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Abstract 

 

Titel:  From product to patient 

 - A case study about Lean’s transferability to the Swedish health care system 
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Background: An ageing population, technological development and limited financial resources are 

some of the factors contributing to the implementation of Lean, which originates from the manu-

facturing industry and the Toyota Production System, in the health care system. 

Purpose: The purpose of this study is to contribute to the increased understanding of what elements 

within Lean the public Swedish Health Care system are focused on implementing, which ones have 

been the most effective, as well as the underlying cause of the efficiency. 

Methods: This study is designed with a cross-sectional design and examines hospitals with various 

geographical locations in Sweden. Data is generated through a questionnaire which is then analyzed 

using qualitative methods. 

Findings: Hospitals have experienced positive effects when components of Lean have been imple-

mented. There are 86% of the respondents who believe that Lean is a mindset which should be ap-

plied regularly within the organization. 

Conclusions: The study concludes that Lean is transferable to the Swedish health care system and 

that all the components are perceived to contribute with positive effects. The study shows that most 

of the components that has been applied aims to improve quality. It is important to create an un-

derstanding for the mindset of Lean to be able to exploit its full potential. 
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Bakgrund: En åldrande befolkning, teknisk utveckling och begränsade ekonomiska resurser är några 

av de faktorer som bidragit till att Lean, med ursprung från tillverkningsindustrin och Toyota Product-

ion System, implementerats inom hälso- och sjukvården.  

Syfte: Denna studie syftar till att bidra med ökad förståelse kring vilka delar av Lean den offentliga 

hälso- och sjukvården i Sverige fokuserar på att implementera, vilka som har varit mest effektiva 

samt vad det beror på. 

Metod: Studien är utformad med tvärsnittsdesign och undersöker sjukhus med olika geografisk pla-

cering i Sverige. Genom ett frågeformulär insamlas data vilken sedan analyseras med kvalitativa me-

toder. 

Empiri: Sjukhus har implementerat komponenter från Lean och upplevt positiva effekter av dessa. 

Det är 86 % av respondenterna som anser att Lean är ett tänkesätt vilket bör tillämpas kontinuerligt i 

verksamheten. 

Slutsatser: Studien kommer fram till att Lean är överförbart till svensk hälso- och sjukvård samt att 

samtliga berörda komponenter upplevs bidra med positiva effekter. Studien visar att flest kompo-

nenter som tillämpats syftar till att förbättra kvaliteten. Det är även av vikt att skapa förståelse för 

Lean som tänkesätt för att kunna nyttja dess fulla potential.  

Nyckelord: Lean, hälso- och sjukvård, patientflöde, processer, effektivisering, slöseribekämpning,  

  



 
 
 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ........................................................................................................................... 3 

1.3 Forskningsfrågor ............................................................................................................................ 6 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................ 6 

2 Teoretisk referensram .......................................................................................................................... 7 

2.1 Fem Leanprinciper ......................................................................................................................... 8 

2.2 Slöseribekämpning ........................................................................................................................ 8 

2.3 Standardisering av kvalitet .......................................................................................................... 10 

2.4 Flödesutjämning .......................................................................................................................... 14 

2.5 Fyra perspektiv på Lean ............................................................................................................... 17 

2.6 Sammanfattande modell av teori ................................................................................................ 18 

3 Metod ................................................................................................................................................. 20 

3.1 Undersökningsdesign .................................................................................................................. 20 

3.2 Undersökningsobjekt................................................................................................................... 21 

3.3 Förberedelser inför datainsamlingen .......................................................................................... 22 

3.4 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 23 

3.5 Datainsamlingsstrukturer ............................................................................................................ 24 

3.6 Analysmetod ................................................................................................................................ 25 

3.7 Undersökningens kvalitet ............................................................................................................ 26 

3.8 Metodreflektion .......................................................................................................................... 28 

4 Empiri.................................................................................................................................................. 32 

4.1 Leanperspektiv ............................................................................................................................ 34 

4.2 Standardisering av kvalitet .......................................................................................................... 34 

4.3 Flödesutjämning .......................................................................................................................... 39 

5 Analys ................................................................................................................................................. 46 

5.1 Leanperspektiv ............................................................................................................................ 46 

5.2 Standardisering av kvalitet .......................................................................................................... 47 

5.3 Flödesutjämning .......................................................................................................................... 52 

6 Slutsats ............................................................................................................................................... 58 

6.1 Diskussion .................................................................................................................................... 59 

6.2 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 61 

7 Referenser .......................................................................................................................................... 62 



 
 
 

Bilagor  

Bilaga 1:  Komponenter ...........................................................................................................................  

Bilaga 2: Frågeformuläret ........................................................................................................................  

Bilaga 3: Respondenternas svar ..............................................................................................................  

Bilaga 4: Gåvobevis ..................................................................................................................................  

 

Figurförteckning Figurförteckning  

Figur 1: Application of Lean thinking in different areas ........................................................................ 3  

Figur 2: En illustration av fyra definierbara perspektiv på Lean Production ....................................... 18 

Figur 3: Lean-templet .......................................................................................................................... 19 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: En reviderad version av Pettersens komponenter ................................................................. 7 

Tabell 2: 7 Waste ................................................................................................................................... 9 

Tabell 3: 5S .......................................................................................................................................... 11 

Tabell 4: Vanliga förluster orsakade av bristande underhåll............................................................... 17 

Tabell 5: Empiriöversikt ....................................................................................................................... 33 



1 
 

1 Introduktion 

Tidigare studier indikerar att implementering av Lean varit lyckad i organisationer inom många 

olika branscher, även inom offentlig sektor samt hälso- och sjukvården har Lean bidragit med 

positiva effekter. Denna studie undersöker vilka komponenter av Lean som har överförts från 

produkt- till patientflöden och således har implementerats inom svensk hälso- och sjukvård 

samt vilka av dessa som varit effektiva och varför. 

Inledningsvis behöver hanteringen av några begrepp att förtydligas. Med komponenter avses de 

beståndsdelar som ingår i begreppet Lean. Flödet utgörs av helheten, vilken omfattar och knyter 

samman alla processer. Processerna i sin tur består av olika aktiviteter. Inom sjukvård kan detta 

exemplifieras genom att flödet utgörs av en patients helhetsupplevelse från det att vård söks till 

dess att behovet av vård upphör. Processer kan utgöras av till exempel en undersökning, den 

består sedan av olika aktiviteter som exempelvis kan vara provtagningar och mätningar. 

1.1 Bakgrund 

Årtionden av hård konkurrens inom tillverkningsindustrin har tvingat organisationer till att ut-

veckla metoder för ökad effektivitet och klokare resursanvändning (Hellström, Lifvergren & 

Quist 2010). Ur denna globala konkurrens växte Toyota Production System fram, vilket bygger 

på tillverkningsprinciper grundade hos Toyota Motor Corporation (Ng, Vail, Thomas & Sch-

midt 2010; Burgess & Radnor 2010; Smalley 2005). Systemet var ursprungligen menat som ett 

radikalt alternativ till den traditionella massproduktionen och utvecklades som en lösning till 

den knappa tillgången av resurser samt den rådande finanskrisen i Japan (Burgess & Radnor 

2010).  

Begreppet Lean, med den svenska betydelsen “smärt och smidigt”, myntades först flera år se-

nare (Brandt 2013). Då för första gången av Krafcik år 1988 för att förklara det japanska syste-

mets framgångar (D'Andreamatteo, Ianni, Lega & Sargiacomo 2015; Pettersen 2008; Shah & 

Ward 2007; Carlborg, Kindstöm & Kowalkowski 2013). Lean är ofta förekommande inom till-

verkningsindustrin sedan Kraficks kollegor Womack och Jones 1990 släppte boken “The 

machine that changed the world” (Hellström et al. 2010; Shah & Ward 2007).  

Lean är ett komplicerat begrepp som saknar en universell definition (Pettersen 2008; 

D’Andreamatteo et al. 2015). Pettersen (2008) hävdar att det finns två huvudsakliga traditioner 
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inom Lean, en verktygsfokuserad och en filosofisk tradition. Att det är ett begrepp under ständig 

utveckling menar Pettersen (2008) skulle kunna vara en av anledningarna till att Lean saknar 

en tydlig definition. För en lyckad implementering av Lean och ett nyttjande av dess fulla pot-

ential är flertalet författare ense om att det är av vikt att se “Lean” som en filosofi (Radnor & 

Walley 2008; Ballé & Régnier 2007; Radnor, Holweg & Waring 2012; Burgess & Radnor 2010; 

Machado & Leitner 2010; Breuer 2013; D’Andreamatteo et al. 2015; Mazur, Mccreery & 

Rothenberg 2012; Brandao De Souza & Pidd 2011; Ng et al. 2010; Carlborg et al. 2013). 

Tekniker förknippade med Lean används omfattande inom tillverkningsindustrin. Det grundas 

i en tanke om att inte binda upp stora tillgångar i lager (Just-In-Time) samt att skapa värde för 

kunden genom att använda få resurser (Ng et al. 2010; Rutman, Stone, Reid, Woodward & 

Migita 2015; D’Andreamatteo et al. 2015; Burgess & Radnor 2010). Det finns även en tanke 

om att identifiera värde i varje steg av en process och om en aktivitet i processen inte skapar 

värde till nästa användare elimineras aktiviteten helt (Ng et al. 2010; Burgess & Radnor 2010; 

Rutman et al. 2015; D’Andreamatteo et al. 2015). 

Ballé och Régnier (2007) betonar vikten av att organisationer inte enbart implementerar de 

verktyg som associeras med Lean. De menar att ett sådant sätt att arbeta med Lean endast bidrar 

med förbättringar på kort sikt och att det sedan kan leda till frustration bland de anställda. Detta 

kan jämföras med Mazur et al´s (2012) diskussion om “Single-loop learning” och “Double-loop 

learning”. De menar att “Single-loop learners” endast lär sig att identifiera problem för att sedan 

lösa dem med hjälp av verktygen medan en “Double-loop learner” har nått en djupare förståelse 

genom att anamma hela filosofin och på sätt kan identifiera och eliminera roten till ett problem 

(Mazur et al. 2012). För att skapa förbättring på lång sikt borde Lean således betraktas som en 

filosofi som genomsyrar hela verksamheten (Ballé & Régnier 2007; Machado & Leitner 2010; 

Radnor & Walley 2008; Brandao De Souza & Pidd 2011; Burgess & Radnor 2010; Ng et al. 

2010; D’Andreamatteo et al. 2015; Mazur et al. 2012; Carlborg et al. 2013). 

Lean utvecklades ursprungligen inom tillverkningsindustrin men idag har Leanprinciper även 

nått servicesektorn (Brandao De Souza 2009). De centrala delarna inom Lean såsom kundfokus, 

ständiga förbättringar och empowerment hos medarbetare gör Lean till en lämplig metod för 

processförbättring inom hälso- och sjukvård som strävar efter att korta ner väntetider och för-

bättra patientupplevelsen (Brandao De Souza 2009; Brandao De Souza & Pidd 2011; Dannap-

fel, Poksinska & Thomas 2013).  
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Figur 1: Application of Lean thinking in different areas (Brandao De Souza 2009 se Laursen 2003, s. 3) 

Figur 1 illustrerar Lean ur ett historiskt perspektiv och tydliggör eftersläpningen av filosofin 

inom hälso- och sjukvård i jämförelse med andra industrier. Brandao De Souza (2009) menar 

att Lean inom hälso- och sjukvården ligger minst tio år efter övriga branscher samt att det fort-

farande är långt kvar till den framgångsnivån Lean uppnått i bilindustrin genom Toyota Pro-

duction System. 

Metoder från Lean har, enligt ovan, utvecklats inom en miljö av produkter och det har före-

kommit en del motsättningar kring om patienten kan betraktas som kund samt om det därför är 

lämpligt att tillämpa Lean inom hälso- och sjukvård. Hellström et al. (2013) menar att en an-

ledning till att Lean inte har mottagits med öppna armar från hälso- och sjukvården kan vara att 

de har en självbild av att organisationen är annorlunda och unik. En annan faktor är att vårdor-

ganisationen är en yrkesorganisation, den består således av olika yrkesgrupper som är experter 

och som själva har inflytande över processerna (Hellström 2013; Brandao De Souza & Pidd 

2011). 

1.2 Problematisering 

En åldrande befolkning, teknisk utveckling, åtstramade budgetar och begränsade ekonomiska 

resurser (Dannapfel et al. 2013; Elg, Kollberg & Palmberg 2013) är några av de faktorer som 

har bidragit till att Lean, under de senaste 15 åren, även har börjat implementeras inom hälso- 

och sjukvården (D’Andrematteo et al. 2015). Att det finns ett fortsatt intresse är tydligt då allt 

fler sjukhus implementerar Lean (Burgess & Radnor 2010; Pettersen 2008; Brandao De Souza 
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& Pidd 2011; Rutman et al. 2015). Machado och Leitner (2010) menar att Lean är ett universellt 

koncept som går att applicera på alla former av verksamheter. Det har visats att Leanprinciper 

fungerar likartat inom hälso- och sjukvården som det gör inom tillverkningsindustrin, detta då 

det handlar om att förbättra processer och eliminera det slöseri som oftast går att hitta inom 

samtliga områden. Tillämpningen av Lean skapar möjlighet att förbättra arbetets effektivitet 

samt reducera kostnader vilket är en av de viktigaste och mest brådskande kraven inom dagens 

sjukvård (Machado & Leitner 2010; Elg et al. 2013).   

Hälso- och sjukvårdens arbete med Lean i Storbritannien menar Radnor et al. (2012) ligger 

omkring 20 år efter i utvecklingen jämfört med tillverkningsindustrin och att detta framförallt 

beror på två orsaker. De hävdar att en av anledningarna är att de rådande strukturerna gör det 

svårt att kontrollera vad som händer utanför den enskilda organisationen, den andra anledningen 

är att de anställda har en tendens att se på Lean som en uppsättning verktyg och frånser de mer 

djupgående aspekterna (Radnor et al. 2011; Ballé & Régnier 2007).  

Radnor et al. (2012) diskuterar ett flertal faktorer som är viktiga vid implementering av Lean i 

offentlig sektor, då framförallt på sjukhus. Först och främst finns det ingen tydlig definition av 

kunden och således blir det svårt att identifiera vad som utgör mervärde för kunden. Eftersom 

hälso- och sjukvården till stor del styrs av befintlig kapacitet samtidigt som den är strängt bud-

geterad är det svårt att styra efterfrågan och utefter det omfördela resurserna likt på ett privat 

företag (Radnor et al. 2012).      

I Sverige har Lean växt explosionsartat under 2000-talet och även då det härstammar från, och 

har utvecklats inom, bilindustrin har idag även verksamheter inom tjänste- och offentlig sektor 

anammat principer från Lean (Pettersen 2008; Eriksson, Holden, Williamsson & Dellve 2016). 

Den svenska hälso- och sjukvården har under de senaste 15 åren varit under stark press att 

minska kostnaderna och öka effektiviteten i vårdprocesser samtidigt som det föreligger krav på 

att upprätthålla och förbättra kvaliteten i vården. Större strukturella förändringar som genom-

förs centraliserat, som att slå samman sjukhus med en centraliserad administration eller tillämpa 

system för debitering av interna kostnader, har haft begränsad framgång och det har även orsa-

kat ökade hälsoproblem hos personalen (Eriksson et al. 2016). På senare tid har Lean blivit det 

dominerande tänkesättet för organisationsutveckling inom hälso- och sjukvården och under de 

senaste sju åren har 85 procent av de svenska sjukhusen implementerat Lean (Eriksson et al. 

2016). 
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Tidigare forskning visar att sjukhus som implementerat Lean har fått betydande resultat och det 

råder som tidigare nämnt en uppfattning bland forskarna att det är viktigt att se Lean som en 

filosofi och inte endast en uppsättning verktyg (Radnor & Walley 2008; Brandao De Souza & 

Pidd 2011; Ballé & Régnier 2007; Burgess & Radnor 2010; Ng et al. 2010; D’Andreamatteo et 

al. 2015; Mazur et al. 2012). Exempel på förbättringar som skett hos sjukhus som arbetar med 

Lean är bland annat kortare ledtider, reducerade promenadlängder för sjukhuspersonal, reduce-

ring av lager, minskade kostnader, ökad kundnöjdhet, mindre pappersarbete och bättre kvalitet 

(Fillingham 2007; Radnor & Walley 2008; D’Andreamatteo et al. 2015; Ng et al. 2010). Forsk-

ning har visat att Lean till och med räddar liv, i vissa fall upp till en tredjedels lägre dödssiffra 

(Fillingham 2007). 

Lindsay, Commander, Findlay, Bennie, Dunlop Corcoran och Van Der Meer (2014) har stude-

rat de anställdas upplevelse vid en omorganisering inom hälso- och sjukvården där Lean-prin-

ciper implementerats och menar att ledningen försöker nyttja fördelarna med de nya teknikerna 

för att effektivisera processer samtidigt som de påstår att förändringen kommer bidra till kom-

petensutveckling. Litteratur som har en kritisk ansats till Lean hävdar att implementering av 

detta i offentliga verksamheter kan orsaka försämrad kvalitet i arbetet. I studien utförd av Lind-

say et al. (2014) varierade de anställdas åsikter. En del av respondenterna rapporterade om ett 

nytt engagemang för lärande, utvecklat samarbete och att de kom “närmare patienten” medan 

andra uttryckte sitt missnöje över sämre möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Många av 

de anställda menade även att både prestanda och kvalitet i arbetet äventyras av Leans arbets-

modeller då de begränsar möjligheter till utveckling och bidrar till att arbetet intensifieras. 

Denna spänning kommer sannolikt att fortsätta vara ett huvudtema i anställningsförhållandena 

så länge den offentliga sektorn står inför ekonomiska åtstramningar (Lindsay et al. 2014).   
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1.3 Forskningsfrågor 

Tidigare litteratur beskriver att det finns olika komponenter av Lean, som exempelvis Just-In-

Time, samt att hur de implementeras bör anpassas till den specifika verksamheten (Pettersen 

2008; Burgess & Radnor 2010). Däremot råder det bristande kunskap kring vilka komponenter 

som har varit effektiva vid implementeringen samt vilka av dessa som svenska sjukhus har valt 

att fokusera på. I en kommentar på SKL’s rapport “Lean - motiv, initiativ, implementering och 

resultat” poängterar Åkesson (2012) att då Lean egentligen består av flera olika verktyg är det 

en god idé att välja de komponenter som passar bäst i den aktuella organisationen. Detta leder 

oss in på denna studies forskningsfrågor: 

 Vilka komponenter av Lean har implementerats inom svensk hälso- och sjukvård? 

 Vilka av dessa har varit effektiva? 

 Varför har dessa komponenter varit effektiva? 

1.4 Syfte  

Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse kring vilka delar av Lean den svenska 

hälso- och sjukvården fokuserar på att implementera, vilka som har varit mest effektiva samt 

vad det beror på. 

1.5 Avgränsningar 

Effektivitet i denna studie kommer att behandlas som ett resultat av implementeringen, med 

det menas, om en komponent varit effektiv har den påverkat verksamheten positivt. Inga mått 

på effektivitet kommer således att undersökas. 

Studien är även begränsad till sjukhus inom offentlig sektor i Sverige. Ytterligare en avgräns-

ning är att inget medarbetarperspektiv kommer att ingå i undersökningen, den kommer såle-

des att riktas till de som medverkat i eller varit stöttande vid en implementering. 
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2 Teoretisk referensram  

Leankonceptet bygger på de tre japanska begreppen muda (slöseri), mura (ojämnhet) och muri 

(överbelastning). Dessa utgör huvudsakliga hinder för effektivitet i en organisation samt utgör 

grunden för förståelse av Lean (Brandt 2013; Bicheno et al. 2011). De tre begreppen är nära 

sammankopplade och inom en organisation kan de förklaras genom att ojämnheter i efterfrågan 

bidrar till en över- eller underbelastning vilket i sin tur medför svårigheter att nyttja den till-

gängliga arbetskapaciteten på ett effektivt sätt. De olika begreppen har en ömsesidig påverkan 

men förenklat kan det förklaras som att slöseri (muda) minskas genom att människor och ma-

skiner inte överbelastas (muri) till bekostnad av kvaliteten samt att ojämnheter (mura) minskas 

genom försök att jämna ut efterfrågan och minska ledtiderna (Bicheno et al. 2011). 

Pettersen (2008) har efter en litteraturgenomgång identifierat 37 artiklar och 13 böcker som 

anses centrala inom Lean. Litteraturen har sedan analyserats och jämförts för att urskilja likheter 

och skillnader. Utifrån analysen har Pettersen (2008) kunnat identifiera ett antal komponenter 

(bilaga 1) inom Lean som förekommer inom all, eller majoriteten, av litteraturen. En reviderad 

version av dessa komponenter (tabell 1) kommer att utgöra grunden för denna studie och inne-

börden av dessa begrepp kommer att förklaras i detta kapitel. 

Tabell 1: En reviderad version av Pettersens komponenter (egenutvecklad) 

Dimension Gemensamt begrepp Specifika komponenter 

Standardisering av 

kvalitet 

Standardisering 

 

Standardiserat arbetssätt 

Ordning och reda (5S) 

Felbekämpning 

 

Autonomation (Jidoka) 

Felsäkring (Poka yoke) 

Visualisering av problem (Andon) 

 Grundorsaksanalys (5 varför) 

Förbättringsstrategier 

 

Ständiga förbättringar 

Förbättringsgrupper 

HRM (Teamorg., utbildning, delaktighet) 

Målstyrning  

 

Visuell styrning 

 Måldelning (Hoshin Kanri) 

Flödesutjämning Utjämning  

 

Just-In-Time 

Produktionsutjämning (Heijunka) 

Behovsstyrd produktion (Kanban) 

Processynkronisering 

Värdeflödesanalys Värdeflödesanalys 

Resursminskning 

 

Ställtidsreduktion 

Ledtidsreduktion 

Optimal miljö  

 

Layout-justeringar 

Förebyggande underhåll (TPM) 
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För att skapa en förståelse för Lean innan dess att komponenterna beskrivs kommer inlednings-

vis de två begreppen ”fem Leanprinciper” och ”slöseribekämpning” att förklaras. 

2.1 Fem Leanprinciper 

De fem grundprinciperna är definiera värde, identifiera värdeflöde, skapa flöde, etablera “pull” 

och sträva efter perfektion (Radnor et al. 2012; Machado & Leitner 2010; Carlborg et al. 2013; 

Radnor & Burgess 2012).  

Inom hälso- och sjukvården handlar definiera värde om att specificera värdet utifrån patientens 

perspektiv där värde utgör de aktiviteter som förbättrar patientens hälsa, välmående och upple-

velse (NHS III 2007). Identifiera värdeflöde innebär att flödet kartläggs för att identifiera de 

delar som tillför värde för patienten och exponera de processer som inte gör det (Carlborg et al. 

2013; NHS III 2007; Laursen 2003; Brandt 2013). Det handlar sedan om att skapa ett flöde utan 

väntan och fördröjning (Machado & Leitner 2010) samt att standardisera processerna för att de 

ska fungera smidigare och frigöra tid för kreativitet och innovation (Radnor et al. 2012; NHS 

III 2007). 

Nästa steg är etablera “pull”, det vill säga att skapa ett dragande system utan fördröjning där 

produktionsflödet styrs av efterfrågan. Brandt (2013) menar att det är svårt att direkt överföra 

det till hälso- och sjukvård, men det kan exempelvis handla om att patienten själv får boka sitt 

besök efter tillgängliga tider. Det sista steget är att uppnå perfektion genom reducerade misstag 

samt eliminering av fördröjning och slöseri (Laursen 2003; Radnor et al. 2012; NHS III 2007). 

2.2 Slöseribekämpning 

Breuer (2013) samt Radnor, Holweg och Waring (2012) beskriver NHS Institute for Innovation 

and Improvement´s (2007) definition av de sju orsakerna till slöseri, ursprungligen etablerade 

av Taiichi Ohno, samt när de förekommer inom hälso- och sjukvård. 
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Tabell 2: 7 Waste (fritt tolkat från NHS III 2007) 

Slöseri (Waste) Beskrivning Exempel på förekomst inom sjukvården 

Rättning av fel 

(Correction) 

Omarbete p.g.a. felaktiga processer. 

Repetition av arbete p.g.a. att rätt 

information inte ges ut från början.  

o återbesök p.g.a. misslyckad/felaktig ut-

skrivning 

o biverkningar från läkemedel 

o upprepning av tester då korrekt inform-

ation inte tillhandahölls 

Väntan  

(Waiting) 

Anställda kan inte fortsätta med sitt 

arbete eftersom de väntar på andra 

anställda, utrustning eller informat-

ion. 

o vänta på: 

- patienter 

- salar  

- resultat, recept & mediciner 

- att läkare ska skriva ut patienter 

Transport  

(Transportation) 

Onödigt flyttande av material o personal går till andra änden av sjukhu-

set för att hämta anteckningar 

o utrustning ligger i lager baserat på vad 

som ofta används istället för var de an-

vänds 

Överarbete 

(Overprocessing) 

Utför onödiga processer som inte 

skapar något mervärde  

o dubblering av information 

o be om patientdetaljer flera gånger 

Lager 

(Inventory) 

För mycket pågående arbeten eller i 

lager.  

Patienter och information i kö. 

o överfyllda lagerutrymmen som inte an-

vänds 

o patienter som väntar på utskrivning 

o väntelistor  

Rörelse 

(Motion) 

Onödiga rörelser av personal, resor, 

promenader och onödigt sökande 

Föremål som är utom räckhåll 

Föremål som är svårtillgängliga 

o onödigt sökande av pappersarbete och 

läkemedelsjournaler som inte blivit till-

bakalagda på rätt plats 

o förvaring av sprutor och nålar i andra 

änden av rummet 

o inte ha grundläggande utrustning i varje 

undersökningsrum 

Överproduktion 

(Overproduction) 

Producera mer än vad som behövs, 

eller tidigare än det behövs  

o begära onödiga tester från patologin 

o hålla utredningar öppna ”ifall att” 

 

Att modellen är central vid implementering av Lean inom hälso- och sjukvården är tydligt då 

samma modell för slöseri (muda) finns beskriven av flertalet andra författare (Brandt, 2013; 

Graban 2012; Ng et al. 2010; Fillingham 2007; Breuer 2013; Rutman et al. 2015; Machado & 

Leitner 2010). Graban (2012) och Brandt (2013) menar även att det finns en åttonde typ av 

slöseri vilken är “mänsklig potential” eller “outnyttjad kreativitet” som handlar om att persona-

lens erfarenheter och ideér inte tas i beaktande i beslutsprocesser. Slöseribekämpning handlar 

således om att eliminera aktiviteter i processer som orsakar slöseri för att skapa ett optimalt 

flöde. 
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2.3 Standardisering av kvalitet 

På alla nivåer i en organisation är standardisering viktigt. Petersson (2015) tar upp tre olika 

organisationsnivåer, vilka är flödes-, process- samt arbetsplatsnivå. Flödesstandard innebär 

bland annat överenskommelse om var buffertar ska finnas och dess storlek, hur behovssignalen 

ska skickas mellan processer samt även vilken kapacitet och vilka arbetstider de olika proces-

serna i flödet ska ha. Processtandard innebär exempelvis överenskommelse om hur lång tid ett 

visst arbete ska ta och hur det ska utföras, intervall för förebyggande underhåll av utrustning 

samt hur dokument ska namnges. Arbetsplatsstandard handlar om överenskommelser om bland 

annat utformning av arbetsplats, var material och verktyg ska förvaras samt vem som har ansvar 

för vad på arbetsplatsen. 

En viktig del vid utveckling av standard är att de som berörs ansvarar för att förstå och använda 

den, ledarnas roll blir att skapa förutsättningar för detta. Vid ett flöde som sträcker sig över flera 

processer utanför de enskildas kontroll bör ansvaret ligga hos de ansvariga ledarna (Petersson 

2015). 

2.3.1 Standardisering 

Standardiserat arbetssätt beskriver det för närvarande bästa kända, och överenskomna, sättet 

att utföra ett arbetsmoment. Till exempel hur ett behov signaleras eller hur dokument ska för-

varas. Dessa principer ger konkreta lösningar i organisationen och måste i sin tur formaliseras 

och spridas till alla berörda. Genom en överenskommelse om hur verksamheten bedrivs i detalj 

skapas en standard och tills dess att en bättre metod hittats gäller denna, vilket även innebär att 

en standard inom Lean kan förändras med väldigt kort varsel. Det är själva överenskommelsen 

som är central och standardisering är framförallt av vikt för att upptäcka avvikelser, bidra till 

förutsägbarhet och kompetensutveckling samt skapa lärande (Petersson 2015). 

Där det saknas en standard blir problem svårare att identifiera. Standardiseringen utgör grunden 

som gör det möjligt att upptäcka avvikelser vilka i sin tur är viktiga vid eliminering av slöseri. 

Genom att en verksamhet bedrivs på överenskomna arbetssätt i alla delar skapas förutsättningar 

för att även göra resultatet förutsägbart. Just förutsägbarhet är ett ledord inom Lean, det har 

nämligen stor påverkan på möjligheten att driva ut slöseri ur flöden. Har en organisation istället 

ett oförutsägbart arbetssätt innebär det en osäkerhet. Den här osäkerheten skapar ett behov av 
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en försäkring, vilket ofta utgörs i form av större lager. Ett flöde med endast förutsägbara pro-

cesser kräver däremot mindre lager (Petersson 2015). 

Ett populärt verktyg avsett för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och skapa ordning och 

reda är 5S. Det är ett av de enklaste koncepten från Lean som en organisation kan implementera 

för att organisera, standardisera och underhålla arbetsplatsen (Sörqvist 2013; Petersson 2015; 

Fillingham 2007). Det ursprungliga målet med konceptet är att förbättra effektiviteten och pro-

duktkvaliteten men efter decennier inom bilbranschen har 5S dessutom resulterat i förbättrad 

säkerhet. Andra branscher har sedan tagit efter detta och själva implementerat det med liknande 

resultat. Ikuma och Nahmens (2014) hävdar att Lean-användare anser att 5S är en av grundpe-

larna för att forma en “Lean-anläggning”. Det handlar om en systematisk metod för att ändra 

företagets kultur till att bli proaktivt säkrare och produktiv (Ikuma & Nahmens, 2014). I början 

av 1980-talet formaliserade Takashi Osada en ram för att tillämpa 5S inom ett företag (Ikuna 

& Nahmens 2014; Petersson 2015; NHS III 2007; Rutman et al. 2015; Ballé & Régnier 2007). 

Den beskrevs som en fem-fas teknik för att etablera och upprätthålla en bra miljö i en organi-

sation, vilken förklaras nedan: 

Tabell 3: 5S (Fritt tolkat från Ikuna & Nahmens 2014; Petersson 2015; NHS III 2007; Rutman et al. 2015; Ballé 

& Régnier 2007) 

5S Beskrivning 

1. Sortera (Seiri) Separera onödiga objekt från de som behövs ge-

nom att markera objekt som sällan används med 

röd markering.  

 

2. Strukturera (Seiton) Arrangera de återstående objekten att vara så ef-

fektiva och tillgängliga som möjligt i processflö-

det genom att organisera och markera de olika 

objektens lägen. 

 

3. Systematisk städning (Seiso) Bibehålla arbetsområdet som redan har arrange-

rats genom att hålla arbetsplatsen städad. 

4. Standardisera (Seiktsu) Skapa en överenskommelse bland alla använ-

dare i form av att utveckla rutiner för att kunna 

upprätthålla de tre första stegen i denna modell. 

5. Självdisciplin (Shitsuke) Underhålla och förbättra resultatet av de första 

fyra faserna genom att ledningen granskar och 

utvärderar vad som krävs för att fortsatt vara di-

sciplinerad. 

2.3.2 Felbekämpning 

Med autonomation (Jidoka) avses att produktionen stoppas när någonting är fel. Förutom att 

“stoppa vid fel” ingår även principen om “inbyggd kvalitet”. Det sistnämnda innebär att kvalitet 
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byggs in i produkten genom att säkerställa att allt görs rätt från början och vid fel gäller det att 

direkt stoppa processen (Petersson 2015; Sörqvist 2013). 

Inom hälso- och sjukvården kan inbyggd kvalitet få ytterligare en dimension då eventuella fel 

i värsta fall kan leda till dödsfall. Petersson (2015) ger ett exempel, på en vårdavdelning finns 

läkemedel som kan vara mycket farliga om de används fel och det är vanligt att de har snarlika 

förpackningar samtidigt som de hanteras i en oerhört stressig miljö. Därför är det av vikt att 

skapa rätt förutsättningar för personalen att agera rätt, i det här fallet att välja rätt läkemedel. 

Det kan till exempel handla om utseende på förpackning, separerad förvaring eller ändrade 

arbetssätt. “Stoppa vid fel” är även överförbart på hälso- och sjukvården då det finns risk att fel 

skapar onödigt lidande för en patient, det kan även innebära ytterligare vård för att behandla de 

nya åkommor som är ett resultat av vårdinsatsen (Petersson 2015). 

Felsäkring (Poka yoke) innebär att aktiviteter i en process görs mer eller mindre omöjliga att 

utföra felaktigt. Avsikten är att utforma utrustning, arbetssätt, produkter och hjälpmedel på ett 

sådant sätt att eventuella fel förebyggs, förhindras och motverkas. Det är en  viktig metod för 

att förhindra de fel som beror på individer och skillnader i arbetssätt (Bicheno et al. 2011; 

Sörqvist 2013; Petersson 2015; Brandt 2013). Exempelvis kan det handla om en geometrisk 

utformning av en detalj vilket gör det omöjligt att montera den felaktigt. Sådana lösningar är 

idealiska men svåra att överföra när det handlar om arbetssätt, då gäller det att istället sträva 

efter att det ska vara lätt att göra rätt . Inom hälso- och sjukvården handlar detta huvudsakligen 

om patientsäkerhet. I praktiken innebär det exempelvis en genomtänkt design av läkemedels-

förpackningar eller anslutningar av medicinska gaser för att undvika förväxlingar, förutom 

nämnda saker handlar det även om skapandet av dagliga rutiner för att minimera risken för 

patienterna (Petersson 2015; Brandt 2013). 

Visualisering av problem (Andon) är en del inom felbekämpning och handlar om att införa 

visuell avvikelse- och lägesstyrning. För att kunna bibehålla effektiva flöden är det viktigt att 

kontinuerligt erhålla information om status i processen för att snabbt kunna agera. Visuella 

signaler, exempelvis ljud och ljus, indikerar processens aktuella läge och signalerar framförallt 

eventuella fel till medarbetarna (Sörqvist 2013). I dag innebär Andon ofta att olika displayer är 

kopplade till verksamhetens IT-system vilket möjliggör att detaljerad information blir tillgäng-

lig. Information kan sedan enkelt sändas vidare till berörda aktörers samt utgöra beslutsunderlag 

för ledningen. “Andon” kan antingen utlösas automatiskt av verksamhetens övervaknings- och 
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informationssystem eller manuellt av personalen direkt vid arbetsplatsen (Sörqvist 2013; Pe-

tersson 2015; Bicheno et al. 2011). 

Det kan vara svårt att identifiera konkreta och specifika avvikelser och hitta roten till dessa. Om 

rotorsaken elimineras kommer den specifika avvikelsen med största sannolikhet aldrig att in-

träffa igen. Detta kallas för grundorsaksanalys (5 varför) (Petersson 2015), när en avvikelse 

är upptäckt ska frågan varför ställas fram tills dess att rotorsaken är identifierad. Vanligtvis 

räcker det med fem frågor vilket är bakgrundens till metodens namn. Genom att ställa varför-

frågorna blir det möjligt att tränga längre ner i problemet och efter dessa är rotorsaken förhopp-

ningsvis upptäckt. Denna metod är endast applicerbar på enskilda händelser och kan inte ge en 

generell lösning på en kategori av avvikelser (Petersson 2015).  

2.3.3 Förbättringsstrategier 

Ständiga förbättringar (Kaizen) handlar om små och kontrollerande förändringar, vilka krä-

ver mindre resursinsatser och heller inte enskilt ger omfattande resultateffekter. Dessa små för-

ändringar gör det lättare att utföra flera aktiviteter parallellt och det blir lättare att involvera 

samtliga medarbetare då det sällan krävs specialkompetens (Petersson 2015). 

På alla organisatoriska nivåer ska det finnas förbättringsgrupper som består av dem som ver-

kar på just den nivån. En grupp kan exempelvis ansvara för en yta, en aktivitet eller en process 

och har till uppgift att besluta om sådant som berör gruppens arbete inom detta område (Peters-

son 2015).  

Human Resource Management (HRM) består av de tre begreppen teamorganisation, utbild-

ning och delaktighet. Att vara en teamorganisation har en central betydelse då det är gruppen 

som skapar grunden för ett lagarbete med kollektiv beslutsfattning och målfokus. Genom mål-

styrning säkerställs att gruppen arbetar mot vad som är betydelsefullt och målen är framtagna 

på ett sådant sätt att medarbetarna kan påverka dem. Över tid leder detta till att organisationen 

blir allt mer processorienterad och ser till hela flödet då ansträngningarna inom grupperna sker 

mot gemensamma mål (Sörqvist, 2013). Systematisk daglig styrning med målstyrningstavlor 

och regelbundna möten är en viktig del i lagarbetet och teambuildingaktiviteter kan även på-

skynda teamets utveckling mot att bli en mogen och effektiv grupp (Sörqvist 2013). 

Sörqvist (2013) menar att en grundförutsättning för att implementeringen av Lean ska bli lyckad 

är utbildning. För att kunna skapa en grund för flexibilitet i processen måste medarbetarnas 
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kompetens utvecklas inom relevanta områden och det är fördelaktigt att upprätta en så kallad 

kompetensmatris för att kunna visa verksamhetens aktuella kompetensläge. Sörqvist (2013) be-

tonar även att en organisation som arbetar med Lean är en lärande organisation och att lärandet 

sker på samtliga nivåer.  

En viktig faktor för en verksamhets framgång och resultat är enligt Sörqvist (2013) medarbe-

tarnas engagemang. För att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna är delaktighet avgö-

rande. Människor som upplever att de får sina idéer uppmärksammade, har möjlighet att på-

verka samt får gehör från sina chefer blir naturligt engagerade i verksamheten (Sörqvist, 2013). 

2.3.4 Målstyrning 

När en verksamhet bestämt hur arbetet ska utföras i flödet är det viktigt att identifiera mått som 

beskriver hur arbetet verkligen fungerar. Varje flöde har unika mått som speglar de viktigaste 

faktorerna i arbetet. När måtten har bestämts inom en organisation är det även av vikt att tydligt 

visualisera dessa. Visuell styrning handlar om att organisationens mål och planer ska vara syn-

liga för medarbetarna och det är att föredra att måtten finns anslagna i omedelbar anslutning till 

arbetsplatsen (Brandt 2013; Bicheno 2011; Petersson 2015). Det är även fördelaktigt att de är 

lättöverskådliga samt att det inte är för många olika mått. Ett exempel på att styra ett pågående 

flöde med hjälp av visualisering är att på en tavla markera var i själva flödet varje patient, på 

en vårdavdelning, befinner sig samt vad som är planerat för patientens fortsatta vistelse (Brandt 

2013).  

Mål i organisationer ligger ofta på en övergripande nivå vilka kan upplevas som svåra att på-

verka för de anställda. Därför kan det vara betydelsefullt att bryta ner dessa till delmål som 

hänförs till olika organisatoriska nivåer och en bra metod för att underlätta detta arbete är mål-

delning (Hoshin Kanri) (Petersson 2015). Måldelning baseras på tre grundläggande steg där 

det första är att fastställa övergripande mål. Därefter handlar det om att analysera bidrag till 

övergripande mål samt forma strategier för att slutligen utvärdera arbetet löpande (Petersson 

2015). 

2.4 Flödesutjämning 

För att skapa effektiva flöden är utjämning en grundläggande förutsättning. Genom att fokusera 

på flödet kan verksamheten uppnå effektivitet och korta ledtider (Sörqvist 2013).  
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2.4.1 Utjämning 

Ett verktyg som används för att minska lager mellan processer är Just-In-Time (Brandao De 

Souza 2009). Petersson (2015) menar att Just-In-Time även är hänförlig till hälso- och sjukvår-

den, framförallt principen om kontinuerligt flöde. Då handlar det om patientflöden och att vän-

tetiderna för patienter ska bli så korta som möjligt. Detta eftersom alla stopp i flödet leder till 

ett förlängt lidande för patienten samt en ökad arbetsbelastning för personalen.  

Produktionsutjämning (Heijunka) är en viktig del i Lean och handlar om att kontinuerligt 

utjämna flödet i organisationen. Detta kan leda till flera positiva effekter som exempelvis ökad 

flödeseffektivitet, kvalitetsförbättring och ökad resurseffektivitet (Petersson 2015). Flödeseffek-

tivitet handlar om hur stor andel av en produkts ledtid som är värdeskapande. Genom att jämna 

ut produktionen kan flaskhalsar undvikas vilket leder till att produktens väntan i flödet blir 

kortare. Kvaliteten förbättras eftersom personalen varken utsätts för onödig stress eller under-

stimulering då det hela tiden är ett jämnt flöde och produkten kan tillverkas enligt över-

enskomna standarder. En utjämning av flödet bidrar även till en resurseffektivisering då resurs-

behovet blir lättare att matcha med den insatta resursen. Resurseffektivisering förklarar hur 

mycket de tillgängliga resurserna används under en viss tidsperiod (Petersson 2015). 

Behovsstyrd produktion (Kanban) betyder synligt bevis och är en styrningsmetod som bygger 

på att behovssignaler vidarebefordras mellan olika processer. En medarbetare i ett arbetsområde 

kallar på det material som tillverkats i föregående process och när det sedan hämtas lämnas en 

signal, Kanban, vilken innebär att det är dags att börja tillverka den produktvariant signalen 

anger (Petersson 2015). 

Det är av vikt att alla aktiviteter och processer i en verksamhet kan utföras i ett tempo som 

överensstämmer med kundbehovet. Processynkronisering blir då nödvändigt, vilket gör att 

aktiviteter utförs i samma tempo samt att leveranser sker samtidigt i alla flöden. Genom denna 

synkronisering finns möjlighet att minska en produkts eller en patients väntan i flödet. Kortare 

väntan innebär ökad flödeseffektivitet och minskad väntan för resurser innebär ökad resursef-

fektivitet (Petersson 2015). 
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2.4.2 Värdeflödesanalys 

Inom Lean är den värdeskapande processen central. Genom att göra en värdeflödesanalys finns 

det möjlighet att dela upp tiden och identifiera vilken tid som är värdeskapande samt icke-

värdeskapande. De aktiviteter som inte skapar något mervärde bör då elimineras (Sörqvist 

2013). Inom hälso- och sjukvården är det betydelsefullt att utföra de aktiviteter som verkligen 

är värdefulla för kunden tidseffektivt samt eliminera väntetider (Brandt 2013). 

2.4.3 Resursminskning 

Ett avbrott i flödet är ställtid, vilket syftar på den tid det tar att exempelvis ställa om inställning-

arna på en maskin eller för en anställd att ställa om mentalt mellan två uppgifter (Sörqvist 2013). 

Det är därför av vikt att arbeta med ställtidsreduktion. En metod som utnyttjas inom Toyota 

för att reducera ställtiderna är SMED-metoden (single-minute exchange of die). I denna metod 

separeras inre- och yttre ställarbete. Inre ställarbete utgörs av aktiviteter som endast sker när 

produktion är stoppad medan yttre ställarbete är aktiviteter som kan utföras samtidigt som pro-

duktion sker (Sörqvist 2013). Inledningsvis i ställtidsreduktionsprocessen elimineras onödigt 

arbete och slöseri. Därefter görs mesta möjliga inre ställarbete om till yttre ställarbete. Det inre 

ställarbete som fortfarande återstår effektiviseras så mycket som möjligt. Genom att förkorta 

ställtider på detta sätt förkortas även ledtider då den totala tidsåtgången minskar (Sörqvist 

2013). 

Inom Lean talas det ofta om ledtidsreduktion och ett starkt fokus ligger på tid samt hur pro-

cesstiden kan förkortas. Ledtid är någonting som framförallt förknippas med tillverkningsindu-

strin men som numera även används inom tjänsteverksamheter (Sörqvist 2013). Någonting som 

medför onödigt långa ledtider och ineffektivt utnyttjande av resurser är flaskhalsar och för att 

utveckla och förbättra ett flöde är det viktigt att kunna identifiera dessa. Vid en flaskhals bildas 

kö, vilken medför att den nästkommande processen inte utnyttjas till fullo. I en tjänsteverksam-

het kan exempelvis kompetensbehov vara kapacitetsbegränsande och blir således en flaskhals 

(Sörqvist 2013).  

2.4.4 Optimal arbetsmiljö 

Mycket slöseri skapas genom rörelse orsakat av arbetsplatsens fysiska utformning (Bicheno et 

al. 2011). Lean handlar ofta om att flödesorientera verksamheten. Layoutjusteringar innebär 
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att enskilda arbetsmoment eller maskiner organiseras utifrån processens arbetsflöde istället för 

sina egna funktioner eller kompetenser, detta bidrar i sin tur till minskade kötider och ett mins-

kat behov av mellanlager (Sörqvist 2013). Flödesorientering kan genomföras i de flesta verk-

samheter men beroende på verksamhetens homogenitet, och vilka produktfamiljer som kan 

identifieras, krävs olika mycket eftertanke. Ett homogent flöde och få varianter gör genomfö-

randet av en flödesorienterad layout enklare (Bicheno et al. 2011; Sörqvist 2013). 

För att uppnå och bibehålla effektiva processer i verksamhetens flöden är förebyggande un-

derhåll (TPM) en förutsättning. Utrustning, hjälpmedel och maskiner vårdas och underhålls på 

ett sådant sätt att inga störningar eller avbrott uppstår genom att de inte fungerar såsom de 

förväntas. Nedan specificeras de vanligaste förlusterna orsakade av bristande underhåll: 

Tabell 4: Vanliga förluster orsakade av bristande underhåll (Sörqvist 2013) 

1. Haveri och utrustningsfel 4. Reducerad hastighet 

2. Ställtider och justeringar 5. Kassationer 

3. Småstopp 6. Omarbete 

De ovan nämnda är inte endast tillämpbart inom industriföretag utan även på sjukhus då det 

finns sjukhustekniker som säkerställer att medicinsk teknik och andra hjälpmedel fungerar som 

de ska. Däremot visar erfarenheter att traditionellt underhållsarbete ofta kan utvecklas och för-

bättras på olika sätt (Sörqvist 2013). Ett förebyggande underhåll handlar om att i förväg verka 

för att förhindra att fel, störningar och stopp ska uppstå. För att lyckas med detta handlar det 

om att både vårda aktuell utrustning och även identifiera samt eliminera felkällor genom att 

förebyggande aktiviteter vidtas. Centralt är att medarbetarna självständigt genomför stora delar 

av det löpande underhållet och på så vis tar ett direkt ansvar (Sörqvist 2013).   

2.5 Fyra perspektiv på Lean 

För att identifiera Leankonceptets innebörd har Pettersen (2008) konstruerat en modell (figur 

2). Den illustrerar framförallt hur Lean kan delas upp i en filosofisk (ostensiv) och en verktygs-

inriktad (performativ) dimension. Lean kan även fokuseras till enskilda, isolerade, händelser 

(diskret) eller implementeras långsiktigt med kontinuerliga insatser (kontinuerlig).  
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Figur 2: En illustration av fyra definierbara perspektiv på Lean Production (Pettersen 2008, s. 15) 

Att vara Lean innebär att verksamheten befinner sig i ett tillstånd av “leanness” (slankhet) me-

dan att göra Lean handlar om att uppnå detta tillstånd genom att tillämpa Lean som en verk-

tygslåda (Pettersen 2008). På en strategisk nivå innebär detta att verksamheten har ett process-

orienterat angreppssätt. Tänkesättet appliceras kontinuerligt genom att befinna sig i ett tillstånd 

av Lean, tänka Lean, eller att bli Lean genom att kontinuerligt använda verktygslådan för att 

uppnå ett tillstånd av Lean.  

2.6 Sammanfattande modell av teori 

Petersson (2015) menar att det finns en modell som ofta används när Lean ska kommuniceras 

inom organisationer. Den har formen av ett tempel vilket ska symbolisera stabilitet. Templets 

tak representerar vad organisationen vill uppnå och takets pilform symboliserar den eviga strä-

van mot perfektion (Petersson 2015).  

 

Figur 3: Lean-templet (egenutvecklad) 



19 
 

Utifrån Pettersens (2008) komponenter samt olika illustrationer av Lean-templet (Petersson 

2015; Ballé & Régnier 2007; Sörqvist 2013; Carlborg et al. 2013) har ovanstående modell skap-

ats för att sammanfatta den teoretiska referensramen. Templets två pelare illustrerar de två di-

mensionerna flödesutjämning och standardisering av kvalitet vilka ska leda till det önskade 

tillståndet som taket representerar. För att de båda dimensionerna ska vara effektiva krävs att 

slöseri bekämpas. Templets grund utgörs av de fem grundprinciperna för Lean. 

För att analysera insamlade data kommer Lean-templet (figur 3) att användas. Detta då templet 

ger en tydlig bild av implementeringen av Lean inom svensk hälso- och sjukvård samt att den 

visar de essentiella och överordnade delarna. Det blir även tydligt då samma struktur används 

genomgående i samtliga kapitel i undersökningen. 

Syftet vid analysen blir således inte att söka samband mellan komponenterna eller mellan kom-

ponent och respondent, utan snarare att finna olika intressanta likheter och skillnader mellan 

empiri och teori. Det vill säga skapa en bild över hur väl teori och praktik stämmer överens 

samt vilka komponenter av Lean om visat sig ge positiva effekter i praktiken.  
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3 Metod 

Vid identifiering av problem samt formulering av frågeställning har kunskap om problemom-

rådet hämtats i vetenskapliga artiklar. I den litteratursökning som utförts för att hitta vetenskap-

liga artiklar har söktjänsten “Google Scholar” använts och även Örebro Universitetsbiblioteks 

söktjänst “Summon”. Ett urval av de sökord som använts för att finna artiklar är “Lean”, “Le-

anproduction” och “Healthcare” men även författarnamn som exempelvis “Radnor” har använts 

efter rekommendationer från kunniga inom ämnet. Förutom att leta artiklar genom söktjänster 

har även källförteckningen studerats i de artiklar som funnits intressanta, genom detta har yt-

terligare relevanta författare och artiklar erhållits.  

Bryman och Bell (2013) belyser att det finns en del kriterier för forskningsfrågor. De ska vara 

tydliga, undersökningsbara samt ha en tydlig koppling till etablerad teori och forskning. Frå-

gorna ska även ha ett samband med varandra och problemformuleringen ska kunna bidra till 

kunskap. Forskningsfrågorna i denna undersökning formulerades efter att bristerna i den be-

fintliga teorin identifierats. Det kunde konstateras att den befintliga teorin endast tog upp hur 

Lean implementerats samt vilka resultat implementeringen som helhet haft på verksamheten. 

Få artiklar tog upp vilka komponenter av Lean som faktiskt använts i implementeringen samt 

vilka som visat sig vara kompatibla med hälso- och sjukvården. En undersökning som visade 

en övergripande bild, av vilka dessa komponenter var, saknades således. Då problemområdet 

var identifierat kunde forskningsfrågorna fastställas. 

3.1 Undersökningsdesign  

Studien utformades med tvärsnittsdesign vilken är en typisk form för kvalitativa undersök-

ningar. En tvärsnittsdesign innebär att fler än ett fall studeras samt att studien genomförs vid en 

viss tidpunkt (Bryman & Bell 2013). Vilket stämmer överens med hur denna studie genomför-

des. 

Bryman och Burgess (1999 se Bryman & Bell 2013) menar att det är svårt att fastslå vad kva-

litativ forskning innebär. En vanlig tolkning av begreppet “kvalitativ forskning” är att det hand-

lar om en forskning som inte samlar eller genererar kvantitativa data, vissa forskare ställer sig 

dock kritiska till att det endast är frånvaron av siffror som utgör en kvalitativ undersökning 

(Bryman & Bell 2013). I denna undersökning har datainsamlingsmetoder av typisk kvantitativ 

karaktär använts men då frågeformuläret, vilken redogörs för i avsnitt 3.4, hade många öppna 
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frågor bidrog detta till att det mer liknade en intervjusituation än en klassisk enkätundersökning. 

Enkäten liknar således mer ett frågeformulär än en traditionell enkät och kommer fortsättnings-

vis att benämnas därefter. Intervjuer med öppna frågor är enligt Bryman och Bell (2013) samt 

Jacobsen (2002) typiskt för en kvalitativ undersökning. Då frågeformuläret syftade till att samla 

data av kvalitativ karaktär samt att en kvalitativ analysmetod användes klassificerades denna 

undersökning som kvalitativ.  

3.2 Undersökningsobjekt 

Den här studien har ett strategiskt urval. Det innebär att undersökaren själv bedömer vilka per-

soner som skall ingå i urvalet (Christensen et al. 2010). Denna typ av urval är vanligt förekom-

mande vid kvalitativa undersökningar där syftet är att skapa en djupare förståelse (Christensen 

et al. 2010). Studien riktades till de personer som har arbetat med implementering av Lean på 

sjukhus i Sverige.  

Strategiskt urval är ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att respondenternas chans att bli 

utvalda inte kan förutses samt att de inte väljs ut slumpmässigt, det innebär dock en risk för 

snedvridet resultat (Christensen et al. 2010; Jacobsen 2002). I de fall då forskaren vill ha ex-

pertinformation menar Christensen et al. (2010) att ett icke-sannolikhetsurval kan vara att före-

dra då ett sannolikhetsurval inte skulle generera intressant information. I detta fall var det vik-

tigare att erhålla respondenter med kunskap och insikt i det studerade ämnet, vilket gjorde att 

valet av ett icke-sannolikhetsurval föll sig naturligt. Ett representativt urval utgör därmed grun-

den för att få information som är relevant och nödvändig för studien.  

Enligt Gummesson (2000) är forskarens största utmaning att erhålla tillräcklig tillgång till den 

data som denne är i behov av. Tillgången till data är av avgörande betydelse och lägger grunden 

för att en forskare ska ha möjlighet att genomföra en fördjupad analys och kunna forma en 

slutsats. Två typer av personer som är viktiga när det kommer till “accessproblemet” benämner 

Gummesson (2000) som “gatekeepers” och “informants”. Gatekeepers är de som antingen 

öppnar eller stänger möjligheten för forskaren att tillgå data medan “informanten” är den som 

kan bidra med väsentlig data och som gärna hjälper forskaren att hitta till rätt person. 

Accessproblemet i denna studie blev inte påtagligt förrän syftet och frågeställningarna var klara. 

Om inte dessa delar är tydliga blir det svårt att sedan identifiera vilka personer som är intres-

santa för undersökningen. De “Gatekeepers” som stötts på var sjukhusens växeltelefonister och 
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övrig personal på sjukhusen som inte varit direkt aktiv i implementeringen. “Informanterna” 

var de som har arbetat med Lean på sjukhusen till exempel Leangeneraler och verksamhetsche-

fer eller personer som varit aktiva i implementeringsprocessen. Förbättringskonsulter fungerade 

som både och då det fanns möjlighet att de har många kontakter men var obenägna att dela med 

sig av dessa.     

Det bortfall som berör denna studie handlar främst om de tre respondenter som svarat att de 

inte arbetat med Lean. Bortfallet innefattar även två respondenter vilka påbörjade enkäten men 

ej slutförde. En diskussion kan även föras om vilka av de kontaktade sjukhusen som bör räknas 

som bortfall. Då studien syftade till att nå ut till respondenter vilka arbetat med Lean är det svårt 

att skilja mellan vad som borde räknas som bortfall samt vilka som inte varit relevanta för 

undersökningen. 

3.3 Förberedelser inför datainsamlingen 

Primärdata består av den data forskaren själv samlar in direkt från personer (Jacobsen 2002). 

En fördel med primärdata menar Jacobsen (2002) är att datainsamlingen kan skräddarsys för 

studiens problemställning. Primärdata i denna studie är hämtad genom ett webbaserat frågefor-

mulär som har skickats ut till respondenterna.  

I en tidigare studie utförd av Leading Health Care (Rognes & Karlsson 2012) kunde utläsas 

vilka svenska sjukhus som arbetat med Lean. Växeln kontaktades hos de sjukhus som ingick i 

den tidigare studien, men då detta inte gav en önskad respons utan endast ledde till kontakt med 

fem personer som kunde besvara enkäten, kontaktades istället samtliga regioner via e-mail. 

Mailen kunde då vidarebefordras vilket till slut bidrog till att den mest lämpliga personen kunde 

kontaktas. Efter att personen godkänt sin medverkan i studien erhöll denna ett frågeformulär 

och då det tidigare mailet vidarebefordrades mellan ett antal personer kom dessa godkännanden 

sporadiskt vid olika tillfällen. Frågeformuläret låg sedan öppet, och nya respondenter söktes 

aktivt, under arbetets gång men den 4 januari stängdes formuläret för att möjliggöra att slutföra 

arbetet samt att den önskade svarsfrekvensen var överträffad. 

Ett grundligt arbete genomfördes innan frågeformuläret sändes ut. Då det bara finns en chans 

att nå ut till dessa respondenter och lämna förfrågan om deltagande i undersökningen säker-

ställdes att formuläret täckte samtliga delar i den teoretiska referensramen. Det säkerställdes 
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även att forskarna, i egenskap av uppsatsförfattare, var pålästa inom ämnet då kontakten togs 

med kunniga inom Lean. 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Då undersökningens syfte var att studera vilka komponenter av Lean som överförts från till-

verkningsindustrin till svensk hälso- och sjukvård var det av vikt att datainsamling omfattade 

flera olika geografiska områden. Bryman och Bell (2013) menar att enkäter är en bra in-

samlingsmetod då du vill ha en större geografisk spridning, framförallt då det medför en del 

kostnadsfördelar. En anledning till att ett enkätliknande frågeformulär var bäst lämpat för denna 

undersökning var att det i en intervju blir för omfattande och komplext att gå igenom alla de 

komponenter som undersöks. Hur detta hanterades i frågeformuläret kommer att beskrivas i 

nästa avsnitt.  

Bryman och Bell (2013) beskriver även andra fördelar med enkäter framför intervjuer, fram-

förallt går enkäter betydligt snabbare att administrera. I det här fallet skickades ett webbaserat 

frågeformulär ut och vid digitala insamlingsmetoder kan svaren även sammanställas automa-

tiskt vilket är tidseffektivt. Andra fördelar är minskad intervjuareffekt på respondenten samt att 

alla respondenter får frågorna ställda på samma sätt. Enkäter innebär även en större flexibilitet 

för respondenten vilket kan leda till en ökad svarsfrekvens (Bryman & Bell 2013).  

Några nackdelar med enkäter som Bryman och Bell (2013) betonar är att respondenten inte kan 

få hjälp om denne inte förstår och det är även svårt att veta vem som besvarar enkäten. Det är 

även ett problem att det inte finns möjlighet för uppföljning och fördjupade svar. För att hantera 

problemet med uppföljningsfrågor avslutades frågeformuläret med ett frivilligt svarsfält där re-

spondenten erbjöds att lämna sin e-postadress för eventuell uppföljning. Ett telefonnummer bi-

fogades även i det mail som innehöll introduktionsbrev och länk till frågeformuläret, för att 

respondenterna skulle ha möjlighet att ta kontakt vid frågor. Dessutom gjordes en ansträngning 

för att frågeformuläret skulle vara lätt att förstå och det testades även innan det skickades ut för 

att undvika att det innehöll oklara frågor. Detta bidrog till vissa justeringar i formulärets layout 

för att förbättra och förenkla strukturen. En enkät som innehåller öppna frågor menar Patel och 

Davidson (2003) har en hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering. Med det 

menas att struktur och utformning är fast och lika för samtliga respondenter samt att de lämnas 

ett stort svarsutrymme. 
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3.5 Datainsamlingsstrukturer  

En av de viktigaste begränsningarna med enkäter är att det kan bli ett stort bortfall (Bryman & 

Bell 2013). För att minska bortfallet i denna studie författades ett introduktionsbrev vilket för-

klarade studiens syfte och hur respondenterna valts ut. Dessutom förklarades att de som deltar 

i studien kommer att behandlas konfidentiellt. En annan åtgärd som vidtogs i introduktionsbre-

vet, för att minska bortfallet, var att för varje besvarat formulär utlovades en donation á tio 

kronor till den humanitära organisationen “Läkare utan gränser”. 

3.5.1 Frågeformuläret 

För att behålla en genomgående struktur på undersökningen utformades formuläret efter ana-

lysmodellen. Beroende på vilket svar respondenten lämnade på första frågan avgjordes 

huruvida denna fick fortsätta att besvara formuläret eller om det avslutades. Det bidrog till att 

de personer som inte var av intresse för studien snabbt gallrades bort. I frågeformuläret var 

komponenterna uppdelade i sju kategorier, vilka var för sig innehöll två till fem komponenter. 

I varje kategori fick respondenten möjlighet att på en vertikal svarsskala med flervalsalternativ 

välja vilka komponenter de har varit med om att implementera. Beroende på vilka komponenter 

respondenten valde, blev denna automatisk förflyttad till en uppföljningssida där effekten vär-

derades. 

Varje komponent tilldelades en egen uppföljningssida för att minska risken att respondenten 

uppfattade sidorna som för täta eller överfyllda samt för att de istället skulle upplevas som 

lättlästa och lätta att besvara. Däremot menar Bryman och Bell (2013) att det finns en risk att 

en enkät då kan uppfattas vara lång då antalet sidor blir fler.  

I frågeformuläret fanns en blandning av öppna och slutna frågor. De öppna frågorna förekom 

då de gav respondenten möjlighet att svara med egna ord, de lämnade även ett större utrymme 

för en kvalitativ analys. Svaren på dessa frågor hänvisades till en tom ruta där respondenten 

fick skriva ett svar av valfri omfattning. Bryman och Bell (2013) menar att en risk som finns 

med öppna frågor är att de kräver mer av respondenterna, vilket kan vara avskräckande. Denna 

risk motarbetades genom att frågorna växlade karaktär samt att formuläret delades upp i mindre 

delar. Det kom således inte flera öppna frågor på rad utan det varierades med fasta flervalsal-

ternativ och ordinalskalor. 
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Varje öppen fråga föregicks av en stängd fråga där svaret värderades i en horisontell ordinal-

skala där respondenten fick ta ställning mellan fem alternativ. Anledningen till att det fanns fem 

alternativ på dessa frågor var att inte tvinga respondenten att ta ställning genom att det fanns ett 

“neutralt” alternativ. Det här gjorde det även möjligt för respondenterna att värdera hur stark 

effekten var, det vill säga om den exempelvis var “lite bra” eller “mycket bra”. Anledningen 

till denna skala var att möjliggöra en djupare analys än vad som kan uppnås vid en tregradig 

skala. 

Frågestrukturen i formuläret var således lika formulerad genomgående, men uppdelat i sju av-

snitt med tre olika frågekaraktärer. Den första frågan vilken var en flervalsfråga med fasta al-

ternativ syftade till att besvara den första forskningsfrågan, vilka komponenter som implemen-

terats inom svensk hälso- och sjukvård. Den andra frågan, en ordinal svarsskala, syftade på att 

svara på den andra forskningsfrågan. Det vill säga vilka komponenter som varit effektiva. Den 

sista frågekaraktären med öppet svarsalternativ syftar till att besvara den tredje forskningsfrå-

gan, vilken är varför de olika komponenterna varit effektiva. Inledningsvis fanns även en fråga 

om respondenternas syn på Lean för att kunna studera vilket av perspektiven som var mest 

frekvent samt om det resulterade i olika resultat av implementeringen.  

3.6 Analysmetod 

När data samlats in blev det första steget i analysprocessen att försöka strukturera och förenkla 

den för att reducera komplexiteten. Jacobsen (2003) hävdar att “systematisering och kategori-

sering” samt “kombinering” är två av den kvalitativa analysens viktigaste element. Att katego-

risera insamlade data är nödvändigt för att skapa en överblick, systematiseringen är i sin tur 

betydande för att upptäckten ska kunna förmedlas (Jacobsen 2002).  

I denna studie påbörjades kategoriseringen genom att en tabell skapades för att bilda en över-

gripande bild av empirin. Varje respondent tilldelades varsin kolumn och sedan specificerades 

de olika komponenterna samt Leanperspektiv i raderna. Därefter markerades rutorna i tabellen 

efter vad respondenten svarat på frågan. Jacobsen (2002) menar att ett schema där uppgiftsläm-

narna tilldelas olika underkategorier är till ovärderlig hjälp för att skapa en överblick. Vidare 

menar Jacobsen (2002) att en sådan matris är mycket ytlig och att den måste fördjupas genom 

att studera vad den enskilda uppgiftslämnaren sagt om varje enskilt ämne. I denna studie svarar 

matrisen endast på vilka komponenter sjukhuset arbetat med samt vilket synsätt de har på Lean. 
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Empirikapitlet beskriver sedan vad respondenterna svarat på de öppna frågorna i frågeformulä-

ret. De öppna frågorna är kategoriserade efter vilken effekt de angett att komponenten haft på 

verksamheten “mycket sämre”, “lite sämre”, “ingen skillnad”, “lite bättre” eller “mycket 

bättre”.  

Nästa steg i analysprocessen är att hitta samband i data. Jacobsen (2002) beskriver detta steg i 

processen som den nivå där analysen avlägsnas från den enskilda enheten och fokus sätts på 

olika fenomen.  Informationen generaliserades i denna fas och orsakssamband i den insamlade 

data identifierades, det blev då möjligt att finna de dolda men intressanta förhållandena i empi-

rin. 

I denna del av processen blev det dags att undersöka om det fanns några likheter eller skillnader 

i informationen, som enligt Jacobsen (2002) bör vara av minst tre olika typer. I det här fallet 

var det information om synsätt på Lean, vilka komponenter som implementerats samt vilken 

effekt implementeringen gav och även vad orsaken tros vara till denna effekt. En fördel med 

den kvalitativa metoden är att det inte endast hjälper forskaren att förstå hur vissa fenomen 

förhåller sig till varandra, utan även möjliggör för forskaren att svara på varför (Bryman & Bell 

2013). Det blir av vikt i denna undersökning då den syftar till att inte endast besvara vilka 

komponenter som kan implementeras inom svensk hälso- och sjukvård utan även vilka effekter 

de haft samt orsaken till denna effekt. 

3.7 Undersökningens kvalitet 

Vid kvalitativa undersökningar assimileras begreppen reliabilitet och validitet. Grundbetydel-

sen för de båda begreppen är detsamma som i den kvantitativa forskningen men mindre vikt 

läggs vid de frågor som rör mätningar (Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) menar att be-

dömningen av kvalitativa undersökningar snarare handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till insamlad data.   

Ett alternativ på ovan nämnda begrepp mer anpassat till kvalitativa undersökningar är trovär-

dighet (Bryman och Bell 2013).  Begreppet innehåller de olika dimensionerna som ingår i reli-

abilitet och validitet, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet, men även objektivitet 

vilken har en stor betydelse i kvalitativa undersökningar. Även Jacobsen (2002) menar att till-
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förlitlighet och överförbarhet är faktorer av vikt för det kritiska förhållningssättet. Nedan besk-

rivs de åtgärder som gjorts i denna studie för att hålla ett kritiskt förhållningssätt samt säkra 

kvaliteten. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i undersökningen handlar om hur väl de teoretiska idéerna som utvecklas 

stämmer överens med de observationer av verkligheten som utförts. En metod för att säkerställa 

tillförlitligheten är respondentvalidering vilket innebär att forskaren bekräftar att denna uppfat-

tat verkligheten riktigt (Bryman & Bell 2013). I denna undersökning har respondentvalidering 

inte tillämpats enligt ovan, men för att undvika missförstånd ombads respondenterna att under 

konfidentialitet lämna sin e-mailadress för att möjliggöra validering vid otydligheter.  

Respondenternas närhet till det studerade fenomenet är även av vikt för att studien ska vara 

tillförlitlig (Jacobsen 2002). Det innebär att respondenterna måste vara relevanta för undersök-

ningen genom att de själva upplevt den verklighet som studeras. I denna studie innebar detta ett 

krav på att respondenterna varit delaktiga i en Leanimplementering inom hälso- och sjukvård.  

3.7.2 Överförbarhet 

Avsikten i en kvalitativ undersökning menar Jacobsen (2010) inte är att göra en generalisering 

från ett urval till en population, utan det handlar snarare om att fastslå ett fenomens omfång 

eller frekvens. Det relevanta blir således att ställa sig kritisk till hur väl förståelse skapats för 

generella fenomen (Jacobsen 2010), styrkan i en kvalitativ studie blir snarare att generella teo-

rier bildas. I denna studie utfördes det genom att ett mindre urval respondenter med kunskap 

inom ämnet studerades med syfte att möjliggöra en överföring av data till en teoretisk nivå. Det 

vill säga skapa en generell förståelse för fenomenet genom att utveckla den befintliga teorin 

och komplettera samt analysera denna mot insamlad data. 

3.7.3 Pålitlighet 

Pålitligheten kan jämföras med reliabiliteten och handlar om att undersökningen ska vara giltig 

i den mening att den ska vara replikerbar (Bryman & Bell 2013). Det innebär att andra skulle 

uppnå samma slutsats efter genomförande av samma studie. I en kvalitativ undersökning som 

denna handlar det även om att samtliga undersökare ska analysera och tolka data lika och genom 

det komma fram till samma slutsats. För att säkerställa detta har samtliga respondenter fått 
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samma information, de har även valts då de varit relevanta och erfarna i ämnet. Det har även 

funnits en konstant dialog mellan undersökarna i denna undersökning för att säkerställa att all 

information bearbetas med samma angreppssätt.  

3.7.4 Objektivitet 

Objektivitet handlar om forskarens förmåga att konfirmera och bekräfta den data som samlats 

in. Fullständig objektivitet är svårt att uppnå men det ska vara uppenbart att forskaren inte med-

vetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka undersökningen (Bry-

man & Bell 2013). I denna studie har objektiviteten beaktats genom att en person, med lite 

kunskap inom ämnet men utomstående för undersökningen, har fått tyda respondenternas svar 

vilka sedan har jämförts med vad undersökningen kommit fram till. Dessa svar har sedan stämt 

överens vilket stärker objektiviteten. Det är även lämpligt att nämna att undersökarna i egen-

skap av uppsatsförfattare inte har något personligt intresse i att studien uppvisar ett visst resultat 

och är således opartiska i förhållande till Lean och dess effekter inom svensk hälso- och sjuk-

vård. 

3.8 Metodreflektion 

Ett kritiskt förhållningssätt är enligt Jacobsen (2002) betydande för studiens kvalitet. Därav 

följer i detta avsnitt en kritisk reflektion av de metodval som gjorts under arbetets gång.  

3.8.1 Accessproblemet 

Tidigare i metodkapitlet diskuterades accessproblemet vilket enligt Gummesson (2000) är fors-

karens största utmaning. Han tar upp ”gatekeepers” och ”informants” som två viktiga typer av 

personer för detta problem. I försök att komma i kontakt med de informanter som är lämpliga 

eller som besitter den information som är relevant för denna studie har så kallade Gatekeepers 

stått i vägen, ofta i form av växeltelefonister. Detta uttrycker sig i, vad som verkar vara, en 

okunskap eller ett litet engagemang kring Lean och förändringar i stort vilket har medfört att 

de vid flera sjukhus hänvisat till fel personer eller inte vet till vem eller vilka de ska hänvisa. 

I ett kort samtal med en “Leanexpert” beskriver denne svårigheterna med att överföra begreppet 

Lean till svensk hälso- och sjukvård. En intressant aspekt vilken denna ”Leanexpert” nämner 

och som kan kopplas till accessproblemet i denna studie är att många arbetar med Lean utan att 
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de är medvetna om det. Många som implementerar Lean väljer att inte introducera denna ef-

fektivitetsåtgärd med sitt riktiga namn då de är rädda att stöta på motstånd, hos de anställda, 

som grundar sig i fördomar. Om många anställda inte vet om att de arbetar med Lean trots att 

det är fallet kan det bidra till att relevanta personer för undersökningen inte kan kontaktas. 

3.8.2 Urvalsproblemet 

En faktor som begränsat och bidragit till att denna undersökning till viss del blivit endimens-

ionell är det urvalet som gjorts. Det består endast av personer som varit ansvariga för eller 

stödjande i implementeringen vid ett eller flera sjukhus. Av vad som kan utläsas ur empirin 

verkar denna grupp ha en gemensam bild av vad Lean är. Problematiseringen i denna studie 

innehåller flertalet källor som menar att det finns olika sätt att se på Lean. När endast en grupp 

undersöks blir det svårt att generalisera över hela hälso- och sjukvården då en stor andel inte är 

representerade. Det skulle exempelvis kunna handla om att professionen, i form av läkare och 

sjuksköterskor, inte alls upplever att Lean har gett samma effekt. Anledningen till att denna 

grupp inte har varit med i undersökning är framförallt en fråga om avgränsning och access. 

Undersökningen i sig var redan mycket omfattande med alla de komponenter som den innehål-

ler. Att få kontakt med professionen som arbetat med Lean kräver en större insikt i verksam-

heten och är således svårare att kontakta än de som varit ansvariga för implementeringen då 

dessa ofta har en titel i form av Leancoach eller Leanutvecklare. Det blir således lättare för de 

som agerar gatekeepers för denna undersökning att tillhandahålla rätt kontakter.    

Det är även av vikt att nämna att det finns misstanke om att några av de som arbetat med im-

plementeringen, i egenskap av deras professionella roll, har ett egenintresse av att implemente-

ringen anses som lyckad.  

Ytterligare en aspekt är att två av de som svarat på frågeformuläret uttryckt att de svarar för 

flera verksamheter som de är ansvariga för, det är således troligt att även flera respondenter gör 

det. En risk med detta är att de negativa effekterna osynliggörs då den generella effekten av en 

komponent varit positiv. Studien ger således inte möjlighet att svara på de bakomliggande ef-

fekterna i de fall då implementeringen inte gett önskade resultat. Samtidigt kan detta vara en 

stark egenskap för studien då det genererar en omfattande översikt av effekterna i flera verk-

samheter. 
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3.8.3 Frågeformuläret 

Det var tre respondenter som påbörjade att besvara frågeformuläret utan att slutföra det. Det 

beror antagligen på formulärets omfattning med många öppna frågor. För många tog det säker-

ligen längre tid än vad som stod i anvisningarna i följebrevet att genomföra det vilket kan göra 

att respondenten tröttnar. Problemet var att på grund av det omfattande innehållet och att olika 

respondenter kunde arbetat med olika mycket var det svårt att hitta ett lämpligt tidsintervall 

som kunde passa in på samtliga. Dessutom kräver omfattande frågeformulär stora resursinsat-

ser, ofta i form av tid, från respondenterna vilket inte alltid är lätt att avvara. Hos många av 

respondenterna blev svaren på de öppna frågorna ofta mindre och mindre omfattande vilket 

troligtvis beror på samma anledning som tidigare nämnts. 

I hopp om att öka antalet svar bads respondenterna att svara kortfattat på de öppna frågorna, det 

fanns heller inget krav på att svara på dem. Det är någonting som kan ha bidragit till att fler 

svarat men det har även medfört att insamlad data på en del frågor blivit svagt. Vissa svar blev 

mycket korta vilket gör det svårt att utifrån dessa att göra en bred analys.  

Det var även en fråga i formuläret om perspektiv på Lean som i efterhand visade sig vara slar-

vigt formulerad. Eftersom den första frågan i enkäten besvarar om respondenten arbetar med 

Lean blev det svårt att tolka resultatet då det även gick att välja alternativet “Vi arbetar inte med 

Lean” på nästkommande fråga. Orsaken till detta fel grundar sig i att ett tredje alternativ lades 

till på den första frågan där respondenten svarar om denna arbetar med Lean. Alternativet “Nej, 

men har jobbat med andra effektiviseringsstrategier” lades till i ett sent skede efter samtal med 

“Leanexperten” i syfte att fånga de respondenter som inte uttalat arbetar med Lean. 

3.8.4 Alternativ metod 

Inledningsvis var datainsamlingen i undersökningen tänkt att genomföras i intervjuform. 

Detta är även något som kan betraktas som en alternativ metod till undersökningen, men som 

i detta fall valdes bort av de skäl som förklarats tidigare i kapitlet. Intervjuer hade förmodli-

gen gett en djupare och mer detaljerad empiri men samtidigt hade det med största sannolikhet 

blivit till bekostnad av ett brett omfång av respondenter. Det hade troligtvis varit svårare att 

hitta respondenter villiga att ställa upp på intervjuer, dels då dessa skulle bli mycket omfat-

tande och långa samt att det skulle kräva mer tid. Det hade troligtvis även begränsat den geo-
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grafiska spridningen. Att tillämpa triangulering i undersökningen genom att följa upp fråge-

formulären med intervjuer hos de respondenter som angett intressanta och avvikande hade 

kunnat varit positivt.  

  



32 
 

4 Empiri 

I detta kapitel kommer endast de svar från respondenterna som angett att de arbetar med meto-

der från Lean att behandlas. Detta då de som svarat att de inte arbetar med Lean inte tillför 

något till undersökningens syfte. Det vill säga att endast 14 av 17 respondenters svar behandlas 

i detta kapitel. 

Av de tillfrågade respondenterna har sex stycken arbetat som externa konsulter vid Leanimple-

mentering, det är således troligt att dessa svarar för implementeringen på fler än ett sjukhus. 

Många av konsulternas arbete har varit att utbilda och coacha chefer samt medarbetare, de har 

även fungerat som stöd för implementeringen och arbetat som projektledare. Andra positioner 

som respondenterna haft är kvalitetsutvecklare, forskning- och utvecklingschef, verksamhets-

utvecklare, utbildare för chefer, chef på avdelningar där Lean implementeras samt delar av 

sjukhusledningen. 

På nästkommande sida visas en matris (tabell 5) vilken skapats som empiriöversikt. Den sam-

manfattar de komponenter respondenterna arbetat med samt vilket synsätt på Lean de har. De 

bokstaverade kolumnerna i tabellen utgör de olika respondenternas svar, ∑-kolumnen visar an-

talet respondenter och den sista kolumnen visar andelen respondenter som arbetat med en kom-

ponent.   
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Tabell 5: Empiriöversikt A B C D E F G H I J K L M N ∑ % 

Leanperspektiv Verktyg för enstaka händelser 

Verktyg som används kontinuerligt 

Tänkesätt för enstaka händelser 

Tänkesätt som används kontinuerligt 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

1 

3 

2 

12 

 

 

 

Gemensamt begrepp Specifika komponenter                 

Standardisering 

 

Standardiserat arbetssätt 

Ordning och reda (5S) 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

 5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

5 
13 

13 

93 

93 

Felbekämpning 

 

Autonomation (Jidoka) 

Felsäkring (Poka yoke) 

Visualisering av problem (Andon) 

 Grundorsaksanalys (5 varför) 

 

 

5 

5 

4 

4 

 

4 

4 

5 

 

5 

 

 

4 

5 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

5 

5 

 

5 

 

 

 

3 

4 

5 

9 

13 

29 

36 

64 

93 

Förbättringsstrategier 

 

Ständiga förbättringar 

Förbättringsgrupper 

HRM (Teamorg., utbildning, delaktighet) 

5 

5 

 

4 5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 4 

4 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

14 

12 

6 

100 

86 

46 

Målstyrning  

 

Visuell styrning 

 Måldelning (Hoshin Kanri) 

5 

5 

3 5 

5 

4 

4 

4 

3 

4 3 

3 

5 

4 

4 

4 

4 4 

4 

4 

3 

5 

5 

4 

4 
14 

11 

100 

79 

Utjämning  

 

Just-In-Time 

Produktionsutjämning (Heijunka) 

Behovsstyrd produktion (Kanban) 

Processynkronisering 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

 5 

5 

5 

5 

4 

 

3 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

3 

 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

 

13 

11 

10 

6 

93 

79 

71 

46 

Värdeflödesanalys Värdeflödesanalys 5 4 5 4 4 5  5 4 4 4 4 5 5 13 93 

Resursminskning 

 

Ställtidsreduktion 

Ledtidsreduktion 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

 

4 

4 

5 

   

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

 

4 
8 

12 

57 

86 

Optimal miljö  

 

Layout-justeringar 

Förebyggande underhåll (TPM) 

5 

 

3 4 

3 

4 5 4 4 4    

4 

4  

4 

4 

4 
10 

4 

71 

29 

Övrigt  Six Sigma, styrdiagram 

PDCA 

   X    

X 

       1 

1 

 

1 - mycket sämre; 2 - lite sämre; 3 - ingen skillnad; 4 - lite bättre; 5 - 

mycket bättre; X – ingen värdering av effekt 
A B C D E F G H I J K L M N ∑ % 
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4.1 Leanperspektiv 

Vid frågan som besvarar vilket perspektiv på Lean respondenten har svarar tolv av fjorton att 

“Lean är ett tänkesätt som ständigt används och genomsyrar hela verksamheten för att uppnå 

effektivisering”. En av dessa respondenter svarar att samtliga perspektiv på Lean stämmer över-

ens med dennes arbetssätt medan en annan menar att det är ett tänkesätt men att det även ”består 

av olika verktyg som används kontinuerligt”. 

Det är en respondent som svarar att “Lean är ett tänkesätt som kan användas för att effektivisera 

vid enstaka händelser” samt att det även “består av olika verktyg som används kontinuerligt för 

att uppnå en effektivare verksamhet”. Endast en av respondenterna anger att de inte arbetar med 

Lean i sin verksamhet vid frågan om perspektiv. Respondenten, respondent G, förklarar att 

denna har erfarenhet av Lean sedan tidigare arbetsplatser och därför svarar på vilka metoder 

från Lean de arbetar med på den nya arbetsplatsen utan att de uttalat arbetar med det. 

4.2 Standardisering av kvalitet 

Nedan presenteras hur respondenterna arbetar med att standardisera kvaliteten i verksamheten. 

4.2.1 Standardisering 

Det är tretton av respondenterna som har arbetat med standardiserat arbetssätt. Fem stycken 

anser att det har gjort verksamheten “mycket bättre” medan åtta stycken tycker att det har blivit 

“lite bättre”. De som angett att effekterna varit “mycket bättre” menar att anledningen till detta 

är tydliga överenskommelser vilka skapar ordning och reda, underlättar arbetet samt säkrar kva-

liteten. Kritik som en respondent hade var att standarden kan komma att upplösas om inte che-

ferna arbetar aktivt med arbetssättet, vilket hade inträffat i det specifika fallet.  

En av de respondenter som svarar “lite bättre” menar att de inom vården har en lång vana av att 

arbeta standardiserat men att detta arbetssätt har hjälpt till att lägga fokus i att förbättra befint-

liga standarder. En annan respondent menar att standardiserat arbetssätt är grunden för förbätt-

ringar och ökad effektivitet och därför bidragit till förbättringar i verksamheten. Detta exemp-

lifieras genom standardiserade vårdförlopp där de eftersträvar ett säkrare patientflöde med kor-

tare tid mellan processerna. Att full effekt inte uppnåtts menar en annan respondent beror på att 

de har svårt att nå ut med arbetssätten trots att de vet hur de ska göra, en tredje menar att det 

beror på att mängden standarder gör det svårt att hålla sig uppdaterad.  
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Tretton av respondenterna anger att de har arbetat med ordning och reda (5S), utav dessa me-

nar sju stycken att effekten varit “mycket bättre” medan sex anser att den varit “lite bättre”. En 

av respondenterna som svarar “mycket bättre” konkretiserar att de tidigare normaliserat en del 

stökiga rum eller ytor men att det efter införandet av 5S blivit uppenbart hur mycket enklare 

och säkrare det är med ordning och reda. Ytterligare en respondent styrker detta genom att själv 

hävda att medarbetarna mår bra av det då det stärker det psykiska välbefinnandet att veta var 

saker finns och letandet minskas. En annan menar att arbetet med ordning och reda ger stor 

effekt om fokus ligger på effektivitet, men att det lätt kan bli ett “städprojekt” om för mycket 

fokus läggs på ordning och reda. Vidare menar respondenterna att det är bra att börja med 5S 

då det är enkelt att genomföra eftersom det genererar en snabb och synlig förbättring, vilken 

minskar slöseri och ökar effektivitet. 

Även en respondent som svarar “lite bättre” menar att 5S är bra att börja med för att göra en 

förändring som initialt ger en stor effekt. En annan konkretiserar reducerat slöseri genom mins-

kat letande. Det har även varit ett hjälpmedel då det ställts krav på ordning och reda vid exem-

pelvis nybyggnationer menar en respondent. 

4.2.2 Felbekämpning 

Fyra av de fjorton tillfrågade respondenterna svarar att de har arbetat med autonomation (Ji-

doka). En av dessa anser att det har blivit “mycket bättre” och tre menar att det har gett “lite 

bättre” effekt. Respondenten som ansåg att det gav “mycket bättre” effekt menar att efter ut-

bildning förstår medarbetarna vikten av att stoppa och rätta till direkt vid fel i processen, då det 

i efterhand är svårare att utreda vad som gått fel. 

Ett exempel på felbekämpning från en respondent som svarar en “lite bättre” effekt, är principen 

om “rätt-från-mig”. Vilken innebär att avsändaren ansvarar för att det som den själv gör blir 

rätt samt att inget som utförts felaktigt skickas vidare i flödet. En av respondenterna förklarar 

att felbekämpning ingår i deras Leanspel och att det under uppföljningen sedan behandlade det 

på ett mer konkret plan kopplat till arbetsplatsen. Den tredje respondenten påpekar att det är 

viktigt att reagera vid fel och lyfta dem samt reflektera kring om felet är återkommande. 

Av de tillfrågade svarar fem respondenter att de ha arbetat med felsäkring (Poka Yoke). Två 

av respondenterna menar att det har bidragit till en “mycket bättre” effekt på verksamheten 

medan två anser att det har gett “lite bättre” effekt. Den femte menar att det inte har blivit någon 
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skillnad. En av respondenterna som svarade “mycket bättre” menar att checklistor bidrar till att 

arbetet blir lättare att utföra rätt. Den andra menar att de inom vissa områden i vården arbetar 

mycket med detta, exempelvis hur syrgas och luft har olika koppling in i väggen för att undvika 

förväxling.  

Även de som ansåg att det gav en “lite bättre" effekt menar att det beror på att standarder ut-

vecklas och det skapas rutiner för att det ska vara lätt att göra rätt. En respondent ger ett exempel 

på detta genom att beskriva hur digitala journaler utformas som endast kan utföras på ett sätt 

eller att det inte är möjligt att gå vidare utan att ha tagit ställning till en specifik fråga.  

Nio respondenter anger att de har arbetat med visualisering av problem (Andon). En av de nio 

respondenter som arbetat med visualisering av problem anser att det har gett en “mycket bättre” 

effekt medan sju anser att effekten är “lite bättre”. Däremot svarar en av respondenterna att det 

inte har gett någon effekt alls. Respondenten som anger en “mycket bättre” effekt nämner att 

visualisering av problem inte sker genom ljus eller ljud utan mer som avvikelser i den dagliga 

styrningen. De som menar att effekten är “lite bättre” beskriver hur avvikelser exempelvis vi-

sualiseras på whiteboards och aktivitetstavlor. De nämner även att medarbetare och chefer träf-

fas för att gå igenom händelser och planera framtiden.  

Respondenten som angav att det inte blev någon skillnad förklarar att trots att de har försökt 

använda sig av olika färger på tavlor och västar på medarbetare men inte upplevt någon skillnad. 

Tretton av fjorton respondenter uppger att de har arbetat med grundorsaksanalys (5 varför). 

Fyra stycken tycker att det bidragit till en “mycket bättre” effekt medan åtta menar att det har 

blivit “lite bättre”, en respondent menar att det inte bidragit till någon skillnad. En av respon-

denterna som svarar att grundorsaksanalysen har gett en “mycket bättre” effekt beskriver “5 

varför” som ett systematiskt sätt att angripa problem. En av dessa respondenter menar att denne 

ofta använder “5 varför” och förklarar att det gör det möjligt att hitta rotorsaken istället för att 

tillfälligt lösa återkommande problem. En annan respondent ger ett exempel där de i varje pro-

jekt använder sig av ett A3 för att visualisera “5 varför” som ett försök att identifiera roten till 

problemet.  

Anledningen till att metodens effekt är “lite bättre” menar de beror på att det blir lätt för med-

arbetarna att förstå att det inte alltid handlar om synliga problem, utan att de måste gå djupare 

för att hitta rotorsaken till problemet. Vidare menar respondenten att de är bra problemlösare 
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inom vården men om inte grundorsaken åtgärdas kommer problemet återkomma. Metoden fun-

gerar effektivt på de avdelningar som infört den och börjar sprida sig mer inom verksamheten. 

En annan respondent menar att problemet måste lösas på rätt nivå och då vissa problem kräver 

mod att hantera kan ledningen misslyckas att förmedla detta till medarbetarna.  

Det är även en som menar att det fungerar bättre på allvarliga avvikelser där de har en funge-

rande struktur för händelseanalys. Det är däremot svårare att komma åt grundorsakerna vid 

vardagliga problemen. Detta håller inte den respondent som angett att det inte bidragit till någon 

effekt för verksamheten med om, då denne menar att det inte alltid går att hitta orsaken då 

problemen i vissa fall är komplexa. 

4.2.3 Förbättringsstrategier 

Samtliga respondenter anger att de arbetat med ständiga förbättringar. Åtta respondenter an-

ser att det gett “mycket bättre” effekt medan sex upplever att det gav “lite bättre” effekt. En av 

de respondenter som tycker att ständiga förbättringar gjort verksamheten “mycket bättre” ut-

trycker det som att det är den viktigaste komponenten för att verksamheten ska fortsätta utveck-

las och för att hålla Lean-kulturen levande. 

Andra respondenter som svarar “mycket bättre” menar att de genom arbete med ständiga för-

bättringar kan engagera alla då det ligger nära den enskilda medarbetaren, detta bidrar även till 

att det blivit enklare att hitta motivation till förändring. Detta då samtliga engageras i många 

små förbättringar som de märker gör skillnad och är kopplade till en målbild kan omfattande 

resultat uppnås. 

En av respondenterna som ansåg att det gav “lite bättre” effekt menar att ständiga förbättringar 

bygger på tre grundstenar, vilka är: avvikelser, idéer och “bra saker”. Denne förklarar att de 

försöker ha en struktur kring dessa delar där de fångar, åtgärdar och följer upp. Respondenten 

tog upp en annan intressant aspekt, vilken är att innovationer är ett begrepp som uppkommer 

allt oftare inom ständiga förbättringar. Innovationer skiljer sig från idéer då idéer förändrar 

inom ett system, medan innovationer förändrar systemet. 

Tolv respondenter anger att de arbetat med förbättringsgrupper, sju av dessa ansåg att det 

ledde till en “mycket bättre” effekt, fyra svarar att de gav “lite bättre” effekt och en menar att 

det inte gett någon effekt på verksamheten.  
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Två respondenter vilka svarar “mycket bättre” beskriver hur de har bildat grupper av personer 

med olika professioner för att skapa en större förståelse för helheten. Två andra respondenter 

menar att det är en mycket bra strategi för att skapa delaktighet i Lean-arbetet och höja arbets-

tillfredsställelsen. 

En av respondenterna som upplevt att det gett en ”lite bättre” effekt förklarar att de arbetat i 

microsystemgrupper vilka består av en mindre grupp medarbetare som arbetar gentemot en 

specifik patientgrupp. Två av respondenterna som angett att effekten var “lite bättre” ansåg att 

det fanns potential för att nå stora förbättringar men att arbetet misslyckats med att nå ut till 

hela verksamheten. Respondenten som inte upplever att förbättringsgrupper fått någon effekt 

belyser den stora personalomsättningen som huvudsaklig orsak.  

Sex respondenter har arbetat med Human Resource Management, tre anser att det är “mycket 

bättre” samtidigt som tre menar att det gett “lite bättre” effekt. En av respondenterna som anser 

att det gett “mycket bättre” effekt menar att ständiga förbättringar tydligt hänger ihop med en 

struktur för daglig uppföljning. Denna dagliga uppföljning gjordes i, vad som benämns, puls-

möten. På dessa korta och kontinuerliga möten hittar de avvikelser som sedan följs upp och förs 

vidare till en förbättringstavla. De två andra respondenterna som upplevt samma effekt beskri-

ver att daglig styrning har varit oerhört kraftfullt. En av respondenterna som ansåg att det gav 

“lite bättre” effekt svarar att de har en del utbildningar inom förbättringskunskap samt att dessa 

kräver att förbättringsarbete genomförs. En annan menar att det har fungerat på de avdelningar 

som orkat arbeta med det. 

4.2.4 Målstyrning 

Samtliga respondenter har arbetat med visuell styrning och fyra av dessa anser att effekten har 

blivit “mycket bättre”, åtta stycken menar att det har blivit “lite bättre” medan två anser att det 

inte har bidragit till någon skillnad för verksamheten. Varför effekterna varit “mycket bättre” 

menar två av respondenterna beror på att arbetet med visuell styrning leder till att organisat-

ionen blir fokuserad. De tar även upp att det ingår i deras pulsmöte vilket är en viktig del i deras 

arbete. Det är även en respondent som belyser att det inom sjukvården kan vara problem att få 

alla medarbetare att arbeta mot de gemensamma målen då det finns många individuella mål. 

Om däremot en gemensam målbild skapas kan effekterna bli väldigt stora. Det är av vikt att 

finjusteringar görs för att hålla målbilden intressant för medarbetarna. 
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En av de som tycker att det blivit “lite bättre” förklarar att de har arbetat med målstyrande tavlor 

och whiteboards, framförallt på enhetsnivå där mål-, resultat- och förbättringsarbeten tydligt 

framgår för medarbetarna. De som svarar att det inte har bidragit till någon skillnad hävdar att 

detta beror på att det är svårt att implementera detta i hela verksamheten trots att det kan tyckas 

vara självklart att alla i en verksamhet känner till målen.  

Elva respondenter svarar att de har arbetat med måldelning (Hoshin Kanri). Två anser att ef-

fekterna varit “mycket bättre”, sex anser att det varit “lite bättre”. De resterande tre anger att 

det inte har bidragit med någon skillnad, varav en förtydligar att det beror på att de just påbörjat 

arbetet och inte kommit tillräckligt långt för att se en tydlig effekt. En annan respondent som 

inte sett någon effekt menar att problemet är att de har svårt att bryta ner de övergripande målen 

så att de blir meningsfulla och styrande på de lägre nivåerna.  

En av respondenterna som sett en “mycket bättre” effekt menar att måldelningen får verksam-

heten att hänga ihop. En annan som upplevt samma effekt beskriver hur de bröt ner sina mål 

och visualiserade dessa på en förbättringstavla, varje nytt projekt testades sedan mot de över-

gripande målen och följdes upp varje dag. Två av respondenterna som har sett en “lite bättre” 

effekt förklarar att arbetet tog lång tid samt att de inte nådde hela vägen. En av dem förtydligar 

hur de ska arbeta vidare med detta genom att visualisera målen på A3 vilket gör dem synligare 

och att de sedan ska arbeta mer med resultatuppföljning.  

4.3 Flödesutjämning  

Nedan presenteras hur respondenterna svarat på de frågor som behandlar flödesdimensionen.  

4.3.1 Utjämning 

Tretton respondenter anger att de arbetat med Just-In-Time, sex av dem menar att effekten 

varit “mycket bättre” och sju svarar att de upplevt en “lite bättre” effekt.  

De som angett att Just-In-Time gett en “mycket bättre” effekt på verksamheten menar att det 

styr helheten och fokuserar på hela flödet. En annan anledning är att det möjliggör styrning av 

bemanningen vilket bidragit till att väntetider för patienterna blev kortare. En respondent be-

skriver att de tidigare bemannade upp vid långa väntetider men efter implementeringen gjordes 

detta istället förebyggande innan köerna bildades. Genom att på akutmottagningen ha en högre 

bemanning på kvällen kunde de exempelvis arbeta bort köerna och ha en lägre bemanning under 
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natten då det ändå tillkommer få patienter. Det är en av respondenterna som förklarar att när 

patientens väg genom vården analyseras, blir det en “aha”-upplevelse för personalen samt att 

alla ser nyttan i att effektivisera flöden för att på så sätt minimera väntan för patienten. Respon-

denten menar att Just-In-Time är ett bra verktyg för att kunna möta de krav som ställs genom 

vårdgarantin. 

En av respondenterna som svarar att det har gett “lite bättre” effekt anger att en anledning till 

att Just-In-Time inte har uppnått sin fulla potential ännu beror på att hög personalomsättning 

bidragit till att en stor andel av personalen inte har full förståelse för tanken bakom Lean-arbetet. 

De arbetar därför för att skapa förståelse för tanken bakom Lean samt vad som är betydelsefullt 

och tror därför att ökade effekter kan uppnås. Det är även en respondent som förklarar att de 

har arbetat med att ge tider för behandling eller operation direkt till patienten vilket har medfört 

reducerade väntetider och snabbat upp patientflöden.  Ytterligare en faktor till den positiva ef-

fekten är att Just-In-Time bidrar till förståelse för patientflödet och variationer i dessa vilka 

leder till att bemanningen kan anpassas efter behov. 

Elva respondenter har angett att de arbetat med produktionsutjämning (Heijunka). Tre tycker 

att det är “mycket bättre”, sju menar att det är “lite bättre” och en respondent upplever att det 

inte blivit någon skillnad.  

Anledningen till att produktionsutjämning har bidragit till positiva effekter, enligt responden-

terna som anger att det har blivit “mycket bättre”, är att då ojämnheter minskas undviks köer. 

Detta bidrar till ett förbättrat resursutnyttjande. En av dem menar även att utjämningen av pro-

duktionen ger en större effekt på arbetsmiljön än de kunat tänka sig. Genom att se över pro-

duktionen, förklarar en annan att de får en översikt, vilket skapar bra förutsättningar för att 

planera bemanning. Samma respondent menar även att jämnare flöden ger arbetsro och bättre 

tillgänglighet.  

Vidare menar en respondent som tycker att det har blivit “lite bättre” att förståelse för flödet är 

viktigt för att uppnå effektivitet. Onödiga köer som uppstår på grund av ojämnheter samt att 

resurser utnyttjas dålig kan då undvikas. Tre av dessa respondenter belyser även att det är svårt 

att genomföra produktionsutjämning om avdelningarna inte avsätter den tid som krävs. En an-

nan beskriver att det är svårt att genomföra, då alla verksamheter är hårt pressade och lite tid 

avsätts för förbättringsarbeten, men att goda effekter har visats på de avdelningar som arbetat 

mycket med det. En annan anledning till att arbetet fortfarande kan förbättras, menar en annan 
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av respondenterna, beror på bristande förståelse för problemet och en tendens att falla tillbaka 

till gammal produktionsplanering. Däremot menar denne att de enheter som helt tagit till sig 

tanken har uppnått betydligt bättre resultat. 

Det var även en respondent som menade att arbetet med produktionsutjämning inte har bidragit 

till någon skillnad för verksamheten. Respondenten menar att det inte är ett helhetsgrepp som 

de kan redovisa då det är många avdelningar som har arbetat med produktions- och kapacitets-

planering. Det är då svårt att se någon konkret skillnad på grund av att olika delar i ett flöde 

påverkar varandra. Om du har produktionsplanerat en del men inte en annan är det svårt att 

utläsa någon effekt menar respondenten. 

Det är tio respondenter som arbetat med behovsstyrd produktion (Kanban). Av dessa har två 

svarar att det bidragit till “mycket bättre” effekt medan sju tycker det har blivit “lite bättre” och 

en respondent anger att den inte har sett någon skillnad. En av de respondenter som tycker att 

det har gett en “mycket bättre” effekt förklarar detta genom att behovsstyrd produktion minskar 

brister och överlager. En av dessa respondenter menar genom att ta bort väntan och letande i 

processerna skapas en känsla av att kvalitet levereras.  

En av respondenterna som svarar att effekten har blivit “lite bättre” menar att det leder till en 

bättre produktions- och kapacitetsplanering.  Vidare menar en annan respondent att genom att 

använda sig utav behovsstyrd produktion blir det verkliga behovet tydligt och fokus kan läggas 

på det som behövs just nu. En respondent konkretiserar detta genom att beskriva hur de kom-

municerar genom en liggare och började med att fördela patienterna till den som hade minst att 

göra istället för att skicka nya patienter efter principen “vem som fick ny patient senast”.  

Det är sex respondenter som har arbetat med processynkronisering. Fyra av dessa anger att 

det har bidragit till en “mycket bättre” effekt, medan en tycker att det har blivit “lite bättre” och 

en annan upplever ingen skillnad. Efter att ha implementerat processynkronisering menar de 

respondenter som tycker att det har blivit “mycket bättre” att anledningen till detta är att hela 

flödet uppmärksammats istället för att fokus ligger i suboptimering, det vill säga optimering av 

enstaka processer. Två respondenter lämnar liknande svar när de beskriver hur detta arbetssätt 

har lett till ett ökat fokus i verksamheten samt att slöseri försvinner.  

Respondenten som svarar “lite bättre” som effekt förklarar att de har arbetat med standardise-

rade vårdförlopp främst inom ett antal cancerdiagnoser, från symtom till diagnos. Då har de 
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kunnat visa positiva resultat i ledtider, trygghet, patientsäkerhet och bemötande. En respondent 

menar att arbetet med processynkronisering inte har påverkat verksamheten, detta då det inte 

fanns tillräckligt med resurser för att arbeta med det optimalt samt att flödet var för ojämnt och 

sjukhusets förmåga att möta flödet var mycket begränsat. 

4.3.2 Värdeflödesanalys 

Tretton av fjorton respondenter har arbetat med värdeflödesanalys där sex stycken anser att 

det är “mycket bättre” medan sju hävdar att det blivit “lite bättre”. Tre av de som tycker att det 

bidragit till “mycket bättre” effekt betonar att värdeflödesanalysen gjort att medarbetarna fått 

en ökad insikt om nuläget och en förståelse för flödet vilket motiverar även dem till förändring. 

Ett exempel på detta var att gå patientens väg genom vården, det gav en förståelse och insikt i 

att vägen är krokig och att många avdelningar är inblandade. En respondent nämner även att ett 

exempel på icke-värdeskapande tid som identifierats och sedan ombildats till värdeskapande är 

tiden då patienten väntar på läkare. Istället för att, som tidigare, endast vänta får patienten för-

bereda sig inför besöket genom att fylla i en lista med sina mediciner. Det är även en respondent 

som menar att medarbetarna får en känsla av att de kan påverka patientens flöde samt att de 

förstår att de är betydelsefulla. 

En respondent som tycker att värdeflödesanalys bidragit till “lite bättre” effekt menar att med-

arbetarna får ett bättre helhetsperspektiv vilket i sin tur leder till att fler gör ”rätt från sig” och 

som slutligen ger förbättrade flöden. Det är även en av respondenterna som uttrycker det som 

en “Aha-upplevelse” hos medarbetarna men att det medför en hård arbetsbelastning vilket gör 

att de inte orkar driva arbetet själv. En av respondenterna som pekar på att det effekten är “lite 

bättre” beskriver att det är ett lättanvänt verktyg, som används i deras arbete med ständiga för-

bättringar, vilket ofta ger en tydlig bild över vårdförloppen. Värdeflödesanalysen belyser vem 

som gör vad, när den gör det, slöseri och förbättringsförslag.  

4.3.3 Resursminskning 

Åtta respondenter svarar att de har arbetat med ställtidsreduktion. Av dessa är det endast två 

som anser att det blivit “mycket bättre”, fem som menar att det är “lite bättre” och en som inte 

kunnat se någon skillnad med arbetet.  
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Respondenterna som tycker att det gett “mycket bättre” effekt menar att tillämpningen av ställ-

tidsreduktion vid operation har lett till ett effektivt utnyttjande av operationssalar och möjlig-

gjort för ökad ”knivtid”. En av dem ger ett konkret exempel på hur förbättringarna kan hittas 

genom standardisering av material och städrutiner. Genom att studera flödet identifieras de för-

bättringar som kan genomföras i arbetsuppgiften för snabbare omställning mellan patientbyten, 

exempelvis i behandlingsrum och operationssalar. 

De respondenter som svarar att det upplevt en “lite bättre“ effekt menar att det beror på ett 

effektivare resursutnyttjande. En av dem exemplifierade detta genom att förklara hur den ökade 

resurseffektiviteten uppnåtts genom mobila enheter som utrustats för att motverka att medarbe-

tare måste vänta på att resurser ska bli lediga. Samma respondent förklarar att de arbetade med 

en standard för att göra rapporterna effektiva, rapporten ska kunna ske hos patienten för att 

säkra kvalitet och möjliggöra värdeskapande tid. Det är ytterligare en respondent som svarar att 

de framförallt har arbetat med detta på operationsavdelningarna, det vill säga ställtiden mellan 

operationer. Respondenten förklarar att de genom detta arbetssätt har lyckats genomföra flera 

operationer än de tidigare mäktat med. Däremot medför det i sin tur ett annat arbetssätt med 

schemaläggning för operatörer och operationspersonal. Om det sedan brister i resurserna kring 

exempelvis operationssjuksköterskor blir det svårt att bibehålla resultatet av förändringen. En 

respondent angav att arbetet med ställtidsreduktion inte har bidragit med någon effekt och me-

nar att detta främst beror på att de arbetat mindre med ställtider än exempelvis ledtider. 

Tolv av respondenterna har arbetat med ledtidsreduktion. Fyra av dessa anser att arbetet bi-

dragit till en “mycket bättre” effekt och åtta anser att det har blivit “lite bättre”. Vid arbetet med 

ledtidsreduktion menar de som angett att det blivit “mycket bättre” att stort fokus ligger på 

patientvärdet samt hur väntetiden för patienten kan förkortas, detta är även vad som uppnåtts 

genom arbetet. En anser även att effektivisering av varje del i flödet bidrar till snabbare ledtid 

vilket ger högre produktion och bättre möjlighet för flexibel bemanning och produktionsplane-

ring. 

Av de åtta som ansåg att det var “lite bättre” svarar en av dessa respondenter att den systema-

tiska jakten på slöseri, med fokus på ledtid i processer, har gett effekt då det alltid finns slöseri 

som snabbt blir uppenbar och således elimineras. En annan respondent menar att de på akutav-

delningen ständigt arbetar med ledtider samt att de är väldigt bra då det finns en stark drivkraft 

när det finns en skillnad på liv eller död som det gör hos akut sjuka patienter. Ytterligare en 
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respondent menar att arbetet med ledtidsreduktion har lett till minskade väntetider för patien-

terna och att de framförallt kunnat utföra fler operationer än tidigare som ett resultat av detta.  

En av respondenterna som angett att effekten varit ”lite bättre” ger exempel på flöden där led-

tiderna mellan symptom och åtgärd minskats med positiva resultat. Dessa är bland annat stroke-

flöde, höftflöde, hjärtsviktsflöde och cancerflöde. Vidare förtydligar respondenten att det finns 

en variation i effekten mellan de olika verksamheterna denne är ansvarig för, men att det gene-

rellt har varit en ”lite bättre” effekt. 

4.3.4 Optimal miljö 

Tio av de tillfrågade svarar att de arbetat med layoutjusteringar. Tre tycker att det har gett en 

“mycket bättre” effekt, sex “lite bättre” och en respondent har inte upplevt någon skillnad. De 

som ansåg att arbetet ledde till “mycket bättre” effekt anser att det beror på att layoutjustering-

arna leder till ett bättre flöde. Två av dessa respondenter förklarar att då de byggt nya hus på 

sjukhusområdet har de haft möjlighet designa dessa för att skapa optimala förutsättningar för 

bättre patientflöden. En av dem beskriver även hur det material de ofta använder finns nära till 

hand.  

Av en respondent som svarar att det gett “lite bättre” effekt tas visualisering upp som en viktig 

del i arbetet med verksamhetens fysiska utformning. Denne menar att om en patient frågar om 

vägen, har inte visualiseringen varit tillräckligt tydlig och bör åtgärdas. Samma respondent 

anger ett annat konkret exempel på hur de arbetat med layoutjusteringar i form av den fysiska 

utformningen av byggnader.  De har placerat akutrummet i mitten av akutmottagningen för att 

denna ska vara snabbt tillgänglig från alla flöden då en patients tillstånd blir kritiskt. Två re-

spondenter menar att där nya hus har byggts, har de haft möjlighet att redan i idéstadiet vara 

med och designa för att på så sätt skapa förutsättningar för ett bättre patientflöde.  En av dessa 

respondenter förtydligar att de uppnått olika resultat genom arbetet med layouten. Avdelningar 

har byggts om för att anpassas efter patientflödet och patientens behov. Det har dock varit svårt 

att genomföra optimalt då kompromisser genomförts för att tillgodose behov i andra processer, 

till exempel logistik för att fylla på förråd. Det var även en respondent som menade att layout-

justeringar bidrog till bättre arbetsmiljö i form av färre lyft och säkrare leveranser. 
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Det är däremot en respondent som menar att arbetet med dessa justeringar inte har haft någon 

effekt på verksamheten. Denne förklarar att det varit svårt att genomföra justeringarna i prakti-

ken samtidigt som företagskulturen varit svår att förändra även om tanken om exempelvis tea-

marbete har fått ett positivt bemötande av medarbetarna. 

 Endast fyra av de tillfrågade respondenterna angav att de har arbetat med förebyggande un-

derhåll (TPM). En respondent anger att det inte gav någon skillnad för verksamheten och an-

ledningen till det är på grund av att det inte arbetade tillräckligt mycket med detta. Två ansåg 

att arbetet lett till en “lite bättre” effekt, men förklarar inte anledningen bakom detta. Den fjärde 

som ansåg att TPM gav “mycket bättre” effekt menar att det är viktigt med rutiner och utbild-

ning för personalen som hanterar apparaterna, men förklarar att det fortfarande finns utveckl-

ingspotential här. 

4.3.5 Övrigt 

Andra metoder från Lean som respondenterna angett att de arbetar med men saknat i alternativ 

för i frågeformuläret är Six Sigma och PDCA (Plan Do Check Act).  
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5 Analys 

I det här kapitlet kommer empirin att analyseras med utgångspunkt i den teoretiska referensra-

men. Analysdelen kommer att delas in efter Lean-templets två dimensioner (figur 3), standar-

disering av kvalitet och flödesutjämning, inlett med en analys av Leans olika perspektiv. Den 

första dimensionen är indelad i: standardisering, felbekämpning, förbättringsstrategier och 

målstyrning. Den andra dimensionen behandlar följande beståndsdelar: utjämning, värdeflö-

desanalys, resursminskning samt optimal miljö.  

5.1 Leanperspektiv 

Perspektivet på Lean skiljer sig mellan de olika respondenterna men tolv av fjorton menar ändå 

att Lean är ett tänkesätt som används kontinuerligt. En av de två som inte angett att Lean bör 

ses som en filosofi har ändå svarat att “Lean består av olika verktyg som används kontinuerligt 

för att uppnå en effektivare verksamhet”. Den andra är respondent G som inte angett vilket 

synsätt på Lean denne har, då de som tidigare förklarats inte uttalat arbetar med det och därför 

har heller inte verksamheten ett Leanperspektiv. 

Genom att bortse från den avvikande respondenten, respondent G, kan konstateras att samtliga 

menar att Lean bör tillämpas kontinuerligt i verksamheten för bästa resultat. I en jämförelse 

med Pettersens (2008) modell (figur 3) kan det beskrivas genom att de har ett strategiskt per-

spektiv på Lean, det vill säga att det implementeras långsiktigt med kontinuerliga insatser. Pet-

tersen (2008) förklarar att Lean på en strategisk nivå innebär att verksamheten applicerar tän-

kesättet Lean kontinuerligt genom att befinna sig i ett tillstånd av Lean, tänka Lean, eller genom 

att kontinuerligt använda verktygslådan för att uppnå ett tillstånd av Lean. Relaterat till denna 

studie kan det förklaras som att elva av respondenterna “tänker Lean” medan en “blir Lean” 

genom att kontinuerligt tillämpa verktygen. Respondenterna förtydligar även att en orsak till de 

positiva effekterna är det kontinuerliga arbetet med metoderna. Genom detta blir responden-

terna, även så kallade, “double-loop learners” (jmf Mazur et al 2012). 

  



47 
 

5.2 Standardisering av kvalitet 

I detta avsnitt analyseras de komponenter som syftar till att bidra till ökad kvalitet. 

5.2.1 Standardisering 

Det rådde en gemensam uppfattning om att standardiserat arbetssätt lett till bättre effekt 

bland respondenterna. Petersson (2015) förklarar att standardiserat arbetssätt främst är av vikt 

för att upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet och kompetensutveckling. Att det bidrar 

till förutsägbarhet samt upptäckande av avvikelser styrks av respondenterna som tycker att det 

blivit “mycket bättre”. De förklarar även att det säkrar kvaliteten vilket kan kopplas till att av-

vikelser upptäcks. Genom upptäckten av dessa avvikelser kan också slöseri elimineras, vilket 

även Petersson (2015) betonar vikten av. Det råder även en gemensam uppfattning hos de som 

ansåg att standardiserat arbetssätt bidragit till “lite bättre” effekt för verksamheten, där de precis 

som Petersson (2015) betonar att standarder är grunden för förbättringar och ökad effektivitet. 

Standardiserat arbetssätt beskrivs som det bäst kända och överenskomna arbetssättet (Petersson 

2015), en respondent menar dock att ett problem med metoden är att det ofta finns många stan-

darder vilket bidrar till problem med att hålla sig uppdaterad på samtliga.  

Av de tillfrågade respondenterna är det ingen som nämner något om att det skulle bidra till 

kompetensutveckling hos personalen vilket är något Petersson (2015) menar att det gör. En av 

anledningarna till att inte någon respondent belyser detta skulle kunna vara att standardisering 

inte är förknippat med kompetensutveckling, vilket gör att ingen respondent reflekterat över 

denna aspekt. Det kan även betyda att respondenterna inte håller med teorin om att det bidrar 

till kompetensutveckling. 

Av de respondenter som arbetat med ordning och reda (5S) anser samtliga att det bidragit till 

positiv effekt för verksamheten. Sörqvist (2013), Petersson (2015) och Fillingham (2007) häv-

dar att det här är ett av de enklaste koncepten av Lean som en organisation kan implementera 

för att organisera och underhålla arbetsplatsen. Vidare menar Ikuma och Nahmens (2014) att 

det bidrar till ökad säkerhet i verksamheten. Det här överensstämmer med vad respondenterna 

menar bidragit till positiv effekt, vilket är att det vid införande av 5S blir uppenbart hur mycket 

enklare och säkrare det är med ordning och reda. Vidare menar även respondenterna, precis 

som teorin, att det är ett enkelt koncept att förstå och en bra metod att börja med. Det är däremot 

viktigt att medarbetarna förstår motiven bakom 5S, som är att det ska bidra till ökad effektivitet 
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och förbättrad säkerhet, vilket kan utläsas av en respondent som hävdade att det finns en risk 

att det kan uppfattas som “strukturfascism” om inte tanken för 5S förmedlas till medarbetarna.  

5.2.2 Felbekämpning 

Petersson (2015) hävdar att autonomation (Jidoka) inom hälso- och sjukvård får ytterligare en 

dimension då eventuella fel i värsta fall kan leda till dödsfall. Intressant är att endast en respon-

dent talar om den inbyggda kvaliteten i form av att avsändaren ansvarar själv för att det som 

utförts har blivit rätt vilket gör att inget som utförts felaktigt skickas vidare. Vilket enligt Pe-

tersson (2015) är principen som säkerställer att allt görs rätt från början för att förhindra fel i 

processen vilka, i värsta fall, kan leda till dödsfall. 

Förutom “inbyggd kvalitet” tar Petersson (2015) även upp “stoppa vid fel”. Även då samtliga 

som arbetat med autonomation anser att det har bidragit med positiva effekter är det endast tre 

respondenter som anger “stoppa vid fel” som förklaring till varför. Däremot överensstämde 

samtliga respondenternas svar med litteraturen vilken betonar vikten av att direkt stoppa pro-

cesser, vid fel, för att underlätta felsökningen i vad som gått fel samt reflektera kring om felet 

är ett återkommande problem. 

Även vid frågan om felsäkring (Poka Yoke) var det betydligt färre som arbetade med det jäm-

fört med många andra komponenter. För att förhindra de fel som beror på individer och skill-

nader i arbetssätt menar Bicheno et al. (2011), Sörqvist (2013), Petersson (2015) och Brandt 

(2013) att arbetet med felsäkring är av yttersta vikt.  Petersson (2015) och Brandt (2013) menar 

att det kan innebära bland annat skapandet av dagliga rutiner eller hur anslutningar till medi-

cinska gaser är utformade för att undvika förväxling. Precis detta nämns av respondenterna som 

en anledning till varför arbetet med felsäkring gett goda resultat. Respondenterna menar att 

olika checklistor alternativt digitala journaler som är utformade på ett visst sätt bidrar till att de 

dagliga rutinerna följs samt att arbetet blir lätt att utföra rätt.   

Det är endast en av de som arbetat med visualisering av problem (Andon) som anser att det 

haft “mycket bättre” effekt på verksamheten. Sörqvist (2013) menar att visualiseringen är viktig 

för att bibehålla effektiva flöden. Att kontinuerligt uppdatera processens status möjliggör för 

snabba ageranden vid avvikelser, dessa uppdateringar sker främst genom olika IT-system. Där-

emot är det ingen av de tillfrågade respondenterna som förklarar att de har arbetat med Andon 
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via IT-system. Respondenterna använder främst whiteboards och aktivitetstavlor, vidare näm-

ner de även att de träffas på möten för att gå igenom händelser och kunna planera framtiden. 

Deras arbetssätt med Andon skiljer sig alltså från litteraturen, som menar att det bör ske löpande 

snarare än att avvikelser tas upp på möten i efterhand. Det skulle kunna vara en förklaring till 

att majoriteten har svarat att de upplevt en “lite bättre” effekt samt att en menar att det inte gett 

någon skillnad alls. De använder visualisering av problem i efterhand och kan således inte nyttja 

dess fulla potential. 

För att hitta rotorsaken till specifika avvikelser anser Petersson (2015) att grundorsaksanalys 

(5 varför) är en tillämpbar metod. Det är även en metod de flesta respondenter använder sig av, 

nämligen alla förutom en. Bortsett från en respondent, som angav att det inte gav någon effekt, 

tycker samtliga att det har gett positiv effekt på verksamheten. De menar, precis som teorin, att 

det är av vikt att hitta rotorsaken till avvikelser för att undvika att de uppstår igen. Metoden i 

sig är enkel att förstå vilket även kan vara en anledning till dess positiva effekt, däremot är det 

två respondenter som tar upp intressanta synpunkter vilka inte benämns i teorin. Ena förklarar 

att det fungerar bättre på allvarliga avvikelser där det finns en fungerande struktur, men att det 

är svårare att komma åt grundorsakerna vid vardagliga problem. Den andra förklarar att det 

krävs mod för att hantera vissa problem samt att de måste lösas på rätt nivå, vilket inte alltid 

var fallet vid dennes verksamhet. Att det är en fungerande metod för att hitta rotorsaken till 

enskilda händelser, vilket teorin hävdar, är samtliga respondenter eniga om.   

5.2.3 Förbättringsstrategier 

Ständiga förbättringar är enligt Petersson (2015) ett sätt att göra små förbättringar utan krav 

på större resursinsatser. Vidare menar Petersson (2015) att det är ett bra sätt att engagera alla 

medarbetare i arbetet då de små förändringarna sällan kräver specialkompetens. Liknande sy-

nergieffekter kan identifieras hos många av de respondenter som tycker att ständiga förbätt-

ringar har gett en “mycket bättre” effekt i verksamheten. De menar att omfattande resultat kan 

uppnås om alla medarbetare engageras i förändringarna och att dessa är kopplade till målbilden 

vilket även Sörqvist (2013) påpekar.  

Intressant är att denna komponent är en av två som samtliga tillfrågade respondenterna har 

arbetat med. Dessutom är det en klar majoritet som tycker att det gett en “mycket bättre” effekt. 

En av dessa respondenter menar att ständiga förbättringar kan vara den viktigaste komponenten 

för att verksamheten ska fortsätta utvecklas samt för att hålla Lean-kulturen levande. Då Lean 
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handlar om en evig strävan mot perfektion krävs att verksamheten konstant utvecklas (jmf Pe-

tersson 2015). Då samtliga komponenter handlar om att förbättra verksamheten kan detta vara 

en anledning till att samtliga har arbetat med ständiga förbättringar.  

Petersson (2015) menar att förbättringsgrupper på olika organisatoriska nivåer har till uppgift 

att besluta om sådant som berör gruppens arbete inom detta område. Gruppen kan exempelvis 

vara ansvariga för en yta, en process eller ett flöde. Förbättringsgrupper är någonting som näs-

tan samtliga av de tillfrågade har arbetat med och sju har upplevt en “mycket bättre” effekt. Till 

skillnad från vad Petersson (2015) beskriver, förklarar två respondenter hur de har bildat grup-

per med olika professioner för att skapa förståelse för helheten istället för på ett specifikt om-

råde. I kontrast till dessa två förklarar en annan respondent att de arbetat med förbättringsgrup-

per genom att gruppen är specificerad mot en viss patientgrupp. Detta kan jämföras med vad 

Petersson (2015) skriver om att gruppen kan ansvara för ett visst område. 

 En respondent som inte upplevt någon skillnad menar att de har haft svårt att nå ut till hela 

verksamheten. Strategin om förbättringsgrupper innehållande olika professioner är någonting 

att eftersträva för att hela verksamheten ska bli involverad. Respondenterna nämner att förbätt-

ringsgrupper är en bra strategi som får medarbetarna att känna sig delaktiga vilket Sörqvist 

(2013) anser vara avgörande för verksamhetens framgång. Respondenten som däremot upple-

ver att förbättringsgrupper inte fått någon effekt anger den stora personalomsättningen som 

huvudsaklig orsak.  

Human Resource Management är en komponent som är indelad i teamorganisation, utbild-

ning och delaktighet. Sörqvist (2013) menar att utbildning är en grundförutsättning för en 

lyckad Leanimplementering. Nästan samtliga respondenter har svarat att Lean är ett tänkesätt 

som ska genomsyra hela verksamheten, vilket kräver delaktighet och utbildning, men trots detta 

är det endast sex respondenter som aktivt har arbetat med just HRM.  

Samtliga respondenter som har upplevt en “mycket bättre” effekt av HRM identifierar den dag-

liga styrningen och den dagliga uppföljningen som anledningen till framgång. Precis som 

Sörqvist (2013) beskriver är förbättringstavlan och regelbundna möten någonting som många 

använder sig av. En av dessa respondenter menar att genom att ha, så kallade, pulsmöten har de 

på ett sjukhus kunnat arbeta med att tillsammans identifiera avvikelser som sedan visualiseras 

på förbättringstavlor. Detta skapar delaktighet vilket i sin tur leder till engagemang hos medar-



51 
 

betarna (Sörqvist 2013).  En grundförutsättning för flexibilitet, enligt Sörqvist (2013), i det var-

dagliga arbetet ät att medarbetarnas kompetens utvecklas inom relevanta områden. En respon-

dent ger exempel på just detta då personen förklarar att de utbildar både personal och chefer 

inom förbättringskunskap. 

5.2.4 Målstyrning 

Visuell styrning är en av de komponenter som samtliga respondenter arbetat med och det är 

fyra av dessa som anser att det har gett en “mycket bättre” effekt. En respondent menar att den 

”mycket bättre” effekten beror på att den visuella styrningen har gjort att organisationen blivit 

fokuserad vilket kan ha att göra med det som Brandt (2013), Bicheno et al. (2011) och Petersson 

(2015) tar upp. De menar att organisationens mål och planer ska vara synliga för medarbetarna 

och att måtten som används för att mäta uppfyllandegraden finns i anslutning till medarbetarna 

på arbetsplatsen. En respondent som menar att de fått en “lite bättre” effekt belyser även vikten 

av tydlighetsaspekten. Personen förklarar att de med hjälp av målstyrande tavlor och 

whiteboards gjort mål och resultat tydligt för medarbetarna.  

Brandt (2013), Bicheno et al. (2011) och Petersson (2015) förklarar att det är viktigt att en 

verksamhet identifierar vad som ska göras och hur det går. Denna aspekt kan jämföras med vad 

en respondent tar upp, då denne menar att det är betydelsefullt att verksamheten skapar gemen-

samma mål samt att inte de personliga målen prioriteras. 

Det är elva av de tillfrågade respondenterna som har arbetat med måldelning (Hoshin kanri). 

Petersson (2015) förklarar att det är viktigt att först fastställa övergripande mål, för att sedan 

analysera bidrag till dessa övergripande mål och forma strategier för att kunna utvärdera arbetet 

löpande. Detta arbetssätt används bland annat av två respondenter som menar att det har gett en 

“mycket bättre” effekt och en av dessa beskriver att de bröt ner övergripande mål som de sedan 

visualiserade på en tavla och att sedan utvärderade alla projekt mot dessa mål. En respondent 

som upplevt en “lite bättre” effekt har utvecklat en strategi där målen visualiseras på A3-papper 

för att utifrån dessa kunna arbeta med resultatuppföljning.   

En respondent som menar att de inte har sett någon effekt av måldelning menar att de har haft 

svårt att bryta ner de övergripande målen på ett sätt som gör dessa meningsfulla på lägre nivåer. 

Anledningen till att respondenten inte upplevt någon effekt kan vara på grund av vad Petersson 

(2015) menar är nödvändigt med måldelning. För att organisationernas nivåer ska lyckas med 
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att uppfylla målen krävs att målen bryts ner i mindre delar, momentet är även av vikt för att 

medarbetarna ska känna att de har möjlighet att påverka (Petersson 2015).  

5.3 Flödesutjämning 

I detta avsnitt berörs de komponenter som syftar till att jämna ut flödet i verksamheten. 

5.3.1 Utjämning 

En populär komponent bland respondenterna för att förkorta patientflödet är Just-In-Time. 

Alla tillfrågade respondenter förutom en, respondent G, har arbetat med detta. Respondenterna 

menar att arbetet med Just-In-Time bidrar till att det blir enklare att planera bemanningen och 

således förkorta väntetiderna för patienterna. Vilket kan jämföras med vad Petersson (2015) 

menar, att alla stopp i flödet leder till ett förlängt lidande för patienten samt en ökad arbetsbe-

lastning för personalen. En respondent beskriver att de har arbetat med Just-In-Time genom att 

direkt tilldela patienter operations- eller behandlingstider. På detta sätt är det möjligt att minska 

lagret mellan processer vilket Brandao De Souza (2009) menar att Just-In-Time handlar om. 

Patienter som väntar i kö är enligt NHS Institute for Innovation and Improvement (2007) en av 

de största orsakerna till slöseri inom hälso- och sjukvården. 

En annan respondent framhäver en intressant aspekt som teorin utelämnar, vilket är vikten av 

medarbetarnas förståelse för tanken med Just-In-Time. På grund av hög personalomsättning har 

de inte varit möjligt att uppnå metodens fulla potential, då det är resurskrävande att hela tiden 

utbilda om ny personal. Däremot menar Petersson (2015) även att allt stopp i flödet leder till en 

ökad arbetsbelastning för personalen, vilket kan vara en bidragande orsak till en hög personal-

omsättning. 

Produktionsutjämning (Heijunka) menar Petersson (2015) leder till ökad flödeseffektivitet, 

kvalitetsförbättring samt ökad resurseffektivitet. Liknande effekter går att se hos de responden-

ter som arbetat med produktionsutjämning. Kvalitetsförbättring har skett främst i form av för-

bättrad arbetsmiljö där personalen inte utsätts för onödig stress eftersom flödet är jämnt. Resur-

seffektivisering är även något många respondenter anser vara en anledning till varför produkt-

ionsutjämning bidragit med positiva effekter. Vad som är intressant med denna komponent är 

att respondenternas erfarenheter till stor del överensstämmer med vad som beskrivs i teorin. 
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Precis som med många andra komponenter belyser några respondenter att det är viktigt att ar-

beta aktivt med detta arbetssätt och avsätta tid åt det för att det ska nå sin potential. Vidare är 

det av vikt att alla avdelningar arbetar med det, då en respondent som svarar att det inte gett 

någon skillnad, förklarar att det är på grund av att det är svårt att se någon konkret skillnad på 

grund av att olika delar i ett flöde påverkar varandra. Utifrån föregående respondents svar blir 

det extra tydligt att förstå vikten av att arbeta med, och avsätta tid för, förbättringsarbeten.  

Behovsstyrd produktion (Kanban) innebär att en signal skickas mellan processer i ett flöde 

(Petersson 2015). Detta är en styrningsmetod som ska leda till högre resurseffektivitet och mins-

kade väntetider i flödet. Flera av respondenterna har upplevt effekter som går att koppla till 

detta. En av respondenterna som har upplevt en “mycket bättre” effekt menar att detta har mins-

kat överlagret och syftar då på att olika mediciner och andra slags varor inte lagerhålls lika 

länge. En annan respondent som upplever en liknande effekt menar att det tar bort väntan och 

letande i processerna vilket knyter an till vad Petersson (2015) menar att behovsstyrd produkt-

ion leder till. 

Liknande samband går att se mellan teorin och de respondenter som har upplevt en “lite bättre” 

effekt av behovsstyrd produktion. Petersson (2015) menar att inom tillverkningsindustrin kan 

en medarbetare inom ett arbetsområde kalla på det material som tillverkats i föregående process 

genom att skicka en signal. Detta kan jämföras med ett av svaren där respondenten beskriver 

en liknande process men inom sjukvården. Respondenten beskriver att en skriftlig signal 

skickas via en liggare där det framgår vem som har minst att göra och är redo att ta emot en 

patient.  

Ett sätt som gör det möjligt att minska en patients väntan i flödet är att arbeta med processyn-

kronisering (Petersson 2015). Kortare väntan innebär även en ökad flödeseffektivitet och ökad 

resurseffektivitet. De som anser att det blivit “mycket bättre” poängterar att arbetet med pro-

cessynkronisering bidragit till att hela flödet uppmärksammats och fokus flyttas från subopti-

mering till att förbättra hela flödet.  

En respondent tog upp en intressant synvinkel på processykronisering, vilken teorin utelämnat, 

nämligen att sjukhusets förmåga att möta flödet var mycket begränsat. Detta berodde på att 

flödet var för ojämnt samt att det inte fanns tillräckligt med resurser för att arbeta optimalt med 

det. En förutsättning för processynkronisering som Petersson (2015) tar upp är att alla aktivite-

ter utförs i samma tempo samt att alla leveranser sker samtidigt i samtliga flöden, det krävs 
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således att flödena är någorlunda förutsägbara. Det finns därför anledning att tro att det är svå-

rare för sjukhus än för exempelvis industriföretag att jämna ut flödet då det är svårare för sjuk-

hus att styra behov och efterfrågan. Det finns möjlighet att uppskatta hur många patienter de 

kommer behöva ta emot under en dag men ingenting kan planeras med stor säkerhet. Fyra re-

spondenter menar att processynkronisering gav “mycket bättre” effekt och en upplevde en “lite 

bättre” effekt vilket då antyder att det fungerar för sjukhus, åtminstone om resurserna finns.  

5.3.2 Värdeflödesanalys 

Tretton av de fjorton tillfrågade respondenterna angav att de arbetat med värdeflödesanalys. 

Utifrån empiriöversikten kan även utläsas att den enda som inte arbetat med värdeflödesanalys 

är respondent G vilken tidigare även lämnade information om att de inte uttalat arbetar med 

Lean på dennes nuvarande arbetsplats. Värdeflödesanalysen är enligt Sörqvist (2013) en vital 

del i arbetet med Lean och det går inte att eliminera de aktiviteter som inte skapar värde för 

kunden utan att först studera processen och identifiera dessa.   

Samtliga respondenter som arbetat med värdeflödesanalys menar att det genererat en positiv 

effekt på verksamheten. Alla betonar även att analysen tydliggjort flödet och skapat ett helhets-

perspektiv för medarbetarna. Tre av de respondenter som angett att det blivit “mycket bättre” 

menar att insikten om nuläget och förståelsen för flödet motiverar medarbetarna till förändring. 

En annan menar även att det bidrar till att medarbetarna får en känsla av att de är betydelsefulla 

samt att de kan vara med och påverka patientens flöde. Att engagera medarbetarna i processen 

är enligt Sörqvist (2013) en viktig faktor för verksamhetens framgång och resultat.  

Att analysen tydliggjort flödet menar även de som angett en “lite bättre” effekt. En respondent 

menar att förståelsen även bidrar till att fler gör rätt från sig, vilket är ett viktigt resultat av 

analysen. “Rätt-från-mig” är en del inom begreppet autonomation (Jidoka) vilken är en essen-

tiell del inom Lean (Sörqvist 2013; Petersson 2015).  

En respondent ger ett konkret exempel på hur de arbetat med den icke-värdeskapande tiden som 

identifierats genom analysen. Patienten får då, istället för att endast vänta, förbereda sig inför 

besöket genom att fylla i information som kan vara nödvändig för läkaren eller sköterskan att 

ha senare. Detta sätt eliminera väntetider kan jämföras med Brandts (2013) diskussion om hur 
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aktiviteter kan utföras tidseffektivt inom hälso- och sjukvården. En del aktiviteter är dock nöd-

vändiga även om de inte är värdeskapande och exemplet ovan är ett sätt att omvandla dessa till 

värdeskapande aktiviteter. 

5.3.3 Ställtidsreduktion 

Enligt Sörqvist (2013) är ställtid den tid det tar att ställa om inställningarna på en maskin eller 

för en medarbetare att ställa om mentalt mellan två arbetsuppgifter. En av respondenterna som 

upplevt en “lite bättre” effekt menar att de genom mobila enheter har minskat tiden de anställda 

måste vänta på att en resurs ska bli ledig. Samma respondent beskriver hur de har kunnat effek-

tivisera rapporteringen genom att rapporten utförs direkt hos patienten. Detta är två exempel på 

när inre ställarbete har omvandlats till yttre ställarbete vilket är någonting som även Sörqvist 

(2013) belyser. Detta är även ett tydligt exempel på de två första stegen i ställtidsreduktions-

processen som Sörqvist (2013) beskriver. Han menar att steg ett är att identifiera onödigt arbete 

och slöseri samt steg två är att göra om inre ställarbete till yttre ställarbete. 

En annan respondent som upplevt en “lite bättre” effekt beskriver hur de har arbetat med tiden 

mellan operationerna vilket gjort att de har hunnit med fler operationer än tidigare. Även detta 

är ett exempel på hur de har identifierat slöseri och onödigt arbete, vilket kan jämföras med vad 

Sörqvist (2013) menar är viktigt för att minska den inre ställtiden. Respondenten är dock noga 

med att förklara att om det brister kring resurser, exempelvis i form av operationssköterskor, 

kan det bli svårt att bibehålla resultatet. En respondent som upplevt en “mycket bra” effekt 

menar att de har fokuserat på att göra den yttre ställtiden effektivare. De har identifierat förbätt-

ringar som kan göras i en arbetsuppgift vilket inneburit snabbare omställning mellan patientby-

ten.    

En respondent som inte upplevt någon skillnad förklarar detta med att de inte arbetat mycket 

med ställtider utan mera med ledtider. Det är dock motsägelsefullt mot Sörqvists (2013) dis-

kussion om ställtid, då ställtidsreduktion är ett sätt att minska ledtiderna eftersom tidsåtgången 

minskar.    

Tolv stycken av de tillfrågade har arbetat med ledtidsreduktion och samtliga har upplevt en 

positiv effekt. En av respondenterna beskriver att de genom att arbeta med ledtidsreduktion har 

uppnått kortare väntetid för patienterna vilket överensstämmer med vad Sörqvist (2013) menar 

att arbetet med ledtidsreduktion ska leda till samt att varje patient kan behandlas mer effektivt 
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vilket minskar köer. En annan respondent förklarar hur de har arbetat med ledtidsreduktion i 

varje process för att den totala ledtiden ska bli kortare vilket Sörqvist (2013) beskriver är ett 

nödvändigt arbetssätt för att undvika flaskhalsar. 

Sörqvist (2013) menar att flaskhalsar är ett hinder mot att en resurs används effektivt, Dessa 

måste således bort om det ska vara möjligt att korta ner ledtiderna. En respondent förklarar hur 

de har fått en väldigt effektiv ledtidsreduktion på deras akutmottagning. I deras fall har det varit 

enkelt att tillsammans med personalen arbetat hårt för att eliminera flaskhalsar då det i många 

fall handlar om patientens liv eller död.    

5.3.4 Optimal arbetsmiljö 

Det var tre av de tio som arbetat med layoutjusteringar som ansåg att det gav en “mycket 

bättre” effekt. Dessa menar, i enlighet med teorin, att det skapar förutsättningar för ett bättre 

flöde. Sörqvist (2013) betonar att enskilda arbetsmoment bör organiseras utifrån processens 

arbetsflöde vilket då bidrar till minskade kötider och minskade behov av mellanlager. Av de 

tillfrågade respondenterna är det vanligt förekommande att de tar upp den fysiska utformningen 

av byggnader samt att mycket av arbetet med layoutjusteringar har gjorts vid nybyggnationer. 

En respondent tar upp en annan aspekt då den förklarar att mycket av layoutjusteringarna har 

utformats efter patientflödet och patientens behov. Detta har inneburit att det gjorts kompro-

misser i andra processer, som exempelvis logistik för att fylla på förråd. Det här tas endast upp 

i teorin av Bicheno et al. (2011) och Sörqvist (2013) i form av att ett homogent flöde och få 

varianter gör genomförandet av en flödesorienterad layout enklare, däremot nämner inte teorin 

något om att kompromisser måste göras i vissa processer. Då är det istället viktigt att fokus 

ligger på hela flödet, vilket alla respondenter utom en anser har blivit bättre med hjälp av lay-

outjusteringar. 

Enligt Sörqvist (2013) handlar förebyggande underhåll (TPM) om hur utrustning, hjälpmedel 

och maskiner vårdas och underhålls på ett sådant sätt att inga störningar eller avbrott uppstår 

genom att de inte fungerar såsom de förväntas. De är endast fyra respondenter som svarat att 

de arbetar med detta trots att Sörqvist (2013) menar att detta även är tillämpbart på sjukhus, där 

det främst handlar om hur det finns sjukhustekniker som säkerställer att medicinsk teknik fun-

gerar som de ska. En av respondenterna anser att de inte sett någon effekt av detta då de inte 

arbetat tillräckligt med det. En annan menar i sin tur att de har upplevt en “mycket bra” effekt. 
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Personen menar att det är av vikt att personalen har rutiner och får utbildning på de maskiner 

och hjälpmedel de använder.  
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6 Slutsats 

Av studien framgår att samtliga komponenter inom Lean, vilka berörs i denna studie, tillämpas 

i olika utsträckning inom offentlig svensk hälso-och sjukvård samt att dessa har gett upphov till 

snarlika effekter. En del komponenter är mer förekommande i jämförelse med andra. Det är 79 

procent som arbetar med produktionsutjämning (Heijunka) och måldelning (Hoshin Kanri) 

samt 86 procent vilka arbetar med ledtidsreduktion och förbättringsgrupper. Komponenterna 

Just-In-Time, värdeflödesanalys, standardiserat arbetssätt, ordning och reda (5S) samt grund-

orsaksanalys (5 varför) arbetar 93 procent med. De två komponenterna ständiga förbättringar 

och visuell styrning arbetar samtliga med.  

Av dessa mest förekommande komponenter är det fyra som tillhör flödesdimensionen. Dessa 

är Just-In-Time, produktionsutjämning (Heijunka), ledtidsreduktion och värdeflödesanalys. 

Mest frekvent bland de vanligaste komponenterna är kvalitetsdimensionen. Vilken represente-

ras av de sju komponenterna måldelning (Hoshin Kanri), förbättringsgrupper, standardiserat 

arbetssätt, ordning och reda (5S), grundorsaksanalys (5 varför), ständiga förbättringar och 

visuell styrning. Det är även möjligt att konstatera att de komponenter med högst antal ”mycket 

bättre” är ständiga förbättringar, förbättringsgrupper samt ordning och reda (5S) vilka samt-

liga tillhör dimensionen för standardisering av kvalitet. Det är således befogat att konkludera 

att dessa komponenter är effektivast att implementera inom svensk hälso- och sjukvård. Bäst 

upplevda effekter efter dessa tre komponenter har värdeflödesanalys och Just-In-Time vilka 

båda bidrar till flödesutjämning.  

Den högsta andelen ”mycket bättre” hade dock processynkronisering på 67 procent, däremot 

hade färre än hälften av respondenterna valt att implementera denna komponent. Det är därför 

svårt att bedöma hur effektiv den är att implementera i verksamheten då orsaken till varför 

många valt att inte implementera komponenten är okänd.  

Utifrån studiens empiri kan utläsas att samtliga komponenter har bidragit till positiva effekter 

på verksamheten. En förutsättning för att implementeringen ska bli lyckad är vikten av förstå-

elsen för Lean samt att resurser och tid för förbättringsarbeten frigörs. Hög personalomsättning 

är en faktor som många respondenter menar begränsar möjligheten eller utgör ett stort hinder 

för en lyckad implementering av Lean. Det beror på att personalen måste ha full förståelse för 

Lean för att de ska förstå de positiva effekterna som kan utvinnas. Om förståelse inte uppnås är 

det inte möjligt att nyttja Leans fulla potential.  
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Förutom det faktum att det är resurskrävande att utbilda ny personal i Lean, krävs även att 

personalen har erfarenhet av och förståelse för arbetsplatsen. Därav riskerar verksamheter att 

stagnera och succesivt avvika från det Lean-tänk de tidigare implementerat. En faktor som är 

viktigt för att bibehålla de positiva effekterna av Lean är därför att regelbundet arbeta med det. 

Det är av vikt att förstå att det inte är möjligt att arbeta med några komponenter i en period för 

att sedan tro att de positiva effekterna ska kvarstå.  

Ett annat problem med att implementera Lean i sin helhet till hälso- och sjukvård är det faktum 

att vissa flöden svåra att utjämna. Det är därför av vikt att ha förståelse för att Lean som tänke-

sätt är överförbart till svensk hälso- och sjukvård men då vårdens flöden skiljer sig från till-

verkningsindustrins krävs att Leanarbetet anpassas till den egna verksamheten. Studien har 

även visat att arbetet med Lean bidrar till att medarbetarna får en ökad förståelse för patientflö-

det samt att de är en del av det. Detta innebär att de får en insikt i att vad de själva gör påverkar 

patientens helhetsupplevelse, vilket leder till en ökad motivation till förändring hos medarbe-

tarna. 

Det är flertalet komponenter som visat sig vara mycket effektiva men det är upp till varje enskild 

verksamhet att bedöma vilka som bör implementeras då varje komponent inte per automatik 

leder till förbättringar. Det går enligt studien att bekräfta att Lean är överförbart till svensk 

hälso- och sjukvård samt att alla berörda komponenter upplevs bidra med positiva effekter för 

verksamheten. Förståelse för Lean samt att aktivt arbeta med det regelbundet är faktorer till 

varför det gett en positiv effekt medan hög personalomsättning kan utgöra ett hinder för Leans 

effektivitet i verksamheten.  

6.1 Diskussion 

Något som upptäcktes sent i denna studie var att många av de sjukhus som arbetat med Lean 

inte valt att uttalat fortsätta med detta idag. Tidigare forskning indikerade att nästan alla svenska 

sjukhus implementerat Lean (jmf Eriksson et al. 2016) men trots detta uppkom svårigheter att 

hitta respondenter till undersökningen. Att sjukhusen skulle ha avslutat sitt Leanarbete var för-

vånande då forskningen visade på att implementeringen bidragit till goda resultat och det var 

även svårt att finna artiklar med negativ kritik emot Lean inom hälso- och sjukvård.  

Studien visade ändå att många arbetar med metoder från Lean men att de istället använder be-

grepp som ”värdebaserad vård”, ”offensiv kvalitetsutveckling” och ”ständiga förbättringar”. 
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Även den ”Leanexpert” som kontaktades bekräftar detta då denne försöker tona ner begreppet 

Lean i sitt arbete då det bildats en negativ inställning till Lean inom svensk hälso- och sjukvård. 

En anledning till att Lean inte har fått önskat genomslag inom vården kan bero på ett motstånd 

som bildas då utomstående för verksamheten går in och försöker styra professionen samt för-

ändrar befintlig organisationsstruktur. De rådande maktförhållandena i verksamheten förändras 

vilket kan skapa frustration hos de som tidigare haft stort inflytande över sitt eget arbete (jmf 

Hellström et al. 2013; Brandao De Souza & Pidd 2011). Då processer och aktiviteter i arbetet 

standardiseras begränsas medarbetarens möjlighet till kreativitet och flexibilitet i arbetet (jmf 

Lindsay et al. 2014). Detta kan ha medfört att många anklagar begreppet Lean för dessa för-

ändringar och därav används nya begrepp för arbetsmetoder och tänkesätt hämtade från Lean, 

för att kringgå de fördomar som bildats men fortsätta arbeta med det då det påvisat positiva 

resultat.  

Det var en överraskande låg frekvens som arbetade med komponenterna felsäkring (Poka yoke) 

och autonomation (Jidoka) vilka i tidigare forskning benämns som bidragande faktorer till ökad 

patientsäkerhet vilket bör vara essentiellt inom vården. Det var även få respondenter som arbe-

tade med förebyggande underhåll vilket var oväntat då det är en grundläggande förutsättning 

att maskiner och medicinsk utrustning fungerar som planerat då stopp eller förseningar kan vara 

livsavgörande. En anledning till detta kan vara att sjukhusen sedan tidigare arbetat med under-

håll samt patientsäkerhet och därmed redan har etablerade rutiner. Resultatet är ändå förvå-

nande då det inom hälso-och sjukvården, till skillnad från industriföretag, handlar om männi-

skors liv. 

En oväntad upptäckt som studien resulterade i var att komponenter från kvalitetsdimensionen 

var mer frekventa än flödesutjämnande komponenter. Detta då vården vanligen förknippas med 

långa väntetider och det föreligger ofta diskussioner om hur dessa bör förkortas. Förklaringen 

till att svensk hälso- och sjukvård fokuserar mindre på att korta ned patientflöden kan ligga i att 

det är svårt att jämna ut och förutse dessa. Flödesutjämning är svårt att arbeta med då patient-

flöden ofta är komplicerade och oförutsägbara. Förklaringen kan även ligga i att kvalitetsför-

bättringar är enklare att implementera och kan ge mer konkreta och direkta effekter, detta är 

även något som stöds av insamlade data. En annan anledning kan vara att flödesutjämning in-

ledningsvis kräver större resursinsatser. De båda dimensionerna syftar till att förbättra patien-
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tens hälsa och helhetsupplevelse genom att förbättra kvaliteten och minska lidandet genom kor-

tade ledtider. Dimensionerna är inte varandra uteslutande utan samverkar mot samma mål. Ge-

nom att arbeta med kvalitetsförbättringar förkortas även ledtiderna och vice versa.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är tämligen endimensionell i den bemärkelse att urvalet representeras av personer 

i ledande positioner vid implementeringen. Det skulle således vara intressant för fortsatt forsk-

ning att komplettera denna undersökning genom att studera medarbetarnas upplevelse av arbe-

tet med Lean.  

I genomförandet av denna studie har även en del upptäckter gjorts vilka skulle vara intressanta 

att studera vidare. En av dessa är det fenomen att många sjukhus uttalat har avslutat sitt Lean-

arbete. Det har dock visat sig att de fortfarande arbetar med metoder från Lean, men att de 

avstår från att tillämpa begreppet Lean.   

Genom att studera upplevelsen av Leanarbetet hos medarbetarna på samtliga organisationsni-

våer kan förhoppningsvis de frågor som uppkommit i genomförandet i denna studie att besva-

ras. Då resultatet av denna studie tyder på att arbetet med Lean inom svensk hälso- och sjukvård 

varit mycket lyckat kan orsaken till motståndet ligga hos professionen. 
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8.1 Bilaga – Komponenter 

 

 

 

 

 
  

Bilaga 1: Ett förslag till gruppering av leankomponenterna (Pettersen 2008) 

Gemensamt begrepp Specifika komponenter 

Just in Time  

(100 %) 

Produktionsutjämning (heijunka) 

Behovsstyrd produktion (kanban) 

Taktad produktion 

Processynkronisering 

Resursminskning 

(100 %) 

Låg orderkvantitet 

Slöseribekämpning 

Ställtidsreduktion 

Ledtidsreduktion 

Lagerreduktion 

Human Resource management 

(78 %) 

Team organisation 

Utbildning 

Delaktighet 

Förbättringsstrategier  

(100 %)  

Förbättringsgrupper 

Ständiga förbättringar (Kaizen) 

Grundorsaksanalys (5 varför) 

Felbekämpning 

(100 %) 

Autonomation (Jidoka) 

Felsäkring (Poka yoke) 

100% inspektion 

Visualisering av problem (Andon) 

Supply Chain Management 

(78 %) 

Värdeflödesanalys/flödeskartläggning 

Leverantörsverksamhet 

Standardisering  

(100 %)  

Ordning och reda (5S) 

Standardiserat arbetssätt 

Visuell styrning 

Scientific Management  

(100 %) 

Måldelning (hoshin kanri) 

Tidsstudier 

Flexibel bemanning 

Bemanningsreduktion 

Layout justeringar 

Tillverkningsceller 

Övriga tekniker 

(56 %,67 %) 

Statistisk processtyrning (SPS) 

TPM/Förebyggande underhåll 



 - 8.3 Bilaga – Enkäten 

seadalen
Rektangel

seadalen
Textruta
8.2 Bilaga – Frågeformuläret 





























 - 8.4 Bilaga – Enkätsvar 

seadalen
Textruta
8.3 Bilaga – Respondenternas svar 
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