en kostnad och nytta 

analys. 

 

3.2.3 Sammanfattande modell utifrån diskussionen ovan  

Utifrån diskussionen ovan har en modell sammanställts för att förtydliga Leans olika 

tekniker och verktyg  

 

Viktiga tekniker 

och verktyg vid 

användandet av 

Lean 

Författare Innebörd 

Identifiera 

värdeskapande 

aktiviteter 

Ohno,1988, Liker,2009, 

Monden,1998, Comm & 

Mathaisel,2005, Womack 

& Jones, 1990 

Ta bort överproduktion, transport och 

förflyttningar, väntan, överarbetning eller 

felaktig bearbetning, överskott av lager, 

onödiga arbetsmoment, fel eller defekter, 

outnyttjad kreativitet. 

Processkartor & 

värdeflödesanalys 

Waring & Bishop (2010) Används för att identifiera värdeskapande 

och icke-värdeskapande aktiviteter inom 

en organisation. 

5 varför Sörqvist, (2004), Shingo, 

(1984) 

Används för att ständigt ifrågasätta och 

därmed kunna finna grundkällan till det 

ursprungliga problemet vilket gör att ett 

fel helt kan elimineras. 

Heijunka och Jidoka Ohno, 1988, Womack & 

Jones (2003) 

Tillåter skapandet av ett jämt flöde att 

uppstå i produktionsprocessen genom att 
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eliminera faktorer som påverka flödet 

negativt. Kan exempelvis ske genom 

automatisering kombinerat med mänskligt 

arbete. Innebär att kvalité byggs in i 

produktionen. 

Pullsystem (Just in 

time) 

Liker (2009) Ohno (1988) 

Womack & Jones (2003) 

Monden (1998), Dennis 

(2002) 

Rätt vara i rätt tid. Gör att man bemöter 

efterfrågan på ett effektivt sätt samtidigt 

som organisationen kan minska sina 

lagerhållningskostnader. 

Kanban Liker (2009) Används för att synliggöra materielbehov i 

tillverkningsprocessen. Gör att efterfrågan 

kan bemötas då komplikationer undviks. 

Visuell styrning Kirsh (1993); Bicheno et 

al., (2011), Petersson & 

Ahlsén, 2009 

Visualisering är en viktig teknik i hur en 

organisation minskar osäkerhet bland de 

anställda. Detta då de anställda mer 

effektivt kan förstå vad som händer, vilket 

också gör att förvirrade situationer kan 

undvikas. 

Standardisering Ohno (1988), Womack & 

Jones (2003), Liker (2009) 

Arbeta på ett förutbestämt sätt. Skapar en 

tydligare arbetsplats vilket underlättar för 

att effektivitet och produktivitet ska 

uppstår. 

5s Monden, (1998) Sörqvist 

(2004) Womack & Jones 

(2003)  

Upprätthålla en noggrann arbetsplats, då 

organisering och sortering underlättar för 

att arbetet ska kunna ske på förutbestämda 

sätt. 

Kazien Monden (1998) Sörqvist 

(2004) Womack & Jones 

(2003) Ohno (1988) Liker 

(2009) Kirsh 1993; 

Bicheno et al., (2011), 

Petersson & Ahlsén, 2009 

Innebär att ständigt söka förbättring i alla 

aspekter. På detta sätt kan en organisation 

se till att öka värdeskapandet för slutkund. 

En process eller ett arbetssätt kan aldrig 

vara perfekt utan kan ständigt förbättras. 
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Personalens 

innebörd för 

företaget 

Womack & Jones (2003), 

Eriksen et al. (2009), 

Sörqvist, (2004) Bicheno 

och Holweg, (2009) 

Investera i personalen och skapa team 

work och tvärfunktionella team, detta är 

nyckelaspekter för att hantera underhåll, 

produktivitet samt kvalitetssäkring och 

viktigt för att effektivt kunna lösa problem 

Genchi & Genbutsu 

-”Den faktiska 

planen” och ”de 

faktiska materialen 

eller produkterna”. 

Liker (2009) Viktigt att ledningen tror på sina anställda 

och att arbetet utförs tillsammans, endast 

då kan organisationen finna roten till 

problemet.   

Kazien och 

reflektering 

Ohno (1998) Ständigt förbättra, en process eller ett 

arbetssätt kan alltid bli bättre. 

PDCA Coimbra (2013) En systematisk metod för att angripa 

problem detta genom att Planera, Göra, 

Kontrollera och Agera 

A3 – Ark Liker (2009) Noggrann beskrivning av problemet på ett 

kortfattat sätt som alla parter kan framhäva 

Tabell 2- Sammanställning av verktyg och tekniker 

 

Utifrån modellen går det att utläsa vad olika Lean tekniker och verktyg innebär och vad 

de kan användas till. Gemensamt för dessa verktyg är att de används för att hjälpa en 

verksamhet att komma till rätta med slöseri för att på så sätt skapa en högre grad av 

effektivitet och produktivitet, vilket medför att en organisation kan kostnadsminimera. 

Sammanfattningsvis går det att säga att Lean verktygen hjälper en organisation att 

eliminera icke värdeskapande aktiviteter för att skapa ett högre värde för kunden 

(Womack & Jones, 2003; Liker, 2009).  

 

3.3 Lean Healthcare  
 

3.3.1 Varför Lean Healthcare  

I takt med en ökad globalisering har perspektiv och uppfattningar bland individer 

förändrats, något som medfört att idéer och koncept överföras i snabb takt. Den svenska 

hälso- och sjukvården har sedan 1980- talet handskats med utmaningar och hamnat i en 
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allt mer ansträngd situation då det inte längre funnits utrymme för organisationen att 

växa genom ökade resurser. Berlin och Kastberg (2011) förklarar att samhällsutveckling 

och ökade krav från en politisk nivå är något som skapat ett förändringstryck på den 

svenska hälso- och sjukvården till att införa allt mer industriliknande verktyg i sin 

verksamhet, där Lean benämns vara ett sådant (Brandt, 2013). Lean Healthcare 

introducerades första gången i början av 2000-talet i Storbritannien, huvudsakligen då 

hälso- och sjukvårdsorganisationer upplevde svårigheter att matcha efterfrågan på 

vården som existerade med den tillgängliga kapacitet som fanns. Något som bidrog till 

förekomsten av ineffektiva processer (Radnor et al, 2012). Sedan de första studierna om 

Lean Healthcare har konceptet vidare framgångsrikt anammats till flertalet hälso- och 

sjukvårdsorganisationer i en strävan att förbättra effektiviteten och öka kvalitén på 

vården (Radnor et al. 2012). 

 

Kollberg et al. (2007) och Graban (2012) förklarar att inom vården ses patienten vara 

kund då patienten är den som “konsumerar” hälso- och sjukvårdens tjänster. Detta gör 

att fokus inom Lean Healthcare ligger i att förbättra säkerheten och vårdkvalitén 

(Lindskog och Nilsson, 2010; Womack & Jones, 1996). Blücher et al. (2007) samt 

Souza (2009) tillägger att ett framgångsrikt Lean Healthcare arbete skapar värde för 

samhället då det förbättrar livskvalitén. Radnor och Boaden (2008) förklarar att hälso- 

och sjukvården är en väldigt komplex organisation, då flera parter och avdelningar är 

involverade vid behandling av en patient. Detta är något som gör att den effektiva 

behandlingstiden är betydligt lägre i jämförelse med den totala tiden en patient 

tillbringar på ett sjukhus. Bicheno et al. (2011) menar att då personalen i vården är med 

i patientbemötandet finns möjlighet att påverka beslut på ett annat sätt än i 

tillverkningsindustrin, vilket innebär att en anpassning är nödvändig.  För att kunna 

implementera något som hämtas från tillverkningsindustrin poängterar därmed flera 

författare att en anpassning måste göras på ett sätt där patienten sätts i fokus och där 

minimering av väntetider, återbesök, minska fel samt eliminera onödiga processer bör 

prioriteras (Young och McClean, 2008); Womack & Jones, 1996; Radnor et al., 2012). 

Brännmark et al. (2011) tillägger att Lean Healthcare kan tillbringa förbättrad 

produktivitet och förbättrad arbetsmiljö. Hantering av onödiga processer inom hälso- 

och sjukvården är faktorer som kan göra att kostnadsbesparing sker, dock ska detta inte 

vara det som huvudsakliga syftet med Lean Healthcare utan fokus bör istället vara att 

uppnå en förbättrad vårdkvalité (Al- Araidah et al. 2010). 
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Efter att sjukvårdsorganisationer implementerat Lean Healthcare har användandet 

påvisat olika effekter. Effekter av användandet av Lean Healthcare har sammanställs 

utifrån en litteraturgenomgång och presenteras i tabell (3) nedan: 

 

 

Tabell 3- Effekter av Lean Healthcare 

 

Som det går att utläsa av tabellen visas effekterna vid användandet av Lean Healthcare. 

Tabellen påvisar hur Lean Healthcare medfört positiva resultat och vilken nytta som 

hälso- och sjukvården fått. Den gemensamma ståndpunkten visar tydligt vara att Lean 

Healthcare förbättrat förutsättningarna för patienter. 

Effekter vid 

användande av 

Lean Healthcare  

Förbättrad 

kvalité på den 
medicinska 

vården 

Bättre 

samarbete 
mellan 

yrkesgrupper 

Reducerad 

osäkerhet 
och bättre 

säkerhet 

Förbättrad 

patientnöj
dheten 

Förbättrad 

arbetsmiljön 

Förbättrat 

patientflöde 

Bättre Ledtider Tydligare 

arbetsuppg
ifter och 

samordnin

g   

Förbättrad 

tillgänglighet av 
personal 

Fillingham   (2007)               

Mazzocato et al 

(2012) 

               

Lodge & Bamford 

(2008) 
            

Kim et al (2006)             

Ben-Tovim et al 
(2008) 

           

Maier-Speredelozzi 
et al (2006)  

            

Ballé & Régnier 

(2007) 
              

Bahensky  et al 

(2005)  
              

Jimmerson et al 
(2005)  

            

Esain et al (2008)            

Jinglin Li (2015)               

Al-Araidah et al. 
(2010)  

            

Miller (2005)                

Kim et al. (2007)               

Dickson et al (2009)               

Totalt  
       8       7        4       5        7        7        7        7         5  
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3.3.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt Lean Healthcare arbete  

Toyotas Produktion System (TPS) byggs upp av en grundtanke om att det finns 

kundbehov som måste bemötas (Ohno, 1988). Behovet inom hälso- och sjukvården ser 

annorlunda då patienten är i fokus. För att kunna förbättra förutsättningarna för 

patienters omvårdnad nämner flera författare olika förutsättningar som krävs för att 

Lean Healthcare framgångsrikt ska kunna implementeras. 

 

Utbilda personalen  

En viktig aspekt till att nå ett framgångsrikt Lean Healthcare arbete är att utbilda sin 

personal så att perspektiv kring Lean Healthcare förstås. Likt det Spear (2005) förklarar, 

menar Lindskog och Nilsson (2010) och Brandt (2013) att drivkraften bakom att kunna 

förändra och förbättra vården ligger i att ständigt uppmana och tillbringa kunskap till de 

som jobbar närmast patienten. Detta då personalen faktiskt lär känna patienten samt 

förstår vilka behov som uppstår i olika situationer och gör att personalens perspektiv 

kan leda till utförandet av lämpliga utvecklingsarbeten. 

 

Tiden 

Radnor och Boaden (2008) förklarar att en implementering av Lean Healthcare i en 

komplex verksamhet som hälso- och sjukvården inte alltid är så enkel. Tiden är en 

förutsättning bland de som strävar mot att implementera Lean Healthcare (Eriksen et al., 

2009). Författaren poängterar att det är ytterst viktigt att inte förvänta sig snabba 

resultat, då Lean Healthcare är tidskrävande och inte leder till direkta resultat (Melby & 

Berglund, 2009). Det är därför smidigt att först börja med Lean Healthcare arbetet i en 

begränsad skala och successivt arbeta med förändringar. Uthållighet blir således en 

viktig egenskap bland ledare men även bland anställda för att kunna hantera en 

implementering av Lean Healthcare. Skapandet av en Lean Healthcare kultur blir 

således något som tar tid (Melby & Berglund, 2009). Den typ av kultur där personal 

känner att de är delaktiga och har eget ansvar är viktig för att ett kunskapsutbyte och 

vilja till samarbete uppstår. Skapandet av denna typ av kultur ses vara vitalt för att 

implementeringen av Lean Healthcare ska kunna ske där ett driv mot att förbättra 

patienters omvårdnad uppstår. (Fillingham, 2007; Endsley et al 2006; Trägårdh & 

Lindberg, 2004; Papadopoulos & Merali, 2008; Esain et al., 2008). 
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Ledarskapet  

En viktig förutsättning i att lyckas få personalen inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer till att vilja förbättra och aktivt jobba med förbättringsarbete är 

att ha en ledare som verkligen engagerar sig i Lean Healthcare arbetet (Bahensky et al, 

2005). För att Lean Healthcare ska få slagkraft måste ledningen våga investera i sin 

personal, där de ges tillgång till nödvändiga verktyg och kunskaper för att kunna skapa 

förbättringar inom sina fokusområden på ett självständigt sätt (Spear, 2005; 

Papadopoulos & Merali, 2008).  Dahlgaard et al. (2011) tillägger även hur viktigt det är 

att ledningen skapar förutsättningar för att en öppen kultur och en gemensam 

värdegrund uppstår vilket gör att ledaren blir en inspirationskälla. För att uppnå detta 

kan ledningen utse viktiga nyckelpersoner som kan hjälpa till att driva Lean Healthcare 

arbetet framåt eller genom att ledningen ger anställda möjligheten att skapa olika 

”team” som gör att man på ett effektivt sätt kan sammanfläta parter inom hälso- och 

sjukvården och på så sätt skapa hög delaktighet (Eriksen et al, 2009). 

 

Standardiserat arbetssätt  

Standardisering poängteras av flera författare vara en förutsättning inom hälso- och 

sjukvården för att lyckas implementera Lean Healthcare. Standardiseringen framhävs 

kunna minska variationen i hur arbetet ska utföras och minska risken för dubbelarbete, 

fel information, osäkerhet samt minimerar otydligheter vilket leder till bättre 

omhändertagande av patienter.  Flera författare förklarar att ett standardiserat arbetssätt 

bör utformas av personalen då det är denna part som bäst vet hur arbetet ska utföras. På 

detta sätt förbättras chanserna för att ett framgångsrikt förbättringsarbete ska kunna 

uppnås (Ben-Tovim et al., 2008; Kim et al., 2006; Maier-Speredelozzi et al., 2006; 

Ballé & Régnier, 2007; Mazzocato et al., 2012; Fillingham, 2007; Lodge & Bamford, 

2008) 

 

Tydliga målsättningar och visualisering  

Upprätthållande av mål är en grundförutsättning för hur Lean Healthcare kan 

genomföras på ett effektivt sätt. Målen kan exempelvis visualiseras genom användning 

av en måltavla, vilket gör att individer inom organisationen får en uppfattning om de 

olika målsättningarna som ska uppfyllas. Detta gör det lättare för eventuella hinder att 

upptäckas och leder till att problem kan hanteras (Bicheno & Holweg, 2009; Bahensky 

et al., 2005; Graban, 2012). Eriksen et al. (2009) tillägger att visualisering är en viktig 
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aspekt då det medför att individer inom organisationen ser det faktiska resultatet av sitt 

arbete, vilket kan vara en motivationsfaktor till att fortsätta driva på och förbättra. 

 

3.3.3 Utmaningar inom hälso- och sjukvården med Lean Healthcare  

Trots att Lean Healthcare visat på goda resultat har vägen dit inte alltid varit enkel eller 

långvarig. Problem som kan uppstå med Lean Healthcare och som tidigare forskning tar 

upp nämns vara, begreppsförvirring, professioner, oförutsägbarhet, och svårt att följa 

upp resultat (Miller, 2005; Esain et al., 2008). 

 

Föruppfattade meningar kring begreppet och bristande ledarskap  

Ballé och Régnier (2007) samt Poksinska (2010) förklarar att mycket av problematiken 

uppkommer vid introduktionen av Lean Healthcare då personalen ofta har en förutfattad 

mening kring Lean Healthcare och att det kopplas till industriella sammanhang. Därför 

ligger utmaningen i att få personalen att förstå Lean Healthcare som ett helhets system 

och inte bara som en verktygslåda. Raab et al. (2006) förklarar att utmaningen i att 

förändra individers tankebanor ofta försvåras då individer som ska utbilda personalen 

inom sjukvården har begränsad kunskap kring Lean Healthcare. Resultatet blir att 

kunniga människor från industriella sammanhang anställs för att förmedla tankesättet, 

men då dessa personer har begränsad kunskap om hälso- och sjukvården kan det uppstå 

svårigheter för personalen inom sjukvården att ta till sig och acceptera Lean Healthcare 

(Kim et al., 2007, Kollberg et al., 2007). 

 

Professioner i en komplex verksamhet 

Inom hälso- och sjukvården befinner sig ett flertal olika yrkesgrupper som har en 

påverkande roll på patienten under ett och samma tak. Detta menar Lodge och Bamford 

(2008) samt Knorring et al. (2016) blir en utmaning för att ett Lean Healthcare 

framgångsrikt ska kunna fungera. Författarna beskriver att vården består av en 

hierarkisk struktur där läkarna ses vara de som ofta har sista ordet. Detta gör att Lean 

Healthcare som kräver upprättande av en annan typ av kultur, definierat av gemenskap, 

delaktighet och kommunikation kan komma i motstridighet med den hierarkiska 

ordningen. Ballé och Régnier (2007) tillägger att ett ytterligare problem som vanligtvis 

uppkommer vid ett Lean Healthcare arbete, är att förbättringsarbetet inte görs utifrån ett 

holistiskt perspektiv utan utifrån ett individuellt. Något som kan innebära att förbättring 

sker i vissa områden men försämrar andra. Utan ett holistiskt synsätt menar författarna 

att problem riskerar att lösas på ett sätt där det skickas vidare till andra parter, 
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avdelningar eller situationer, vilket gör att Lean Healthcare aldrig får någon verklig 

slagkraft. 

 

Oförutsägbara situationer 

Inom vården är oförutsägbarhet något som tillhör vardagen. Då man aldrig kan veta hur 

en patient kommer att reagera på en viss behandling eller om andra sjukdomar visar sig 

på vägen, gör detta att vården ständigt handskas med omprioriteringar och ses vara 

något som försvårar ett planerat arbete. En vanlig respons för dessa situationer är att 

individer söker sig till de tidigare accepterade sätten att arbeta, vilket medför en 

utmaning för Lean Healthcare (Berlin & Kastberg, 2011). 

“A major challenge lies in changing routine processes to alter the ways in which people 

conduct their everyday work.” (Sirio et al., 2003, s, 159) 

Då faktorer som demografi, allmänhälsa och nya behandlingsmetoder påverkar 

efterfrågan på den medicinska vården är även detta faktorer som skapar osäkerhet och 

försvårar implementeringen av Lean Healthcare (Ballé & Régnier, 2007; Kollberg et al., 

2007; Brandt, 2013). Berlin och Kastberg (2011) tillägger att vården även regleras av ett 

flertal lagar och riktlinjer vilket kan försvåra för nya styrmodeller att kunna 

implementeras fullt ut. 

 

Uppföljning 

Eriksen et al. (2009) samt Berlin och Kastberg (2011) menar att uppföljningen av Lean 

Healthcare arbetet kan ses vara en utmaning, på grund av hälso- och sjukvårdens 

struktur. Författarna menar att då en patients totala behandling kan beröras av flertalet 

olika avdelningar blir det svårt att mäta kvalitén i arbetet. Konkreta siffror som 

avspeglar ett resultat existera således inte lika tydligt inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer som i industriella sammanhang.   

 

3.3.4 Kapitelsammanfattning  

Av en historisk genomgång har vi kunnat se hur framväxten av Lean sett ut och vad 

Lean idag stå för. Grundtanken är att kartlägga processer för att identifiera och 

förebygga icke- värdeskapande aktiviteter (slöseri) i en organisation. Vidare kan Lean 

ses bestå av ett koncept där olika principer och övergripande mål existerar, samt verktyg 

och tekniker som användas för att styra verksamheten mot en högre effektivitet och en 

förbättrad kundtillfredsställelse. För att enklare definiera Leans uppbyggnad har Liker 

(2009) utformat en 4-P modell som bygger på Toyotas produktionssystem (TPS), där 
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författaren delar in konceptet i fyra delar, filosofi, processer, anställda och partners och 

problemlösning. Utifrån de fyra delarna kan en organisation uppnå Lean. På senare år 

har ett förändringstryck på den svenska hälso- och sjukvården inneburit att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer börjat använda sig av styrinstrument från den privata sektorn 

där Lean Healthcare har gett avtryck. För att få Lean Healthcare att fungera i en 

sjukvårdskontext har det dock krävts en anpassning där patienten satts i fokus. Strävan 

med Lean Healthcare är bland annat att minimera väntetider, återbesök, minska fel samt 

eliminera onödiga processer. För att kunna implementera Lean Healthcare på ett 

framgångsrikt sätt krävs utbildad personal, tid, ett bra ledarskap, införande av 

standardiserade arbetssätt, tydliga målsättningar och visualisering. Svårigheter som kan 

förhindra en implementering av Lean Healthcare har visat sig vara; förutfattade 

meningar kring begreppet, professioner och oförutsägbara situationer. 

 

3.4 Institutionell teori  
Användningen av Lean Healthcare kan leda till goda resultat inom hälso- och 

sjukvården. Dock är det sällan dessa resultat kan upprätthållas en längre 

period.  Utmaningen ligger därmed i att verkligen förstå Lean Healthcare ett steg längre. 

För att kunna förstå det senare nämnda, anser vi det vara viktigt med förståelse för hur 

individer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer beter sig när en idé som Lean 

Healthcare implementeras och hur denna förändring skapar ett nytt sätt att agera i de 

lokala praktikerna. Inledande beskrivning görs därmed med att förklara den 

institutionella teorin och hur institutioner formar lämpliga beteenden. Vidare förklaras 

olika teoretiska perspektiv inom den institutionella teorin, där förklaringar ges på 

organisationer och organisering. Slutligen mynnar kapitlet ut i den skandinaviska 

institutionella teorin och dess förklaring av översättningsmodellen, vilket kan användas 

för att förstå hur implementering och användning av ett styrinstrument sker i en kontext. 

 

 
3.4.1 Institutionell teori  

Den institutionella teorin grundar sig i att människors handlingar formas och styrs 

utifrån de institutioner de växer upp i. En institution är något som skapas genom 

interaktion och deltagandet av människor, där värderingar möts och lämpliga sätt att 

bete sig formas (Chapin, 1928). Erlingsdottir (1999) förklarar det som att institutioner 

skapar en sorts mall för ett “normalt beteende” och blir något självklart som individer 

inte reflekterar över. Vidare framhäver författaren hur den institutionella teorin 
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möjliggör studerande av vilka normer och värderingar en organisation tillämpar för att 

dess handlingar ska vara legitima, var idéerna kommer ifrån samt vilka konsekvenser 

det skapar inom en organisation. Detta är något författaren hävdar inga andra teoretiska 

perspektiv kan förklara, vilket motiverar för användandet av teorin vid strävan för 

tolkning och analys av organisering. 

 

3.4.2 Den ny- institutionella teorin  

En strävan att besvara organisationers styrning och hur individer beter sig inom 

organisationer mer grundligt gjorde att den ny- institutionella teorin fick allt större 

framväxt på senare 70-tal (Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1987; DiMaggio & Powell, 

1983). Den ny- institutionell teori menar på att organisationer inte alltid behöver 

anpassa sin verksamhet utifrån det mest effektiva sättet att göra saker på, vilket blev ett 

alternativ mot den klassiska organisationsteorin och det rationella synsättet som teorin 

förespråkar. Två världskända författare inom denna teori bildning är Meyer & Rowan 

(1977). I deras artikel ”Institutionaliserad Organisations: Formal Structure as Myth”, 

framhävs den centrala grundtanken med ny - institutionella teorin vara att människor 

strävar efter förutsägbarhet och säkerhet i organisationer, vilket innebär att 

organisationsförändringar sker i en strävan för att uppnå legitimitet och långsiktig 

överlevnad (Eriksson-Zetterquist, 2009, DiMaggio & Powel, 1983). Kritik som väckts 

mot denna teoribildning är att den inte omfamnar de verkliga förändringar och 

variationer som sker i institutionella systemen, vilket gjort att den skandinaviska 

institutionella teorin fått en allt större uppmärksamhet (Scott, 1987). 

 

3.4.3 Skandinavisk institutionell teori  

 

I den skandinaviska institutionella teorin ligger fokus på att studera förändringar. Teorin 

skiljer sig från den ny- institutionella teorin då förändring och stabilitet ses som 

organisatoriska normer, vilket innebär att organisationer inte ses formas utifrån 

homogenitet inom samma organisationsfällt utan heterogenitet där olika 

organisationsfällt kan ha en påverkan på organisationer (Meyer & Rowan, 1977; Sahlin- 

Andersson 1996; Rövik, 2008). Czarniawska och Sevón (1996) hävdar att studerande av 

förändringar är en viktig aspekt för att kunna avslöjar existerande organiseringsmönster. 

“A smoothly run, well-rutinized organization does not offer much insight to a resarcher. 

Things go well because they go well; this might be due to successful routines or to a 
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receptive market, and only a change can reveal the makings of success” (Czarniawska 

& Sevón, 1996, s. 1) 

3.4.4 Idéspridning  

Nya sätt att organisera verksamheter har påverkats av ständig idéspridning inom olika 

organisationsfält (Sahlin-Andersson, 1996). Vissa av dessa idéer får stor slagkraft och 

blir något Erlingsdottir (1999) förklarar hamnar på modet medan andra faller bort. 

Författaren förklarar att de idéer och modeller som blir på modet, blir legitima 

problemlösningar där organisationer inspireras till att ta efter och finna paketlösningar 

till ett internt handlande. Detta kan ge upphov till likhet mellan organisationer då dem 

bygger på samma ideal. Czarniawska och Sevón (2005) hävdar dock att bara för att 

organisationer har samma tankevärldar betyder det inte att organisationer klonas till att 

bli exakt likadana, utan samma idé kan bli väldigt olik när den omsätts av olika aktörer 

inom en organisation. Czarniawska och Joerges (1996) förklarar idéspridning var en 

process där en idé reser mellan tid och rum och ständigt formas av parter som på något 

sätt kommer i kontakt med idén. Vidare benämner författarna att nya idéer är sällsynta 

och att det huvudsakligen är redan existerande idéer som tar form någonstans och 

översätts inom en organisation, där idén får en ny innebörd. 

 

3.4.5 Idéer förändrar organisationer  

Grunden till att studera förändring som olika typer av kedjor eller processer av 

översättningar sträcker sig till Bruno Latour och Michel Callons studier från tidigt 

1980-tal, där författarna poängterar att det endast är individer som kan driva vidare ett 

koncept och skapa kraft för att få konceptet till att överföras (Callon & Latour, 1986). 

Dessa teorier utvecklades så småningom av Czarniawska & Joerges (1996) till att kunna 

översättas inom organisationsteorin, där författarna utvecklade en översättningsmodell i 

syfte att skapa förståelse för hur förändringsprocesser går till. I många sammanhang ses 

översättningsmodellen vara ett verktyg som möjliggör att lokala, detaljrika och 

motsägelsefulla aspekter sätts i kontrast med något generellt, vilket bidrar till förståelse 

för hur en idé kan få olika former och betydelser i olika sammanhang och 

organisationer. Robson (1991) hävdar att översättningen blir användbar då man söker 

ökad förståelse mellan sambandet av ett styrinstrument och dess kontext. Detta då 

översättningen fångar upp olika aktörers samspel under förändringsprocessens gång 

vilket skapar förståelse för utfallet av förändringen. 
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3.5 Översättningsmodellen  

En översättningsprocess viktigaste drivkraft är energi, detta för att idén ska kunna få 

spridas inom en organisation (Czarniawska & Joerges, 1996). Författarna förklarar 

vidare att en idés resa börjar med att någon får kännedom om idén, antingen genom att 

någon läser om den eller hör om den. Så kallade idébärare sprider sedan idén vidare i 

organisationen där dessa parter är en del av normskapande för hur idéerna omvandlas 

till handlingar. De parter inom organisationen som tar åt sig idén, översätter den och 

slutligen omsätter den i sina handlingar kallas för idéanvändare. Utifrån 

översättningsmodellen har Lindberg och Erlingsdottir (2005) vidare brutit ner hur 

översättningen går till. Författarna beskriver här olika moment som sker i en idés resa i 

dess tid och rum. Dessa moment benämns vara; lösryckning, paketering, mottagning, 

handling samt institutionalisering.  Momenten kan ses som en beskrivning av hur 

förändringen går till, dock poängterar författarna att en idé inte nödvändigtvis måste 

passera alla dessa steg för att den ska sättas i handling och institutionaliseras. För att få 

en bredare förståelse om vad som händer i varje moment har vi även valt att ta hänsyn 

till andra författares teoretiska ramverk om hur en översättning ser ut, så som Rövik 

(2008) virusteori, samt Sahlin -Andersson (1996). 

 

Lösryckning; I denna fas hämtas idén eller rycks loss från ett sammanhang, exempelvis 

kan det vara en viss tid eller plats. Idén är i detta steg kontext lös vilket är en 

förutsättning för att idén ska kunna omtolkas och kunna formas om till ett nytt 

sammanhang (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Idéerna flyter dock inte omkring fritt 

utan har fortfarande koppling till vissa andra idéer som visat på framgångsrika resultat i 

andra sammanhang. Framgångsfaktorn av dessa idéer kan ses fungera som en 

immateriell tillgång, vilket gör att idéerna snabbt får spridning (Lindberg & 

Erlingsdottir, 2005). Rövik (2008) tillägger att strävan till att överföra olika praktiker är 

en direkt avspegling om en önskan av att imitera framgångsrika koncept. Lillrank 

(1995) tillägger dock att en identifierad praktik väldigt sällan kan överföras rakt av från 

organisation till organisation, utan behöver modifieras. I sammanhang beskriver Rövik 

(2008) likheten med hur ett virus och framgångsrika organisationers idéer båda är 

uppbyggda utifrån skal och kärnor. Där skalet symboliserar en form av inbakad språklig 

etikett så som JIT eller TQM etc. som är lätt att kommunicera samt väl synlig, medan 

kärnan innehåller olika formulerade huvudprinciper och handlingsrecept. 
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Paketering; Idéer som färdas mellan tid och rum måste förpackas, vilket innebär att den 

översätts i någon form. I paketeringsfasen sker presentationen av idén i form av olika 

handlingsplaner som innebär att problemlösningar framlyses samt orsak-verkan 

samband. Vid denna presentation ligger det stor vikt att kunna presentera idén som en 

generell lösning där praktisk användbarhet belyses, detta för att den skall bli mottaglig 

av individerna inom organisationen. För att få idén till att hamna på modet, måste den 

också framstår som unik och framgångsrik, annars finns det risk att idén faller bort och 

inte accepteras av individerna inom organisationen (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). 

Rövik (2008) tillägger att under paketeringen blir en organisations idé mindre beroende 

av sitt tidigare ursprung då den plockas ut ur sin ursprungliga kontext och omformas, 

vilket gör att den blir lättare överförbar till organisationen. 

 

Mottagning; I mottagningsfasen packas idén upp och möter den befintliga praktiken 

och dess erfarenheter. Här möter idén det tidigare ledarskapet samt de tidigare sätten att 

styra och organisera verksamheten (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). I sammanhanget 

nämner Rövik (2008) kontextualisering, som innebär att när idén införs i andra 

organisatoriska sammanhang och praktiker kan det leda till att konflikter och 

motstridighet uppstår, då tidigare accepterade rutiner och handlingar ifrågasätts. Rövik 

(2008) förklarar vidare att på samma sätt som personers immunförsvar är olika, tar det 

olika lång tid innan ett virus slår ut. Något författaren menar gör att olika organisationer 

tar det olika lång tid vid accepterandet av en idé, denna period förklarar författaren som 

inkubationstid. Att det tar olika lång tid förklarar författaren var något som utmanar den 

klassiska institutionella teorin om att nya framgångsrika idéer snabbt implementeras och 

översätts i organisationen. Författaren framhäver i detta sammanhang betydelsen av tid 

när det gäller implementeringen av idéer samt translatorers roll i att sprida idén vidare. 

Det kan tillexempel vara genom en modell eller prototyp. Sahlin - Andersson (1996) 

tillägger att tiden är viktigt att ha i åtanke då en vilja till förändring inte alltid definieras 

av öppenhet och kreativitet utan av traditioner och social kontroll, vilket kan försvåra 

översättningsprocesser. Detta innebär att översättning av en idé kan skilja sig markant 

från vad organisationen tänkt sig från början till hur idén faktiskt översätts i praktiken. 

Detta då idén anpassats till den rådande miljön där den får en ny form och mening 

(Sahlin- Andersson, 1996). Rövik (2008) tillägger att när en idé introduceras sker oftast 

en form av omdöpning, vilket innebär att den språkliga etiketten byts ut och ett lokalt 

begrepp skapas istället. Denna omdöpning menar författaren är viktigt för att 
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organisationen ska kunna identitetsmarkera sig själv, det vill säga uppvisa 

självständighet och inte något representativt. Omdöpningen fyller samtidigt en funktion 

av att kunna få med individerna inom organisation att stå bakom idén och minska sitt 

motstånd mot den. I sammanhanget nämns till exempel att ordet “privatisering” ofta 

klingar negativt i den offentliga sektorn, men då målstyrning är något som måste 

förekomma i alla organisationer menar författaren att man genom omdöpning kan göra 

att individer inom den offentliga sektorn lättare tar åt sig idéer som är inspirerade från 

den privata sektorn. 

 

Handling; Handling är den fas som innefattar själva tillämpningen av idén i 

organisationens verksamhet. Under denna fas beskriver Rövik (2008) det som att viruset 

går från smitta till syndrom. Detta kan ske genom någon form av strukturerad 

handlingsplan som förser idén med konkreta egenskaper för hur den ska konkretiseras i 

verksamheten, något Lindberg och Erlingsdottir (2005) kallar materialisering. I 

sammanhanget nämner Rövik (2008) hur handlingar kan skapas antingen utifrån en 

hierarkisk översättningskedja eller en svampmodell. I den hierarkiska 

översättningskedjan beskriver författaren ledningen vara den part som huvudsakligen 

för in nya organisationers idéer in en organisation. Översättningskedjan löper vertikalt 

där den formella hierarkiska auktoriteten står för att vara den viktigaste kraften för 

översättning och spridning av idéer neråt i de interna enheterna. I denna process till att 

skapa handlingar, ses ledningen begränsa individers frihet till att kunna tolka och 

anpassa de givna idéerna i de lokala praktikerna, då förslag som ligger utanför de 

fastställda ramarna inte accepteras. Spridning och översättning av idéer som leder till 

konkreta handlingar, inom denna teori, bygger alltså på ett direkt överförande mellan 

den övre ledningen och de anställda, där en enhet blir tilldelad en färdig version av en 

idé och hur den skall översättas till de lokala praktikerna. I den allt mindre rationella 

översättningskedjan benämner författaren svampmodellen, som utgår ifrån tanken att 

översättningar av idéer kan utlösas samtidigt inom organisationen på flera platser och 

skapa handlingsmönster. Författaren förklarar att likt svampar kan framväxten av olika 

översättningar ske inom organisationen genom addering, subtrahering och omvandling 

av idén. Adderingen och subtrahering innefattar en process av att olika element tilläggs 

respektive tas bort från en idé när den håller på att översätts till organisationen. 

Omvandlingen är själva ändringen av praktiker och de handlingsmönster som görs inom 

den lokala verksamheten. Omvandlingen uppstår när det som översatts, utvecklats så 
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pass mycket att den nu framstår som en lokal innovation och inte längre något 

representativt, vilket leder till att nya handlingar formas. Svampmodellen visar på hur 

individer inom en organisation ständigt formar en generell modell och omvandlar den 

till något eget i sina lokala praktiker (Rövik, 2008). 

 

Institutionalisering: När en idé översätts och tillämpas i praktiken är det sista steget 

institutionalisering, vilket innebär att idén kontinuerligt upprepats och blivit något som 

tas för givet bland organisationens medlemmar (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). När 

denna upprepning uppstår går idén mot att ha blivit institutionaliserad, vilket också är 

sista steget i en idés resa från en kontext till en annan. Detta innebär att andra 

organisationer kan översätta det som har institutionaliserats och göra det till något eget. 

Rövik (2008) tillägger att när en idé väl institutionaliseras kan den komma att pendla 

mellan inaktivering och reaktivering, som innebär att idén “uppför sig” i en varierad 

form av aktivitet, där den kan gå från att vara väldigt aktiv till att nästan gå in i viloläge 

(Rövik, 2008). 
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3.6 Analysmodell  

Utifrån den teoretiska referensramen har vi utformat en analysmodell. Analysmodellen 

förklarar hur en idé, i detta fall Lean, hämtat från tillverkningsindustrin, överförs in i 

sjukvårdsorganisationer genom en form av översättning. Genom översättningsmodellen 

kan djupare förklaring göras för hur sjukvårdsorganisationer implementerar och 

använder sig av idén. Genom de olika faserna lösryckning, paketering, mottagning, 

handling och institutionalisering kan vidare ökad förståelse skapas för vilka svårigheter 

samt möjligheter som sjukvårdsorganisationer upplever när en nu idé implementeras 

och används. 

Figur 4- Analysmodell 
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4 Empiri  
 

Kapitlet avser att presentera det insamlade datamaterialet om Qulturum, 

Kvinnokliniken samt Onkologklinikens Lean Healthcare arbete. Kapitlet beskriver 

respondenters syn på hur Lean Healthcare arbetet ser ut idag, hur det har varit, och 

vilka områden och processer i verksamhetsstyrningen som berörts av denna förändring. 

För att tydliggöra strukturen följer kapitlet en uppdelning där bakgrund om Qulturum 

och klinikerna först görs och sedan förklaring om hur klinikerna implementerat och 

använt sig av Lean Healthcare. 

 

4.1 Region Jönköping län  
I Region Jönköpings län finns tre sjukhus belägna, Värnamo sjukhus, Länssjukhuset 

Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö. Tillsammans erbjuder de hög specialistvård som 

är i ständig utveckling. Qulturum är ett utvecklings - och resurscenter som är beläget i 

Jönköping och som drivs av Region Jönköpings län. Qulturum leder och stödjer hälso- 

och sjukvården i region Jönköpings län och erbjuder kompetensförnyelse och moderna 

hjälpmedel för att upprätthålla ett effektivt förbättringsarbete. Qulturum är den part som 

Värnamo sjukhus, Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö kan vända sig 

till när de söker utveckla ny kunskap om förbättring och utveckling rörande 

patientcentrering, processarbete, samverkan/vård flöde, kliniska förbättringar, 

ledarskap, patientsäkerhet och läkemedelsanvändning.  Lean är något som Qulturum 

använder i en strävan att erbjuda hälso- och sjukvårdsorganisationer utvecklings och 

förbättringsarbete (Bardon, 2016). 

 

4.2 Qulturum inspireras från tillverkningsindustrin 

Göran utvecklingsdirektör på Qulturum förklarar att han ser Lean vara ett verktyg som 

underlättar förbättringsarbeten då slöseri kan elimineras för att uppnå en mer effektiv 

vård. När vi frågar Göran (intervju 2016) hur och varför Lean Healthcare tillkom i 

Qulturum förklarar han;   

“Då vi är ett resurscenter som syftar till att bistå kliniker med nytänkt och kunskap föll 

det naturligt att inspireras av ett verktyg som Lean” 

När vi frågar hur Lean ursprungligen tillkom till Qulturum svarar Göran (intervju 

2016): 
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“Husqvarna och Scania lastbilstillverkning är de två verksamheter som inspiration har 

hämtats ifrån” 

Göran (intervju, 2016) förklarar att ledningsgruppen på sjukhuset blev erbjudna att 

genomföra en utbildning på Scania för att träna sin förståelse i processutveckling, där 

han poängterar: 

“Scania frågade oss om vi kunde förbättra deras företagshälsovård, och då vi fick bra 

personrelationer mellan varandra, detta ledde till att vi började utbyta kunskap och 

samarbete inleddes. Jag själv har även gått en månads utbildning på Toyota i Japan 

inom Lean där jag fick ett så kallat Toyota Production System certifikat för 

kvalitetsutveckling, vilket också förenklade att vi tog in Lean” 

 

Berit Lean instruktör (intervju 2016) förklarar i sammanhanget att även Husqvarna varit 

en inspirationskälla och Göran (intervju 2016) tydliggör att det var högsta ledningen i 

region Jönköpings län som tillsammans med personal från Husqvarna genomförde ett 

antal chefsutbildningar där kunskap kunde utbytas. Vidare förklarar Göran (intervju, 

2016) att mikrosystem är något som växt fram efter det att Lean började inspirera 

Qulturum. Han förklarar att Leans fem grundprinciper finns inbakade i detta 

mikrosystem och är något som har blivit en del av Region Jönköpings styrfilosofi. 

Mikrosystem består av sju frågeställningar som ska visa sjukvårdsorganisationer i 

Region Jönköpings län hur kvalitetsarbete och ständiga förbättringar uppnås inom 

organisationen.  

Figur 5- Mikrosystemets sju frågeställningar 

 

Vidare tillägger Berit (intervju 2016) hur sjukvårdsorganisationer kan använda sig av 

olika verktyg så som exempelvis PDSA och A3-ark för att kunna utforska sitt 

mikrosystem. Göran (intervju 2016) nämner att ett viktigt verktyg som växt fram efter 
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att Qulturum inspirerats av Husqvarna och Scania är “Lean spelen”. Detta var bland de 

första sakerna Qulturum utvecklade för att introducera Lean Healthcare vidare ner in i 

sjukvårdsorganisationer och ända ner på operativ nivå, där utbildningen sköttes av 

intern personal och användning av Lego var den metod som användes för att få 

personalen involverad i tänket: 

“Jag anser att göra och lära är bättre än prata och lära” (Göran, intervju 2016). 

 

4.3 Kvinnokliniken  

Värnamo sjukhus är beläget i Jönköpings län och på sjukhuset arbetar det cirka 1300 

personer där det finns 230 vårdplatser. Dagligen vårdas 165 personer, det utförs 20 

operationer, det föds tre barn på förlossningsavdelningen och totalt görs det 210 

läkarbesök dagligen. Kvinnokliniken på Värnamo sjukhus erbjuder hög medicinsk 

kompetens i förebyggande kvinnohälsovård men också i samband med graviditet, 

förlossning och gynekologi. På kliniken arbetar ungefär 100 anställda dessa består av 

läkare, barnmorskor, undersköterskor sjuksköterskor, vård administratörer samt 

kuratorer. Värnamo sjukhus vill i framtiden bli världens säkraste och mest effektiva 

lokala sjukvårdsystem. Sjukhusets lägger stort fokus på att upprätthålla ett stabilt flöde i 

vårdkedjan och jobbar aktivt med att förbättra verksamheten (Hammarsten, 2016).  

 
4.3.1 Qulturum erbjuder kvinnokliniken att arbeta med Lean  

Charlotte, Lean instruktör (intervju 2016) förklarar att Qulturum och sjukhusledningen 

haft en stor del i hur utveckling och förbättringsarbete i termer av Lean Healthcare skett 

inne på kvinnokliniken.  Hon förklarar att det var Qulturum tillsammans med 

sjukhusledningen som hade identifierat slöseri som de ansåg kunde elimineras i 

sjukhuset. 

“Man kan säga att vårt sjukhussystem bestod av en ledning som levde Lean och pratade 

väldigt mycket Lean, vilket också gjorde att Lean och förbättringsarbete fanns som 

incitament uppifrån men som successivt implementerat neråt efter önskan från 

verksamhetschefer” (Charlotte intervju 2016) 

Charlotte förklarar vidare att sjukhusområdet var snabba med att meddela och erbjuda 

sjukhusets kliniker att ta del av Lean Healthcare. Sedan fick varje verksamhetschef själv 

avgöra om de ansåg att de ville jobba med Lean Healthcare och ta del av utbildningen. 

Charlotte (intervju 2016) förklarar att kvinnokliniken hade en verksamhetsutvecklare 

som hade ett brinnande intresse för förbättrings- och utvecklings frågor, vilket hon 
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också tror gjorde att kliniken lättare kunde börja få in ett Lean Healthcare tänk i sina 

arbetssätt.   

 

 

 

Kvinnokliniken har länge jobbat utifrån ett förhållningssätt där de försökt skapa bättre 

förutsättningar för patienter med fokus på en processorienterad vård, dock inte i termer 

av Lean Healthcare (Ewa verksamhetsutvecklare, intervju 2016, Charlotte Lean 

instruktör, intervju 2016). Introduktionen av Lean Healthcare gjordes för ungefär 3-4 år 

sedan av sjukhusledningen och utvecklingsorganet Qulturum, där "Lean-spelet" 

genomfördes (Charlotte, intervju 2016). 

“Detta gjordes efter att ledningsmänniskor ansåg att kliniken hade ett flertal olika 

slöseri som behövde minimeras” (Charlotte, intervju, 2016) 

Charlotte (intervju 2016) anser att Lean- spelen var en startpunkt för ytterligare 

satsningar och vilja mot en förbättrad och effektiv vård, då spelen skapade nya insikter 

och medvetande bland personalen. Anki barnmorska (intervju 2016) förklarar att alla 

visste att de skulle gå Lean spelen men att ingen riktigt visste vad det skulle innebära 

samt vad de kunde förvänta sig. Anki förklarar vidare hur hon kände att Lean spelen 

skapade en ökad förståelse kring slöseri och effektivitet. Hon menar att alla under 

spelen kunde se hur flaskhalsar och dubbelarbete skapades. 

“Alla kunde se när något stannade upp” (Anki, intervju 2016) 

Sofia verksamhetsutvecklare (intervju 2016) förklarar att det blev väldigt symboliskt, då 

personalen såg innebörden av att göra fel och hur det påverkade andra parter i kedjan. 

Detta anser hon bidrog till att de på kvinnokliniken själva började tänka hur de kunde 

jobba med förbättringsarbeten. Ingmarie sjuksköterska (intervju 2016) förklarar att när 

de väl satt där så blev det en “aha” upplevelse som bidrog till en förståelse. Hon menar 

att om man inte hört talats om Lean Healthcare tidigare blir det svårt att veta vad det 

innebär: 

“Nu blev allt sebart på ett annat sätt” (Ingmarie, intervju 2016) 

Hanna barnmorska (intervju 2016) tillägger även hon att Lean spelen var användbart 

och nyttigt då alla kunde se när något stannade upp. Något hon menar på gjorde att 

problem enkelt synliggjordes.  

Anki barnmorska (intervju 2016) förklarar att kliniken under Lean utbildningen fick i 

uppdrag att kartlägga det som tog mest tid på de egna klinikerna samt områden som de 

kände kunde förbättras, 
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“Vi började med att dela in det som tog mest tid, där det fanns mest spring, jag som 

barnmorska upplevde många grejer som kunde bli bättre” (Anki intervju 2016) 

Charlotte Lean instruktör anser att Lean spelen var väldigt lärorikt då tillfället gjorde att 

budskapet lättare kunde förmedlas till olika individer inom organisationen. Sofia 

verksamhetutvecklare poängterar hur Lean spelen gjorde att personalen på kliniken fick 

en tydlig uppfattning om hur de kunde plocka in Lean Healthcare i den egna kliniken 

och vilka områden som kunde förbättras.   

 

4.3.2 Reaktioner på ett nytt sätt att arbeta inom kvinnokliniken  

När Lean Healthcare introducerades på kliniken förklarar Hanna barnmorska (intervju 

2016); 

“Det var väldigt positiv respons från alla.  Jag tror många av oss såg potentialen för 

just att det här kunde bli något bra och hur det kunde hjälpa oss i vår klinik” 

Charlotte Lean instruktör (intervju 2016) förklarar att enligt henne lyckades de på 

kvinnokliniken skapa en kraft bakom idén genom att få personalen att förstå vad de 

kunde göra för nytta på kliniken, både för patienterna och för personalen. Hon förklarar 

vidare att det inte var alla kliniker som tog åt sig av detta och gjorde det till något eget, 

andra kliniker bestämde att bara ledningsgruppen skulle gå Lean utbildningar. Hon 

menar att på de kliniker där endast ledningsgruppen gått Lean utbildningarna är inte 

resultaten de samma som på kvinnokliniken eftersom det inte ger slagkraft ända ner på 

operativ nivå. Sofia (intervju 2016) instämmer med Charlotte och anser att en stor 

framgångsfaktor till varför Lean Healthcare bemöttes på ett väldigt positivt sätt på 

kliniken var på grund av att individer kunde känna att de gjorde det som en grupp. I 

sammanhanget instämmer Anki barnmorska (intervju, 2016) och Hanna barnmorska 

(intervju 2016), de båda delar synen om att en stor bidragande faktor till ett bra 

mottagande på kliniken var att alla fick göra det samtidigt. Vidare förklarar de att detta 

gjorde att kunskapen kring Lean Healthcare hamnade på samma nivå redan från början, 

vilket resulterade till att egna slutsatser och uppfattningar kring vad Lean Healthcare var 

för något i ett tidigt skede kunde undvikas och en gemensam förståelse kunde formas. 

 

Mogen klinik  

Sofia (intervju 2016) berättar att arbetet mot en processorienterad vård har kliniken 

länge jobbat med och varit duktiga på. Dock blev det mer uppmärksammat efter att 

Lean Healthcare introducerades. Charlotte Lean instruktör (intervju 2016) berättar att 
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kvinnokliniken är en väldigt mogen klinik, då de ganska länge försökt jobba med 

förbättring av processarbeten. Hon förklarar att mycket av Leans principer redan fanns 

innan, men att det inte kallades Lean Healthcare. Detta är något hon anser har 

underlättat för att Lean Healthcare enklare kunde accepteras bland personalen. Hon 

poängterar även att kliniken har en egen akutmottagning vilket hon ser som en viktig 

förutsättning för att Lean Healthcare ska fungera. Detta då parter kan jobbar mer 

sammanvävt mellan varandra och hållbara rutiner kan upprätthållas.   

Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) förklarar att för henne är Lean 

Healthcare inget konstigt. Hon beskriver vidare att hon anser att Lean Healthcare kan 

tillbringar mycket positiva effekter om man vågar ta åt sig och testa. Detta då 

sjukvården ofta är väldigt stelbent vilket innebär att om man inte väljer att förändra kan 

man missar saker som kan tillbringa förbättring. 

“Som det har varit så kommer det vara, ungefär så tänker man, man vågar inte 

förändra” (Christina intervju 2016) 

Anki barnmorska (intervju 2016) förklarar sin syn på Lean Healthcare; 

“Jag tycker att det är häftigt, man tänker Toyota och löpande bandet. Att hela tiden 

effektivisera, och så ser man att det här kan vi implementera här och det tycker jag är 

häftigt” 

Eldsjälar gör Lean Healthcare attraktivt på kliniken  

För att få en verklig slagkraft av Lean Healthcare förklarar Charlotte (intervju 2016) att 

eldsjälar är något som avgör varför vissa kliniker lyckas bättre än andra med sitt 

förbättrings arbete. Detta då eldsjälar genom sin uthållighet och genom att konstant 

motivera personalen kan förändra förhållningssätt mot ett nytt tänk som Lean 

Healthcare innebär. Något som Sofia (intervju 2016) instämmer och tillägger; 

“Likt andra större organisationer som försöker genomföra en förändring, så krävs det 

en kunnig och inspirerande person. I vårt fall har Ewa, varit den eldsjäl som drivit på 

Lean arbetet då hon haft mycket kunskap kring ämnet och på så sätt inspirerat oss 

väldigt mycket” 

Även Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) förklarar att Ewa varit den 

stora framgången till att kliniken upprättat en effektiv struktur i verksamheten och hur 

de hela tiden uppmanats till att förbättra arbetssätt; 

“Detta har absolut varit en stor fördel att ha en sådan person i sammanhanget, någon 

som hela tiden driver det framåt” Christina (intervju 2016) 
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Ingmarie sjuksköterska (intervju 2016) anser även hon att det varit en stor fördel att 

kliniken haft Ewa som konstant drivit på utvecklingsarbetet och poängterar att Ewa var 

den som började implementera Lean Healthcare på riktigt inne på kliniken. Hon 

framhäver att Ewa som länge jobbat på kliniken också gjort att hon kunnat få stor tillit 

av de anställda. Hanna (intervju 2016) tillägger att hon ser Ewas långa tid på kliniken 

vara något som medfört att det blivit lättare att utbilda personalen internt och sprida 

positiv kunskap om Lean Healthcare. Hon menar att det blir lättare att lyssna och ta åt 

sig av någon som man redan känner och litar på. När vi frågar Ewa om vad som varit 

motivationen kring att vara en eldsjäl och införa Lean Healthcare på kvinnokliniken 

svarar hon: 

“Det är väl lite så att det har varit min uppgift som verksamhetsutvecklare att driva på 

saker och en del i det är ju att driva på förbättringsarbetet. Intresset av att ständigt 

förbättra och få patienten att må bättre är även en motivationsfaktor” Ewa (intervju 

2016) 

Större fokus på samarbete i kliniken 

Sofia verksamhetsutvecklare (intervju 2016) berättar att efter Lean Healthcare 

introducerades på kliniken, skapades Lean grupper. Dessa grupper innefattade personer 

med olika befattningar som skulle se till att kontinuerligt driva på ett förbättringsarbete. 

Hon förklarar vidare att de även försökt skapa en kultur där ett Lean Healthcare tänk 

genomsyrar allt processarbete, så att varje individ på kliniken känner att de kan komma 

med nya idéer och förbättringsförslag. 

Sofia (intervju 2016) förklarar;                                    

“Det är klart att man modifierar Lean för att anpassa den till verksamheten, för vi 

jobbar med människor. Det är ju inte bara att säga att nu ändrar vi här efter något som 

i grund och botten hämtats från tillverkningsindustrin.  Då vi jobbar med människor 

måste vi så klart anpassa Lean tänket” 

I sammanhanget kring anpassning nämner Charlotte (intervju, 2016) att 2017 kommer 

det införas en ny reglering av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Denna reglering 

innebär att man kommer mäta kostnad per patient (KPP). Vilket kommer innebära 

anpassning för samtliga kliniker. Vidare förklarar hon hur KPP kan ses som ett 

resultatmått som gör att Lean Healthcare arbetet förstärks då kostnader tydliggörs. Detta 

ger hälso- och sjukvården möjligheter till att söka jämförelser med andra verksamheters 

kostnadsnivåer och på så sätt kan man finna effektivare behandlingar som leder till en 

förbättrad helhet.  
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4.3.3 Svårigheter med Lean Healthcare på kliniken  

 

Osäkerhet kring Lean Healthcare och professioners roll 

Charlotte Lean instruktör (intervju 2016) förklarar att när något som Lean Healthcare 

introduceras är det väldigt lätt att det möter motstånd i form av att personer har 

förutfattade meningar kring arbetssättet. Hon menar att det är vanligt att individer oroar 

sig över att det har hämtats från den privata sektorn och därmed inte vet vad det kan 

innebära för dem själva. Denna förutfattade mening tror hon gör att individer många 

gånger inte vill ta åt sig av ett förändrat arbetssätt, vilket gör att de små förändringar 

som potentiellt kan gynna patienten och hela kliniken inte genomförs. Ingmarie 

sjuksköterska (intervju 2016) menar att det kan råda en begreppsförvirring kring Lean 

Healthcare, där nya begrepp som tillkommer med nya arbetssättet kan göra att individer 

får uppfattningen om att något är svårare än vad det egentligen är. Vidare förklarar 

Charlotte (intervju 2016) att hälso- och sjukvården är en väldigt komplex miljö där 

individer ofta, oavsett vilken profession, vill ha det på ett speciellt sätt. Hon menar att 

det kan vara svårt att ändra något helt då det är människor och inte produkter som man 

handskas med. Det gör att Lean Healthcare måste anpassas efter givna förutsättningar. 

 

När vi ställer frågan om motstånd möttes efter det att Lean Healthcare introducerades 

förklarar Sofia verksamhetsutvecklare att motstånd uppkom från olika parter i 

organisationen.  Ingmarie sjuksköterska (intervju 2016) förklarar att hon ibland men 

väldigt sällan kände av att vissa läkare utanför kliniken varit svårare att kommunicera 

med än andra. Charlotte Lean instruktör (intervju 2016) menar att svårigheter 

uppkommer mellan professioner då processen för en patient är väldigt komplex, vilket 

kan skapa svårigheter för att Lean Healthcare ska fungera då det inte alltid fungerar som 

planerat. Charlotte (intervju, 2016) förklarar; 

“Inom sjukvården är det flera olika yrkeskategorier som rör sig mellan olika 

avdelningar. Att då få dom att jobba extremt nära tillsammans som ett schweiziskt 

urverk är extremt svårt, det är inte enkelt i alla lägen, teoretiskt är det väldigt enkelt 

dock. Med det sagt så ser jag hur jag själv ibland är så inne i mitt att jag inte heller ser 

hur jag påverkar någon annan” 

Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) förklarar att hon själv inte anser 

att hon arbetar utifrån ett sätt där hennes professionella roll kunnat leda till skapandet av 

barriärer och potentiellt förhindrat arbetet med Lean Healthcare: 
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“Jag har mandatet att inte behöva göra något som har att göra med att klä på eller 

hålla täcket på patienten då jag är läkare och chef, men det är fullständigt främmande 

för mig. Därför utför jag ibland arbetsmoment som en sjuksköterska annars borde göra, 

vilket jag inte har några problem med” (Christina intervju 2016) 

Christina håller dock med Sofia och Ingmarie om att det ibland kunnat uppstå 

motvillighet från läkare utanför kliniken och poängterar dock att detta har att göra med 

hur man är som person. Christina förklarar vidare att det dock även förekom motstånd 

från andra yrkesroller när Lean Healthcare introducerades. Hon nämner ett exempel där 

ett försök gjordes mot att standardisera en process. Hon förklarar att de behövde tio 

extra sjuksängar för att få denna process att kunna sätta fart, men när hon frågade 

personalen om dessa sängar fanns nere i källaren, blev svaren väldigt sarkastiska och 

negativa, personalen menade att dessa extra sängar inte fanns. Men nere i källaren fanns 

exakt den typen av sängar som behövdes. Hon poängterar i sammanhanget att detta 

visar på motstånd som förekom från annan personal än från läkarna. Även Charlotte 

menar att hon känt av motstånd, bland annat när hon fick i uppgift att “Leana” ett 

förråd. Hon förklarar att under denna process märktes det att individer reagerade 

frånvarande när hon ställde vanliga frågor som: 

“Varför ligger dessa blanketter här” 

Charlotte (intervju, 2016) förklarar att hon finner det vara ganska intressant hur känsligt 

det kan bli när man börjar röra runt och ifrågasätta tidigare arbetssätt. Hon tror att 

svårigheter vid implementeringen av Lean Healthcare framförallt uppstår när man ska få 

personalen att förstå hur de små förändringarna kan leda till en förbättrad helhet. 

”Jag tror det finns en svårighet att bryta ner “Jaget” i arbetet inom och mellan olika 

yrkesgrupper. Detta då de alla har olika syner på vad som är bäst i den givna 

situationen” 

 

Svårigheter med Lean grupper 

Ingmarie sjuksköterska intervju (2016) förklara att innan Lean Healthcare tillkom till 

kliniken så använde sig kliniken av processgrupper som ansvarade för 

förbättringsarbetet. När Lean Healthcare introducerades bildades dock även Lean-

grupper. Dessa grupper skulle tillsammans med processgrupperna förbättra klinikens 

arbetssätt och olika processer.  Hon förklarar att det uppstod svårigheter när Lean 

grupperna tillkom, då det blev för mycket fokus på vilken grupp som skulle göra vad. 

Vilket gjorde att det blev låsta positioner och att personalen var rädd att trampa varandra 
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på tårna. Sofia verksamhetsutvecklare (intervju 2016) förklarar att kliniken bemötte 

detta genom att se till att processarbetet istället skulle ingå i Lean arbetet. 

“Det gick inte att ha två olika grupper, så vi slog ihop grupperna, vilket medförde att vi 

kunde uppnå ett bättre samarbete, som också blev tydligare” 

  

Svårigheter kring att balansera förbättringsprojekt samt barnmorskebrist som 

försvårar ett Lean Healthcare arbete.  

Anki barnmorska (intervju 2016) och Hanna barnmorska (intervju 2016) förklarar en 

annan typ av svårighet som uppstått vid klinikens Lean Healthcare arbete. De nämner 

att de haft och har än idag har ett varierande patientflöde vilket försvårat situationen och 

att de även brottats med barnmorskebrist. Anki (intervju 2016) förklarar att det 

uppkommit stress som en följd av detta, då de försökt att nå goda resultat med Lean 

Healthcare men inte lyckats.  Sofia (intervju 2016) tillägger i sammanhanget: 

“Det är ju barnmorskebrist så vi är ju underbemannade, vilket gjort att vårt 

utvecklingsarbete har hackat då och då” 

Ingmarie sjuksköterska (intervju 2016) förklarar att det i början blev för många Lean 

Healthcare projekt som sattes igång samtidigt, något som gjorde att personalen fastnade 

och inte kom vidare med förbättringsarbetet. Hanna barnmorska (intervju 2016) delar 

denna syn och förklarar att: 

“I början var det stor fokus på att förbättra och skala bort allt som inte gynnade 

patienten. Så ska man ju egentligen tänka när det gäller Lean, liksom ta bort allt som 

inte ger något, men där kunde jag känna att det blev lite för stort fokus på för många 

små delar. I vissa fall tycker jag det kunde ha varit mer effektivt om vi hade gått in mer 

på djupet och på ett få enskilda ställen istället”. 

Anki barnmorska intervju (2016) tillägger; 

“Grundtanken är ju att man ska skala bort allt som inte skapar värde, men det är svårt, 

för vi har många flöden på förlossningen och handskas med patienter, inte produkter” 

 

4.3.4 Förändring av lokala praktiker  

Introduktionen av Lean Healthcare har vidare påverkat olika huvud och delprocesser i 

kvinnokliniken mot en strävan att kunna uppnå effektivare flöden (Ewa 

verksamhetsutvecklare och barnmorska, intervju 2016). 
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Visualisering prioriteras 

Sofia verksamhetsutvecklare (intervju 2016) förklara att kliniken idag använder sig 

mycket av visualisering och att detta uppskattas bland personalen. Hon förklarar hur 

användandet av ett så kallat spagettidiagram enkelt kunnat skapa förståelse för hur 

mycket spilltid som förekommit vid olika processer och hur detta verktyg medfört en 

bättre organisering och struktur på kliniken:  

“Första gången vi använde oss av spagettidiagrammet, ritade vi upp korridorerna med 

de olika rummen och antecknade var olika saker hämtades. På detta sätt kunde vi enkelt 

visualisera vårt spring och spill. Resultatet blev att vi kunde samla sakerna i ett rum 

vilket medförde att spring minskade” (Sofia, intervju 2016) 

Hanna, barnmorska (Intervju, 2016) poängterar att hon anser detta vara ett viktigt 

verktyg, då personalen innan lätt kunde bli frustrerad av att ständigt bli avbruten genom 

att behöva hämta verktyg eller material på flera olika ställen. Samtidigt kände hon hur 

spagettidiagrammet skapade en förståelse för hur mycket onödigt spring som sker på 

kliniken. 

Anki barnmorska (intervju 2016) tillägger; 

“Patienten blir ju också tryggare när denne vet att man sitter ner med den istället för 

att springa efter ett instrument” 

 

Figur 6- Spagettidiagram 

 

Ewa verksamhetsutvecklare och barnmorska (intervju 2016) förklarar vidare att 

förbättringsarbeten som idag pågår markeras med Gul. Grön färg används vid färdiga 

förbättringsarbeten och vit färg betyder att en process är identifierad. 

“Detta visualiserar man” (Ewa, intervju 2016) 
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Charlotte (intervju 2016) tillägger att enkla saker så som post-it lappar även används för 

att tydliggöra olika idéer och påminnelser. Charlotte (intervju, 2016) förklarar att 

visualiseringen är en viktig del i uppfyllandet av Lean Healthcare, detta för att 

tydliggöra positiva aspekter men även för att framhäva fel som uppstår. 

“Om vi inte vet hur vi gör så vet vi inte heller när det avviker” Charlotte (intervju 

2016) 

Sofia verksamhetsutvecklare (intervju 2016) tillägger att hon anser det vara viktigt med 

visualisering då det kan vara svårt för individer som inte är insatta i det teoretiska att 

förstå vad man är ute efter. Därför blir det viktigt att kunna ha en nära koppling till det 

praktiska, där resultat redovisas för att tydligt kunna se effekterna av vad som görs. Ewa 

(intervju 2016) förklarar att olika resultat ofta redovisas ute i hallen, i form av diagram 

som hängs upp, dessa kan personalen titta på. På så sätt skapas en gemenskap där alla 

kan känna delaktighet, samtidigt som de kan få en uppfattning för hur nuläget med olika 

resultat ser ut. 

 

Verktyg för problemlösning 

Anki barnmorska (intervju 2016) förklarar hur kliniken börjat märka upp saker på ett 

mycket bättre sätt än innan. Samt att rätt sak alltid ska befinna sig på rätt plats vid rätt 

tillfälle. 

“Sprutorna ska finnas på ett specifikt ställe i salen oavsett i vilken sal du kommer in på, 

så ska man veta att de finns där” (Anki intervju 2016) 

Detta anser hon varit en stor vinning med införandet av Lean Healthcare på kliniken. 

Sofia (intervju 2016) tillägger att strävan mot att rätt instrument och annat material ska 

finnas på rätt plats vid rätt tillfälle är något som de ständigt försöker eftersträva. Hon 

menar det vara en viktig del i ett effektivt processarbete, dock poängterar hon att det 

fortfarande kan bli bättre. Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) menar 

även att kliniken strävar efter att organisera och strukturerar sina förråd och skåp bättre 

än innan: 

“Det är oerhört mycket standardisering kring städning och organisering där verktygen 

ska ligga rätt, och utmärkning av skåp ska vara tydlig.” 

Ewa (intervju 2016) beskriver att processarbetet har blivit bättre sedan Lean Healthcare 

infördes men att de hade kunnat komma mycket längre om resurserna varit större och 

bemanningen mer jämn. Sedan Lean Healthcare introducerades är förråden mer 

“Leanade” än innan (Sofia intervju 2016). Detta förklarar hon inneburit att de märker 
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ut mycket mer idag för att synliggöra när något börja ta slut eller när något saknas. Sofia 

(intervju, 2016) tillägger att dessa aspekter är viktiga för att minska fel som sker av 

personal. Ewa (intervju 2016) förklarar vidare att A3 och 5 varför vara verktyg som 

kliniken aktivt använder sig av och något som växt fram efter att Lean Healthcare 

introducerades;   

“Man får en väldigt bra överblick av en A3:a , där ser du allt” (Ewa intervju 2016) 

A3 är ett viktigt verktyg för kliniken då varje individ som känner att det finns utrymme 

för förbättring i någon process eller arbetssätt kan påvisa detta genom A3:or. Med hjälp 

av A3 verktyget kan en förbättring testas för att se om det kan bli bättre i framtiden 

(Sofia intervju 2016). Ewa (intervju, 2016) fortsätter med att förklara hur verktyget 5 

varför hjälp kliniken att kunna ta upp problem till ytan och ifrågasätta varför saker och 

ting uppstår. 

”På detta sätt förstår vi lättare varför problem uppstår och hur vi kan göra något åt 

det” (Ewa, intervju 2016) 

Kvinnokliniken har även infört ett nytt dataprogram så kallat ”sitburken” där det 

erbjuds gynekologisk cellprovskontroll på ett effektivare sätt (Ingmarie sjuksköterska 

intervju 2016).  Hon förklarar hur programmet är utformat på ett sätt där inbokning av 

patienter kan göras mer smidigt vilket förbättrat patientflödet, detta då programmet 

medfört att patienter inte längre behöver åka från kvinnokliniken i Värnamo till andra 

kliniker i andra säten för att kunna träffa tillgängliga läkare. 

”Det är ett Lean tänk. Idag försöker vi samordnar så mycket tider som möjligt just för 

att effektivisera, spara på miljön, spara tiden för oss och spara tiden för patienten” 

(Ingmarie, intervju 2016) 

En annan typ av effektiv åtgärd som införts är vid abortprocessen, där de använder sig 

av redan färdiga påsar: 

“Vi använder oss av färdiga påsar för att det ska gå lite snabbare. Påsarna innehåller 

instrument och delar som behövs för att kunna utföra processen på ett så smidigt sätt 

både för oss men även för patienten.” Sofia (intervju 2016).  

Christina läkare och verksamhetschef förklarar; 

“Det vi uppnått med Lean är att se till att göra de enkla grejerna, som att se till att 

saker står på rätt plats, i rätt mängd och i rätt tid” 
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Kliniken inspireras av andra klinikers sätt att arbeta   

Charlotte Lean instruktör (intervju 2016) förklarar att man på kliniken även aktivt 

använder sig av PDSA- hjulet 

“De jobbar aktivt med detta verktyg” (Charlotte, intervju, 2016) 

PDSA- hjulet används när kliniken vill göra förbättringar i det dagliga arbetet. 

Verktyget som kvinnokliniken tilltalar förbättringshjulet, är ett effektivt sätt att visa i 

vilken fas ett förbättringsarbete/projekt befinner sig i (Ewa, intervju 2016). Ett 

förbättringsarbete som genomfördes genom PDSA hjulet var Fast-trackingprocessen 

(koniseringsprocessen). Elin läkare (intervju 2016) förklarar att hon inspirerades av 

Linköpings sjukhus och valde att införa arbetssättet på kliniken, då de själva kunde göra 

det mycket bättre:    

“Jag hade sätt att det kan fungera så mycket bättre än på det sättet som vi gjorde, 

samtidigt som processen gjorde att vi kunde utnyttja vår egen kapacitet på ett bättre 

sätt” (Elin intervju 2016) 

I Plan-fasen genomfördes en plan där kliniken bestämde sig för att mäta konisering dag 

var fjärde månad (jämna veckor) där de vidare bestämde för att operera 10 personer per 

operationsdag från tidigare 4. Sedan genomfördes en riskanalys för att se över vilka 

risker detta kunde innebära. Samt hur kliniken kunde göra för att förbättra hela 

processen. I Gör-fasen genomfördes två testoperationer för att se hur det fungerar, 

förankra och testa förbättringsförslag. I Studera-fasen studerade kliniken utfallet där 

testgångarna hade utfallit mycket bra. I denna fas sammanställdes även patientnöjdheten 

för att se hur patienters reaktioner var. Kliniken kunde se att operationstiderna hade 

blivit betydligt kortare med det nya arbetssättet. Kliniken gjorde uppföljning i form av 

att de rankade risker i olika grader där förslag lämnats för åtgärder. I Agera-fasen 

infördes det nya sättet att arbete som en rutin hösten 2014. Denna rutin har inneburit att 

kliniken kan operera fler patienter idag än tidigare, från att tidigare kunna operera 4 

patienter till att idag kunna operera 10 stycken per tillfälle. 

 

Fast Tracking processen 

Vidare förklarar Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) hur Fast 

trackning operationer är tydligt utformade enligt ett Lean koncept. Fast trackning 

processen är en process som innebär att man opererar bort en bit från livmodertappen 

vid en cellförändring. Processen har visat sig vara en framgångsrik då det medfört 

positiva effekter vid hantering av patienter, organisering och tidsaspekter. Elin läkare 
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(intervju 2016) förklarar att ett flertal aspekter kunnat effektivitets sedan processen 

infördes. Bland annat nämner hon hur patienter kan behandlas effektivare och snabbare, 

samtidigt som man kan behandla flera i taget än innan. Tydlighet och struktur har 

medfört att kliniken kunnat reducera antalet verktyg som används under processens 

gång med 60 % vilket gjort att onödig tid inte läggs på diskning, leta verktyg/instrument 

samt på sterilisering. Under processen används lokalbedövning istället för narkos, vilket 

gjort att patienter kan gå hem samma dag som behandlingen utförs. Detta är en skillnad 

från hur det var innan då patienter varit extremt trötta dagen efter och var tvungna att 

stanna kvar längre (Elin läkare, intervju 2016). Kliniken har lyckats forma ett 

sammanvävt team vilket gjort att tydligheter mellan individer förbättrats, detta har 

medfört att standardisering verkligen kunnat fungera (Christina, intervju 2016).  

Elin (intervju, 2016) avslutar med att nämna: 

“Jag tror att en stor del av framgången har varit tack vare att vi efter varje gång har 

utvärderat för oss själva i gruppen om vad som gått bra samt vad som kan bli ännu 

bättre” 

Figur 7- Fast Tracking Processen 
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4.3.5 Nya perspektiv blir något som tas för givet  

Efter att Lean Healthcare gett slagkraft och aktivt börjat användas inom kliniken är 

uppfattningen kring effektivitet och förbättring något som idag genomsyrar det dagliga 

arbetet och tankesättet på kvinnokliniken (Ewa verksamhetsutvecklare och barnmorska 

intervju, 2016). Sofia verksamhetsutvecklare (intervju, 2016) tillägger att tänkesättet på 

kliniken efter att Lean Healthcare introducerades har blivit att de alltid tänker 

förbättring, speciellt utifrån patientens perspektiv. Sofia (intervju, 2016) förklarar vidare 

att de på kliniken skapat sig en kultur som gör att de flesta tänker förbättring, både för 

personalen men framförallt för patienten. 

“Det ska vara lätt att göra rätt, och det ska vara svårt att göra fel. Det är ju det som är 

tanken och det är många som har det tänket här” (Sofia, intervju 2016) 

Hanna barnmorska (intervju 2016) förklarar även hon att tanken är att när någon av 

personalen ser ett problem så ska de ta initiativet till att göra något åt det. Charlotte 

Lean instruktör (intervju, 2016) menar att Lean Healthcare har påverkat hela hennes 

tankegång, även när hon är hemma; 

“Ett exempel som jag har är när man lägger disken på diskmaskinen istället för i 

diskmaskinen. Vilket egentligen är ett störningsmoment då det både bromsar upp 

effektiviteten men också skapar dåliga rutiner. Det handlar om att använda energin till 

rätt saker och inte göra onödiga saker, det är det vi tänker” 

Christina läkare och verksamhetschef (intervju 2016) tillägger även hon hur Lean 

Healthcare påverkat henne till att se möjligheten i olika saker på ett annat sätt; 

“Nä men asså jag till och med Leanar min egen frukost. Jag tänker på det nonstop, hur 

jag ska ta min tekopp hur jag ska ställa den etc., bara för att spara och effektivisera 

tiden” 

När vi frågar om det är denna typ av tankesätt som hon försökt få in på kliniken svarar 

Christina (intervju 2016);   

“Ja precis, för att effektivisera, vilket underlättar för hela kliniken och för våra 

patienter” 

Ewa (intervju, 2016) förklarar att tankesättet som hon försökt få in på kliniken är att 

Lean Healthcare handlar om att ta lärdom från varandra för att lyckas med att uppnå 

ständiga förbättringar och skapa en miljö där kreativitet och sammanhållning existerar. 
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Tabell 4- Implementering och användning av Lean Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnokliniken 

Implementering 

Ett utvecklingsorgan erbjuder Lean  Healthcare till kliniken samt driver på arbetet 

Lean spelen genomförs där alla på kliniken gör detta tillsammans  

Positiv respons - en stor vilja till att arbeta med Lean 

En mogen klinik 

Eldsjälar driver på implementeringen 

En hög samarbetsvilja existerar vilket underlättar för att individer tar åt sig av Lean 

Kompetenta ledare existerar på kliniken 

En omdöpning av Lean sker för att göra det mottagligt på kliniken 

  

Användning 

Process- och Lean grupper införs 

Visualisering ökar (Spagettidiagram, White board-tavla, idé-tavla) 

5s- används 

Standardisering 

Förbättringsarbete- A3 och PDSA används aktivt 

Processkartläggning 

Fast-tracking - En Lean process 

Ständiga förbättringar 

Låta personalen vara delaktig - Ökad teamwork 
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4.4 Onkologkliniken  

Onkologkliniken är ett av Ryhov sjukhus kliniker, beläget i Jönköping. Kliniken arbetar 

med att behandla och förebygga cancersjukdomar. Idag jobbar det runt 100 medarbetare 

på kliniken vilket innefattar administratörer, kuratorer, radiofysiker, undersköterskor, 

läkare samt specialistsjuksköterskor. Kliniken är väldigt aktiv i sin forskning för att 

kunna bidra med bättre behandlingar och omvårdnad för sina patienter (Lundh, 2016). 

 

4.4.1 Qulturum erbjuder kliniken att arbeta med Lean Healthcare  

Per verksamhetschef (intervju 2016) förklarar att den första kontakten onkologkliniken 

hade med Lean Healthcare var efter det att Qulturum erbjöd dem att göra Lean spelen. 

Han nämner även att han själv skrivit en masteruppsats om Lean vilket medförde att han 

var väldigt positivt ställd till införandet av Lean Healthcare på kliniken. Han förklarar 

att de erbjöd Lean utbildningar där all personal erbjöds att gå utbildningen. Per 

(intervju, 2016) försätter med att förklara att Lean spelen var den faktor som skapade en 

stor förståelse bland de anställda då det gjorde att alla fick samma kunskap redan från 

början. Han anser att Lean spelen var något som gav större slagkraft än om han själv 

skulle förespråka för det arbetssätt som Lean Healthcare innebär: 

”Det var en riktig inspirationsdag, det var nog mycket aha upplevelse för många” (Per 

intervju 2016) 

Viktoria vårdenhetschef (intervju 2016) menar att Lean spelen tillförde mycket till 

kliniken, då det skapades nya perspektiv. Mattias läkare (intervju 2016) instämmer med 

Viktoria och förklarar vidare vad de fick göra under denna dag: 

”Vi gick igenom Lean och fick utföra övningar där vi byggde med Lego för att få in 

tänket om hur förbättringsarbete inte måste vara något komplicerat” 

Personalen blev under Lean spelen indelade i grupper där de fick lösa olika problem, 

något Kirsten läkare (intervju, 2016) förklarar. Hon tillägger att under spelen fick de 

ökad förståelse för hur flaskhalsar uppstod. Lean spelen blev något lärorikt för 

personalen då det skapade nya synsätt på hur förbättringsarbete kunde medföra bättre 

förutsättningar för klinikens patienter (Maria specialistsjuksköterska intervju 2016). 

Emelie specialistsjuksköterska (intervju 2016) menar att Lean spelen för henne blev 

något som bröt vardagen, hon poängterar: 

“Det blev en form av trigger för många på kliniken, man ville fortsätta göra någonting 

bättre. Man tänkte att detta kan bli något bra för vår klinik” 
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4.4.2 Reaktioner på ett nytt sätt att arbeta på inom kliniken  

Tidigare rutin går i linje med Lean Healthcare 

Kliniken hade redan innan Lean började introduceras jobbat med någon form av 

förbättringsarbete, dock kallade kliniken inte det för Lean, nu sattes istället en etikett på 

det, men också att de tog det ett steg längre (Anna specialistsjuksköterska intervju, 

2016). Emelie specialistsjuksköterska intervju 2016 förklarar hur etiketten skapade ett 

högre medvetande bland personalen, Viktoria (intervju 2016) tillägger: 

”Lean spelen blev en katalysator för att komma igång och trycka på lite till” 

Strålbehandlingar i sig kräver en väldigt hög teknologi, vilket innebär att när teknologin 

går framåt måste även kliniken utvecklas och anpassa sig (Anna, intervju 2016). Detta 

anser hon vara en aspekt som medförde att personalen på kliniken var positivt ställd till 

att börja arbeta med Lean Healthcare.  Klinikens patienttyp är även något som gjorde att 

personalen lättare såg hur ett Lean Healthcare arbete kunde bidra med positiva aspekter 

(Viktoria intervju 2016). Hon menar att då personalen på onkologkliniken är väl 

medvetna om hur viktiga ledtider är vid behandling av cancerpatienter, tror hon också 

medförde att motivationen var stor redan från början hos de anställda. Kirsten läkare 

(intervju 2016) förklarar i sammanhanget att hon anser att klinikens uppbyggnad kring 

att ha flertalet upprepade processer även gjorde att personalen på kliniken såg många 

fördelar med Lean Healthcare. Detta är något hon anser gjorde att inställningen var 

positiv redan från början. 

“Det är en sak att vänta på en bråckoperation eller en gynekologisk operation, men att 

få en behandling mot en dödlig sjukdom är ju en aspekt som skapar väldigt mycket 

stress hos patienter och hos personalen, därför har man kanske en större 

motivationsfaktor när man jobbar med cancervård. Man kan lära sig från bilindustrin, 

även om människor inte är produkter” (Viktoria, intervju 2016) 

Mattias läkare (intervju 2016) menar att han ser fördelar med Lean Healthcare på 

kliniken just för att majoriteten av patienterna genomgår någon form av strålbehandling: 

“Jag tycker att det är ett intressant koncept med tydliga fördelar speciellt när det 

gäller standardiserade förlopp. Strålbehandlingen är ju litegrann speciell ändå jämfört 

med annan behandling just för att en majoritet av patienterna kan man få in i samma 

mönster” 

Mattias läkare (intervju, 2016) tillägger dock att varje patient är sig olik vilket innebär 

att trots att man kan få in patienter i samma mönster så innebär det inte att alla kommer 

reagera på samma sätt, så man måste räkna med att det finns en risk för komplikationer. 
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Gott om personal och ledare som brinner för förbättringsarbete 

Kliniken har haft gott med personal som kunde jobba med Lean Healthcare när det 

introducerades och började implementeras på kliniken: 

“Det är ju en förutsättning, det är inte alla kliniker som har tillräckligt med personal 

redo att sätta igång med förbättring och omstrukturering” (Viktoria, intervju 2016) 

När vi frågar respondenter hur Lean Healthcare arbetet uppmanats och hur det drivits på 

beskriver många Per och Viktoria som eldsjälar som sett till att skapa en lyckad 

slagkraft vid implementeringen av Lean Healthcare på kliniken. Kirsten läkare (intervju 

2016) förklarar att eldsjälar har varit extremt viktigt att ha för att få personalen till att 

verkligen förstå vikten av Lean Healthcare och hur ett arbete med detta skapar bättre 

förutsättningar för patienten. Emelie specialistsjuksköterska (intervju 2016) förklarar sin 

syn och vad Per inneburit för kliniken. 

“Per är en talare och det han säger lyssnar man på och tar till sig, han är en väldigt 

bra ledare. Han har inspirerat oss väldigt mycket.” 

Per har lyckats med att skapa ett förbättringstänk på alla nivåer och har lyckats få alla 

att känna sig delaktiga till att hitta en struktur för det (Åsa fysiker, intervju 2016). Hon 

poängterar hur miljön som Per och Viktoria skapat, gjort att vem som helst av 

personalen kan komma med olika förbättringsförslag. 

”Per och Viktoria har lyckats skapa en öppenhet där vi alla vågar och tillåts komma 

med förbättringsförslag” 

 

Reaktioner på ett nytt sätt att arbeta inom kliniken  

Tvärfunktionella grupper skapas 

Efter att Lean spelen hade genomförts började personalen försöka skapa rätt 

förutsättningar för att få det att fungera inne på kliniken. De började leta efter slöseri i 

hela kliniken, dessa kretsade huvudsakligen kring hur förbättrandet av patientflödet 

skulle ske (Viktoria, intervju 2016). Hon förklarar hur alla yrkesgrupper på kliniken 

satte sig tillsammans, några veckor efter att Lean spelen hade genomförts, och 

diskuterade hur rutiner och arbetssätt kunde förändras till det bättre: 

“Vi har en ganska så högutbildad grupp på kliniken och när vi alla satte oss ner 

tillsammans och började se över våra flöden insåg vi snart hur mycket vi alla faktiskt 

var beroende av varandra. Resultatet av mötena blev att vi hittade 49 olika slöseri” 

(Viktoria, intervju 2016) 
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Huvudmålet med att få in Lean Healthcare till kliniken förklarar Anna (intervju 2016) 

var att korta ner ledtiderna och undvika dubbelarbete först och främst. Hon nämner att 

dessa aspekter är de viktigaste då processen för behandling av cancersjukdomar handlar 

om att så snabbt som möjligt och på rätt sätt komma igång med behandling. Per 

(intervju 2016) förklarar vidare att kliniken började bilda tvärfunktionella grupper just 

för att kunna hantera slöseri. Per poängterar att dessa grupper var viktiga för att se till 

att ett kontinuerligt förbättringsarbete kunde upprätthållas. Anna (intervju 2016) 

förklarar att skapandet av de tvärfunktionella grupperna medförde att samarbetet mellan 

personalen blev mycket bättre än innan då målsättningar tydliggjordes. Att jobba med 

tvärfunktionella grupper har vidare medfört att personal som är inblandad i en patients 

behandling, blir mer medveten om hur behandlingsprocessen ska gå till, vilket enligt 

Viktoria leder till att osäkerhet kring behandlingsbeslut undviks. Viktoria (intervju 

2016) tillägger:   

“Jag själv gillar struktur, tabeller, och att kunna göra uppföljningar. Man ska veta vad 

som händer i nästa steg liksom, det ska inte vara oförutsägbart, gör du så här så blir 

det så här, vilket uppnås genom ett bra och tydligt samarbete” 

 

Fler APT möten 

Viktoria (intervju 2016) förklarar vidare hur de på kliniken bestämde sig för att ändra 

APT mötena från att ha det en gång i månaden till att ha det två gånger i månaden efter 

det att Lean Healthcare tillkom. Kliniken började även ha mötena inne i 

konferensrummet istället med tavlor där problem, nya idéer samt förbättringar kunde tas 

upp. Detta från att tidigare diskutera i korridoren utan någon användning av diverse 

visualiserings redskap. 

Viktoria (intervju, 2016) poängterar att detta sågs som en nödvändighet för att alla 

yrkesgrupper tillsammans skulle kunna ägna tid tillsammans och ha utrymme för 

diskussion; 

“Det är väldigt ovanligt inom vården annars att läkarna har APT tillsammans men 

sjuksköterskorna. Vi har ju inte heller haft APT; er ihop. Men vi såg ju när vi började 

med att försöka förbättra flöden att vi var tvungna att träffas, vi kan ju inte driva 

förbättringsarbeten om hur vi kan förbättra cancervården om vi inte kontinuerligt 

träffas.” (Viktoria, intervju 2016) 

Viktoria (intervju, 2016) fortsätter med att förklara att kliniken efter att de ändrade 

APT: möten från en gång i månade till två gånger, mätte hur stor andel av 
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yrkeskategorierna som deltog. Detta gjordes för kliniken var oroliga ifall de ökade APT: 

mötena skulle innebära att färre läkare deltog. Resultatet påvisade dock att de hade näst 

intill 100 % närvaro från alla yrkesgrupper 

“90-100 % är otroligt bra inom vården. Läkarna tenderar att vara väldigt separata 

annars, och tycker att de driver förbättringsarbetet på sin egen kamp, men det går ju 

inte, man måste ju driva ihop för att få genomslagskraft” Viktoria (intervju 2016) 

Per (intervju 2016) tillägger i sammanhanget att det var viktigt att förbättringsarbetet 

som Lean Healthcare arbetet innebar blev en vanlig del av vardagen och inte något som 

ska vara en belastning: 

“Det var jätteviktigt när vi lanserade detta att göra jobbet mot förbättringsarbete till att 

bli en naturlig del i vår miljö. Vi skulle inte bara jobba med förbättringsarbete i två 

timmar sen gå tillbaka till det vanliga, utan det skulle bli en del av vardagen och en del 

av våra nya rutiner” (Per, intervju 2016) 

Investering 

Per (intervju 2016) förklarar att efter Lean Healthcare tillkom kliniken började nya 

perspektiv på en ombyggnation väckas. Viktoria vårdenhetschef (intervju, 2016) 

förklarar att de på kliniken bland annat hade mätt hur mycket den effektiva 

behandlingstiden var där resultatet visade på att behandlingsapparaterna endast 

utnyttjades 10 minuter av de totala 15 minuterna som hela behandlingen tog, resten av 

tiden gick åt att prata med patienten samt ombyte för patienten vilket inte var 

kostnadseffektivt. Viktoria (intervju, 2016) tillägger: 

”Ombyggnationen och förändringarna som gjorts genomsyras av ett Lean tänk” 

 

4.4.3 Svårigheter med Lean Healthcare på kliniken  

Förutfattade meningar 

“Det är ju inte alla som har hurrat över den här förändringen” (Viktoria, intervju 

2016) 

Per (intervju, 2016) förklarar att då Lean är något som förknippas med industriella 

sammanhang tror han att det fanns en stor risk att många av personalen inte ville ta åt 

sig av de arbetsmetoder som Lean Healthcare innebar. Per (intervju 2016) förklarar 

vidare att det därför var viktigt att förmedla det på rätt sätt, så att det istället kunde 

förknippas med något som var möjligt att göra i hälso- och sjukvården. Han poängterar 

att hälso- och sjukvården kan inspireras av bilindustrin och det effektiva processarbetet 
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som görs, men att själva uttrycket Lean kan klinga dåligt i den miljö som kliniken 

befinner sig i: 

“Vi jobbar ju mycket med att sortera, systematisera, standardisera och är försiktiga 

med att använda oss av Lean begrepp” Per intervju, 2016 

Kristen läkare (intervju 2016) tillägger i sammanhanget att det är svårt att ta Lean rakt 

av då patienter inte är produkter. 

“Att ta det rakt av fungerar ju aldrig då det i denna kontext handlar om patienter, man 

får därför anpassa det så mycket som det går” 

Anna (intervju 2016) förklarar att när nya metoder och begrepp kommer in i en 

organisation så är det inte alltid så lätt för ledningen att få det till att accepteras ända ner 

till den operativa nivån. Hon menar att klinikens sätt att inte tala i termer av Lean har 

medfört att individer på kliniken accepterat och valt att ta åt sig och arbeta med Lean 

Healthcare, då de kopplat innebörden på ett annat sätt. 

 

Svårigheter med att hitta en balans 

En annan svårighet som kliniken haft när Lean Healthcare började implementerats var 

att man valde att sätta igång för många förbättringsarbeten samtidigt. Viktoria (intervju 

2016) förklarar att de på kliniken i början startade igång runt 18 förbättringsarbeten 

vilket blev för mycket för kliniken att hantera. Anna specialistsjuksköterska (intervju 

2016) förklarar att resultatet av att sätta igång 18 förbättringsarbeten samtidigt gjorde att 

allt blev väldigt tidspressat och stressigt: 

“Det känns nästan som att alla måste göra det på exakt rätt tid och då kanske det inte 

alltid fungerar i en sådan här verksamhet när vi har runt 60 patienter varje dag” 

I sammanhanget förklarar Per (intervju 2016) att det är viktigt att hitta en balans för att 

få ett lyckat Lean Healthcare arbete. Han förklarar att han och andra ledare efter ett tag 

valde att dela ut enkäter till personalen för att förstå vad personalen tyckte om Lean 

Healthcare och det arbete som hade pågått. Per (intervju, 2016) poängterar att de insåg 

att det var väldigt mycket kritik kring antalet förbättringsprojekt som pågick samtidigt. 

Något som gjorde att kliniken valde att prioritera om och fokusera mer på att först och 

främst prioritera de förbättringsförslag som var nödvändiga. Han tillägger att detta var 

viktigt för att se till att kunna skapa en arbetsmiljö som var lämplig, där varken patienter 

eller personalen råkade illa ut.   
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Förbättring av Ledtider skapade stress kring oförutsägbarhet 

Mattias läkare (intervju 2016) förklarar att när alla förbättringsprojekt började sättas 

igång, där huvudfokus framförallt var att minska på ledtiderna försvann en del av den 

tidigare flexibiliteten. Något Mattias anser gjorde att det skapades mer stress vid 

oförutsägbara situationer.  Mattias menar att det framförallt blev stressigt när saker och 

ting inte gick som de skulle. Madeleine specialistsjuksköterska (intervju, 2016) 

förklarar att stressen framförallt uppstod när det förkom förseningar i något föregående 

led, exempelvis när de insåg att en patient inte kan behandlas utifrån det utformade 

standardiserade arbetsmönstret. Följdeffekten blev en negativ dominoeffekt, där man 

fick jaga eller blev jagad för att förklara vad som händer: 

“Man måste hela tiden anpassa och förstå att vi är människor som i grund och botten 

inte kan jämföras med bilar. Med det sagt anser jag fortfarande att det går att få det att 

fungera men att det kräver en form av anpassning” Madeleine specialistsjuksköterska 

(intervju 2016) 

Svårigheter med professioner 

Anna (intervju 2016) förklarar att av den planerade ombyggnationen som började sättas 

i gång skapade en del svårigheter. Anna (intervju 2016) beskriver att det bland annat 

uppstod motstånd från vissa läkare som inte ville förflytta sig från de platser som de satt 

på: 

“Vissa doktorer ville sitta där de alltid brukade och det var väl lite frustrerande för 

man tänkte ju att vi alla måste göra detta tillsammans för att få det att fungera” 

Mattias (intervju 2016) förklarar vidare att svårigheter kan uppkomma då läkarna inte 

alltid är schemalagda på endast strålavdelningen utan jobbar på hela kliniken. Han 

förklarar att detta kan ses som en svårighet för att uppnå ett idealt förhållningssätt 

mellan läkare och övrig personal då samma läkare inte alltid är involverad i det som 

görs. Detta menar Mattias (intervju, 2016) kan leda till att läkarnas roll hamnar lite mer 

på sidan om kring att driva på förbättrings och processarbetet. I sammanhanget 

instämmer Madeleine (intervju 2016) med om att läkarna ofta blir den bristfälliga 

länken för att det inte finns någon på plats eller att läkarna har bråttom och måste gå till 

en annan avdelning. 

“Oftast så handlar det kanske om att det finns för lite doktorstider. Fler doktorer 

behövs, och fler doktorer i flera kategorier” 
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4.4.4 Förändring av lokala praktiker  

Värdeflödesanalys används för att identifiera slöseri 

Viktoria (intervju, 2016) förklarar att kliniken efter introduktionen av Lean spelen 

började använda sig av värdeflödesanalyser för att identifiera icke- värdeskapande 

aktiviteter inne på kliniken. Fokus skulle ligga på att få ner ledtiderna så mycket som 

möjligt. Mattias läkare (intervju 2016) förklarar att de på kliniken snabbt identifierade 

att de hade väldigt mycket dötid av den totala tiden i olika processer som skedde inne på 

kliniken, vilket skapade incitament för att effektivisera ledtiderna. Per (intervju 2016) 

tillägger att de genom användandet av detta verktyg bland annat kunde identifiera att det 

tog 30 dagar från att en remiss kommer in till start av behandling, där endast 3 % var 

värdeskapande tid för patienten. Anna specialistsjuksköterska (intervju 2016) förklarar 

vidare att de på kliniken snabbt skapade tvärfunktionella grupper, då detta sågs som en 

nödvändighet för att kunna eliminera det identifierade sölerierna. Resultatet av att ha 

identifierat slöseri samt elimineringen av dessa medförde att kliniken kunnat behandla 

patienter mycket snabbare än innan. Tidigare kunde det ta upp emot 30 dagar innan 

behandlingen påbörjas i dagsläget tar det mellan 5-7 dagar. Mattias läkare (intervju 

2016) anser att de uppenbara vinnarna vid användandet av Lean Healthcare på kliniken 

har varit patienterna, då flödet blivit mer linje strömmat vilket inneburit ett snabbare 

patientomhändertagande. 

”Patienter behöver inte längre vänta hemma och oroa sig” (Mattias, intervju 2016) 

Mattias avslutar med att poängterar att de låga väntetiderna som kliniken har ligger 

väldigt bra till i jämförelse med andra klinkers väntetider vid denna typ av behandling.    

 

Mätning sker genom tredje tillgängliga tid 

Per (intervju 2016) beskriver att de på kliniken idag mäter något som heter tredje 

tillgängliga tiden (3T), vilket är ett mått för att mäta tiden i olika flöden. Viktoria 

(intervju 2016) förklarar att de genom denna mätning får ut en median tid, som speglar 

tillgängligheten bättre än om man hade mätt den första eller andra tillgängliga tiden, 

eftersom variationer kan uppstå i form av uteblivna patienter. Måttet underlättar således 

för kliniken att på ett så effektivt sätt kunna ge patienter rätta behandlingstider då ökad 

förståelse för trender kan identifieras. Viktoria (intervju, 2016) anser att mätningar inom 

vården är viktiga för att finna orsak-verkan samband. Hon poängterar att de inte skulle 

försätta genomföra sin behandling ifall de inte visste att överlevnadsgraden eller 

lindrande av symtomet cancer skedde. Viktoria (intervju, 2016) poängterar dock att 



  
 

68 

kvalité är mer än överlevnadsiffor. Det handlar också om att patienten upplever sig 

informerad, delaktig, trygg och inte behöver vänta på att starta behandlingen. 

 

APT och idé tavla  

Viktoria (intervju 2016) förklarar vidare att vid de nya APT mötena som kliniken 

införde efter Lean spelen, används idag en så kallad idé- tavla där alla 

förbättringsarbeten samlas. Tavlan gör att problem direkt kan tas upp samtidigt som 

processen av var man befinner sig synliggörs för personalen. 

“Vi alla tillåts att komma med förslag, vi har försökt bygga in detta som en typ av rutin 

för att process tänket ska kunna fungera, något jag gillar väldigt mycket” (Anna, 

intervju 2016) 

Efter att Lean Healthcare introducerats använder sig kliniken aktivt av visualisering för 

att synliggöra hur det går med olika projekt men även när kliniken vill framföra något 

till personalen. Per (intervju 2016) anser det vara viktigt att visualisera och ta upp saker 

när det går bra, då det motiverar de anställda till att vilja fortsätta förbättra. 

”Tumörsjukdomar ökar, och fler dör, motivationen kring att göra bättre har nog alla, 

men just också att man kan visualisera förbättringar är en viktig pelare i ett lyckat 

arbete, då det ökar medvetandet och motivationen” (Per, intervju 2016) 

Kirsten läkare (intervju, 2016) instämmer med Per och anser att visualisering är viktigt 

vid ett arbete med Lean Healthcare. Detta för att visualisering medför att faktiska 

resultat synliggörs, vilket enligt henne ökar chanserna för individer att verkligen vilja ta 

sig an nya uppgifter och aktivt jobba med Lean Healthcare. Per (intervju, 2016) 

tillägger: 

“När man väl bestämmer sig för att göra en förbättring gäller det att mäta och 

visualisera för att kunna komma framåt” 

På kliniken visualiserar man olika förbättringar inne på konferensrummet samt inne i 

matsalen där man kan sitta ner och diskutera. Inne på korridorerna finns även olika 

diagram uppsatta för att synliggöra olika mål och mått (Viktoria intervju 2016). 

 

PDSA och A3 

Kliniken använder sig av PDSA och A3- ark för att komma till rätta med sitt slöseri (Per 

intervju 2016). Emelie specialistsjuksköterska (intervju 2016) förklarar att hon gillar 

PDSA och A3 då de medfört att personalen på kliniken idag har mycket tydligare 

förståelse från starten av ett förbättringsprojekt till slutet av ett förbättringsprojekt, 
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vilket gör det lättare att gå vidare och påbörja nästa projekt. Viktoria vårdenhetschef 

(intervju, 2016) beskriver att A3 aktivt används för att skriva upp de olika 

förbättringsprojekten som sker. Hon förklarar vidare att avslutade A3 projekt samlas i 

pärmar för att kunna göra uppföljning. 

”Vårt huvudsyfte är inte att dokumentera snyggt utan det är att dokumentera 

överhuvudtaget så att man har något att gå tillbaka till. Huvudsaken är att vi får ett bra 

resultat” Viktoria (intervju 2016) 

Figur 8- Visualisering och PDSA hjulet 

 

Standardisering och ombyggnation 

Viktoria (intervju 2016) förklarar vidare hur Lean Healthcare genomsyrar flertalet 

aspekter i det arbete som skett i den nya ombyggnationen en stor del har varit de nya 

omklädningsrummen som ombyggnationen medfört.  Hon poängterar hur investeringen 

medfört åtkomst av effektivare apparater vilket i sin tur lett till effektivare 

behandlingstid. Viktoria (intervju 2016) anser även att ombyggnationen varit viktig för 

att förbättra flödet för patienter men även viktigt utifrån ett kostnadsperspektiv:  

“Själva behandlingen tog tidigare 15 minuter där det visade sig att endast 10 minuter 

var ren behandlingstid, resterande 5 minuterna kretsade kring att patienten skulle klä 

av sig, klä sig eller att man skulle informera patienten vilket innebär att väldigt dyra 

maskiner inte utnyttjades” Viktoria (intervju 2016) 

Emelie (intervju 2016) förklarar att mycket av det som sker under behandlingen idag 

har blivit mycket mer standardiserat och mer smidigt än innan, detta för att upprätthålla 

ett så effektivt patientflöde som möjligt. Åsa fysiker (intervju 2016) förklarar att något 

som för henne symboliserar ett Lean tänk med den nya ombyggnationen är de så kallade 
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överräckning skåp som installerats inne på behandlingsrummen. Hon förklarar att dessa 

skåp visat sig vara väldigt effektiva när patienter med speciella fixationer eller vid 

oförsägbara problem måste byta maskin. Detta då patienten enkelt kan lägga sina 

tillhörigheter i dessa skåp och enkelt gå till den andra maskinen. 

”Tidigare behövde patienterna gå runt om och hämta sina saker när patienten behövde 

byta maskin vilket var väldig ineffektivt” (Åsa intervju 2016) 

Emelie specialistsjuksköterska (intervju 2016) poängterar vidare hur patienthanteringen 

idag är mycket mer standardiserad. Hon förklarar hur det idag fungerar att en från 

personalen går och hämtar en patienten medan en annan från personalen går och 

avlämnar den patienten som behandlats. Hon förklarar hur den personen som går och 

hämtar en ny patient hämtar upp informationen om patientens behandling på vägen dit, 

där patientens information alltid finns i en speciell hållare. Madeleine 

specialistsjuksköterska (intervju 2016) förklarar även att desinficeringen efter varje 

behandling utformats på ett standardiserat och effektivt sätt som möjligt: 

”Man vet exakt vad man ska göra och det ser likadant ut varje gång”(Madeleine, 

intervju 2016) 

Åsa (intervju, 2016) avslutar med att förklara att de nya maskinerna har ett flertalet 

inbyggda säkerhetsfunktioner som tydligt visar och varnar när saker och ting inte är som 

de ska. Hon förklarar att i den tekniska biten så finns det mycket effektiva saker 

inbyggt, där kliniken sen försökt matcha den förbättrade teknologin och effektiviteten in 

i de vardagliga rutinerna.  

Figur 9- Ombyggnationen 
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Kliniken får en egen röntgenmaskin 

Efter det att Lean Healthcare introducerades på kliniken investerade man även i en egen 

röntgenmaskin (Anna intervju, 2016). Anna (intervju, 2016) förklarar att kliniken 

tidigare enbart fick tillgång till röntgenmaskinen 2 timmar på tisdagar och 2 timmar på 

onsdagar för att kunna genomföra olika röntgenbehandlingar på en annan avdelning, 

vilket både var påfrestande för patienter men även personalen då kliniken inte fick exakt 

de tider de ville ha. Investeringen i den egna röntgenutrustning har varit en stor aspekt i 

hur kliniken lyckats få ner ledtiderna och hur de vidare lyckats upprätthålla ett 

linjeformat flöde (Per, Victoria intervju 2016). 

 

Ombyggnation av kontorsyta 

Viktoria (intervju 2016) beskriver hur ombyggnationen som även innefattat andra delar 

än bara behandlingsytan, medförde att yrkesgrupperna på kliniken idag sitter mycket 

närmare varandra än vad de tidigare gjorde. Detta är något som hon anser förbättrat 

kommunikationen. Även Madeleine (intervju 2016) anser att kommunikationen och 

gemenskapen har förbättrats genom att sitta närmare varandra. 

“Det har blivit mer öppet, vilket medfört att när det uppstår problem kan man enklare 

gå över till grannen och diskutera” Madeleine (intervju 2016) 

 

Produktionsplanering 

Produktionsplanering är även något som kliniken börjat använda sig av efter att Lean 

Healthcare introducerades på kliniken. Användandet av produktionsplanering 

poängterar Per (intervju 2016) är något som kan ses ha effektiviserat verksamheten och 

är ganska nytt inom hälso- och sjukvården. Produktionsplanering har inneburit en bättre 

översikt av tillgänglighet bland personalen, vilket gjort det lättare att matcha antalet 

behandlingar vid olika perioder.  

”Det vi har sett är hur antalet patienter på mottagningen har ökat med 2-3 procent 

varje år. Produktionsplaneringen har därmed kunna hjälpa oss minska risken för 

överraskningar, då vi effektivare kunnat planera in efterfrågan på vården med den 

arbetskraft som behövs vid olika perioder” (Per, intervju 2016) 

Viktoria vårdenhetschef (intervju 2016) förklarar att användandet av en noggrann 

planering innebär att de även kunnat lägga in luft i systemet, vilket innebär att de är 

redo att ta in akuta patienter samma dag om det skulle behövas. 
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Workflow 

Efter att Lean Healthcare introducerades på kliniken använder kliniken sig väldigt 

mycket av workflow, som är form av arbetsflödeshantering. I de workflow finns det 

standardflöden utformade, där olika arbetsprocesser är gjorda. Detta har gjort att 

kliniken lättare kan hålla koll på sina mellantider och kan undvika fördröjningar och 

väntetider. Per verksamhetschef (intervju, 2016) förklarar att kliniken med hjälp av 

workflow kunnat skapa en effektiv processtyrning då det integrerade systemet 

underlättat för tydligheter i arbetsgången mellan olika parterna. 

 

Figur 10- Workflow 

 
4.4.5 Nya perspektiv tas för givet  

 

Lean Healthcare arbetet är något som för personalen på onkologkliniken fallit naturligt 

där förbättringsarbeten numera är en form av rutin där tankesättet om förbättring alltid 

finns:  

“Tänket finns alltid där och det är jätteviktigt. Liksom ingen vet om det kommer fungera 

eller inte, därför måste man hela tiden våga testa nya idéer” Per (intervju 2016). 

Viktoria (intervju 2016) samt Åsa (intervju 2016) instämmer med det Per men 

poängterar att under vissa perioder så har förbättringsarbetet avstannat lite för att andra 

prioriteringar behövt göras: 

“Som tillexempel när de nya maskinerna skulle köpas in så har de mindre sakerna fått 

avstanna lite” 

Emelie (intervju 2016) anser att kulturen kring att ständigt förbättra är något som idag 

är något naturligt, där personalen på kliniken ofta går upp till idé- tavlan eller utnyttjar 

A3-ark för att kunna framhäva en förbättring. 

“Det kan vara vem som helst av oss, alla tillåts att komma med förslag” 
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Onkologkliniken 

Implementering 

Qulturum ett utvecklingsorgan erbjuder kliniken Lean spelen 

Positiv respons bland klinikens medlemmar då tidigare rutiner på kliniken liknar Lean Healthcare 

konceptet 

Kliniken har upprepade behandlingar och metoder- Vilket gör att Lean får slagkraft 

Eldsjälar som uppmanar och driver på Lean Healthcare arbetet 

Högutbildad personal 

En klinik som ständigt utvecklas och tänker förbättring 

Bra ledarskap 

Användning 

Tvärfunktionella grupper skapas 

Fler APT möten införs 

Ett bättre samarbete mellan medlemmar på kliniken  

Visualisering ökar 

Investeringar genomförts utifrån ett Lean tänk 

Ökad kommunikation genom förbättringsarbeten 

A3 och PDSA hjälper kliniken att genomföra förbättringsprojekt 

Individer upplever en del svårigheter med professioner 

Svårigheter med mätning och uppföljning 
Tabell 5 - Implementering och användning 
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5 Analys  
 

Analysen byggs upp utifrån den teoretiska referensramen översättningsmodellen. 

Modellen hjälper oss att förklara hur en idé som Lean Healthcare, färdas från att vara 

kontextlös till att den blir något som tas för givet i klinikerna. Detta sker genom att se 

över hur idén förändrats och översätts i olika faser. Genom att förstå idéns resa och 

vad den har blivit har vi kommit fram till vad Lean står för i hälso- och sjukvården. 

Slutligen framhävs svårigheter och möjligheter med Lean Healthcare. 

 

5.1 Qulturum  
 

5.1.1 Lösryckningsfasen uppstår i Qulturum – Tankar kring hur Lean Healthcare 

ska implementeras  

Utifrån respondenter har vi förstått att det var Qulturum som ursprungligen tog till sig 

Lean Healthcare för att effektivisera hälso- och sjukvården i region Jönköpings län, där 

Scania och Husqvarna var de aktörer som inspiration hämtades ifrån. Att inspireras från 

tillverkningsindustrin visar på att andra organisationsfällt som en organisation själv inte 

befinner sig inom, kan påverka och skapa en ny form av organisering (Sahlin-

Andersson, 1996; Meyer & Rowan, 1977; Czarniawska & Sevón 1996; Rövik, 2008, 

Czarniawska & Joerges, 1996). Qulturum sätt att ta till sig Lean Healthcare, där 

mikrosystemet samt Lean spelen introducerades, visar samtidigt på hur en idé rycks loss 

från ett sammanhang och omtolkas till något eget. Detta liknar i många avseenden det 

Lindberg och Erlingsdottir (2005) beskriver som lösryckning och kan ses varit 

startpunkten på idéns resa mot att få en ny innebörd för klinikerna (Czarniawska & 

Sevón, 1996). Den tolkning av Lean som Qulturum gjorde där de introducerade 

mikrosystem som innefattar sju frågeställningar istället för att försöka implementera 

Leans fem principer, visar på att anpassningar gjorts för att få konceptet till att fungera 

inom hälso- och sjukvården (Rövik, 2008). Förhållningsättet visar på en strävan att 

imitera framgångsrika koncept och är något som stämmer överens med det Rövik 

(2008) förklarar sker när organisationer överför framgångsrika praktiker till den egna 

organisationen. Som Göran (intervju 2016) poängterar var det viktigt att förmedla Lean 

Healthcare på ett sätt som gjorde att idén sågs vara lämplig och användbar i en miljö 

definierad av patienter och inte produkter. Detta visar på att en modifiering av idén var 

nödvändig och i sammanhanget ser vi att Lean spelen medförde att Qulturum kunde få 
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Lean Healthcare att ses som något framgångsrikt och därmed få det att hamna på modet 

(Erlingsdottir, 1999; Lillrank, 1995).   

 

5.2 Kvinnokliniken  
5.2.1 Paketeringsfasen – kvinnokliniken inspireras av Qulturum och idén börjar 
implementeras  

Nästa steg för idéns resa var introduktionen av idén för kvinnokliniken och dess 

personal. Som respondenter poängterar var Lean spelen den första kontakten de hade 

med idén och var något som gjorde att nya perspektiv började växa fram kring hur 

verksamheten kunde styras på ett effektivare sätt (Womack & Jones, 1990; Shah & 

Ward, 2007). I många avseenden liknar kvinnoklinikens första kontakt med Lean spelen 

det Lindberg och Erlingsdottir (2005) förklarar om hur idén paketeras upp. Detta  då  

presentationen av Lean spelen framlyste orsak- verkan samband, som i sin tur formade 

och förändrade perspektiv bland individer på kliniken. Det som är intressant är hur 

Qulturum valde att förmedla Lean Healthcare på ett enkelt och strukturerat sätt, då de 

lät individer att bygga med Lego. Detta anser vi varit en viktig aspekt i hur Qulturum 

fick Lean Healthcare att bli överförbar till kliniken, då enkelheten medförde att idén 

framstod som unik och framgångsrik i en komplex miljö som hälso- och sjukvården 

(Rövik, 2008; Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Något som vi anser underlättade 

implementeringen av Lean Healthcare var alltså att Lean Healthcare presenterades på ett 

sätt där praktisk användbarhet framlystes men också att Lean spelen genomfördes av 

intern personal (Lindberg & Erlingsdottir, 2005; Spear, 2005). Intern personal har mer 

kunskap om hur hälso- och sjukvården fungerar och vet vilken miljö de befinner sig 

inom, vilket vi tror resulterade i att Lean Healthcare kunde förmedlas på ett tydligare 

sätt än om externa konsulter hade hyrts in för att förespråka för idén (Brandt, 2013; 

Lindskog & Nilsson, 2010). Att använda sig av intern personal visar således på ett 

annorlunda agerande än det som Raab et al. (2006), Kim et al. (2007) och Kollberg et al. 

(2007) förklarar vara vanligt när Lean Healthcare introduceras för personal i hälso- och 

sjukvården. I detta fall kan den interna personalen som utbildade klinikens anställda ses 

som idébärare då det var dem som ursprungligen introducerade idén till klinikens 

anställda. Som Czarniawska och Joerges (1996) poängterar är idébärarnas uppgift att 

sprida idéer ut i en organisation och har därmed en påverkande roll för normskapande 

och framväxten av olika handlingar i organisationen. En annan aspekt i hur Lean 

Healthcare framgångsrikt kunnat implementeras på kliniken, tror vi har att göra med att 

alla tillsammans på kliniken genomförde Lean spelen. Detta då alla kunde se hur 
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omhändertagandet av patienter hänger ihop av olika kedjor samt hur olika flaskhalsar 

uppstår, således genomsyrades händelsen av gemenskap. Som respondenter poängterar 

blev detta något “symboliskt” och vi tror att detta är en grundsten i hur ett gemensamt 

tankesätt och perspektiv kunnat växa fram om vad Lean Healthcare innebär. Initiativet 

av ledningsmänniskorna på kliniken och Qulturum, som såg till att personalen hade 

möjlighet att genomföra Lean spelen tillsammans, är något som visar på att ledningen 

investerat i sina anställda där man eftersträvat ett högt engagemang med Lean 

Healthcare arbetet (Bicheno & Holweg, 2009: Eriksen et al, 2009; Spear, 2005; 

Lindskog & Nilsson, 2010). 

 

5.2.2 Mottagningsfasen – idén möter de befintliga praktiker  

Efter att Lean Healthcare hade introducerats och personalen på kvinnokliniken började 

bli medvetna om idéns innebörd, mötte det nya arbetssättet klinikens tidigare praktiker, 

vilket händer i mottagningsfasen (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Av det respondenter 

förklarar välkomnades Lean Healthcare enklare då tidigare rutiner låg i linje med det 

nya arbetssättet. Som respondenter förklarar var dock anpassning nödvändig:  

 

“Det är klart att man modifierar Lean för att anpassa den till verksamheten, för vi 

jobbar med människor. ….” – Sofia verksamhetsutvecklare 

 

Detta bekräftar det som Lillrank (1995) förklarar om att en identifierad praktik väldigt 

sällan kan överföras rakt av från organisation till organisation, utan behöver modifieras 

för att passa de interna förutsättningarna. Under denna anpassning är det vanligt att de 

nya förhållningssätten möter motstånd då de motsätter sig tidigare handlingar och 

rutiner som varit väl etablerade i organisationen (Lindberg & Erlingsdottir, 2005).  

 

Införandet av nya rutiner kommer med vissa svårigheter 

Av intervjuerna framkom det tydligt att kliniken hade problem med att veta vilka 

förbättringsarbeten som de skulle prioriteras när man väl själva satte igång med Lean 

Healthcare. Detta är något som vi anser visar på att personalen ursprungligen såg idén 

som en verktygslåda istället för en helhet (Ballé & Régnier 2007; Poksinska 2010). Att 

finna en balans ser vi således varit en svårighet som tidigt uppkom för kliniken och 

visar på att en idé skiljer sig åt från vad organisationen ursprungligen tänkt sig. I 

sammanhanget kring svårigheter ser vi även hur det fanns en oro om att idén hämtats 
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från industriella sammanhang. Något som visar på att hälso- och sjukvården har en 

annan form av uppbyggnad och innebär att anpassningar är viktiga att göra när Lean 

Healthcare introduceras för at det ska kunna fungera. Anpassningarna och 

modifieringarna som kliniken gjort visar på att idén ständigt tagit ny form (Sahlin-

Andersson, 1996). Ett exempel på denna typ av anpassning, där idén skiljt sig från vad 

kliniken ursprungligen tänkt sig, är vid införandet av Lean grupperna. Lean grupperna 

tillsattes på kliniken som komplement till de processgrupper som man redan använde 

sig av, men efter ett tag insåg kliniken att det var mer gynnsamt att endast ha en 

förbättringsgrupp.  Förändringen visar på att anpassningen av Lean Healthcare tar tid 

och att idén ständigt tagit nya former då den kommit i kontakt med ett flertal parter 

(Czarniawska & Sevón, 1996). Som Eriksen et al. (2009) poängterar är just tiden en 

viktig förutsättning för att kunna nå framgångsrika resultat i hälso- och sjukvården. I 

klinikens fall anser vi att tiden möjliggjort att personalen vågat testa att använda sig av 

de olika förbättringsgrupperna och insåg senare vad som passade dem bäst. Hade 

kliniken inte tillåtits ha denna förutsättning där man vågar testa och utvärdera olika 

arbetssätt, tror vi att det lätt hade skapats en frustration vilket hade resulterat i att 

implementeringen av idén hotats (Rövik, 2008).  

 

Barnmorskebrist ser vi även vara en svårighet som kliniken handskats med vid 

implementeringen av idén. Att vara underbemannad är något som visar på att hälso- och 

sjukvården handskas med oförutsägbarhet och kräver således ett högt engagemang och 

vilja för att lyckas implementera Lean Healthcare (Brandt, 2013; Kollberg et al., 2007). 

I sammanhanget anser vi att klinikens eldsjäl Ewa, som ständigt drivit på och uppmanat 

individer till att arbeta med förbättringsarbete, stämmer väl överens med den 

beskrivning som Czarniawska och Joerges (1996) gör av idébärare. Detta då det varit 

Ewas ansvar att försöka implementera idén inne på kliniken. Således ser vi likheter 

mellan Ewa och personalen som Qulturum använde sig av, då bägge parter försökt 

implementera idén, vilket gör dem till idébärare av Lean Healthcare. I sammanhanget 

ser vi dock att olika översättningar skett. Den första översättningen skedde då 

Qulturums personal tolkade Lean och vad de övergripande ville framhäva till hälso- och 

sjukvården. Vidare har en annan form av översättning skett när idén väl introducerades 

till kliniken, där Ewa haft stor påverkande roll i vilka lokala praktiker som växt fram 

och hur kliniken anpassat idén (Czarniawska & Joerges, 1996; Rövik, 2008). Att ha 

Ewa i ett sammanhang där kliniken handskas med bland annat barnmorskebrist men 
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även svårigheten att överhuvudtaget anpassa Lean Healthcare och få det att 

implementeras på kliniken, anser vi varit en viktig del i hur kliniken lyckats bemöta 

dessa svårigheter. Detta då Ewa genom att ständigt uppmana och motivera, kunnat ge 

personalen på kliniken rätt redskap för att få in ett Lean Healthcare tänk. I många 

aspekter anser vi Ewas roll även stämma överens med det Eriksen et al. (2009) förklarar 

om att viktiga nyckelpersoner som är insatta måste finnas i organisationer för att någon 

form av förbättringsarbete ska kunna drivas framåt. En stor faktor till varför kliniken 

kunnat hantera ett flertal svårigheter och skapat en miljö där förbättring faller naturligt 

ser vi således ligga i att man haft en kompetent och uthållig ledare som lyckats få 

personalen till att förstå hur svårigheter inte får hindra ett arbete mot att försöka uppnå 

en förbättrad vård (Spear, 2005). 

 

En annan svårighet som uppstått när idén skulle översättas har visat sig vara i att olika 

yrkesgrupper inte ville anpassa sig till de nya förhållandena som idén krävde. 

Svårigheter har visat sig uppkomma vid samarbete med läkare utanför kliniken, där 

personalen känt av liknande aspekter som Lodge och Bamford (2008) samt Knorring et 

al. (2016) förklarar existerar inom hälso- och sjukvården. Dock har även motstånd till 

förändringen förkommit från andra yrkesgrupper som inte tillhör de klassiska aktörerna, 

då även vårdpersonal visat sig motsäga sig idén (Christina, Charlotte intervju 2016). Vi 

tolkar dessa motsättningar från olika typer av professioner visa på att hälso- och 

sjukvården är en komplex verksamhet där “jaget” fortfarande är en utmaning att bryta 

ner (Charlotte, intervju 2016).  Kliniken har dock internt på kliniken lyckats skapa en 

bra sammanhållning mellan olika aktör och av de läkare vi talat med ses inte 

professionens roll vara något som försvårar Lean Healthcare arbetet. Respondenters 

förklarningar kring att läkarna ofta är delaktiga i förbättringsarbete och villiga att 

samarbeta är något som tydligt intygar på detta. Detta är enligt oss en stor fördel 

kliniken haft då barriärer inte hindrat möjligheter för att Lean Healthcare ska 

implementeras på ett framgångsrikt sätt. En förutsättning för att kliniken kunnat uppnå 

detta anser vi varit tack vare att de haft en egen akutmottagning. Detta då 

akutmottagningen medfört att läkarna inte behövt förflytta sig lika mycket och därmed 

har den komplexitet som hälso- och sjukvården definieras av minskat och en mer 

sammanvävd enhet kunnat formas med ett tydligare patientfokus (Radnor et al. 2012; 

Kollberg et al. 2007; Graban 2012).  
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I kvinnoklinikens mottagnings fas har vi kunnat se att det uppstod motsättningar och 

konflikter när idén introducerades. Tack vare att nya rutiner och handlingar, legat i linje 

med tidigare förhållningsätt ser vi dock att personalen varit öppen mot den förändring 

som Lean Healthcare inneburit. Således tolkar vi det som att inkubationstiden, varit 

relativt liten hos kvinnokliniken och kan vara en förklaring till varför Lean Healthcare 

snabbt kunde börja implementeras (Rövik, 2008). 

 

5.2.3 Handlingsfasen – Kliniken använder sig av Lean Healthcare  

 

Efter att idén fått fäste på kliniken har de vidare fått stor användning av den då nya 

praktiker växt fram med en målsättning att effektivera kliniken och förbättra 

förutsättningarna för patienter, något som sker i handlingsfasen (Lindberg & 

Erlingsdottir, 2005). Som vi tidigare nämnt har idébärarna, varit en viktig del i hur Lean 

Healthcare implementerats och använts i praktiker (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Vi 

anser att det är idébärarnas energi som gjort att idén kunnat få rörelse på kliniken och 

medfört till att personalen fått incitament till att vilja jobba med Lean Healthcare 

(Czarniawska & Joerges, 1996). Vad flera respondenter poängterar, som i detta fall kan 

ses som idé användarna, är hur användningen av Lean Healthcare medfört till att olika 

arbetsmoment effektiviserats och förbättrats på kliniken. Detta kan ses som att Lean 

Healthcare materialiserats på kliniken där idén fått nya former och utseenden (Rövik, 

2008; Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Användandet av Lean Healthcare har även 

inneburit att nya processer växt fram bland annat Fast- Trackingprocessen och idag 

prioriterar kliniken flertalet aspekter för att uppnå ett långsiktigt arbete mot en 

effektivare vård. Nedan presenteras olika aspekter där användandet av Lean Healthcare 

format nya förhållningssätt, skapat förbättring och väglett personalen till att kunna 

arbeta med Lean Healthcare på kliniken. Användandet av Lean Healthcare i kliniken 

visa på hur ursprungliga Lean genom omvandling, addering och subbtrahering formats 

till något eget där anpassning skett mot interna förutsättningar (Rövik, 2008). Fast- 

Trackingprocessen och Sittburken visar på att omvandlingar skett där lokala praktiker 

växt fram.  
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Tabell 6- Användningen av Lean Healthcare 

Av det respondenter förklarar har framväxten av ovannämnda verktyg och metoder 

gjorts utifrån ett högt engagemang bland klinikens personal, vilket stärker våra tidigare 

argument kring att det är idébärarnas och idéanvändarnas energi som spridit idén inne 

på kliniken och fått en till att omsättas till handlingar (Czarniawska & Sevón, 1996) 

 

5.2.4 Institutionaliseringsfasen – Lean Healthcare genomsyrar Kvinnokliniken  

Utifrån ovan nämnda faser har vi kunnat följa idéns resa och sett hur en den hämtats 

från tillverkningsindustrin, färdats genom Qulturum och in i kvinnokliniken där 

omtolkning och översättning skett och format något lokalt (Czarniawska & Joerges, 

1996; Czarniawska & Sevón, 1996; Callon & Latour 1981; Lindberg & Erlingsdottir 

,2005). I kliniken ses idag samarbetsvilja, gemenskap och eget initiativ vara de 

gemensamma byggstenarna vilket också format en kultur som genomsyras av 

förbättring och effektivisering. Som många respondenter poängterar har Lean 

Healthcare blivit ett medvetet tänk som format personalens attityd mot att aktivt jobba 

med utvecklingsfrågor både inom organisationen men även utanför den. Detta anser vi 

är något som symboliserar att Lean Healthcare institutionaliserats där idén idag är något 

som tas för givet där alla känner att de kan bidra till klinikens utveckling (Lindberg & 

Erlingsdottir, 2005). 
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5.3 Onkologkliniken  
 
5.3.1 Paketeringsfasen – Kliniken inspireras av Qulturum och idén börjar 
implementeras  

 

Som respondenter förklarar var den första kontakten kliniken hade med idén genom 

Lean spelen som erbjöds av Qulturum, där ledningsmänniskor på kliniken stod bakom 

beslutet att alla skulle genomföra utbildningen. Under Lean spelen fick personalen 

utföra olika övningar och lösa problem i team. Detta medförde att personalen kunde se 

hur icke- värdeskapande aktiviteter uppstod och bildade sig en uppfattning om vad Lean 

Healthcare stod för i hälso- och sjukvården.  Då Lean spelen skapade nya uppfattningar 

och blev en “aha” upplevelse bland personalen på kliniken, anser vi detta är något som 

i många avseenden liknar det Lindberg och Erlingsdottir (2005) förklarar sker i 

paketeringsfasen då nya tankesätt började formas. Qulturum som använde Lean spelen 

för att presentera Lean Healthcare som en generell lösning, tror vi samtidigt gjorde att 

idén enkelt kunde hamna på modet, då enkelheten i att bygga med Lego medförde en 

ökad förståelse för klinikens personal och blev något som lockade personalen till att 

försöka anpassa det efter klinikens miljö (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). Qulturum 

som samtidigt valde att leda utbildningen med hjälp av intern personal istället för att 

anställa konsulter, anser vi var en viktig förutsättning för att få idén till att presenteras 

på ett framgångsrikt sätt och få personalen på kliniken att acceptera det nya 

förhållningsättet. Detta då intern personal kunde inge förtroende för idén på ett sätt där 

personalen på onkologkliniken lättare kunde relatera till idén. Förhållningsättet visar på 

att ledningsmänniskor på Qulturum bemött den utmaning som är vanlig när Lean 

Healthcare förespråkas då man istället satsade på den intern personalen än att hyra in 

extern kompetens, vid inledande implementering av Lean Healthcare (Raab et al. 2006; 

Kim et al. 2007; Kollberg et al. 2007).   

 

5.3.2 Mottagningsfasen – idén möter den befintliga praktiken  

Efter den första kontakten som kliniken hade med Lean Healthcare, mötte idén vidare 

de rådande praktikerna och rutinerna som existerade inne på kliniken (Lindberg & 

Erlingsdottir, 2005). Som flera respondenter poängterar hade kliniken länge strävat efter 

ett arbete där utveckling och förbättring redan legat som grund. Detta då behovet för de 

patienter som kommer till kliniken medfört att det krävts hög teknologi och effektiv 

behandling för att deras chanser för överlevnad ska kunna förbättras. Efter det att Lean 

Healthcare introducerades på kliniken uppstod det dock ett ökat medvetande vilket 
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förstärkte viljan till att vilja förbättra. Denna typ av mottagning där ett ökat medvetande 

skapades och en vilja till förbättring, visar på att det inte tog lång tid för “viruset”, 

idén, att spridas inne på kliniken (Rövik, 2008). Oroligheter som fanns på kliniken kring 

begreppsförvirring är något som visar på att kliniken handskades med utmaningar om 

att idén kopplades till industriella sammanhang (Ballé & Régnier, 2007; Poksinska, 

2010). Då ledningen bestämde att döpa om idén och tilltala den i termer av ständiga 

förbättringar, sortera, systematisera och standardisera, tror vi medfört att kliniken lättare 

kunde finna sin egen identitet i sitt Lean Healthcare arbete och därmed lättare kunna 

implementera idén (Rövik, 2008). Vi tror omdöpningen var viktig för att finna en egen 

identitet men även för att se till att fokus riktades mot rätt områden, nämligen mot att 

förbättra omvårdnaden för klinikens patienter (Lindskog & Nilsson, 2010; Graban, 

2012; Kollberg et al., 2007). Således anser vi att det funnits ett starkt ledarskap då de 

såg till att kliniken tilldelades rätt förutsättningar för att få idén till att bli accepterad av 

klinikens personal (Bicheno & Holweg, 2009; Liker, 2009).  

 

Vad respondenter poängterar och något de ser varit en svårighet när idén tillkom 

kliniken var överambitionen som uppstod kring att sätta igång med för många projekt 

samtidigt, vilket medförde till mer stress än nytta. Som Sahlin- Andersson (1996) 

poängterar kan översättningen av en idé skilja sig markant från vad organisationen tänkt 

sig från början till vad och hur idén faktiskt översätts i praktiken. Vi anser att sättet 

ledarna på kliniken löste detta problem är en viktig aspekt att belysa. Detta då initiativet 

från ledningen att dela ut personalenkäter för att förstå personalens åsikter är något som 

visar på ett starkt ledarskap (Eriksen et al. 2009). Ledarskapets initiativ att genomföra 

undersökningen visar på att de förstod att idén endast framgångsrikt kunde 

implementeras ifall man aktivt försökte samarbeta och lyssna på den operativa 

personalen (Bahensky et al. 2005). I sammanhanget anser vi även att förhållningsättet 

var ett effektivt sätt att nå roten till problemet, då ledningen efter att de sett resultaten 

från enkäterna kunde avgöra vilka förbättringsprojekt som skulle prioriteras och vilka 

som skulle tas bort. På detta sätt ser vi hur ledningen eftersträvat att sprida positiv 

energi för att få idén i rörelse på kliniken och medverkat i hur de kunnat skapa en miljö 

där all personal känner sig uppskattad och delaktig. Detta är en nyckelfaktor i hur 

kliniken successivt kunnat implementera och forma sin Lean Healthcare kultur 

(Womack & Jones, 2003).  
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Likt det andra författare förklarar stötte även klinikens högutbildade grupp på problem 

som kan kopplas till professionens roll (Lodge & Bamford 2008; Knorring et al., 2016). 

Som respondenter på kliniken förklarar uppstod denna problematik framförallt vid 

ombyggnationen och omplaceringen, där motstånd väcktes från läkare. Detta visar på att 

översättningen i kliniken påverkats av parter som både tillfört energi till idén och fått 

den att utvecklas, samtidigt som det funnits parter som tagit energi från den. Därmed 

kan vi konstatera att mottagningsfasen på kliniken påverkats av olika parters tolkningar 

av idén där de alla haft en påverkan på vad idén blivit (Czarniawska & Sevón, 1996). 

Som respondenter poängterar jobbar de väldigt mycket med att investera i de anställda 

och se till att samarbetet mellan yrkesgrupper på kliniken blir bättre. Ett tydligt exempel 

på detta är förändringen av APT: mötena som kliniken ändrade från en gång i månaden 

till varannan vecka när Lean Healthcare introducerades. Detta visar på att kliniken 

anpassat Lean Healthcare efter sin rådande miljö (Rövik, 2008; Sahlin- Andersson, 

1996). Vi tolkar ändringen av APT: mötena vara något som medfört att 

implementeringen av Lean Healthcare lättare kunnat ske, då det ökade antalet möten 

mellan olika parter på kliniken minskat risken för att läkarna ska driva 

förbättringsarbetet på egen kamp (Viktoria, intervju, 2016). Således ser vi 

förhållningsättet vara ett sätt som kliniken använt sig av för att minska risken för 

motstridigheter mellan olika professioner och istället skapat en kultur definierad av 

samarbete. Förändringen anser vi ligga i linje med det Brandt (2013) och Lindskog & 

Nilsson (2010) förklarar är nyckelaspekten i hur man får Lean Healthcare att fungera, då 

alla parter på kliniken genom att träffas oftare kan utbyta kunskap med varandra. Som 

Rövik (2008) förklarar är kontextualisering något som förklarar de konflikter och 

motsättningar som sker när en idé möter de tidigare praktikerna och rutinerna. I 

klinikens fall anser vi att den stora bemanning kliniken haft varit en aspekt i hur idén 

lättare kunnat implementeras. Den stora personalstyrkan ser vi medfört att det inte satts 

lika stor press på klinikens personal, då de kunna avlasta varandra när akuta händelser 

uppkommit (Melby & Berglund, 2009; Eriksen et al. 2009). På detta sätt tror vi att 

personalen på kliniken lättare kunnat se möjligheterna med Lean Healthcare. Att ha 

denna förutsättning kombinerat med de två starka ledarna som ständigt drivit på och 

motiverat personalen, har Lean Healthcare framgångsrikt kunnat implementeras på 

kliniken. I många avseenden ser vi ledarnas roll på onkologkliniken definiera det 

förhållningsätt Bahensky et al. (2005) förklarar behövs hos ledare som försöker 

implementera Lean Healthcare då de sett till att motivera och engagera sin personal.  
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5.3.3 Handlingsfasen – Lean Healthcare används på kliniken  

 

Nästa steg för idéns resa är handlingsfasen och innebar att idén tillämpades och formade 

nya handlingar på kliniken (Rövik 2008). Som respondenter poängterat har Per och 

Viktoria, som i sammanhanget kan ses varit idébärare av Lean Healthcare, ständigt 

uppmanat och drivit på förbättringsarbetet för att få personalen till att ta till sig idén, 

anpassa den och se till att översatta den till verkliga handlingar (Lindberg & 

Erlingsdottir, 2005). Vi anser att idébärarnas roll i sammanhanget varit viktig 

förutsättning för att idén kunnat materialiseras på kliniken (Czarniawska & Joerges, 

1996; Rövik, 2008). I många avseenden anser vi att de handlingar som växt fram på 

kliniken skett utifrån den så kallade svampmodellen som Rövik, (2008) diskuterar. 

Detta då klinikens personal tillsammans med ledarskapet utvecklat idén, vilket resulterat 

i att idén ständigt fått nya infallsvinklar och på detta sätt har nya arbetsmetoder och 

förhållningsätt vuxit fram. Nedan presenteras olika aspekter där användandet av Lean 

Healthcare resulterat i att kliniken uppnått förbättring: 

 

 

Tabell 7- Användning av Lean Healthcare 

 

5.3.4 Institutionaliseringsfasen  

Utifrån de olika faserna i översättningsmodellen har vi kunnat se hur Qulturum först 

introducerade idén och hur den senare aktivt använts för att uppnå förbättring på 

kliniken (Lindberg & Erlingsdottir, 2005; Czarniawska & Sevón, 1996; Czarniawska & 

Joerges, 1996; Callon & Latour 1981; Rövik, 2008). I kliniken ses idag 

förbättringsarbetet vara något som faller naturligt in i personalens vardag och miljön de 

arbetar i definieras av öppenhet och delaktighet, där personalen själva kan ta initiativ 

vid genomförandet av olika förbättringsprojekt. Respondenterna förklarar dock att 
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förbättringsarbetet den senaste tiden legat i en vilofas på grund av olika omständigheter. 

I många avseenden anser vi detta liknar det Rövik (2008) förklara sker när en idé väl 

institutionaliserats, nämligen att idén uppför sig i varierad form och pendlar mellan 

inaktivering och reaktivering 

 

5.4 Vad står Lean för i hälso- och sjukvården  
 

Ovan har vi följt idéns resa genom översättningsmodellen och på så sätt har vi kunnat 

skapa oss en uppfattning och förståelse för hur Lean Healthcare tagits emot på 

klinikerna samt hur idén tolkats och blivit till något eget. Med denna förståelse kommer 

vi nu definiera vad idén Lean blir i en kontext som hälso- och sjukvården. Då Likers 

(2009) 4p modell sägs definiera Leans uppbyggnad har vi valt att försöka positionera 

olika aspekter vi sätt hos klinikernas Lean Healthcare arbete i modellens olika delar för 

att se vad som skiljer sig från ursprungliga Lean.  

 

5.4.1 Processer – Vilka delar har klinikerna format kring Lean och hur skiljer de 
sig från tillverkningsindustrin  

 

Standardisering  

I tillverkningsindustrin innebär Lean filosofin att upprätthålla tydliga 

produktionsflöden med en väl definierad kund (Womack & Jones, 1996; Liker 2009). 

Detta är aspekter som inom hälso- och sjukvården inte lika tydligt kan definieras då 

organisationen byggs upp utifrån en högre grad av komplexitet där behandling av 

patienter hanteras av flera olika parter och enheter. Även oförutsägbara händelser är 

något som skiljer sig från tillverkningsindustrin då man inte alltid säkert kan veta hur en 

patient kommer att reagera på en viss behandling eller om andra sjukdomar visar sig på 

vägen (Berlin & Kastberg, 2011). Enligt Ballé och Régnier, 2007; Kollberg et al. 2007; 

Brandt, 2013) kan en ojämn efterfråga på vården uppstå då faktorer som demografi, 

allmänhälsa och nya behandlingsmetoder skapar osäkerhet, därmed blir det svårt att 

skapa tydliga produktionsflöden som i tillverkningsindustrin. 

 

Utifrån de studerade klinikerna har vi dock kunnat se att det till en viss del finns en 

likartat in-put flöde (patienttyp), vilket skapat förutsättningar för att standardisering ska 

kunna fungera. Det är framförallt på onkologkliniken där denna input varit tydlig och 

medfört att kliniken kunnat tillämpa en hög grad av standardisering. Även 

kvinnoklinikens Fast - Trackingprocess definieras av att ha en likartad input vilket 
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skapat förutsättningar för att kliniken har kunnat införa standardisering. Kim et al. 

(2007), Fillingham (2007), Ben-Tovim et al. 2008 samt Mazzocato et al. (2012) menar 

att standardisering är en viktig förutsättning för att få Lean Healthcare att fungera då 

den minskade variationen i arbetet skapar tydlighet samt minskar osäkerhet bland 

personalen. Vi ser hur strålbehandlingen på onkologkliniken i många aspekter 

standardiserats där kliniken försökt implementera ett förhållningssätt bland personalen 

att arbeta utifrån olika standardmönster. Även användningen av workflow där 

arbetsflödeshanteringen omarbetats till standardflöden för omvårdnaden av patienter 

visar på en vilja att standardisera arbetssätt. Standardiseringen av olika delar har i 

klinikens fall medfört att de uppnått en effektivare behandlingstid samt fått bättre 

inblick på sina mellantider, vilket medfört att de kunnat undvika fördröjningar. 

Standardisering i Fast trackingprocessen har i kvinnokliniken resulterat i att 

arbetsmoment blivit tydligare och medfört att antalet behandlingar kunnat öka från 4 till 

10 patienter. För kliniken har standardiseringen även medfört en bättre struktur och en 

bättre arbetsmiljö då de kunnat reducera onödiga verktyg som inte används med 60 % 

vid behandlingsprocessen (Ballé & Régnier, 2007; Bahensky et al., 2005). Vi anser att 

Fast Trackingprocessen tydligt visar på hur kliniken tolkat Lean och gjort det till något 

eget i sitt Lean Healthcare arbete (Rövik, 2008). I många avseenden anser vi att 

användandet av lokalbedövning istället för narkos visar på hur kliniken lyckats med att 

uppnå ett förbättrad patientomhändertagande, eftersom patienter idag kan skrivas ut 

samma dag istället för att få vänta någon/några dagar innan utskrivning (Kim et al., 

2006; Mazzocato et al., 2012). Utifrån de studerade klinikerna kan vi alltså konstatera 

att standardisering är något som vi anser definiera Lean i hälso- och sjukvården då 

förutsättningar för ett högre patientvärde ökar. Som vi kan se visar klinikernas 

standardisering på en tydlig översättning och en egen tolkning från ursprungliga Lean 

där det inom hälso- och sjukvården istället handlar om att skapa förutsättningar så att 

patientomhändertagande sker på ett så smidigt sätt som möjligt, där en ökad tydlighet 

gör att snabbare åtgärder kan inledas. I tillverkningsindustrin medför standardisering 

istället att organisationer kan undvika dubbelarbete och på så sätt undvika att defekta 

produkter produceras med låg kvalité (Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003; Liker, 

2009). 
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Effektivitet  

Lean kan beskrivas vara ett koncept som används inom tillverkningsindustrin för att 

produktionen av en produkt ska skapa maximalt värde till slutkund, flöden ska ske 

linjeströmmat från att ordern läggs till att produkten levereras (Monden, 1998; Womack 

& Jones, 1990). Detta flöde skiljer sig i hälso- och sjukvården då det är patienter som 

behandlas. Patienter är också ständigt involverade i behandlingsprocessen, där 

värdeskapandet av behandlingen istället sker ständigt tillsammans med patienten, från 

att denne skrivs in till att patienten skrivs ut (Viktoria, intervju, 2016). I 

tillverkningsindustrin uppstår inte samma samspel med kunden under själva 

tillverkningen och värdet för kunden skapas enbart när denne får produkten. Därför är 

det viktigt att inom hälso- och sjukvården lägga fokus på att effektiva behandlingar ska 

utföras så att tiden från att en patient skrivs in till att denne skrivs ut ska kunna ske så  

smidigt som möjligt. Prioriteringar är således något som vi ser Lean i hälso- och 

sjukvården måste göras för att arbetet mot effektivitet ska kunna uppnås. Det vi har sett 

hos klinikerna är att användningen av Lean Healthcare skiljer sig åt i hur och vad man 

använder för olika verktyg och tekniker för att uppnå denna typ av effektivitet. Likheten 

ligger dock i att båda klinikerna försökt skapa ett ökat värde för sin patienttyp. Att 

klinikerna valt att tillämpa verktyg och tekniker som passar den egna avdelningen visar 

på att en anpassning varit nödvändigt för att få arbetet med Lean Healthcare att kunna 

resultera i effektivare flöden (Rövik, 2008).  

 

Det vi har sett är att klinikerna blivit allt mer “Leanade”, vilket inneburit att en högre 

grad av struktur och organisering samt utmärkning inne på klinikerna gjorts. Tydliga 

aspekter som visar på detta i kvinnokliniken är att skåpen inne i behandlingsrummen 

idag är mycket mer uppmärkta än innan och att kliniken använder sig av färdigpackade 

påsar som innehåller de delar som behövs vid abortprocessen. Som vi kan se har 

kliniken även försökt att ha alla sprutor på ett specifikt ställe i salen oavsett i vilken sal 

du kommer in, vilket visar på att kliniken försökt uppnå ett så effektivt flöde om möjligt 

(Maier-Speredelozzi et al., 2006; Miller, 2005). Förhållningsättet visar på en egen 

tolkning av verktyget 5s som använts i tillverkningsindustrin, där verktyget medfört att 

kliniken blivit effektivare genom att tydlighet skapats samt har en bättre arbetsmiljö 

kunnat uppnås (Mazzocato et al., 2012; Jinglin Li, 2015; Miller, 2005). Strävan att se 

till att olika material och verktyg befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle, tror vi är en 

stor anledning till varför kliniken lyckats med att upprätthålla Lean Healthcare och 
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skapa ett smidigare patientflöde då patienten tydligare kunnat sättas i fokus (Fillingham, 

2007; Jimmerson et al, 2005; Ballé & Régnier, 2007). Användningen av Sitburken ser vi 

även vara en åtgärd som resulterat i att patientflödet förbättrats. Detta då inbokningar av 

patienter blivit effektivare genom en bättre koordinering och samordning (Kim et al., 

2006; Miller, 2005; Maier-Speredelozzi et al., 2006). Framväxten av verktyget visar på 

att omvandling skett av den ursprungliga idén, där interna lokala praktiker tillkommit 

kliniken (Rövik, 2008).  

 

Onkologklinikens sätt att använda sig av produktionsplanering är något som medfört att 

kliniken idag har en bättre översikt över sitt patientflöde och kan planera hur stor 

arbetsstyrka de behöver ha under vissa perioder (Al-Araida et al., 2010). I många 

avseenden anser vi att användandet av produktionsplanering medfört att kliniken 

effektivare kunnat planera och uppnå förbättrad tillgänglighet av personal och ett bättre 

patientflöde, då kliniken kunnat undvika överbelastning eller underbelastning av 

personal (Fillingham, 2007; Bahensky et al., 2005; Esain et al., 2008). Användningen av 

verktyget har medfört att kliniken uppnått en effektivare vård då de kunnat bemöta sin 

efterfrågan mer effektivt genom att ha tillgänglig personal. Verktyget har även medfört 

att luft kunnat läggas in i planeringen vilket resulterat till att patienters fortsättningar 

förbättrats då akuta fall lättare kan hanterats. Detta är något som visar att kliniken 

hanterat den utmaning som Berlin och Kastberg (2011) förklarar om att oförutsägbara 

händelser ofta kan medföra att gamla rutiner återinförs, då nya arbetssätt som ex Lean 

Healthcare blir skrämmande och ohållbara. Som respondenterna på onkologkliniken 

beskriver har man på kliniken arbetat mycket med att korta ner ledtiderna för att kunna 

effektivisera patienters behandlingsprocess, något som gjort att användandet av 

värdeflödesanalyser och processkartor varit aktuellt för att kunna identifiera aktiviteter 

som inte tillför något värde för patienter. Ett processtänk är något vi finner Lean 

översatts till hälso- och sjukvården, och medför att förutsättningar för ett effektivare och 

tydligare flöde kan uppnås (Lodge & Bamford, 2008; Dickson et al., 2009; Kim et al., 

2007).  

 

Fokus på värdeskapande inom tillverkningsindustrin ligger i produkterna och skapas 

vanligtvis genom att erbjuda produkter med hög kvalitet till ett lågt pris som levereras i 

rätt tidpunkt (Womack & Jones 1990; Ohno, 1988; Liker, 2009). Det handlar således 

om att maximera värdet genom att minimera slöseri. Att ta bort allt som inte skapar 
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något värde, anser vi inte kunna utföras i hälso- och sjukvården på samma sätt och i lika 

stor utsträckning, då man behandlar olika typer av patienter med olika behov (Mattias, 

intervju 2016). Detta innebär således att muda inom hälso- och sjukvården blir en 

definitionsfråga och innebär därmed att hälso- och sjukvården inte har lika tydliga 

samband kring att eliminering av all muda leder till ett direkt värdeskapande. Även 

svårigheten som kvinnokliniken handskas med där de har barnmorskebrist är något som 

förstärker ovanstående argument då kliniken inte kan reducera all form av slöseri utan 

att personal eller patienter blir lidande. Således drar vi slutsatsen att prioriteringar krävs 

för att eliminering av “rätt” typ av muda ska kunna ske i hälso- och sjukvården..   

 

Visualisering  

I tillverkningsindustrin kommuniceras och framförs olika processer för att på ett snabbt 

sätt kunna genomföra lämpliga åtgärder under tillexempel en produktionsprocess 

(Womack & Jones, 2003). För detta används ofta ett kanban system som gör att behov 

enkelt kan visualiseras för parter längre upp i flödet. Detta skapar förutsättningar för att 

ett “pull- flöde” kan existera där produktion endast sker efter en efterfrågan (Womack 

& Jones, 1990). Visualisering av denna typ medför att de anställda samt ledarna får 

förståelse för produktionsflödet vilket gör att de effektivare kan genomföra åtgärder 

som leder till faktiska lösningar för att undvika avbrott (Ohno, 1988; Womack & Jones, 

2003; Liker, 2009). Av det vi sett på klinikerna har användningen av visualisering 

använts på ett annorlunda sätt än vad det används i tillverkningsindustrin. Detta då 

visualiseringsarbetet på klinikerna istället handlar om att skapa förståelsen för olika 

arbetsuppgifter samt för att öka motivationen bland de anställda att vilja driva på Lean 

Healthcare arbetet. Det handlar således inte om att undvika avbrott i produktionsledet 

utan att få alla anställda att vara engagerade och förstå de arbetsmoment som utförs. Det 

vi kan se är att personalen på klinikerna kunnat ta del av visualiseringsarbetet för att 

framhäva sina åsikter, detta i form enkla metoder som skapat tydlighet för klinikernas 

anställda att förstå Lean Healthcare arbetet. Kvinnokliniken har tillexempel genom 

användningen av spagettidiagram kunnat visualisera och öka förståelsen för hur mycket 

onödig springtid som förekommer i olika processer vilket resulterat i att 

omstruktureringar gjorts (Bicheno et al., 2011; Petersson & Ahlsén, 2009). Tack vare 

detta verktyg har kliniken skapat bättre förutsättningar för sin tillgänglighet av personal 

där en förbättrad arbetsmiljö kunnat uppnås (Mazzocato et al., 2012; Bahensky, 2005; 

Jinglin Li, 2015; Fillingham, 2007). Användningen av verktyget har översatts och 
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använts annorlunda från tillverkningsindustrin, då syftet varit att försöka uppnå en 

högre grad av tydlighet, för att få personalen till att enklare se brister som uppstår i sina 

arbetsprocesser. Med hjälp av verktyget har kliniken kunnat uppnå en bättre arbetsmiljö 

vilket indirekt förbättrat förutsättningar för patienter då dem inte blir lika stressade 

(Anki, intervju 2016). Att kliniken prioriterar visualisering anser vi vara en viktig 

aspekt i hur de på ett framgångsrikt sätt fått anställda att förstå vilka rutiner som är 

bristillfälliga och vilka som är bra. Detta tror vi har medfört att motivationen ständigt 

växt starkare till att av vilja fortsätta arbeta med förbättringsarbeten (Eriksen et al., 

2009). Som respondenterna förklarar tillåts även en öppen och väldigt tillåtande miljö. 

Detta anser vi vara ett viktigt komplement för att visualiseringen ska fungera i den miljö 

som klinikerna befinner sig inom. Detta då personalen tillåts att uttrycka sina 

synpunkter och kan därmed inleda egna förbättringsarbeten. Ett exempel på detta ser vi 

ske vid användningen av post-it lappar som gör att de anställda enkelt kan visualisera 

och förmedla något de anser vara viktigt. Ett annat exempel är användningen av de olika 

färgerna som kliniken använder för att förklara i vilket stadie ett projekt befinner sig 

inom. Detta ser vi skapar tydlighet och förståelse, och vara något som är viktigt för att 

få med sig all personal. Förhållningsättet anser vi  ligger i linje med det Bicheno och 

Holweg (2009) förklarar vara en förutsättning för ett lyckat Lean Healthcare arbete, då 

kliniken upprätthåller tydliga målsättningar. På onkologkliniken anser vi att 

användningen av en så kallad idé- tavla som används för att visualisera vilka 

förbättringsprojekt som är igång och vilka som håller på att avslutas,  stämmer överens 

med det Bicheno et al., (2011), Kirsh (1993) samt Petersson och Ahlsén (2009) 

förklarar vara viktigt med visualisering, då det leder till att personalen förstår vad som 

händer i den dagliga verksamheten. I många aspekter har klinikerna använt sig av 

visualisering på samma sätt, då verktyget resulterat till att projekt och mätningar 

tydliggjorts vilket vidare medfört att motivationen bland personalen kunnat öka 

(Eriksen et al. 2009). Vi ser vidare att visualiseringen blivit en viktig del i hur klinikerna 

kunnat forma en kultur av ständigt ifrågasättande och en vilja att driva 

förbättringsarbetet framåt då alla parter kan ta del av vad som händer inom 

verksamheten (Bicheno & Holweg, 2009; Bahensky et al., 2005; Graban, 2012).  

 

På de sätt som klinikerna använder sig av visualisering, visar detta tydligt på hur 

verktyget översatts och anpassats till något annat i hälso- och sjukvården. Verktyg har 

blivit ett sätt för personal och ledning att kunna förmedla förbättringsarbeten samt få en 
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motiverad personal, där alla parter har möjlighet att inleda något eller hjälpa någon 

annan, vilket skapar en ökad förståelse kring olika arbetsuppgifter (Mazzocato et al., 

2012; Fillingham, 2007; Kim et al., 2006). Med hjälp av visualisering i hälso- och 

sjukvården anser vi att man kan skapa incitament för personal att känna tilltro till sin 

arbetsmiljö vilket ökar chanserna för att framgångsrika förbättringsarbeten ska kunna 

inledas (Fillingham, 2007).  

 

Mätning - Sökande efter överlevnadsgrad  

För att få en organisation att drivas framåt är uppföljning och mätning en viktig 

grundsten (Womack & Jones 1990; Sörqvist, 2004). Som Eriksen et al., (2009) samt 

Berlin och Kastberg (2011) hävdar kan uppföljningen av Lean Healthcare arbetet ses 

vara en utmaning, på grund av hälso- och sjukvårdens struktur. Denna utmaning ser vi 

att klinikerna bemött väl och är något som de ständigt försökt bearbeta för att kunna se 

till att det man gör kan leda till positiva resultat. Av produktionsplaneringen som 

onkologkliniken använder sig av, har de kunnat mäta patienters efterfråga vilket medfört 

till att de kunnat planera sin arbetsyrka på ett bättre sätt. Mätning av tredje tillgängliga 

tid (3T) som kliniken också utför visar på en vilja att kunna mäta tillgängligheter mer 

exakt och underlättar således för upprätthållande av bra flöden. Mätning av 

behandlingstiden och användning av workflow visar på en strävan att ständigt vara 

uppmärksam på ledtider samt se till att erbjuda en snabb vård. Då kliniken idag kan 

inleda behandling efter 5-7 dagar från de tidigare 30 dagarna anser vi att kliniken varit 

framgångsrik i sina mätningar och de förbättringar kliniken genomfört för att uppnå det 

önskvärda resultatet. Även mätningen som kvinnokliniken gjort vid Fast 

Trackingprocessen visar på att kliniken sökt finna orsak-verkan samband i sina 

arbetssätt och då kliniken idag kan behandla 10 patienter från att tidigare endast kunna 

behandla 4, visar detta enligt oss att mätning är viktigt inom hälso- och sjukvården för 

att kunna driva organisationen framåt (Womack & Jones, 2003). Något som tyder på att 

hälso- och sjukvårdsorganisationer i ännu större utsträckning kommer använda sig av 

mätningar är den nya regleringen som Sveriges kommuner och landsting ska införa 

2017 (Charlotte, intervju 2016). Den så kallade (KPP) kostnad/patient är enligt oss en 

indikator på att hälso- och sjukvårdsorganisationer strävar efter att söka efter orsak-

verkan samband som kan leda till att verksamheten förbättras. Vi anser således att 

mätningar är något som översatts till hälso- och sjukvården från ursprungliga Lean men 

skiljer sig från de mätningar som görs i tillverkningsindustrin då det inom hälso- och 
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sjukvården huvudsakligen handlar om att se ifall åtgärder som genomförs förbättrar 

förutsättningarna för kvalitén hos patienten och inte ifall man kan bli mer 

kostnadseffektiv (Jimmerson et al., 2005: Miller, 2005; Al- Araidah et al., 2010). 

Viktigt att komma ihåg är att mätningen av kvalité är mer än bara överlevnadssiffror, då 

det innefattar hur väl patienten känner sig informerad, delaktig, patientens trygghet och 

hur snabbt en behandling kan inledas och genomföras (Viktoria, intervju, 2016). 

 

Verktyg och tekniker som inte översatts in i hälso- och sjukvården  

Utifrån de studerade klinikerna kan vi se att en del verktyg inte översatts från 

ursprungliga Lean och således inte heller används. Liker (2009) förklarar Poka Yoke 

vara ett verktyg som används i tillverkningsindustrin för att säkerställa så att risken för 

fel minskar. Poka Yoke används tillsammans med verktyget Jidoka för att se till att 

arbetsmoment automatiskt stannar upp när ett fel uppstår där det löpande bandet 

automatiskt bromsas vid fel (Womack & Jones 2003; Ohno 1988).  Inom hälso- och 

sjukvården ser vi att dessa verktyg är svåra att anpassa då patienter inte är produkter 

som ska monteras över ett löpande band. I klinikernas fall ser vi att de inte använder sig 

av liknande metoder som Poka Yoke och Jidoka. Vi ser inte heller hur dessa verktyg kan 

komma till någon nytta då det kräver att man bygger upp ett system där man räknar med 

att alla patienter kommer att reagera på exakt samma sätt varje gång, vilket är omöjligt i 

hälso- och sjukvården. Både Fast Truckingprocessen och strålbehandlingsprocessen är 

två standardiserade processer där standardrutiner införts för att minimera fel. I 

tillverkningsindustrin används också standardisering men detta är då ofta kombinerat 

med Poka Yoke och Jidoka för att ytterligare minska variationer och öka 

kvalitetssäkringar utefter det löpande bandet (Ohno 1988). Den mänskliga faktorn är 

alltså en annan viktig aspekt att poängtera och medför att Poka Yoke och Jidoka blir 

svårt att anpassa inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Detta då fel inom hälso- och 

sjukvården inträffar genom mänskliga handlingar, att då ständigt leta efter syndabockar 

om vem som gjort fel skulle enligt oss bara skapa mer frustration än nytta. Inom 

tillverkningsindustrin är det viktigt att få en flödesutjämning under produktionen, 

genom att minimera variationer i produktionsvolymer är målet att få ett konstant 

arbetstempo vilket kan uppnås genom heijunka då en takttid sätts in inom varje steg i 

produktionen (Sörqvist 2004; Liker 2009). Det vi har sett i de studerade klinikerna är att 

onkologkliniken försökt bemöta detta genom användandet av produktionsplanering, där 

kliniken försökt få en jämn arbetsfördelning, dock är det inte i lika stor utsträckning 
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som heijunka medför i tillverkningsindustrin och kan ses vara ett verktyg som hälso- 

och sjukvårdsorganisationer inte riktigt kan använda sig av då oförutsägbara händelser 

så som akutfall gör att det blir svårt att skapa en jämn flödesutjämning. Womack och 

Jones (2003) förklarar Just-in-time vara en central del i Lean som medför att ett jämnt 

flöde kan skapas under en tillverkningsprocess där det uppstår ett pull-system (pull-

flöde). Principen handlar om att rätt vara ska komma i rätt tidpunkt och i rätt mängd i 

nästa steg i produktionsprocessen vilket innebär att stora lager kan undvikas. I de två 

studerade klinikerna har vi inte sett att Just-in-time principen använts. I 

sjukvårdsorganisationer ser vi istället att det uppstår en typ av “push” system istället för 

ett “pull- system” detta då det sker en hel del förarbeten innan en patient kan komma till 

en behandling, ett exempel på detta är förberedandet av de påsar som kvinnokliniken 

använder i abortprocessen.  

 

Utifrån de studerade klinikerna anser vi således inte att sjukvårdsorganisationer kan 

organiseras helt efter ett pull-baserat system på grund av osäkerhet kan uppstå i 

vårdkedjan, vilket innebär att processen kan behöva ändras på grund av att olika 

patienter kan reagerar olika på samma typ av behandling (Mattias, intervju 2016). I 

tillverkningsindustrin vet redan organisationen specifikationerna samt alla de steg som 

behövs för att producera exempelvis en bil, så fort en beställning görs. Vilket gör att 

exempelvis montering av en bildörr kan upprepas på samma sätt varje gång. I hälso- och 

sjukvården är denna aspekt svårare att urskilja då patienter är olika, vilket gör att en 

konstant arbetstempo (heijunka) som tidigare nämnt inte kan användas på samma sätt 

(Womack & Jones 1990; Ohno 1988; Womack & Jones 2003; Liker 2009). 

 

5.4.2 Investering i anställda leder till problemlösningar   

Ledningen investerar i de anställda  

När Lean introduceras inom en organisation måste de anställda känna att de fyller en 

viktig funktion i de nya arbetsmetoderna (Sörqvist, 2004; Liker, 2009). Av de studerade 

klinikerna har vi tydligt kunnat se hur ledningen investerar i sin personal där de 

anställda ges möjlighet till att driva projekt framåt och jobba med förbättringsarbeten. 

Det vi har sett är att ledarna på klinikerna haft mycket kunskap kring Lean Healthcare 

och samtidigt varit väl insatta i klinikernas uppbyggnad, vilket vi ser varit en viktig 

aspekt i hur en kulturell förändring kunnat ske. Detta då ledningen förstått vad som 

behöver göras för att kunna uppnå hög grad av samhörighet och delaktighet bland 
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personalen, vilket medfört att en gemensam förståelse och vilja mot att förbättra olika 

arbetssätt uppstått (Dahlgaard et al., 2011). Genom ledare som ständigt ser till att stötta, 

utbilda och vara bakom personalen, tror vi att detta medfört att klinikerna på ett 

framgångsrikt sätt kunnat anpassa och använda sig av olika Lean Healthcare verktyg 

och metoder i den dagliga verksamheten.  

 

Att klinikerna investerat i sina anställda ser vi vara likt det man gör i 

tillverkningsindustrin. Vi finner det dock finnas en skillnad i vad ledningen faktiskt ger 

de anställda för möjligheter. I tillverkningsindustrin handlar det om att investera i sin 

personal för att få dem att förstå arbetsuppgifter och på så sätt utföra specifika 

arbetsmomentet på ett så effektivt som möjlig (Eriksen et al., 2009). I hälso- och 

sjukvården handlar det om att tillgodose personalen rätt verktyg för att de själva ska 

kunna skapa projekt som leder till förbättring (Fillingham, 2007; Kim et al., 2006; 

Jinglin Li, 2015). Om vi drar en jämförelse med löpande bandet handlar det om att 

personalen som exempelvis monterar bildörren ska kunna göra detta på det mest 

effektiva sättet. Om individerna som monterar dörren kommer på ett snabbare arbetssätt 

ska de få möjligheten till att förändra sitt arbetssätt, men grunden hamnar i att 

arbetssätten redan är fastställda från ledningen (Womack & Jones, 2003). I hälso- och 

sjukvården ser vi detta vara annorlunda, genom att investera i sin personal kan man nå 

förbättring genom att den operativa personalen, som ständigt handskas med patienter 

också kan inleda helt nya arbetsmetoder. På detta sätt hamnar investeringen i de 

anställda i hälso- och sjukvården i att ge anställda möjligheten till att utforma helt nya 

förhållningsätt och inte bara förbättra de som är satta och redan existerar. Det som är 

viktigt att komma ihåg är att det i hälso- och sjukvården inte alltid handlar om att utföra 

arbetet så snabbt som möjligt, utan för att uppnå en effektiv vård måste förståelse för 

patienters olika behov skapas, detta kan innebära att det mest snabbaste 

behandlingssättet inte alltid är det som skapar högst vårdkvalité (Mattias, intervju 

2016). Tankesättet visar tydliga kontraster mot tillverkningsindustrin där vi anser att 

ökat ansvar från den operativa  personalen kan bidra till att man inom hälso- och 

sjukvården finner lämpliga åtgärder.     

 

Samarbete och problemlösning- den drivande motorn i Lean Healthcare  

På de studerade klinikerna har vi sett hur Lean översatts till att bli något som innefattat 

en hög samarbetsvilja. För att uppnå detta ser vi kvinnoklinikens egen akutmottagning 
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samt onkologklinikens ombyggnation vara aspekter som bidragit till detta, då det 

medfört att personal arbetat närmar varandra. På detta sätt har klinikerna format en hög 

grad av sammanhållning och skapat en miljö där ömsesidig förståelse uppnåtts. Att ha 

en god sammanhållning där de anställda känner att de kan ta initiativ till att inleda 

förbättringsarbeten och styra det dagliga arbetet anser vi även medfört att effektiva 

åtgärder kunnat tillsättas (Esain et al., 2008; Ballé & Régnier, 2007; Kim et al., 2006). 

På detta sätt tror vi även att risken för att någon part inte förstår eller inte vill arbeta med 

Lean Healthcare minimerats. Kvinnoklinikens akutmottagning ser vi förbättrat 

chanserna för kliniken att införa rutiner som blivit hållbara i längden, då samma 

individer kontinuerligt kunnat arbeta med varandra. Genom att ha en egen 

akutmottagning ser vi även att klinikens personal vågat ta en större del av det operativa 

arbetet då trygghet skapats av att jobba med samma människor och på så sätt anser vi att 

de på kliniken kunnat inleda förbättringsarbeten som är närmare kopplade till de behov 

som faktiskt efterfrågas (Bahensky et al., 2005). Onkologklinikens ombyggnation där 

olika yrkesgrupper idag sitter närmare varandra, visar på en vilja att bryta barriärer 

mellan olika professioner, vilket vi tror är en viktig del för att få Lean Healthcare arbetet 

att fungera, där arbetet genomsyras av samarbete. Även klinikens förändring av sina 

APT: möten från att ha dem en gång i månaden till att ses varannan vecka, visar på att 

kliniken känner ett behov av att ständigt skapa högre samordning mellan olika 

yrkesgrupper (Eriksen et al., 2009). Förhållningsättet ser vi även vara ett sätt hur 

kliniken successivt kunnat bryta ner professionens roll, då yrkesgrupper istället blivit 

allt mer involverade vilket medfört att de effektivare kunnat styra kliniken mot 

gemensamma målsättningar (Liker 2009; Lodge och Bamford, 2008; Ballé & Régnier, 

2007).  

 

Inom ett Lean arbete kan tillsättandet av tvärfunktionella grupper leda till att ett 

effektivare arbete utförs (Womack & Jones 2003). Som vi har sätt har bägge klinikerna 

använt sig av liknande grupper för att effektivare kunna arbeta med förbättringsarbeten. 

Detta är något som vi ser vara viktigt i hälso- och sjukvården då man på detta sätt låter 

de anställda testa idéer och medför därmed att skapandet av en Lean kultur kan uppnås 

(Ballé & Régnier, 2007). Genom att låta alla parter vara delaktiga anser vi samtidigt att 

man minskar risken för att de anställda endast ser förbättring vara något som måste 

genomföras och istället blir det något naturligt och självklart, vilket leder till att onödiga 

arbeten inte inleds (Miller, 2005; Fillingham, 2007; Mazzocato et al., 2012). Klinikerna 
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har alltså lyckats skapa en miljö där personal kan utvecklas genom att varje individ har 

möjlighet till ansvar och reflektering. Genom användning av PDSA, A3 samt 5 varför 

har klinikens anställda tillåtits att misslyckas med olika arbetssätt för att sedan utvärdera 

och göra det dessa ännu bättre. På detta sätt har verktygen kompletterat den kultur och 

miljö klinikerna skapat. 

 

Vi ser alltså en stor likhet mellan klinikerna i sättet de försökt uppnå Lean Healthcare då 

de bägge använt sig av A3 och PDSA för att få de anställda till att bli engagerade och 

vilja arbeta med förbättringar. A3:orna poängteras tydligt ha medfört att personalen fått 

möjlighet att kunna inleda förbättringsprojekt som de själva känner är nödvändiga 

samtidigt som dokumentation av dessa medfört att uppföljning varit möjlig (Liker, 

2009; Coimbra, 2013). Användningen av detta verktyg, i den miljö som hälso- och 

sjukvården befinner sig i, ser vi möjliggör att den operativa nivån verkligen får vara 

delaktig. Detta då de anställda kan vara delaktiga i förbättringsprojekt och faktiskt kan 

ansvara för de förändringsarbeten som sker. Användning av verktyg ser vi medfört att 

klinikerna kunnat bemöta den utmaning som Radnor och Boaden (2008) nämner, då de 

kunnat hålla alla parter involverade och därmed har ett kazien arbete uppnåtts (Ohno, 

1988; Sörqvist, 2004; Womack & Jones, 2003). I många fall har verktyget medfört att 

idén ständigt tagit nya former, då personer kan återuppta andras projekt och ständigt 

göra om de till något bättre (Rövik, 2008; Sahlin – Andersson, 1996). 

 

PDSA är det andra verktyget som båda klinikerna använder i sitt Lean Healthcare 

arbete, verktyget har varit ett annat sätt att få problemlösningar att framlysas (Coimbra, 

2013). För kvinnokliniken har vi sett hur användningen att detta verktyg varit till stor 

fördel då det medfört till framväxten av Fast-trackning processen och på 

onkologkliniken används PDSA hjulen aktivt för att se till att hela tiden hålla de 

anställda motiverade och villiga att arbeta med Lean Healthcare. Då onkologkliniken 

visualiserar sitt PDSA hjul så att alla kan ta del av vad som görs på kliniken, skapar de 

även ett högre medvetande bland personalen och gör att problem lättare kan hanteras på 

ett kollektivt sätt. Likt tillverkningsindustrin används dessa verktyg för att angripa olika 

problem och finna lösningar på dessa, där de anställda är delaktiga (Sörqvist, 2004). 

Inom hälso- och sjukvården anser vi dock att dessa verktyg blir vitala för att den miljö 

och kultur som klinikerna försökt skapa ska kunna upprätthållas. Detta då verktygen gör 
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att den dagliga verksamheten ständigt kan överses av de anställda och på så sätt driver 

man utvecklingen tillsammans (Lindskog & Nilsson, 2010; Brandt, 2013).  

 

5.4.3 Filosofi - vad är det långsiktiga tänk som klinikerna format med sitt Lean 

Healthcare arbete? 

Lean i hälso- och sjukvården handlar om att bygga upp en patientcentrerad vård där 

förutsättningarna för patienten blir bättre. Detta då patienten inom hälso- och sjukvården 

är “kunden” vilket också innebär att värdeskapandet istället måste definieras utifrån 

patientens perspektiv (Kollberg et al., 2006; Graban 2012). Utifrån de studerade 

klinikerna har vi sett hur de båda skapat ett långsiktigt tänk och en filosofi som 

genomsyras av Lean Healthcare genom olika typer av plattformar. I kvinnokliniken har 

de skapat ett förhållningssätt där den långsiktiga filosofin handlar om att förbättra 

förutsättningarna för patientomhändertagande. För att uppnå detta har kliniken utformat 

nya processer och använt sig av olika Lean verktyg och metoder. Kliniken har kunnat 

upprätthålla ett högt engagemang för sin patientnöjdhet samtidigt som de skapat sig 

förutsättningar för att upprätthålla detta (Ben-Tovim et al., 2008; Bahensky et al., 2005; 

Kim et al., 2007). På onkologkliniken ser vi deras långsiktiga filosofi huvudsakligen 

handla om att nå ett högre värdeskapande för sina patienter genom att ständigt reducera 

ledtider. Detta fokus grundar sig i att de patienter som kliniken behandlar är i behov av 

snabba och effektiva åtgärder för att öka chansen för överlevnad. För att kunna uppnå 

detta anser vi att de på kliniken på ett sätt byggt in “Lean i väggarna” och på så sätt 

format ett förhållningssätt som resulterat i att Lean Healthcare arbetet kunnat flöda på 

ett naturligt sätt. Hur kliniken lyckats med att skapa en miljö där man byggt in “Lean i 

väggarna” anser vi skett av den omfattande ombyggnationen av både kontorsytor och 

behandlingsutrymmen (Fillingham, 2007; Al- Araidah et al., 2010; Kim et al., 2007). 

Miljön har därmed medfört att kliniken “tvingats” till att arbeta utifrån ett specifikt 

arbetssätt. Genom att skapa denna typ av miljö anser vi att ledningen på kliniken 

bidragit till att de anställda på ett omedvetet sätt format dagliga rutiner som genomsyras 

av effektivitet, vilket innebär att Lean Healthcare tillslut blivit något naturligt. Detta 

anser vi förstärks då man på kliniken inte diskuterar i termer av Lean Healthcare utan i 

termer av sortera, systematisera, standardisera. Klinikens Lean Healthcare arbete och 

sättet man byggt in detta i väggarna anser vi medfört att risken minskat för att filosofin 

ska kunna försvinna, eftersom nya individer som tillkommer till kliniken styrs och 

anpassas till förhållningsättet och behöver inte bli lika mycket motiverade till att arbeta 
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på ett specifikt sätt som Lean Healthcare kräver. Liker (2009) förklarar att skapandet av 

en viss företagskultur kräver att individer inom en organisation kollektivt samarbetar 

och att hög en samhörighet måste existera. Lindberg och Erlingsdottir, (2005) menar 

vidare att en institutionalisering krävs för att en organisation ska kunna uppnå en viss 

typ av företagskultur. Båda klinikerna har stora likheter i hur de lyckats bygga upp en 

form av övergripande filosofi och vi anser klinikerna lyckats översätta Lean Healthcare 

på ett sätt där språket blivit relevant och meningsfullt i klinikernas förhållningssätt mot 

att skapa värde för patienter. Enligt Liker (2009) krävs det att de anställda känner 

förtroende för ledaren och att de inte känner stress om att deras anställning skulle vara i 

fara när arbetsuppgifter blir mer effektiva. Denna aspekt är viktig att beakta för ett 

långsiktigt tänk och för att förhållningsättet ska kunna upprätthållas. I klinikernas fall 

finner vi likheter i hur detta hanterats och är något som legat i ledarnas roll. Gemensamt 

för klinikerna är vidare att de har haft ett starkt ledarskap redan i början av 

implementeringen av Lean Healthcare vilket medfört att Lean Healthcare filosofin 

successivt kunnat integreras genom att rätt verktyg och metoder införts för att passa de 

egna förhållandena (Bahensky et al., 2005; Spear, 2005; Papadopoulos & Merali, 2008; 

Dahlgaard et al., 2011). Övergripande anser vi att de båda klinikerna översatt Lean 

Healthcare till deras egna förutsättningar där det idag står för att skapa värde för 

patienten. För att uppnå detta ser vi att klinikerna integrerat ett gemensamt språk där ett 

starkt ledarskap medfört att Lean Healthcare blivit något relevant och meningsfullt. På 

detta sätt framkommer en tydlig skillnad mot industrin då värdeskapandet har kretsat 

kring patienter och inte produkter och kunder, vilket har inneburit att verktyg och 

metoder inspirerats av Lean men anpassats efter de egna förutsättningarna (Rövik, 

2008). 

 

5.4.4 Sammanfattning av vad Lean blir inom hälso- och sjukvården  

Inom hälso- och sjukvården översätts Lean till att bli samarbete och problemlösning då 

denna aspekt gör att den komplexa miljö som hälso- och sjukvården består av kan 

hanteras på ett smidigt sätt. Samarbete och problemlösningar är viktigt då det gör att 

förståelse och medvetande ökar bland personalen kring hur man på bästa sätt uppnår ett 

smidigt patientflöde. Genom att ledarna investerar i sina anställda formas en kultur där 

samarbete leder till att problemlösningar uppnås, då diskussioner och en ökad trygghet 

leder till att vem som helst oavsett yrkeskategori vågar ta initiativ till att inleda nya 

förbättringsarbeten. På detta sätt blir förbättringsåtgärder som inleds nära kopplade till 
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det faktiska behovet då problemlösningar uppnås. Klinikerna har fått stor hjälp av 

PDSA och A3:or då de med dessa verktyg fått de anställda till att förstå orsakerna till 

olika problem samt söka lösningar på dessa. Verktygen har medfört att de anställda 

samtidigt kan ansvara över sin arbetsplats på ett mer optimalt sätt. En ökad delaktighet 

har vidare medfört att en kultur skapats som genomsyras av samarbete och ett ökat 

medvetande kring förbättringsarbeten. Andra verktyg som översatts i klinikerna är bland 

annat sitburken, produktionsplanering och workflow som har medfört positiva effekter 

då klinikerna kunnat reducera väntetider, förbättra inbokningar av patienter, förbättra 

olika patientflödet, förbättra patientnöjdheten samt förbättra ledtider och visar på att 

man försökt bli allt mer effektiva i sina behandlingar. Effektivitet är således något som 

Lean definieras av i hälso- och sjukvården och är en viktig aspekt i hur man förbättrar 

och ser till att upprätthålla ett tydligt patientfokus. Kartläggning av processer är något 

som vi kunnat se inom hälso- och sjukvården skapar förutsättningar för att ett 

effektivare och tydligare flöde ska kunna uppnås, vilket visar på att ett processtänk är 

något som definierar Lean i hälso- och sjukvården. Standardisering har visat sig ha en 

hög utbredning inom klinikerna och resulterat i att de anställda kunnat utföra uppgifter 

på ett tydligare sätt. Standardisering har visat sig vara en viktig del i hur flera åtgärder 

kunnat effektiviseras men framförallt medfört till ett smidigare patientflöde. 

Visualisering är ytterligare något som översats från ursprungliga Lean där det inom 

hälso- och sjukvården istället handlar om att skapa förståelsen för olika arbetsuppgifter 

samt öka motivationen bland de anställda att vilja driva på Lean Healthcare 

arbetet.  Mätning och sökande efter överlevnadsgrad är även något som översatts från 

Lean in i hälso- och sjukvården då orsak - verkan samband medför att organisationen 

utvecklas och kan erbjuda en bättre vårdkvalité. Vi har vi även kunnat se hur en del 

verktyg och tekniker inte alls är användbara inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, 

då det är en komplex verksamhet, med många olika processer där oförutsägbara 

händelser enkelt kan uppstå och där den mänskliga faktorn existerar på ett annat sätt än i 

tillverkningsindustrin.  

 

5.5 Möjligheter och svårigheter med Lean Healthcare 

Av de två studerade klinikerna har vi funnit flera aspekter som visar på ett 

framgångsrikt Lean Healthcare arbete och kan ses skapa möjligheter för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. Vi har dock även sett svårigheter som uppkommit, vilket 
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skapar utmaningar för att hälso- och sjukvårdsorganisationer ska kunna arbete med 

Lean Healthcare.  

 

Genomförandet av Lean spelen ser vi vara något som kan skapa stor möjlighet för 

hälso- och sjukvårdsorganisationer när man vill börja implementera Lean Healthcare. 

Detta då Lean spelen medför en positiv respons som kan skapa en ökad förståelse bland 

personal, något som vi ser skett på de studerade klinikerna. En svårighet som vanligtvis 

uppkommer vid upplärning av Lean Healthcare är som tidigare forskning poängterar, att 

de som förespråkar för Lean Healthcare ofta hämtas in från den privata sektorn (Kim et 

al., 2007; Kollberg et al., 2007). Qulturums förhållningssätt där de valde att genomföra 

utbildningen med hjälp av intern personal anser vi således medfört att individer enklare 

tagit till sig av Lean Healthcare. Detta är något vi förespråkar som en möjlighet för att 

lyckas få personal i hälso- och sjukvårdsorganisationer att vilja ta åt sig av Lean 

Healthcare och arbeta med förbättringsarbete. En annan central aspekt som vi ser vara 

en möjlighet för hur Lean Healthcare implementerats på klinikerna är alltså ett stabilt 

ledarskap. Detta då ledarna medfört att Lean Healthcare ständigt varit aktuellt inne på 

klinikerna. Vi ser detta vara en möjlighet i hur klinikerna kunnat forma en kultur 

definierad av gemenskap och samarbete där en vilja till att fortsätta arbeta med Lean 

Healthcare ständigt vuxit sig starkare (Spear, 2005; Jimmerson et al., 2005; 

Papadopoulos & Merali, 2008). Att skapa en Lean kultur anser vi varit viktigt då det 

medfört att personalen som jobbar närmast patienten tillåtits att ge sin input på vilka 

förbättringar som behöver genomföras. Att kunna ta del av personalens input ser vi 

skapar stora möjligheter då hälso- och sjukvården kan lösa olika problem på ett 

effektivare sätt. Möjligheterna som skapas av att låta de anställda vara delaktiga i ett 

Lean Healthcare arbete är således något som kan leda till att ständiga förbättringar kan 

uppnås (Sörqvist, 2004). 

 

En svårighet, som också varit gemensam för de bägge klinikerna, var att tidigt finna 

balans i hur många förbättringsarbeten som skulle vara i gång samtidigt. Som vi ser 

medförde detta till att frustation och att stress uppstod. Detta ser vi vara en svårighet då 

det uppstod vid ett tidigt skede vid implementeringen av Lean Healthcare och kunde 

därmed öka risken till att individer skulle skapa motstånd. För att lösa denna svårighet 

gäller det att inom hälso- och sjukvården låta personalen vara delaktig och tillsammans 

med ledarna prioritera antalet förbättringsarbeten. På detta sätt riktas fokus på rätt 



  
 

101 

ställen och chansen för att förbättringar ska få genomslagskraft ökar istället för att bli 

något omvänt. Detta tror vi också ökar motivationen till att vilja fortsätta jobba med 

olika förbättringsarbeten. En intressant skillnad mellan klinikerna är att onkologkliniken 

valde att döpa om begreppet medan kvinnokliniken fortsatte att använda sig av uttrycket 

Lean Healthcare. Detta visar på att det handlar om att anpassa Lean Healthcare efter de 

egna förutsättningarna för att få det att fungera (Kollberg et al. 2007; Ballé och Régnier, 

2007). Vi ser dock en omdöpning av Lean Healthcare vara en möjlighet i hur man får 

Lean Healthcare att fungera, då det minskar risken för att begreppsförvirring uppstår 

och istället hamnar fokus på det Lean Healthcare faktiskt handlar om (Balle & Régnier 

2007; Poksinska 2010).  

 

Vi ser även svårigheter som kan kopplas till professionens roll. Denna svårighet har 

medfört risker för att en Lean Healthcare kultur bromsas upp, då samarbete 

kommunikation och öppenhet som krävs för att få Lean Healthcare att fungera fullt ut 

inte alltid varit möjlig. Vi ser dock hur klinikernas förutsättningar varit en 

grundläggande faktor i hur denna svårighet hanterats på ett bättre sätt än vanligtvis. I 

onkologklinikens fall omringas de av en högutbildad grupp och i kvinnoklinikens fall 

har de haft en egen akutmottagning vilket medfört att individer kunnat jobba närmare 

varandra. Trots att klinikerna haft dessa förutsättningar har klinikerna ändå satsat 

mycket på att inte låta professioner bromsa upp Lean Healthcare arbetet. 

Onkologklinikens agerande att ändra APT: möten samt deras sätt att investera i en 

ombyggnation där alla yrkesgrupper sitter närmare varandra, visar tydlig på en 

målsättning om att försöka sammanväva alla parter. Även kvinnokliniken som ser till att 

ständigt visualisera samt ledare som ger de anställda förutsättningar för att själva kunna 

förändra, är sätt som visar på att kliniken agerar för att upprätthålla motivationen bland 

de olika yrkesgrupperna. Då även de kliniker där barriärer inte direkt existerar,  ändå 

ständigt kämpar  med att försöka skapa förutsättningar som gör att professionens roll 

inte kommer i vägen, signalerar enligt oss att denna svårighet är något som verkligen 

kan sätta stop för ett lyckat Lean Healthcare arbete i den miljö man befinner sig inom.   

 

I en strävan att effektivisera organisationen ser vi även hur användandet av 

produktionsplanering möjliggör en bättre planering och hantering av patienter då 

bemanningen kan fördelas optimalt. Detta är ett tankesätt som skapar stora möjligheter 

för att skapa ett bättre flöde vid vårdomhändertagandet (Fillingham 2007; Kim et al. 
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2007). Som vi ser har bägge klinikerna använt sig av visualisering för att kunna 

motivera och vägleda sin personal. Möjligheterna vi ser i användandet av detta verktyg 

har varit att det medfört en förbättrad arbetsmiljö och bättre förutsättningar för patienter, 

då slöseri eliminerats (Fillingham, 2007; Lodge och Bamford, 2008; Mazzocato, et al., 

2012). En viktig del i hur de båda klinikerna uppnått ett framgångsrikt Lean Healthcare 

arbete är genom användning av standardiserade förlopp och arbetsmoment då smidigare 

flöden uppstått tack vare tydligheter i arbetsprocessen (Jimmerson et al., 2005; Jinglin 

Li, 2015; Kim et al., 2007). En intressant aspekt i vilken form standardisering 

genomförts är exempelvis genom workflow som onkologkliniken använder. Detta då 

färdiga mallar för hur patienter ska behandlas medfört att kliniken upprätthållit tydlighet 

och struktur vid sina behandlingar. Även den stora utbredningen av standardiserade 

moment i Fast-trackningprocessen på kvinnokliniken visar på vilka möjligheter 

standardisering skapar inom hälso- och sjukvården då effektivare arbetsplatsmoment 

uppnåtts där fler patienter kunnat omhändertas (Maier-Speredelozzi et al., 2006; Ballé 

och Régnier, 2007). Onkologkliniken anser vi dock skiljer sig på flera aspekter från 

kvinnokliniken och vi ser att förutsättningar för att standardisera och effektivisera i en 

allt högre grad är mer möjlig. Detta då kliniken bland annat handskas med 

högteknologiska maskiner som genomför behandlingar, vilket innebär att behovet av ett 

mänskligt arbete inte riktigt existerar på samma sätt som det gör i kvinnokliniken, vilket 

medför att behandlingsprocesser kan se liknande ut varje gång då den faktiska 

behandlingen görs av maskiner. Förutsättningen av att klinikerna handskas med 

patienter med likartade behov, medför givetvis också möjligheten för att standardisering 

ökar.  

 

Möjligheter som skapats vid användningen av PDSA framkommer tydligast i 

kvinnokliniken, då verktyget medfört att en ny process införts där patient 

omhändertagandet blivit mycket effektivare (Fillingham, 2007; Dickson et al., 2009; 

Kim et al., 2007). A3:or är något som visas i bägge klinikerna och har möjliggjort att 

personalen lättare kunnat ta initiativ till att inleda förbättringsarbeten samtidigt som 

dokumentering medfört att det blivit lättare för uppföljning. Detta anser vi vara en 

möjlighet för hälso- och sjukvården då verktygen gör att ett Lean Healthcare arbete 

ständigt kan drivas framåt (Graban, 2012, Bicheno & Holweg, 2009). 
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6 Slutsatser  

I kapitlet redogör vi för våra slutsatser utifrån den analys som genomförts. Slutsatserna 

ämnar till att besvara studiens frågeställningar. Vi redogör för hur Lean har översatts 

(implementerats och används) i hälso- och sjukvårdsorganisationer samt vilka 

möjligheter och svårigheter som hälso- och sjukvårdsorganisationer upplever med Lean 

 

Hur översätts (implementeras och används) Lean i hälso- och 

sjukvårdsorganisationer? 

Våra slutsatser är att implementeringen av Lean Healthcare på klinikerna genomförts på 

ett snarlikt sett. Det började med lösryckningen där Qulturum hämtade inspiration av 

Lean från tillverkningsindustrin och sen valde att genomföra en utbildning, Lean spelen, 

för att börja implementera Lean Healthcare på klinikerna. Lean spelen var något som 

skapade stor slagkraft bland personalen på klinikerna och blev en inspirationskälla till 

att vilja arbeta med Lean Healthcare. Det var under detta moment som Lean Healthcare 

började paketeras upp bland individerna på kliniken och förståelse för Lean Healthcare 

ökade. I mottagningsfasen kan vi konstatera att idén togs emot från klinikernas personal 

och började snabbt implementeras. Väl inne på klinikerna har idén kommit i kontakt 

med olika parter och ständigt översatts till att bli något lokalt. I klinikerna har det 

funnits idébärare (ledare) som haft stor kunskap kring idén och har på så sätt 

framgångsrikt drivit förbättringsarbetet framåt och samtidigt spridit idén till olika parter. 

Ett starkt ledarskap har varit en viktig nyckelfaktor i hur Lean Healthcare kunnat 

implementeras på klinikerna då de gett anställda möjligheter till att inleda och delta i 

olika projekt vilket medfört att en kultur definierad av öppenhet och samarbete skapats. 

I handlingsfasen ser vi hur flera olika verktyg och tekniker använts för att kunna uppnå 

en effektivare vård där anpassning skett mot interna förutsättningar. En anpassning mot 

de interna förutsättningarna är något vi tydligt kan konstatera måste ske när Lean 

Healthcare används då det annars riskerar att fallera. Vidare kan vi se hur idén idag är 

något som faller naturligt i de studerade klinikerna och hur den dagliga verksamheten 

genomsyras av ett effektivitetstänk.  

 

Återspeglingen av Leans resa genom klinikerna gör att vi kan konstatera att effektivitet 

är något som Lean översätts till i hälso- och sjukvården och är en viktig aspekt i hur 

man förbättrar och ser till att upprätthålla ett tydligt patientfokus, där ett processtänk 

skapar förutsättningar för att uppnå tydliga flöden då patientens resa förtydligas från 
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start till slutet av en behandling. Vidare kan vi konstatera att Lean inom hälso- och 

sjukvården översätts till att bli samarbete och problemlösning då denna aspekt gör att 

den komplexa miljö som hälso- och sjukvården har kan hanteras på ett smidigare sätt, 

genom detta kan hälso- och sjukvårdsorganisationer ständigt utvecklas. Genom att 

ledarna investerar i sina anställda skapas en trygghet som gör att vem som helst kan ta 

initiativ och inleda förbättringsarbeten. På detta sätt blir förbättringsåtgärder nära 

kopplade till det faktiska behovet. Standardisering tyder även våra resultat på är något 

som Lean översätts till i hälso- och sjukvården och har visat sig vara en viktig del i hur 

ett flertal åtgärder effektiviserats. Visualisering är ytterligare något som översätts från 

ursprungliga Lean där det inom hälso- och sjukvården blir något som används för att 

skapa förståelse för olika arbetsuppgifter samt öka motivationen bland de anställda att 

vilja driva på Lean Healthcare arbetet.  Mätning och sökande efter överlevnadsgrad är 

även något som översatts från Lean in i hälso- och sjukvården där olika orsak - verkan 

samband medför att organisationen utvecklas och ständigt söker förbättring för 

patientomhändertagande.  

 

Vilka möjligheter upplever hälso- och sjukvårdsorganisationer med Lean? 

Av de studerade klinikerna kan vi påvisa hur användningen av Lean Healthcare bidrar 

till stora möjligheter för hälso- och sjukvården då det medfört till en förbättrad vård och 

ett förbättrat patientomhändertagande. Våra resultat visar på att användningen av olika 

verktyg och tekniker resulterat till effektivare behandlingstid, bättre tillgänglighet av 

personal, förkortade ledtider, förbättrade patientflöden, bättre struktur och en bättre 

arbetsmiljö. Genom eliminering av slöseri har antalet patientbehandlingar ökat, vilket 

även medfört att en effektivare behandlingstid uppnåtts. En stor möjlighet vi ser med 

Lean Healthcare är att det ger de anställda möjlighet att själva kunna påverka och vara 

delaktiga i den dagliga verksamheten vilket gör att en ökad motivation kan uppnås. På 

detta sätt ser vi Lean Healthcare medföra att de som jobbar närmast med patienten också 

får möjlighet att påverka och förbättra olika arbetsmoment vilket säkerställer att ett 

gemensamt språk och angreppsätt skapas i förbättringsarbetet.  På detta sätt kan hälso- 

och sjukvårdsorganisationer skapa kollektiva målsättningar och ständigt förbättra den 

dagliga verksamheten.  
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Vilka svårigheter upplever hälso- och sjukvårdsorganisationer med Lean? 

Vi har i de studerade fallen funnit svårigheter som uppkommit vid klinikernas 

prioriteringar kring förbättringsprojekt. Framförallt vid introduktionen av Lean 

Healthcare, där för många förbättringsarbeten startades igång samtidigt. Detta var något 

som skapade en dålig arbetsmiljö i form av stress. Det vi kan konstatera är således att 

det visat sig vara en svårighet i att kunna hitta rätt balans och därmed anpassa Lean 

Healthcare efter givna förutsättningar. Detta visar också på att hälso- och sjukvården är 

en unik organisation där lösningen på problem inte sker genom att kopiera 

tillverkningsindustrin. Vi har även i studien sett att det förekommit motstridigheter 

bland hälso- och sjukvårdens medlemmar när Lean Healthcare introducerades. Denna 

motstridighet skapar svårigheter för att en gemensam plattform ska kunna skapas. 

Svårigheter har även visat sig vara att Lean kopplas till industriella sammanhang, vilket 

medfört att det funnits risk att personalen förbisett möjligheterna med vad Lean 

Healthcare kan medföra för patienter, om det inte förmedlas på rätt sätt. Den komplexa 

miljön som hälso- och sjukvården byggs upp av och den oförutsägbarhet som ofta 

uppstår är också något som försvårar Lean Healthcare då ett planerat arbete som det 

kräver riskerar att behöva avbrytas på grund av akuta händelser. Detta visas av att vissa 

Lean verktyg och tekniker inte kunnat översättas i klinikerna.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning  
Vår studie har genomförts på kliniknivå inom Region Jönköpings län, där vi kunnat se 

hur en idé färdats och anpassats efter de studerade klinikernas rådande miljö. De två 

studerade klinikerna har haft goda förutsättningar för att Lean Healthcare kunnat 

översättas, något som man inte kan anta gäller alla kliniker. Därmed hade det varit 

intressant att vidare forska i ämnet för att ytterligare bidra med information kring hur 

Lean Healthcare fungerar. Förslag på vilken typ av vidare forskning vi ser vara 

intressant presenteras nedan:   

 

 Ett förslag är att jämföra kliniker som befinner sig i olika regioner och som 

kommit olika långt i sitt Lean Healthcare arbete. Detta hade gett större 

paralleller mellan likheter och skillnader och därmed hade man kunna skapa en 

ännu djupare förståelse för hur Lean Healthcare fungerar och hur det översätts.    

 Ett annat förslag är att studera mer djupgående en klinik, då detta hade medfört 

att ett större perspektiv skapats kring klinikens sätt att arbeta med Lean 
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Healthcare, vilket hade ökat förståelsen för översättningen av Lean Healthcare 

och vilka möjligheter och svårigheter som uppkommer.      
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