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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Lean har sitt ursprung i bilindustrin, men har kommit att användas i andra 

industrier. Den offentliga sektorn, såsom sjukhus har börjat intressera sig för Lean och dess 

potential att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Inom sjukvård används begreppet Lean 

healthcare, vilket syftar till att öka kvaliteten i vården och kunna hjälpa fler patienter på 

kortare tid. Forskningen domineras idag av studier ur ett ledningsperspektiv samt jämförelser 

mellan Lean i tillverkningsindustrin och sjukvård. Det finns luckor i forskning ur ett 

medarbetarperspektiv. 

 

Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka och öka förståelsen inom Lean healthcare utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Detta genom att bygga vidare på tidigare forskning och bidra med en 

ny syn på hur medarbetarna upplever implementeringen av Lean.  

 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod. I den semistrukturerade intervjun är 

respondenterna från tre olika kliniker. Respondenterna är alla medarbetare på kliniker som 

implementerat Lean och är från olika yrkesgrupper.  

 

Resultat: Samtliga tre kliniker har implementerat Lean i respektive verksamhet och samtliga 

medarbetare menar att Lean medför positiva effekter till kliniken. Effekterna är bland annat: 

bättre möjlighet för samarbete, bättre kommunikation, bättre stämning i gruppen, effektivare 

flöde och ökat kundvärde.  

 

Slutsats: Studien visar att Lean på sjukhus kan bidra till att medarbetares trivsel och 

engagemang ökar. Det på grund av ökad delaktighet i förbättringsarbete, bättre 

kommunikationsmöjligheter och uppmuntrande till samarbete. 

 

Nyckelord: Lean healthcare, Medarbetare, Kommunikation, Teamwork, Organisationskultur. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Background: Lean is originated in the automotive industry, but has been used in other 

industries. The public sector, such as hospitals, has started to be interested in Lean and its 

potential to increase quality and reduce costs. In the field of healthcare, the term Lean 

healthcare is used, which aims to increase the quality of care and to help more patients in a 

shorter period of time. Research is today dominated by studies from a management 

perspective and comparisons of manufacturing and healthcare. There are gaps in surveys from 

an employee perspective. 

 

Purpose: The purpose of the survey is to investigate and increase understanding within Lean 

healthcare based on employee perspective. By building on earlier research and contributing a 

new view of what employees thought are about the implementation of Lean. 

 

Method: The study is based on a qualitative method. In the semi structured interview, 

respondents from three different clinics have been interviewed. Respondents are all 

employees at clinics who implemented Lean and are from several occupational groups. 

 

Result: All three clinics have implemented Lean in their daily activities, and all employees 

believe that Lean has positive effects on the clinic. This means better collaboration, better 

communication, better mood in the group, more efficient flow and increased customer value. 

 

Conclusion: The study shows that Lean in hospitals can increase employee well-being and 

dedication. This is due to increased involvement in improvement work, better communication 

opportunities and encouragement for cooperation. 

 

Keywords: Lean Healthcare, Employee, Communication, Teamwork, Organizational Culture. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ordlista 

Leantavlor – Företaget använder sig av dessa tavlor som verktyg i förbättringsarbetet. Här 

samlas information som berör Leanarbetet.  

 

Tavelmöten – Korta möten som sker regelbundet vid Leantavlorna. 

 

APT – Förkortning av arbetsplatsträff, vilket är regelbundna möten där ledningen och 

medarbetarna för dialog om övergripande frågor som rör arbetsplatsen.  

 

BMA – Biomedicinskanalytiker  

 

Surrmöten – Korta, dagliga möten hos en klinik 
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1 Inledning 

I det första kapitlet redogörs det för läsaren om bakgrund till problemet och vilket ämne som 

berörs. Sedan följs det upp av en problembeskrivning som mynnar ut i en frågeställning och 

uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund till problemet 

Lean har sitt ursprung från bilindustrin, men har kommit att användas i andra industrier. Till 

exempel har den offentliga sektorn börjat intressera sig för Lean och dess potential till att öka 

kvaliteten och minska kostnader. Det har medfört att även sjukvården i flera länder har börjat 

arbeta med Lean. Detta benämns som Lean healthcare och innebär att sjukhus och 

vårdmottagningar trimmar sina mottagningar för att kunna hjälpa fler patienter på kortare tid 

samtidigt som de minskar sina kostnader (Dannapfel et al. 2013). Det finns mängder av 

exempel på detta med både framgångsrika och mindre framgångsrika resultat (De Souza, 

2009). 

 

Kortfattat handlar Lean om att skapa maximalt kundvärde genom att reducera steg och 

aktiviteter i processen som inte tillför något värde till slutprodukten. Lean healthcare 

innefattar samma principer, skillnaden är att här reduceras steg som inte tillför något värde till 

patienten (Pettersen 2009).  Begreppet Lean production är inspirerat av de arbetssätt och 

tillvägagångssätt som användes av familjen Toyoda i Japan vilka var grundare till Toyota 

Motor Company. Filosofin spreds till följd av deras utmärkande framgång efter oljekrisen på 

70-talet.  I boken “The Machine that Changes the World” lanserades sedan begreppet Lean 

Production som grundar sig i Toyotas tankesätt (Petersson et al. 2015).  

 

I dagens samhälle är effektiviseringar av processer mer aktuellt än någonsin. Bland annat på 

grund av ny kostsammare teknologi som utvecklas i snabb takt samt att globaliseringen leder 

till ökad konkurrens. Onödiga rörelsemönster ska reduceras, mindre material och resursåtgång 

ligger i fokus samtidigt som kvaliteten ska bibehållas eller helst av allt förbättras. En ideologi 

som har fått stort utrymme i arbetet med effektiviseringar är Lean management (McIntosh et 

al. 2014). Lean innefattar fler tillvägagångssätt inom tillverkningsindustrin och fokus ligger 

på att producera exakt det kunden vill ha till lägsta kostnad utan några slöserier i processen. 
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Det bygger på att organisationer ses som processer och att de ser till kundens bästa istället för 

avdelningens bästa (McIntosh et al. 2013).  

 

Dannapfel et al. (2013) hävdar att den snabbt utvecklande teknologin och en allt mer åldrande 

och växande befolkning har lett till att kraven ökat även för sjukhusen. Det i form av att fler 

patienter behöver behandlas och ny kostsam utrustning behöver köpas in. Sjukvården behöver 

bli effektivare samtidigt som de minskar sina onödiga kostnader. Radnor et al. (2011) menar 

att pressen på sjukhusen har ökat i form av att de ska uppnå en högre effektivitet i vården och 

att kvaliteten samt kundvärdet bör öka, vilket överensstämmer med det Dannapfel et al. 

(2013) hävdar. Detta har medför att Lean filosofin har tagit plats även i sjukvården där den 

benämns Lean healthcare. 

 

I en artikel från 2010 publicerad av läkartidningen beskriver en överläkare, Eric Bertholds om 

hur det har gått till väga när Lean implementerats på det sjukhuset han är verksam vid. Han 

beskriver hur han och hans kollegor beordrats att deltaga vid återkommande “Lean-träffar” 

där en konsult med hjälp av bollar förklarat skillnaden mellan bra och dåliga påbud för 

läkarna. Tid och pengar som denna läkare anser kunnat ägnas åt något annat (Bertholds 2010). 

Denna artikel visar att det finns relevans i att undersöka Lean inom sjukvården också utifrån 

ett medarbetarperspektiv då i detta fall uppfattningen om Lean skiljer sig åt mellan ledning 

och medarbetare. 

 

1.2 Problemformulering 

White et al. (2013) pekar på ett problem om att många sjukhus inför Lean för att uppnå en 

snabb förbättring och kostnadsbesparing. Det leder till att de inför Lean utan att förstå 

kulturen och de olika förutsättningarna som är av vikt vid införandet. De talar om att det krävs 

kompetens inom detta från ledningens sida för att lyckas med implementeringen. Vid 

implementering av Lean är det vanligt förekommande att organisationer rakt av kopierar 

konceptet som Toyota använde när de först introducerade Lean i sin organisation. Karim och 

Arif-Uz-Zanam (2013) hävdar även de att Lean inte är någon färdig modell som bara kräver 

en implementering. De menar att det först och främst krävs en förståelse för den egna 

organisationens behov och sedan en förståelse till anledningen att införa Lean. Det krävs med 

andra ord att Leanarbetet skräddarsys för den egna organisationen och inte kopierar det andra 

har gjort. 
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Snelgrove och Hughes (2009) menar att det finns ett problem inom vården idag. Det är 

hierarkier inom vården, läkare anses vara överordnade sjuksköterskor och annan personal. Det 

leder till att samarbetet brister, kunskap utnyttjas inte fullt ut, medarbetares välbefinnande 

påverkas negativt och kvaliteten på vården blir lidande. Alharbi et al. (2012) påvisar att 

hierarkierna beror på den konservativa organisationskulturen som ofta råder på svenska 

sjukhus, vilket även bidragit till att det ofta är svårt att införa förändringar inom vården. 

Savic´ och Pagon (2008) anser att sjukhusledningen borde ta fram tydliga riktlinjer för att 

förhindra hierarkin. Det för att både läkare och sjuksköterskor ska kunna samarbeta bättre och 

utvecklas på arbetsplatsen vilket leder till en säkrare och bättre vård. 

 

Hwang et al. (2014) hävdar att sjukvården, till skillnad från tillverkningsindustrin, arbetar 

med att hjälpa människor som är skadade, sjuka och döende. Därför är det viktigt att förstå 

komplexiteten som uppstår när Lean införs inom vården, till skillnad från vid tillverkning av 

produkter. De framhäver problemet med att en läkares första prioritet ofta är patientens 

välbefinnande medan ledningen tenderar att se det utifrån ett kostnadsperspektiv. Därför är 

det viktigt att sätta en tydlig målsättning vid införandet av Lean. 

 

Vidare uttrycker Hwang et al. (2014) att patienters tillfredsställelse är förknippat med 

medarbetarnas välbefinnande. En engagerad medarbetare är lojal till sin arbetsplats och mer 

benägen att anstränga sig för att utföra ett kvalitativt arbete, vilket leder till ökad kundnöjdhet. 

En medarbetare som vantrivs har ett mindre engagemang och därför ökar riskerna för att 

kvaliteten på arbetet minskar och därmed att kunderna blir missnöjda. Dannapfel et al. (2013) 

menar att ett bra självförtroende hos det anställda är avgörande faktor som medför att 

kvaliteten på arbetet ökar. Stor vikt bör ägnas åt att utbilda personal inför arbetet med Lean 

och planera arbetet väl vilket är i linje med det Hwang et al. (2014) hävdar. Därför bör 

sjukhus som inför Lean inte enbart ha som mål att reducera kostnader utan även fokusera på 

att deras anställda mår bra på arbetsplatsen (Hwang et al. 2014; Dannapfel et al. 2013). 

 

Poksinska (2010) påvisar att sjukhus tenderar att endast gå in med inställningen att förbättra 

processen istället för att se till helheten med patienter och anställda, vilket Emiliani (2011) 

kallar för “fake Lean”. Med det menas att ledare inte använder den fulla potential som 

införandet av Lean bör medföra. Poksinska (2010) anser att företag som effektivt utnyttjar och 

planerar sin implementering av Lean inte bara kommer uppleva förbättringar i sina processer 
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utan även ökad trivsel och utveckling hos sina anställda. Ulhassan et al. (2014) menar också 

att vid implementering av Lean är det nödvändigt att förändra hur medarbetarna arbetar 

tillsammans, men även ta hänsyn till hur det arbetar i nuläget. De menar att teamwork är en av 

de viktigaste aspekterna vid arbete med Lean.  

 

Eriksson (2017) har undersökt konsekvenser av Lean inom sjukvården utifrån ett 

organisationsperspektiv. Forskaren menar att de måste förstå komplexiteten med sjukvårdens 

processer, vilket är helt i linje med Hwang et al. (2014). Eriksson (2017) hävdar att det är 

viktigt att förändringsarbetet genomsyrar hela organisationen. Det vill säga medarbetarnas 

arbetsuppgifter och samtliga processer på sjukhuset. Forskaren anser att ett stort problem 

inom sjukvården idag är att samarbetet och strukturer brister mellan processer och 

medarbetare. Detta är en av de största anledningarna till varför just Lean implementeras på 

svenska sjukhus. Fredendall et al. (2009) påvisar ett praktiskt exempel där operationssalar på 

ett sjukhus förbereds på förhand för att effektivisera verksamheten. Det bidrar med 

reducerade kötider för patienter och därmed ett ökat kundvärde, vilket författarna menar att 

målet bör vara vid förbättring av en process (Fredendall et al. 2009). Carlborg et al. (2013) 

uttrycker att Leanifiering av serviceprocesser kan leda till att kundnöjdheten minskar. Därför 

menar de att utvidgning av perspektivet på Lean måste ske och kunden sättas i fokus, vilket 

stämmer överens med det Fredendall et al. (2009) hävdar. 

 

Ett problem som Eriksson (2017) identifierar är att sjuksköterskorna irriterar sig på att 

ledningen tar beslut som påverkade dem utan att de får vara med och påverka. 

Sjuksköterskorna anser att de borde få vara med och bestämma mer när beslut ska tas, då de 

har bra koll på var problemen finns. Detta problem uttrycker även Radnor et al. (2011, 368) 

de skriver: “även fast medarbetarna hade god inblick om vilka problem som fanns på 

sjukhuset så fick de inte möjlighet att vara med och införa och påverka förändringar”.  

 

Det är tydligt att det i dagens läge finns problem med Leanimplementering på sjukhus. 

Problemet grundar sig i okunskap om Lean, brister i kommunikationen, dålig förståelse om 

komplexiteten på sjukhus kontra tillverkningsindustrin och att kvaliteten på servicen är sämre 

när sjukhusen effektiviseras (Arif-Uz-Zanam 2013; Carlborg et al. 2013; Hwang et al. 2014; 

Poksinska 2010; Eriksson 2017; White et al. 2013). 
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Den nuvarande forskningen inom Lean healthcare domineras av metoder och viktiga aspekter 

att ta hänsyn till vid införandet av Lean. Även jämförelse mellan Lean i tillverkningsindustrin 

och inom sjukvården är vanligt. Drotz och Poksinska (2014) pekar på en lucka i forskningen 

inom Lean healthcare och anser att forskningen är bristfällig när det kommer till ett 

medarbetarperspektiv. Studien bidrar därför med en djupare förståelse om hur arbetssätten 

och ansvarsområdena påverkas och ändras för medarbetarna före kontra efter en 

implementering av Lean healthcare.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Denna studie fokuserar på de anställdas personliga upplevelser av implementering av Lean 

och vad de anser är positivt och negativt med den. Medarbetarnas upplevelser om följder av 

Leanimplementering ska undersökas.  Detta har bidragit till att följande forskningsfrågor 

anses vara relevanta att besvara: 

• Hur har medarbetarna påverkats vid implementeringen av Lean? 

• Vilka konsekvenser hos verksamheten har denna implementering bidragit till? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syfte är att öka förståelsen inom Lean healthcare utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Det genom att bygga vidare på tidigare forskning och bidra med en ny syn på hur 

medarbetarna upplever implementeringen av Lean.  

 

1.5 Avgränsningar 

Endast svenska sjukhus undersöks i studien. Denna studie baseras inte på personer inom 

ledningen som varit drivande i implementeringen av Lean. Den fokuserar på de personer som 

påverkats av implementeringen, det vill säga medarbetarna såsom sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare och andra yrkesgrupper. Den empiriska undersökningen avgränsas till 

två sjukhus. På ena sjukhuset intervjuas medarbetare på två kliniker och det andra sjukhuset 

intervjuas medarbetare på endast en klinik.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen med begrepp och teorier som ligger 

som grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och hur data ska 

analyseras. 

 

2.1 Inledning  

Lean handlar om att reducera slöseri i organisationen, det genom att identifiera och lyfta fram 

avvikelser i processerna. Dessa avvikelser ska sedan analyseras och grundorsaken till 

avvikelsen ska tas fram. Strävan är att undvika att dessa avvikelser uppstår, det är vad som 

menas med att reducera slöseri (Petersson et al. 2015). Förutom slöseri menar Bicheno (2011) 

att det finns ytterligare två begrepp som stör processer. Dessa är ojämnheter i efterfrågan och 

ojämnheter i arbetskapacitet (personal och maskiner). Författaren menar att dessa begrepp hör 

ihop genom att ojämnheter i efterfrågan leder till att de antingen har för mycket eller för lite 

arbetskapacitet, vilket leder till olika problem (slöseri) som påverkar effektiviteten negativt. 

Ett företags ledning bör sträva efter att få efterfrågan så jämn som möjligt och på så vis kunna 

planera sin arbetskapacitet. Detta gör att den kan utnyttjas maximalt utan några slöserier, 

vilket författaren menar är det grundläggande för Lean (Bicheno 2011). Allt detta utförs för 

att skapa ett maximalt kundvärde (Joosten et al. 2009). 

 

Pettersen (2009) har genomfört en litteraturstudie med syfte att söka en definition av Lean och 

hur det skiljer sig jämfört med andra ledningskoncept. Enligt studien skiljer slutsatserna och 

åsikterna sig åt om vad Lean egentligen är. Det finns ingen entydig definition av Lean. Enligt 

Hines et al. (2004) så kan Lean ses som en filosofi som är i ständig förändring. Kontentan blir 

att det blir svårt att definiera Lean på längre sikt. Pettersen (2009) menar att det finns 

mängder av olika perspektiv på Lean utifrån tidigare forskning. Dock saknas en tydlig 

definition vilket leder till kommunikationssvårigheter samt svårigheter att utbilda personer i 

ämnet. Författaren menar att verksamheter som implementerar Lean behöver ha en tydlig 

målbild om vad de specifikt vill förbättra och vilka metoder de ska använda sig av för att 

uppnå detta. Med en tydlig målbild är det även enklare för ledningen att kommunicera om vad 

som ska genomföras och vad som krävs av medarbetarna för att uppnå detta (Pettersen 2009).  
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Utifrån studien av Pettersen (2009) är det tydligt att Lean kan ses utifrån olika synvinklar 

beroende på vilken verksamhet den implementeras i. I detta ramverk presenteras därför 

centrala begrepp och modeller som är konventionella för Lean inom sjukvården. Det stora 

begreppet som presenteras är Lean healthcare, med det följer ett antal mindre begrepp som är 

centrala inom det området. 

 

2.2 Lean healthcare 

Lean i sjukvården benämns inom forskningen som Lean healthcare. Teorin syftar till att öka 

effektiviteten och tillfredsställelsen hos patienter. En av huvudorsakerna till implementering 

av Lean healthcare är den ökade efterfrågan på sjukvård. Sjukhusen vill därför bli effektivare 

för att kunna behandla fler patienter med ännu bättre kvalitet (De Souza 2009; Josten et al. 

2009). Sjukhus som lyckats bra med sitt Leanarbete har inte bara sett förbättringar i 

effektivitet och kundnöjdhet, utan även förbättringar hos de anställda. Några av dessa positiva 

effekter är (White et al. 2013): 

• Minskad stress 

• Ökat engagemang 

• Ökad tillfredsställelse 

• Ökat ansvarstagande   

 

Långt ifrån alla sjukhus som implementerar Lean uppnår framgång. Ett vanligt misstag är att 

företag ser Lean som ett färdigt koncept och kopierar en annan verksamhets arbetssätt. Det 

leder ofta till suboptimering. Istället för att bara kopiera bör organisationen förstå sina egna 

processer och vad som specifikt krävs av dem för att uppnå positiva resultat (Arif-Uz-Zanam, 

2013; White et al. 2013). 

För att uppnå effektiviseringar i processerna på sjukhus finns flera olika verktyg och 

förhållningssätt att tillämpa. Enligt Drotz och Poksinska (2014) bör sjukhus fokusera på att: 

• Utveckla en kultur där medarbetare uppmanas och får tillåtelse att påverka 

förbättringar. 

• Inte bara fokusera på att behandla patienter utan också fokusera på att förbättra 

behandlingen. 

• Förstå vad kundvärde innebär inom sjukvården. 

• Fokusera på att förbättra både sociala och tekniska element. 
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2.3 Organisationskultur inom vården 

Organisationskulturen på svenska sjukhus har beskrivit som konservativ och därför svår att 

införa förändringar i (Alharbi et al. 2012). Något som den konservativa organisationskulturen 

för med sig är hierarkier som upplevs negativt inom vården idag (Rytterström et al. 2009) 

Hierarkin inom vården bygger på att den som besitter mest kunskap har mest makt (Brorström 

och Siverbo, 2004). Det är vanligt att läkare anser själva att det har en överordnad roll i 

sjukvården och att de inte fullt ut respekterar att sjuksköterskorna ska vara med och ta 

avgörande beslut, vilket författarna hävdar kan grundas i att läkare tenderar att ha dålig koll 

på sjuksköterskors kompetenser (Snelgrove & Hughes 2009). Fransson-Sellgren et al. (2008) 

påtalar att dessa hierarkier påverkar sjukvården negativt. Det eftersom att samarbetet mellan 

medarbetarna blir sämre på grund av maktstrukturen. Savic´ och Pagon (2008) anser att 

sjuksköterskorna själva har ett ansvar i att hierarkierna ser ut som de gör. Det menar att 

sjuksköterskor underordnar sig själva genom att ta sig ann de strukturer som redan finns på 

arbetsplatsen. De hävdar även att sjukhusledningen har ett stort ansvar i detta och att de borde 

tas fram tydliga riktlinjer för hur det ska se ut. Det för att både läkare och sjuksköterskor ska 

kunna samarbeta bättre och utvecklas på arbetsplatsen (Savic´ & Pagon 2008). Snelgrove och 

Hughes (2009) påvisar att kunskap inom olika områden bidrar till en säkrare vård med bättre 

effektivitet. Därför anser författaren att precis som att läkarnas medicinska kunskaper har gett 

dem makten inom vården borde sjuksköterskors kunskap inom omvårdnad ge dem ökad makt. 

Brorström och Siverbo (2004) hävdar att de olika positionerna bör vara uppdaterade inom 

varandras kunskapsområden för att på så vis främja samarbete och motverka att hierarkier 

uppstår.  

 

2.4 Ökad kundnöjdhet 

Hwang et al. (2014) menar att hänsyn till patientens upplevelse är något som blir allt 

vanligare. Patientens upplevelse är positivt kopplat till kvaliteten på systemet. Om 

upplevelsen är positiv hos en patient är det mer troligt att resultaten blir positiva. Studier har 

utförts på fyra faktorer som påverkar resultatet. Dessa är: tillgång till information, 

leverantörsrelationer, tillgänglighet av information och deltagande. Att kunderna förses med 

relevant och värdefull information samt att kunderna får möjlighet att påverka sin egen 

behandling visar sig ha positiva influenser på resultatet. 
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Slöseri i form av rörelse och tid är något som Hwang et al. (2014) betonar. Elimineras onödig 

rörelse och tid ökar det effektiviteten, produktiviteten och därmed anställdas samt patienternas 

tillfredsställelse. Lyckade resultat från sjukhuset visar på samband med 

patienttillfredsställelse. Hög tillfredsställelse hos patienten är starkt relaterade till kortare 

vistelser och behandling med hög kvalitet. Att använda sig av metoder inom Lean kan hjälpa 

sjukhuset att säkerställa positiva resultat för patienten. 

2.5 Ökad tillfredsställelse hos medarbetarna 

Att öka tillfredsställelsen hos patienten är ett mål inom Lean. Något som är relaterat till 

patienttillfredsställelse är tillfredsställelsen hos medarbetarna menar Hwang et al. (2014). 

Samtidigt har medarbetarna en kritisk roll i förbättringsarbetet hos organisationen då 

medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse är starkt relaterat till den totala upplevelsen 

för kunden. Medarbetare som inte känner sig nöjda har negativ påverkan på 

behandlingskvalitén, vilket i sin tur påverkar patienternas upplevelse och lojaliteten till 

sjukhuset (Al-Mailam 2005).  Så när patienternas tillfredsställelse ökar höjs även 

tillfredsställelsen hos medarbetarna. Därför menar Hwang et al. (2014) att öka 

tillfredställelsen hos medarbetarna också bör vara ett mål vid implementering av Lean.   

 

2.6 Theory of Swift, Even Flow 

Theory of Swift, Even Flow beskrivs av Schmenner och Swink (1998) ha som syfte att öka 

produktiviteten hos processerna. Produktiviteten i processen kan öka genom att ett jämt flöde 

av material genom processen skapas. Produktiviteten påverkas således av variation. 

Variationen som finns i efterfrågan samt den variation som finns i utförandet av processen 

påverkar båda produktiviteten. Ökar variationen, som kan kopplas till flödet, minskar 

produktiviteten.  Om ledtiden, tiden det tar för genomflöde, minskar medför det att 

produktiviteten ökar. För att förstå sig på teorin menar Schmenner och Swink (1998) att det 

finns flertalet begrepp att förstå innebörden av.  

 

Det första begrepp som nämns av Schmenner och Swink (1998) behandlar värdeskapande 

aktiviteter. Alla de olika aktiviteterna som finns i en process kan kategoriseras som 

värdeskapande eller icke-värdeskapande. Alla de aktiviteter som skapar värde för kunden kan 

ses som värdeskapande. Detta är aktiviteter som transformerar material och därigenom ökar 

kvaliteten på produkten. De icke-värdeskapande aktiviteterna är de aktiviteter som syftar till 

att flytta, kategorisera, inspektera, räkna, eller omarbeta produkterna. Alla dessa aktiviteter 
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kan definieras som slöseri. Eliminering av slöseri är önskvärt då det inte skapar något värde i 

processerna. Det är viktigt att det finns förståelse för vad som är värdeskapande respektive 

icke-värdeskapande i processen. Då kan tiden minskas för patienterna i processen eftersom 

slöseri kan elimineras eller reduceras.   

 

Vidare behandlas flaskhalsar i processen. Material kan bara flödas snabbt om det inte finns 

flaskhalsar eller andra hinder på vägen. Ett annat begrepp som Schmenner och Swink (1998) 

anser vara av betydelse för ett snabbt flöde är begreppet ledtid. Ledtiden är ett bra mått på hur 

snabbt flödet är från att produkten börjar att bearbetas tills det att den är färdig och levererad 

till kund. Vid eventuella flaskhalsar i processen saktas produktionen ner, detta gör att flödet 

försämras och ledtiderna ökar. Kan flaskhalsar identifieras och reduceras kan ledtiden 

minskas och därigenom kan flödet av material bli snabbare och jämnare. 

 

Enligt Drupsteen et al. (2013) kan flaskhalsar inom vården uppstå på grund av bristande 

planering och variation inom efterfrågan på vård. Därför är det av vikt att arbetet planeras väl 

och att efterfrågan hela tiden försöker matchas med arbetskapacitet. Fredendall et al. (2009) 

hävdar att ett vanligt problem är att det uppstår stopp i flödet på sjukhuset på grund av att en 

avdelning får vänta på att en annan avdelning ska bli färdig med ett arbete. Det kan till 

exempel vara att en läkare får vänta på besked från ett blodprov eller att röntgenbilder ska 

framkallas. Även att patienter flyttas mellan olika avdelningar, där de uppstår väntetider vid 

varje ny avdelning, orsakar stopp i patientflödet. Detta kallas “bottleneck starvation” eller på 

svenska “svältande flaskhalsar”, vilket hindrar det jämna flödet som bör eftersträvas. Det kan 

kopplas till det Schmenner och Swink, (1998) hävdar leder till variation som försämrar 

produktiviteten på sjukhuset. För att motverka detta menar Fredendall et al. (2009) arbetet 

måste ske utifrån ett standardiserat arbetssätt. Författarna anser också att en vanlig orsak till 

flaskhalsar inom vården är bristen på utbildade läkare och sjuksköterskor. Det bidrar till att 

det blir svårt att anpassa sig till den varierande vårdefterfrågan, vilket skapar flaskhalsar i 

processen och produktiviteten samt kundvärdet blir lidande (Fredendall et al. 2009). 

 

Även variation presenteras som ett viktigt begrepp inom teorin. Önskvärt är att reducera 

variation för att erhålla ett jämnare flöde. Det är både variation i efterfrågan och variationen i 

utförandet av aktiviteterna som är av betydelse. Finns en jämt efterfrågan på processen bidrar 

det till att variationen i processen kan reduceras. Genom att jämna ut och få en kontinuerlig 
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efterfrågan minskar variationen, vilket leder till ökat genomflöde och produktivitet 

(Schmenner & Swink 1998).  

 

Kvalité är också en aspekt att ta hänsyn till i processen. Hög kvalité i en process hjälper till att 

reducera flaskhalsar och skapa mindre variation (Schmenner & Swink 1998).  

 

2.7 Kommunikation 

Inom organisationer kan kommunikation ske horisontellt eller vertikalt. Horisontell 

kommunikation är kommunikationen mellan medarbetare, exempelvis mellan läkare eller 

mellan sjuksköterskor. Vertikal kommunikation är kommunikation mellan medarbetare och 

ledningen (Di Nobile et al. 2013). Enligt Neves och Eisenberger (2012) bidrar en god 

kommunikation mellan ledning och medarbetare till förbättring i deras prestationer. Det med 

anledning av att medarbetarna mår bra av att bli sedda. White et al. (2013) är inne på samma 

spår och hävdar att en kommunikation mellan ledning och medarbetarna där de diskuterar 

förbättringsarbetet kontinuerligt har varit framgångsrikt. Författarna uttrycker även att 

medarbetarnas engagemang är en nyckel till ett framgångsrikt Leanarbete. Radnor et al. 

(2011) upptäckte i sin studie att medarbetarna började bete sig annorlunda och fick ett större 

engagemang när de blev involverade i arbetet med Lean och kommunikationen hölls öppen 

mellan ledning och medarbetare. Författaren hävdar även att kommunikationen mellan 

medarbetare förbättras när de arbetar med Lean och stämningen i gruppen tenderar att 

förbättras. Det eftersom det finns mer utrymme för att samarbeta och diskutera i grupp. Det 

styrker påståendet om att medarbetarnas engagemang är en nyckel till framgång och visar på 

vikten av en god kommunikation.  

 

“Daglig ledning” och “visuell kontroll” är två metoder för att hålla en bra kommunikation 

mellan medarbetare och ledning samt mellan medarbetarna. “Visuell kontroll” är till för att ge 

direkt och tydlig feedback på det utförda arbetet och för att tydliggöra dagens mål. Det för att 

skapa en stimulerande arbetsmiljö. Här används verktyg som tavlor, displayer och skyltar för 

att presentera informationen. “Daglig ledning” innebär ofta dagliga möten såsom 

morgonmöten. Mötena är standardiserade och innefattar ofta att planera vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras, vilket öppnar upp för medarbetarna att diskutera med varandra om någon 

behöver någon hjälp under dagen eller om problem finns. Mötena är också till för att 

medarbetarna lättare ska kunna kommunicera vertikalt i organisationen, det vill säga 
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kommunikation mellan medarbetare och ledning (Drotz & Poksinska 2014). 

 

2.8 Teamwork 

Womach et al. (2007) hävdar att Teamwork är ett viktigt verktyg vid arbete med Lean. Med 

teamwork menar författarna att medarbetarna får större befogenheter att styra sitt eget arbete, 

det vill säga mer ansvar. Det ställer även krav på samarbete mellan medarbetarna för att 

arbeta effektivt och minska slöseri i organisationen. Ulhassan et al. (2014) anser även att 

teamwork är en av de viktigaste byggstenarna i Lean. De diskuterar två typer av team: 

Leanteam och arbetsteam. Leanteam är team som är en del i själva införandet av Lean och har 

stor del i arbetet med kvalitetsförbättringar. Arbetsteam är team som är en del av den vanliga 

organisationen och fokuserar på vård av patienter. Det är vanligt att stort fokus läggs på 

Leanteam när de inför Lean och därför glöms arbetsteamen bort. Att få dessa team att 

interagera med varandra och förstå att det finns samband i deras arbete är viktigt för ett 

fungerande Leanarbete (Ulhassan et al. 2014). 

 

Enligt “the integrative model of group development” så går grupper igenom fem stycken faser 

(Wheelan, 1994). Dessa faser beskrivs såhär: 

1. Inkludering och beroende. Här talar personer lite med varandra och strävar efter att 

hitta sin position i gruppen. 

2. Matchning och motberoende. Här börjar medlemmarna i gruppen att prata och 

diskutera om deras roller och ansvarsområden. 

3. Utveckling av arbetsstrukturer. Här sätter medlemmarna upp mål och fördelar 

arbetet. 

4. Smidigt arbete och produktivitet. Här har medlemmarna skapat goda 

arbetsrelationer. Målsättningen och rollerna är tydliga och arbetstakten är hög. 

5. Avslutande. Denna fas upplever grupper som har ett slutdatum på projektet. Denna 

fas kan leda till oro och konflikter i gruppen om projektet misslyckas, men också till 

glädje och en känsla av fullbordande om projektet blir lyckat (Wheelan, 1994) 

 

Om modellen är relevant för sjukhus ifrågasätts, då sjukhusen hela tiden genomgår 

förändringar (Ulhassan et al. 2014). Dock visar en studie av Wheelan et al. (2003) att sjukhus 

som visar på hög grad av grupputveckling och bra teamwork har en lägre dödlighet hos 

patienter än andra sjukhus. Detta tyder på att denna modell är relevant även för sjukhus. Det 
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har visat sig att grupper som befunnit sig i fas tre och fyra när Lean implementerats har 

lyckats bättre med arbetet än grupper som befunnit sig i de tidigare faserna. Med andra ord så 

tenderar grupper som tagit sig förbi de två första faserna att vara mer produktiva och bättre på 

att samarbeta än de som inte tagit sig förbi dem (Ulhassan et al. 2014). Medarbetare i grupp 

som tagit sig förbi de första två faserna visar sig även vara mer öppna för nya förändringar 

och mer positiva till införandet av Lean (Arrow et al. 2000). En viktig aspekt att ha i åtanke är 

att förändringsarbeten som exempelvis Lean kan få grupper att fastna i tidigare faser om 

teamwork inte förespråkas i Leanarbetet. 

2.9 Kritik mot Lean 

Fler artiklar har studerats och något som är märkbart är att de domineras av positiva aspekter 

om Lean. Brännmark et al. (2012) påvisar dock att Lean kan leda till ökad kontroll på 

medarbetarna från ledning, vilket i sin tur medför ökad stress hos medarbetarna. Seppälä och 

Klemola (2004) hävdar att medarbetare kan uppleva att deras arbete blir mer monotont och 

mindre utmanande vid arbete med Lean. Det leder till minskat engagemang och minskad 

trivsel på arbetsplatsen. Författarna uppmärksammade även att Lean kan medföra ökad 

trötthet för medarbetarna. Detta på grund av ökade ansvarsområden, att hela tiden upprätthålla 

ett konstant arbetsflöde och ökad press från ledningen.  

 

Enligt Eriksson (2017) kan en för svag finansiering av Leanarbetet leda till att pålitligheten av 

vården försvagas istället för att förbättras, då Leanarbetet inte görs fullständigt. Parker (2003) 

anser att Lean tenderar leda till att de anställda får mindre användning av sina färdigheter 

eftersom att de måste jobba mer efter bestämmelser från ledningen. Även engagemanget 

tenderar att minska. Dock menar författaren att arbetsbördan är oförändrad, men att en ökad 

depression identifierades hos de anställda. Drotz och Poksinska (2014) menar att Lean är så 

fokuserat på processer att ledningen tenderar att glömma bort sina anställda, vilket kan vara 

en orsak till det minskade engagemanget och den minskade trivseln som vissa medarbetare 

upplevt när Lean implementerats.  

 

2.10 Sammanfattning teori 
Med anledning av att personal kan uppleva ökad stress, minskad trivsel, minskat engagemang, 

depression, monotonare arbete och mindre stimulans när Lean införs så är det viktigt för 

ledningen att inte glömma bort sina anställda (Drotz & Poksinska 2014). De begrepp som 

presenterats i denna referensram som: kommunikation, teamwork, ökad kundnöjdhet och 

ökad trivsel hos medarbetarna är viktiga pusselbitar för ledningen för att lyckas med 
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Leanimplementeringen. Även att sträva efter ett snabbt jämnt flöde där de identifierar 

flaskhalsar, minimerar slöseri i organisationen och strävar efter ett ökat kundvärde blir en 

nyckel för att lyckas (Dannapfel et al. 2013; Drotz & Poksinska 2014; Eriksson 2017; 

Fredendall et al. 2009; Hwang et al. 2014; Radnor et al. 2011; Schmenner & Swink 1998; 

Ulhassan et al. 2014; White et al. 2013)  

 

Teorierna som presenterats i detta kapitel bidrar med olika infallsvinklar på 

medarbetarperspektivet inom Lean healthcare. Positiva och negativa aspekter behandlas samt 

flera begrepp såsom: Kommunikation, teamwork, kundvärde, medarbetares ökade trivsel, 

stress, minskat engagemang, flaskhalsar och jämnt flöde. Dessa begrepp ger en 

sammanfattande bild av de teorier som finns inom Lean healthcare och 

medarbetarperspektivet. Begreppen och teorierna kommer ligga som grund för att analysera 

insamlade data. 
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3 Metod 

Kapitlet redogör för hur arbetet har utförts och vilka olika metodval som har gjorts.  

 

3.1 Forskningsansats 

För att uppnå studiens syfte och besvara den frågeställning som studien bygger på valdes en 

kvalitativ metod. För att få medarbetarnas syn på implementering av Lean valdes 

semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. Studien behandlar Leanimplementering på 

sjukhus. Intervjupersonerna bör därför ha arbetat på sjukhus som implementerat Lean. Enligt 

tidigare rapporter finns många sjukhus omnämnda när det handlar om att tillämpa Lean. 

Ansvarig vid respektive sjukhus kontaktades via mail. Vid kontakt av dessa sjukhus delgavs 

information om att bara vissa kliniker implementerat Lean. Då studien bygger på ett 

medarbetarperspektiv bör alla intervjupersonerna ha arbetat på dessa kliniker. För att få 

kontaktuppgifter till rätt personer kontaktades sjukhusens ledning. Valet föll på att studera 

region Östergötland då de erbjöd fler kliniker för intervjuer på två olika sjukhus. Detta för att 

kunna få en bild av flera olika kliniker och sjukhus för ett mer rättvist resultat.  

 

Inför alla intervjuer ansågs ledningens godkännande vara viktigt för att inte utsätta de 

anställda för problem. Anställda på dessa kliniker kunde därefter intervjuas. Tidigare 

kontaktad ansvarig hjälpte till med kontaktuppgifter till medarbetare med olika befattningar. 

Två olika sjukhus bidrar med intervjupersoner i denna studie. Det är Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping och sjukhuset i Linköping. Personerna arbetar alla på kliniker som har 

implementerat Lean. För att erhålla en bred syn på medarbetarperspektivet har anställda ur 

flera olika yrkesgrupper intervjuats. Respondenterna är läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer 

och sekreterare.  

 

3.2 Primärdata 

Via tolv intervjuer har primärdata hämtats. Fyra har skett via telefon och åtta har utförts på 

plats hos respektive klinik. Då en djupare förståelse inom ämnesområdet ansågs behövas 

valdes en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervju. En intervju kan i jämförelse med 

en enkät ge en större förståelse inom ämnesområdet, då det ges möjlighet för 

intervjupersonerna att ge mer uttömmande svar än i en enkät (Bryman & Bell 2013). Dyker 

något oförutsett upp är det möjligt att ställa vissa följdfrågor, vilket också var med och 

påverkade val av metod. Vidare valdes semistrukturerade intervjuer framför en strukturerad 
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intervju. Detta då en semistrukturerad intervju enligt Bryman och Bell (2013) anses vara mer 

flexibel än en strukturerad, vilket var önskvärt i denna studie.  

 

Den semistrukturerade intervjun byggdes upp med en intervjuguide. En intervjuguide syftar 

till att erhålla den eftersökta informationen genom centrala begrepp (Holme & Solvang, 

1997).  I detta fall utgick guiden från olika områden som behandlas i teoriavsnittet samt 

utifrån syfte och frågeställning. En enklare pilotstudie utfördes först på varje enhetschef. 

Detta för att få klarhet i vilka som arbetar på avdelningen, hur länge de har arbetat med Lean 

och hur arbetet fungerar. Svaren blev hjälp till utformning av intervjuguiden som visas i 

bilaga 1. Intervjuerna med anställda i Norrköping gjordes på plats på Vrinnevisjukhuset. 

Enhetscheferna hjälpte här till att boka rum där alla intervjuer på respektive avdelning kunde 

ske. Varje intervju var ca 30 min lång vilket var den tid som kunde avsättas hos 

intervjupersonerna. Då det inte fanns möjlighet att göra intervjuerna på plats i Linköping föll 

valet på att göra telefonintervjuer med dessa personer. Detta framförallt då det var svårt för de 

anställda att få tid över till att boka in möten för intervju, men även för att kunna samla in 

empiri inom den tidsram som fanns. Fördelar sågs i att göra intervjuer på plats då möjligheten 

ges att studera hur intervjupersonen reagerar och därmed lättare kunna ställa följdfrågor. 

Något som Bryman och Bell (2013) nämner som positivt med telefonintervju jämfört med 

direkt intervju på plats är att respondenter kan uppleva det lättare att svara på känsliga frågor 

via telefon. 

 

 Alla tolv intervjuer har efter respondenternas godkännande spelats in. Detta för lättare kunna 

göra en mer objektiv sammanställning av intervjuerna och för att lättare kunna ge en rättvis 

bild av sjukhuset.  

 

Urval 

Studien bygger på ett teoretiskt urval. Det innebär att bedömning av vilka som ska ingå i 

urvalet utförs. Vid kvalitativa studier, som bygger på att skapa en djupare förståelse, är det 

vanligt med ett teoretiskt urval (Bryman & Bell 2013). Det Bryman och Bell (2013) nämner 

vid Snöbollsurval har använts i denna studie. Forskarna har initialt tagit kontakt med ett 

mindre antal personer som alla ansågs vara relevanta inom området. Dessa personer, i detta 

fall utvecklingsledaren på regionen, hjälpte sedan till för att få kontakt med ytterligare 

respondenter, vilka är medarbetare på berörda avdelningar. För att få en bred medarbetarsyn 

valdes anställda i olika yrkesgrupper som respondenter. De yrkesgrupper som intervjuas i 
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denna studie är läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer och sekreterare. För denna studie ansågs 

tolv respondenter krävas, då de bör finnas flera från varje yrkesgrupp.  

 

Anonymitet 

En viktig princip sett ur ett etiskt perspektiv är att ingen av respondenterna ska kunna ta skada 

vid sitt deltagande i undersökningen. Då det kan vara känsligt att som medarbetare uttrycka 

sina åsikter fritt då materialet ska presenteras för ledningen valdes alla medarbetare att 

presenteras anonymt. Alla respondenter är därför anonyma. Både för att svaren som ges ska 

vara så sanningsenliga som möjligt, men även för att skydda medarbetarna. I studien har dessa 

istället namngetts som respondent 1-12.  

 

Respondenterna namnges inte efter den ordning som intervjuerna utförts i. Uppsatsens syfte 

är att få fram medarbetarnas syn och för ett rättvist resultat krävs sanningsenliga svar. Därför 

anses det inte relevant att avslöja några identiteter. Förhoppning om att medarbetarna på så 

sätt känner tillit och trygghet till författarna finns i och med detta. De behöver inte heller stå 

till svars för några utlåtanden i efterhand vid anonymitet.  

 

3.3 Operationalisering  

Vid framtagning av intervjuguiden är utgångspunkten den teoretiska referensramen och består 

av olika teorier som är kopplade till Leanimplementeringens påverkan hos verksamheten samt 

hur medarbetarna anser att de personligen påverkats. Områden som kommunikation, 

teamwork och trivsel hos medarbetarna anses centrala vad gäller frågan hur medarbetarna 

påverkats. Kundvärde och jämnt flöde utan flaskhalsar anses utifrån teorin vara nödvändiga 

när det handlar om hur implementeringen påverkar verksamheten. Baseras intervjuerna på 

dessa teorier möjliggör detta att besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte.   

 

För att erhålla den information som besvarar forskningsfrågorna byggdes intervjuguiden upp 

efter dessa fem olika kategorier. Under varje kategori finns flera frågor som är uppbyggda för 

att ge svar på de viktiga delar som finns under respektive område. I intervjuguiden finns de 

olika frågorna kategoriserade under de olika kategorierna som anses vara dess utgångspunkt. 

Detta ska säkerställa att rätt frågor ställs vid intervjuerna för att möjliggöra att studiens syfte 

uppnås.   

 



 18 

3.4 Dataanalys  

Alla intervjuer sammanställs som en del av resultatet. Vid sammanställning undersöks 

samband i alla svar som lämnas. Allt material har vid sammanställningen kategoriserats i 

olika kategorier. Dessa kategorier är olika delar av teoriavsnittet och används som 

utgångspunkt vid framtagning av intervjuguide. Kategorierna som används är 

kommunikation, teamwork. trivsel hos medarbetarna, kundvärde och jämt flöde utan 

flaskhalsar. Valet är att redovisa varje respondents svar som en längre sammanfattning för att 

kunna sammanställa en mer generell bild av informationen. Detta utförs i en tabell där 

frågorna i intervjuguiden används.   

 

3.5 Tillförlitlighet  

 Hur väl det som ska mätas verkligen mäts berör uppsatsens tillförlitlighet (Bryman & Bell 

2013). För att uppnå hög tillförlitlighet i studien ansågs det viktigt att samla in innehållsrika 

data. Det krävdes även att tillgång till insamling av data var möjlig. Bryman och Bell (2013) 

anser att rapportering av resultaten till de personer som intervjuats, för att bekräfta att 

uppfattningen stämmer överens med verkligheten, kan höja validiteten. Förutom att förhålla 

sig till de regler som finns är detta något som utförs för att öka tillförlitligheten.  

 
 

3.6 Metodreflektion 

Fördelar med en kvalitativ metod såsom intervjuer är att möjlighet ges att komma närmare 

intervjupersonerna. Detta ger en ökad kunskap kring undersökningsområdet. Vid besök på 

avdelningen i samband med intervjuer gavs även en rundtur på avdelningen. Detta medför att 

en tydligare bild finns då respondenter förklarade de verktyg och faktorer som haft positiv 

påverkan vid Leanarbete. Vid studiens början fanns svårigheter i att hitta respondenter till 

intervjuerna. Då region Östergötland erbjuder tre olika avdelningar kan tolv respondenter 

intervjuas ur olika yrkesgrupper. Vilken metod som används diskuterades vid projektets start. 

En alternativ metod sågs vara en kvantitativ studie i form av en enkät. Fördelen med enkäter 

är bland annat att de är lättare att administrera. Alla frågorna är även ställda på samma sätt om 

varje person får en enkät, därför finns ingen intervjuareffekt. Att beslutet blev intervju föll i 

att det ansågs krävas vissa djupare svar och att följdfrågor kunde vara avgörande för en 

fördjupad bild. Vid intervjun finns inte heller risken att respondenterna inte förstår frågorna 

då det finns möjlighet till vidare förklaring. 
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Även urvalet går att diskutera. För att få kontaktuppgifter till de olika respondenterna 

kontaktades enhetscheferna på respektive avdelning. Huruvida process för kontakt med 

medarbetare såg ut skiljde sig åt hos de olika klinikerna. Hos en av klinikerna fick 

medarbetarna via mail själva avgöra om de kunde ställa upp på intervju eller ej. Vidare 

kontaktades då alla som kunde tänka sig medverka för att bestämma en tid för telefonintervju. 

Hos de andra hjälpte enhetscheferna till att få fram de respondenter som senare intervjuades 

på plats. Detta är något som kan ha varit med och påverkat resultatet. Det medarbetare som 

tackat ja till medverkan i intervjun kan ha gjort detta på grund en viss inställning till 

Leanimplementering. Därför ansågs det vara viktigt att flera respondenter från varje avdelning 

medverkade samt att flera olika kliniker undersöktes.  
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras den data som inhämtats från tolv intervjuer. Varje intervju 

sammanfattas utifrån rubrikerna kommunikation, teamwork, trivsel, kundvärde och flöde. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande tabell med alla intervjufrågor och de 

vanligaste svaren utifrån intervjuerna. 

 

4.1 Respondent 1, klinik 1  

Personen som intervjuas har inte varit med innan Lean implementeringen på kliniken. 

Personen har dock arbetet på andra sjukhus där Lean inte varit aktuellt.  Respondenten 

har utbildning inom Lean som hen erhöll arbetets början. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare fungerar bra. Det med anledning av att de på 

avdelningen har gemensamma möten där alla yrkesgrupper är samlade, tavelmöten där de 

hjälper varandra och ger feedback samt att de har gemensam lunchtid där de kan 

kommunicera. Det menar personen leder till bättre kommunikation och ökad förståelse för 

varandra, men även bättre stämning i gruppen. Kommunikationen med ledning fungerar bra. 

Den sker dels via samverkansmöten, tavelmöten, men också via en “hemsida” där de kan 

lägga upp information. 

 

Teamwork 

Tavelmöten där medarbetarna kan ge varandra feedback och komma med förbättringsförslag 

anser personen har lett till att hen själv får känna sig delaktig i Leanarbetet, men också till att 

medarbetare och ledning får jobba tillsammans som ett team. Samarbetet mellan medarbetare 

fungerar bra, de hjälps åt inom yrkesgruppen, mellan yrkesgrupperna och innehar en god 

gemenskap. Samarbetet med ledningen fungerar även det bra, de jobbar för att alla 

yrkesgrupper ska samarbeta och de har möten för att hålla sig informerade. Överlag anser 

intervjupersonen att de ställer upp för varandra på kliniken. Ledningen har bra koll och 

kontroll på arbetet de utför, vilket respondenten anser är positivt. Kunskapen om andra 

medarbetares kompetenser och arbetsuppgifter känner personen att den kan lära sig mer om, 

men det finns en uppfattning om vad samtliga arbetar med. 

 

Trivsel hos medarbetare 
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Personen anser att de delvis har befogenheter till att styra sitt eget arbete, men att de har nära 

kontakt med ledningen. Den intervjuade upplever att på sjukhus överlag är det vanligt med 

hierarkier. Dock så tycker personen inte att det är så på denna klinik, vilket hen anser beror på 

att de arbetar med Lean, då det främjar yrkesgrupper att arbeta tillsammans. Respondenten 

anser att hen inte får tillräcklig feedback av ledningen på sitt dagliga arbete.  

Intervjupersonen känner stimulans av sina arbetsuppgifter för att hen känner att det finns 

möjlighet att utvecklas. Engagemanget anser personen ökar av Lean, det för strävan åt samma 

håll finns. Hen anser även att stressen minskar på grund av Leanarbetet. Idag tas problem upp 

på en gång och alla försöker lösa dem tillsammans. Tidigare fanns det problem som ingen tog 

tag i och det medförde stress hos de anställda. Personen menar att det är viktigt att tid finns 

för att lösa problemen, annars uppstår stress. 

 

Kundvärde 

Varje år skickas patientenkäter ut för att mäta kundvärdet. Det finns också en låda i 

väntrummet där patienter kan lämna kommentarer om vad de anser är bra och dåligt. 

Kundnöjdheten är procentuellt hög på avdelningen. De arbetar med att korta ned kötider för 

patienter genom att erbjuda dem undersökningar på kvällstid, det för att öka kundvärdet. 

Respondenten anser att kvaliteten för patienten ökar med hjälp av Lean. Det för att de har 

möjlighet att lyfta problem och komma på nya arbetssätt som ökar kvaliteten på arbetet och 

gör det lättare att utföra. Patienten involveras i processerna i och med att de har ett fritt val om 

att utföra undersökningen, men de får också information om hur de ska förbereda sig inför 

undersökningen. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Lokalerna byggs om för att optimera för verksamheten vilket leder till att det uppstår 

flaskhalsar, men när lokalerna är färdiga tror personen att det kommer bli mindre flaskhalsar. 

De arbetar med att reducera flaskhalsar och korta ned kötider för patienten. 

 

Sammanfattningsvis 

Intervjupersonen vill framförallt framhäva den ökade gemenskapen och den ökade 

delaktigheten som hen känner är ett resultat av Lean. Även att det är mycket möten som gör 

att de upplever att de har tillgång till all information. Ibland kan det dock kännas tjatigt med 

alla möten, men oftast upplevs det positivt. 
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4.2 Respondent 2, klinik 1 

Intervjupersonen har arbetat på sjukhuset i tio år och på kliniken i två år. Personen har inte 

arbetet på kliniken innan Lean implementeringen, men har jobbat på andra avdelningar 

tidigare där Lean inte funnits. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetarna fungerar bra. Det anser hen beror på att Lean gör 

arbetet mer strukturerat och att de får tid avsatt till att arbeta med frågor som kan förbättras. 

Det leder till att det finns utrymme för god kommunikationen mellan medarbetare. 

Kommunikationen med ledningen fungerar också bra. Här uppstår tavelmöten (som de har en 

gång i veckan) som ett naturligt forum där saker kan tas upp med ledningen utan att det känns 

som en stor grej. Det leder även till att de kan ha en nära dialog med sin ledning, vilket är 

positivt. 

 

Teamwork 

Arbetsuppgifterna har blivit mer strukturerade och det är mer tydligt om vem som gör vad 

efter de har börjat arbetat med Lean. De arbetar med Leangrupper där de driver en fråga 

tillsammans, vilket är positivt för samarbetet. Leantavlorna bidrar till att de får en översikt 

över arbetet, vilket gör att de hela tiden är uppdaterade. Samarbetet mellan medarbetarna på 

kliniken fungerar mycket bra. Tidigare arbetade personen på en klinik där samarbetet var 

sämre. Samarbetet med ledningen fungerar också bra, det går snabbt att få kontakt och de är 

hjälpsamma. det finns hierarkier, men den stör inte utan är positiv. Ledningens kontroll har 

ökat och de har mer insyn i medarbetarnas arbetsuppgifter och hjälper till att få bort problem 

som uppstår i uppgifterna. På stället personen jobbat tidigare fanns inget Leantänk och där 

infördes ofta panikåtgärder som inte gjorde något bättre och inte alltid var patientsäkert. 

Personen anser att medarbetarna har närmare till varandra i och med arbetet med Lean och att 

de inte finns några barriärer mellan yrkeskategorier vilket personen upplevt på andra 

avdelningar som inte arbetat med Lean. Respondenten anser sig ha ganska bra koll på vad 

andra har för kompetens och arbetsuppgifter. Det på grund av att de åker på möten/kurser 

tillsammans och samarbetar dagligen. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Personen känner att Lean är väl inarbetat på kliniken och att de flesta har bra koll på vad Lean 

handlar om. Dock känner respondenten att det finns mycket mer att lära. Det finns gott om 
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utrymme för att vara med och påverka hur arbetet med Lean ska se ut och respondenten 

känner delaktighet. Det ges även bra befogenheter att styra över sina arbetsuppgifter på egen 

hand, vissa frågor måste gå via ledningen, men inte så att det blir krångligt. Personen anser att 

arbetsuppgifterna blir mycket lättare att utföra när de arbetar med Lean då det blir tydligare 

vad de ska göra, mer struktur och de vet var de ska vända sig om det går fel. Respondenten 

tycker feedbacken är bra, men att hen gärna skulle få mer feedback för att kunna utvecklas 

mer. Personen upplever stimulans av sitt arbete då hen känner att det finns mycket att lära och 

att det finns utrymme för att lära sig nya saker. Lean medför att engagemanget ökar, det för 

att det ges tid för att ägna sig åt förbättringsarbete och att de hela tiden stämmer av hur arbetet 

går. Lean minskar stressen på kliniken för att det blir lättare att utföra sitt arbete för att de 

snabbt kan lyfta problem som uppstår. 

 

Kundvärde 

De arbetas med att förbättra bemötande och värdegrunder diskuteras för att förbättra 

kundvärdet. Att minska väntetiderna är också en aspekt för att öka värdet för kund. 

Kundvärde mäts i form av enkäter och en låda där patienter kan lämna förbättringsförslag. 

Kvaliteten på vården ökar på grund av Lean och de har en högre grad av patientsäkerhet. De 

har till exempel en checklista med syfte att arbetet ska bli mer standardiserat och att fel ska 

undvikas, vilket medför ökad säkerhet att arbetet utförs rätt samt ökar säkerheten och 

kvaliteten för patient. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det uppstår sällan några flaskhalsar. Det kan inträffa någon enstaka gång om personen får 

vänta på någon annan person. Patientflödet minskas av Lean, det eftersom de hela tiden har 

koll på flödet och om tiderna börjar stiga så tas detta upp på möten och alla hjälps åt med 

problemet. 

 

Sammanfattningsvis 

Respondenten anser att det fungerar mycket bra att arbeta med Lean, personer trivs vilket gör 

att medarbetare stannar länge på arbetsplatsen. Lean har lett till ökad patientsäkerhet och 

arbetet fördelas på ett bra sätt så att alla vet vad som ska göras. 
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4.3 Respondent 3, klinik 1 

Intervjupersonen har arbetat på kliniken i tio år och var därför anställd på kliniken innan 

implementeringen av Lean. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare fungerar bra. De når varandra via muntliga samtal, 

skype och mail. Även via möten där de får möjlighet att diskutera problem i grupp, vilket 

personen anser är positivt. Med ledningen sker kommunikationen genom möten där de kan 

lyfta frågor och problem och ledningen kan förmedla ut sina åsikter till medarbetarna, vilket 

fungerar bra enligt respondenten. 

 

Teamwork 

Respondenten anser att Leanarbetet har lett till att hen blivit mer involverad i arbetet och fått 

en bättre överblick om vad som händer på kliniken. Hen känner sig även delaktig i hur 

Leanarbetet ser ut och att det finns möjlighet att påverka hur de ska jobba vidare i framtiden. 

Det har skett via utvecklingsdagar och på möten. Personen anser att Leantavlorna, 

förbättringsgrupperna och lunchmöten bidrar till att det blir lättare att genomföra 

förbättringar. Lean främjar även samarbetet mellan medarbetare och det har blivit ett bättre 

klimat på arbetsplatsen sedan Lean infördes. Bättre sammanhållning och lättare att diskutera 

arbetet. Även samarbetet med ledningen har förbättrats i samband med Lean. Det har blivit 

lättare att ta upp problem och de har blivit mer tillgängliga. Respondenten anser sig ha god 

koll på sina medarbetares kompetenser och arbetsområden, vilket hen anser är positivt. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Intervjupersonen anser att det finns befogenheter till att styra sitt arbete själv, men att de är 

styrda av riktlinjer och rutiner och att det känns naturligt att det är så. Arbetsuppgifterna har 

inte blivit svårare att utföra sedan implementeringen, utan något lättare att utföra på grund av 

det öppna klimatet och det har blivit lättare att bolla idéer och få hjälp. Personen anser sig få 

bra med feedback, men att det blir mindre när det är mycket att göra. Hen känner även 

stimulans med sitt arbete. Engagemanget har ökat efter Leanimplementeringen eftersom de 

känner sig mer delaktiga i förändringsarbetet. Dock så minskas engagemanget ibland när de 

känner att de inte riktigt har tid för alla möten som de vill. Engagemanget ökas även av att 

stämningen i gruppen har blivit bättre och “alla pratar med alla”. Respondenten menar att 
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Lean i det långa loppet har lett till att de känner mindre stress på arbetsplatsen, men att när 

Lean skulle införas så ökades stressen mycket hos alla för att de inte visste vad det innebar. 

 

Kundvärde 

Kundnöjdheten på avdelningen har ökat av Lean och de mäter den i form av enkäter. För att 

förbättra kvaliteten på vården arbetas det med att öka patientsäkerheten och de har olika 

utvecklingsprogram för att förbättra den. De fokuserar på att förbättra undersökningarna 

genom att standardisera så att det blir rätt utfört och lika utfört på alla. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det finns tillfällen då det kan vara svårt att få till de planerade mötena för att inte personer 

kan medverka menar respondenten. Då kan det bli att arbetet stannar upp en aning, men det 

inträffar inte så ofta. Det arbetas med att försöka korta ned undersökningarna, få mindre 

väntetider för patienter och det har förbättrats i och med Lean.  

 

Sammanfattningsvis 

Intervjupersonen anser att det fungerar bra att arbeta med Lean, men att de ibland skulle vilja 

ha mer tid för att hinna arbeta med det. Hen vill även framhäva tavelmötena som de har varje 

tisdag som väldigt positivt för kliniken och medarbetarnas samarbete med varandra samt 

ledningen. Innan fanns det ingen tid för dem att prata ihop sig och de fick oftast ha snabba 

samtal mellan undersökningarna. 

 

4.4 Respondent 4, klinik 1 

Intervjupersonen har arbetat på sjukhuset i tolv år och har varit med innan Lean 

implementerats. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare har förbättrats under de senaste åren och det finns bra 

verktyg för att underlätta kommunikationen. Den sker muntligt i tavelmöten, via mail och via 

webbsida där alla kan lägga upp information. Generellt sett fungerar kommunikationen bra 

mellan medarbetarna. Kommunikationen med ledningen fungerar också bra och de 

kommunicerar på liknande sätt som medarbetarna gör med varandra. 
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Teamwork 

De har arbetat med flera verktyg inom Lean, men det som de framförallt lägger fokus på är 

tavelmötena. Dessa möten underlättar för förbättringsarbeten och att alla vågar lyfta fram 

idéer och problem utan att känna sig ensam ansvarig. Samarbetet mellan medarbetarna 

fungerar bra, de arbetar mycket för att hjälpas åt och de vågar be varandra om hjälp. De 

strävar efter att samarbeta mer och generellt sett anser hen att samarbetet har blivit bättre med 

Lean. Samarbetet med Ledningen anser personen också fungera bra. Implementeringen av 

Lean har gjort att de olika yrkesgrupperna arbetar mer tillsammans än innan och de försöker 

få med minst en från varje arbetsgrupp i de olika förbättringsgrupperna. Vem som ska utföra 

vilket arbete har även blivit tydligare anser hen. Respondenten anser att hen fått ökade 

befogenheter för att vara med och påverka förändringar på kliniken, men att befogenheter för 

det dagliga arbetet är detsamma som innan Lean. Det har blivit lättare att utföra 

förändringsarbeten efter Lean och det främjar kreativiteten. Personen anser sig ha relativt bra 

koll på de andras kompetenser och arbetsuppgifter samt att det har blivit lättare att få inblick i 

andras uppgifter efter Lean. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Arbetsuppgifterna förändrades av Leanimplementeringen eftersom det blev fler projekt och 

förbättringsarbeten att vara delaktig i. Personen anser sig var väl insatt och ha bra koll på 

klinikens Leanarbete. Hen upplever att det finns gott om utrymme till att vara med och 

påverka hur Leanarbetet ska utformas och vad som ska hända i framtiden. De vanliga 

arbetsuppgifterna har blivit enklare på grund av bättre struktur. Den intervjuades engagemang 

har alltid varit stort och inte förändrats så mycket efter Lean, men hen märker att det totala 

engagemanget har ökat och det medför även att det personliga engagemanget ökar. 

Intervjupersonen anser att de får en del feedback, men att det alltid är motiverande att få mer. 

Hen känner stimulans av sitt arbete för att det är utmanande och ges utrymme för att vara med 

och påverka förändringar och utbilda ny personal. Respondenten menar att förbättringar som 

tar lång tid att genomföra kan skapa stress och även att de ibland känner att det är många 

projekt igång samtidigt kan skapa stress. Dock leder oftast arbetet till att de i slutändan jobbar 

bättre och upplever mindre stress. 

 

Kundvärde 

De arbetar med att sätta kunden i centrum och förkorta väntetider. Ett exempel är att de åker 

till Finnspång för att utföra undersökningar istället för att patienterna ska behöva åka till 
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Norrköping. De mäter kundnöjdheten i form av enkäter. Kvaliteten utifrån ett 

patientperspektiv har blivit bättre dels för att väntetiderna minskat och att de tar färre bilder 

med högre kvalitet istället för flera bilder. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det händer att det inte finns apparater tillgängligt vilket gör att patienter får vänta extra länge, 

dock jobbar de för att reducera det. Patientflödet har blivit kortare med Lean. De försöker 

boka in patienter på ett smart sätt och minska väntetiderna. De har börjat arbetat mer 

standardiserat, till exempel när det gör ultraljud så tog de tidigare bilderna i valfri ordning 

medan de nu utgår från ett protokoll som säger vilken bild som ska tas. De använder sig även 

av en checklista för vilka frågor som ska ställas och vilka uppgifter som ska göras vid en 

undersökning. Det för att undvika dubbelarbete. 

 

Sammanfattningsvis 

Respondenten anser att Lean fungerar väldigt bra och främjar kliniken mycket. Något som 

kan vara problematiskt med Lean anser hen är att det tar tid innan de ser resultat vilket kan 

göra att medarbetare blir skeptiska.   

 

4.5 Respondent 5, klinik 1 

Personen har arbetat på sjukhuset i nio år och sju år på kliniken. Lean var redan 

implementerat när hen började arbeta på kliniken, men hen har arbetat på andra ställen där det 

inte funnits Lean. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen sker via direktkontakt och via tavelmöten samt andra möten. 

Kommunikationen mellan medarbetare anser hen fungerar bra. Kommunikationen med 

ledningen sker via tavelmöten, mail och via hemsidan. Det fungerar också bra anser 

intervjupersonen. 

 

Teamwork 

Alla på kliniken är delaktiga i Leanarbetet anser respondenten, men vissa mer och andra 

mindre beroende på intresse. Det finns stort utrymme att vara delaktig i förbättringsarbetet. 

Alla är medverkande i minst en förbättringsgrupp där de har ett visst område och lyfter 
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förslag och problem. Förbättringsgrupper och tavelmöten påverkar organisationen positivt 

eftersom de inom grupperna kan komma fram till ett förslag som de sedan har mandat att 

införa på kliniken utan att behöva gå via ledningen. Hen anser att det har fått ökade 

befogenheter att genomföra förändringar och komma med förslag, men att det dagliga arbetet 

med scheman och patienter inte styrs så mycket av dem själva. Samarbetet mellan 

medarbetarna fungerar bra. Till skillnad från andra ställen så anser personen att det inte finns 

några hierarkier på kliniken, inga grupperingar och att de har ett bra och öppet klimat även 

mellan olika yrkeskategorier. Samarbetet med ledningen är också bra. De jobbar mycket 

tillsammans i det dagliga arbetet vilket gör att det inte känns hierarkiskt och det främjar deras 

samarbete. Det är tydligt vem som ska göra vad på avdelningen och alla är medvetna om vilka 

arbetsuppgifter de ansvarar för. Respondenten anser även att de har bra koll på vilka olika 

kompetenser medarbetarna har och vad de har för arbetsuppgifter. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Arbetsuppgifterna blir enklare att utföra när de arbetar med Lean, det eftersom ledningen 

stöttar till ständiga förbättringar och att de hela tiden försöker utveckla arbetssättet. Andra 

ställen intervjupersonen arbetet på har varit mer nöjda med det arbetssätt de redan har och 

sagt: “så här har vi alltid gjort”. Personen hävdar att ledningen visar mer att de litar på de 

anställda och vågar delegera mer arbete. Angående feedback anser personen att de skulle 

kunna bli mer frekvent, men att de får en del feedback idag. Arbetsuppgifterna är 

stimulerande, det eftersom de är mycket variation och att de får möjlighet att utvecklas och 

lära sig nya saker. Engagemanget anser hen ökar av Lean eftersom de själva får vara med och 

påverka förändringar och känna sig delaktig. Personen anser att Lean kan leda till en del stress 

då de alltid ska försöka förbättra sig och aldrig känna sig nöjd, men att förbättringen i sig kan 

leda till att stressen minskar i slutändan. 

 

Kundvärde 

De arbetar för att minska väntetider för remittenter och patienter. Det genom att minska på 

onödigt arbete för att hinna undersöka fler. Kundvärdet mäts i form av en patientenkät, men 

de har även skickat ut enkäter till sina remittenter. Personen anser Lean har medfört att 

kvaliteten på arbetet har blivit bättre och att väntetiderna minskat vilket medfört nöjdare 

kunder. 
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Jämt flöde, flaskhalsar 

Patientflödet anser personen blir mer jämnt och snabbare med hjälp av Lean. Det försöker se 

till hela flödet, inte bara flödet inom deras klinik och de tittar på vad de kan påverka innan de 

kommer till deras klinik samt hur de blir för dem efter. Hen anser att arbetet har blivit mer 

standardiserat vilket är positivt, då de undviker att fel och oklarheter uppstår. 

 

Sammanfattningsvis 

Personen är mycket positiv till Lean på sjukhus. Det för att de tar hänsyn till medarbetarnas 

synpunkter och de anställda får känna delaktighet. Ibland anser personen att Leanarbetet kan 

leda till att det dagliga arbetet hamnar i skuggan, men det är främst när det är mycket att göra.  

 

4.6 Respondent 6, klinik 2 

Intervjupersonen har arbetat på kliniken i ca 11 år. Personen har därför arbetat i 

organisationen innan Lean implementerades. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetarna sker muntligt, men de använder sig även av 

mailfunktioner och messengerfunktioner där det skickar meddelanden till varandra. De har 

även arbetsplatsträff en gång i veckan och däremellan ringer de varandra vid behov. 

Intervjupersonen anser att kommunikationen mellan medarbetarna fungerar bra. 

Kommunikationen med ledningen fungerar enligt intervjupersonen mycket bra. Ledningen är 

synlig, vilket gör det lätt att kommunicera. Ledningen är mycket lättillgänglig och därför är 

det lätt att kunna kontakta dem vid behov.  

 

Teamwork 

Intervjupersonen tycker sig se förändring i samarbete mellan medarbetarna i och med 

implementeringen av Lean. Ett verktyg som används flitigt är de kliniken kallar Leantavlorna. 

På dessa tavlor kan hen se att olika sammansättningar av grupper tar sig an de olika 

Leanprojekten och att dessa innehåller anställda från flera yrkesgrupper. Det varierar vilka 

som arbetar ihop. Personen anser att dessa Leanprojekt påverkar hela organisationen genom 

att gruppen blir mer sammansvetsad och medarbetarna har en bättre förståelse för varandra. 

Även vad gäller samarbetet med ledning tycker intervjupersonen det fungerar mycket bra. Det 

är många chefer som vågar delegera och lita på sina anställda. Samtidigt är cheferna bra på att 
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stötta och hjälpa till i arbetet. Hen har i ett arbete behövt tagit svåra beslut och tycker att 

ledningen där stod bakom hen och stöttade samt var behjälpliga. Samarbetet har förbättrats 

sedan de valde att börja arbeta med Lean.  

 

Trivsel hos medarbetare 

Intervjupersonen känner sig delaktig i Leanarbetet och har bland annat fått gått en utbildning 

där personen fick vara med och ta fram en rapport. Hen ser sig själv som mycket delaktig i 

arbetet och har vidareutvecklat vissa delar som förbättringsarbeten utförts på. 

Intervjupersonen tycker att de har fått ökade befogenheter att styra sitt egna arbete. Detta 

genom att enhetschefen delegerar många arbetsuppgifter och litar på att medarbetarna 

kommer utföra dessa på ett bra sätt. Innan Lean var flera uppgifter tvungna att förankras med 

ledningen. Många beslut som tidigare har gått via ledningen anser personen få ta på egen hand 

nu.  Intervjupersonen tycker att arbetsuppgifterna har blivit lättare att utföra då de har en 

större helhetssyn. Hen har idag en helt annan överblick och även om det ställer större krav är 

det utmaningar som personen får hjälp med från annan personal. Ledningens kontroll tycker 

hen är bättre vid arbete med Lean. Processerna har förbättrats och ledningen kan därför lättare 

se hur organisationen fungerar och hur den ligger till. Kontrollen har ökat i positiv bemärkelse 

enligt intervjupersonen. Personen tycker att bra och tillräcklig feedback ges, detta genom 

lägesrapporter, både muntliga och skriftliga. Personen känner stimulans av sina 

arbetsuppgifter genom att vara med att utveckla organisationen och att de hela tiden arbetar 

med ständiga förbättringar. De jobbar både för att organisationen, medarbetarna och 

patienterna ska må bra. Detta tror hen Leantavlorna hjälper till att förmedla. Nu ser de att alla 

medarbetare jobbar med att förbättra. Även ett ökat engagemang finns hos intervjupersonen, 

detta då hen kan se resultat av sitt arbete med Lean. Personen tycker att det ökade ansvaret 

gör att hen ibland upplever det stressigt, men samtidigt finns hjälp att få i dessa situationer. 

Intervjupersonen tycker att de har bra insyn i vad andra yrkesgrupper gör och vilken 

kompetens de besitter.  

 

Kundvärde 

De arbetar med kundnöjdhet genom att erbjuda tider och tillgänglighet samt rätt kompetenser. 

Formulär skickas innan operation, men också ett år efter. Dessa mäts och åtgärder vidtas när 

patienter inte är nöjda. Kundnöjdheten mäts regelbundet. Kvaliteten har påverkats genom att 

remisserna blir bedömda snabbare samt att rätt kompetens då kan bokas till patienten. 

Patienten får information hemskickad inför sitt besök och vid beslut om operation får 



 31 

patienten vara med och önska när denna ska ske. Patienten får även gå på informationsmöten 

inför operation. Detta har förbättrats i och med Lean anser intervjupersonen.  

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Personen menar att de identifierar var problemen finns utifrån detta kallas grupper in vid 

behov. Förslag ges på förändringar och personer samt chefer som berörs kontaktas. Ibland 

testas förslag innan de implementeras helt. Ibland anser hen att flaskhalsar uppstår då vissa 

arbetsuppgifter hos andra personer inte sker kontinuerligt vilket tanken är, men att detta är 

något som Leanarbetet fokuserar på och redan förbättrat i viss mån. Vid frågor angående 

patientflödet anser intervjupersonen att de har lyckats förkorta tiden från att patienterna får 

remiss till att de kommer in på avdelningen. Flera besök kan även slås ihop, patienten behöver 

därför inte komma till sjukhuset lika ofta. Personen anser att de idag arbetar mer 

standardiserat.  

 

Sammanfattningsvis 

Personen tycker Lean arbetet fungerar bra inom organisationen. Hen anser att chefer och 

ledning visar noga på vad som ska göras och att alla får vara med och ha insikt i arbetet. Hen 

tycker även att positiva resultat har visat sig i och med Lean.  

 

4.7 Respondent 7, klinik 2 

Personen har arbetat på sjukhuset i 18 år och på denna avdelning i 10 år. Hen har varit 

anställd både innan och efter implementering av Lean. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

De anställda pratar ofta igenom om det är något speciellt som har hänt eller ska ske under 

dagen på morgonen. I journalsystemet finns även en messengerfunktion som de kan använda 

sig av för att kommunicera. Vilket intervjupersonen tycker fungerar bra. Generellt tycker hen 

att kommunikationen mellan medarbetarna fungerar bra. Även mellan ledningen och 

medarbetarna fungerar kommunikationen bra. De har APT varje vecka där saker kan tas upp.  

 

Teamwork 

Samarbetet mellan medarbetarna fungerar bra enligt intervjupersonen. Idag gör de olika 

yrkesgrupperna mer arbete ihop, vilket gör det lättare att samarbeta. Samarbetet mellan 
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ledning och medarbetare tycker personen också fungerar bra. Lean har gjort att vissa 

arbetsuppgifter har blivit smidigare. De saker som förbättringsarbeten utförts på har blivit 

lättare efteråt. Ledningen tycker hen är mer med i verksamhetstänket. Chefen har mer insyn i 

arbetet. Feedback ges i hög grad kring Leanarbetet, men även i de andra arbetsuppgifterna har 

ledningen börjat blivit bättre på att ge feedback. Personen anser sig ha bra koll på andra 

yrkesgrupper vad gäller arbetsuppgifter och kompetens.  

 

Trivsel hos medarbetare 

Intervjupersonen tycker att medarbetarna får vara med och påverka Leanarbetet. De har till 

exempel fått gå på en Leanutbildning och varit med på Leandagar. Även innan Lean arbetade 

de med förbättringsarbeten, men idag struktureras det upp mer. Varje månad har de 

Leanmöten där saker kan diskuteras. Personen tycker att medarbetarna har befogenheter att 

styra sitt eget arbete och att ledningen är mycket tillåtande när medarbetarna vill arbeta med 

förbättringar inom ett område. Personen känner stimulans av sina arbetsuppgifter genom att 

hen får lära sig nya saker varje dag. Hen har många olika funktioner på sin arbetsplats vilket 

är utvecklande. Engagemanget hos personen har ökat efter Leanimplementeringen. Personen 

tycker att det engagerar när hen får arbeta med förbättringar kring det som tidigare upplevts 

fungera dåligt. Lean har medfört att rätt person gör rätt sak vilket har en positiv inverkan på 

stress.  

 

Kundvärde 

För att öka kundnöjdheten försöker de vara mer tillgängliga och arbetar med att alla ska bli 

bokade inom vårdgarantin. Kundnöjdhet mäts genom generella patientenkäter. De har även 

haft studenter som har studerat hur patienterna upplever tillgängligheten. Vissa patientgrupper 

har register där patienterna får enkäter hem och följs upp. Patientkvalitén anser 

intervjupersonen har ökat. Personen tycker att kunden får vara med och påverka sin 

behandling i viss grad, men vissa delar av avdelningen behandling är standardiserad efter 

läkningsprocessen.  

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det händer dagligen att det förekommer flaskhalsar på avdelningen. Händer det något 

oförutsägbart eller att läkarna på avdelningen behöver mer tid än förväntat kan det 

förekomma väntan. Patientflödet har blivit bättre av Leanarbetet. De håller kommunikation 
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mellan nybesök och operationsplaneringen. Intervjupersonen anser att de i och med 

Leanarbetet har börjat arbeta mer standardiserat.  

 

Sammanfattningsvis 

Intervjupersonen är positiv till Lean och anser att det förbättrar patientflödet och underlättar 

de dagliga arbetet. 

 

4.8 Respondent 8, klinik 2 

Intervjupersonen har arbetat på avdelningen i 14 år. Hen har även arbetat i organisationen 

innan Leanimplementering. Intervjun genomfördes 2017-05-09. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare sker genom APT varje vecka. Alla olika yrkesgrupper 

har även ett gemensamt möte en gång i månaden för allt gemensamt arbete. Mycket av 

kommunikationen sker i övrigt via mail för intervjupersonen. Hen tycker att 

kommunikationen sker bra mellan medarbetarna. Allmänt tycker personen att de har väldigt 

tillgängliga chefer på avdelningen och dörren in till närmsta chef står alltid öppen. Högre 

chefer kommer oftas dagligen ner på avdelningen, vilket gör dem tillgängliga. Även 

Leantavlorna fungerar som ett kommunikationsverktyg.   

 

Teamwork 

Intervjupersonen anser att de blivit bättre på att stötta varandra. Det är mycket mer samarbete 

mellan de olika yrkesgrupperna. Medarbetarna har friare händer och det känns som om 

ledningen litar på de anställda. Hen anser därför att samarbetet mellan ledning och 

medarbetare har förbättrats. Nu fokuserar alla på samma saker mer och jobbar mer ihop på 

avdelningen. Ledningen har bättre koll och ser mer vad som sker på avdelningen.  

 

Trivsel hos medarbetare 

Personen anser att medarbetarna efter Leanimplementering är mer delaktiga i besluten på 

arbetsplatsen och att det är lättare att göra sin röst hörd. Det är även en annan gemenskap nu, 

speciellt mellan olika yrkesgrupper. Personen känner sig delaktig i hur arbetet kring Lean ser 

ut. Verktyg inom Lean såsom tavelmöten har påverkat organisationen positivt, de har gjort att 

alla yrkesgrupper kan se varandras arbeten. De har fått ökade befogenheter att styra sitt egna 



 34 

arbete. Det har blivit mer att arbeta med i och med Leanarbetet, men det har gjort att det är 

mycket mer strukturerat och därför fungerar vissa arbetsuppgifter lättare. Intervjupersonen 

tycker att de får mer feedback nu. Personen känner stimulans av sina arbetsuppgifter. Detta 

för att de får resultat av vad gruppen kan åstadkomma när de jobbar tillsammans. Även 

engagemanget har ökat av Leanarbetet. Personen har fått mer jobb att sköta efter 

Leanimplementering, men de har blivit ett effektivare arbetssätt, vilket gör att hen inte känner 

att stressnivå påverkas.  

 

Kundvärde 

De arbetar med att vara mer tillgängliga för kunderna, de kommer gå ut med enkäter som 

handlar om hur de tycker bemötandet fungerar. Inom vissa patientgrupper finns register som 

används för att följa upp patienter efter deras behandling. Ett exempel är patienter som 

opererar in nya höfter. Dessa skickas det ut enkäter till efter behandling. I dessa mäts 

nöjdheten i att få en ny protes. De har nyligen haft en student på avdelningen som har gjort 

arbeten kring hur patienter upplever vissa delar. Personen anser att vården har blivit bättre för 

kunderna. Kunderna kan i viss mån påverka sin behandling. De har mer insyn i den och kan 

bland annat mer vara med och påverka vilken tid de vill blir behandlade.  

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Idag finns en mycket bättre struktur i arbetet vilket påverkar flödet positivt. Ibland vid 

inbokning av möten kan det vara svårt att få tag i lokal. Annars upplever personen inte att det 

finns mycket flaskhalsar i flödet. Några förbättringsarbeten handlar om att öka 

tillgängligheten för ett förbättrat patientflöde. Hen upplever att patientflödet har blivi bättre av 

att arbeta med Lean.   

 

Sammanfattningsvis 

Respondenten anser att Lean har lett till att samarbetet har förbättrats. De har blivit mycket 

bättre på att stötta varandra i arbetet. Hen anser att kliniken och kundvärdet förbättras av 

Lean. 

4.9 Respondent 9, klinik 3 

Intervjupersonen har arbetat tio år på sjukhuset och var med innan Lean implementerades. 

Intervjun genomfördes 2017-05-05. 
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Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare sker via mail, möten och Leantavlor. Det fungerar 

relativt bra, men ibland får de inte till möten och då brister kommunikationen en aning. 

Kommunikationen med ledningen sker också via mail, möten och Leantavlor och den 

fungerar bättre nu än vad den gjorde innan. 

 

Teamwork 

Samarbetet mellan medarbetare har alltid varit bra här. Det är ingen större skillnad än innan 

de arbetade med Lean. Vi arbetar i större grupper nu, vilket gör att det blir lite svårare att 

hålla ihop arbetet. Samtidigt känner de en större grupptillhörighet, men att de blir mindre 

flexibla och ibland blir det svårt med kommunikationen för att alla inte kan delta på möten 

samtidigt. Samarbetet med ledningen har blivit bättre med införandet av Lean. Ledningen är 

mer medvetna om vad medarbetarna gör och kontrollen har ökat. Det anser respondenten är 

positivt eftersom mer information når ledningen nu. Det har blivit tydligare vem som äger 

olika frågor på kliniken när Lean införts. Innan var det lätt hänt att olika frågor hamnade 

mellan stolar och ej blev besvarade och lösta. Hen tycker att de har bra koll på varandras 

kompetenser och arbetsuppgifter på kliniken, vilket hen anser är viktigt. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Respondenten anser sig ha bra koll på klinikens Leanarbete och vad det innebär. Hen menar 

att innehållet i arbetsuppgifterna har förändrats och det har blivit mer effektivt och de har 

bättre koll nu än innan Lean. De har möjlighet att vara med och påverka innehållet och 

riktningen på Leanarbetet. Intervjupersonen känner sig också delaktig i arbetet. 

Engagemanget ökar med Lean det eftersom hen känner att det finns mer möjlighet att vara 

med och påverka förändringar på kliniken och komma med nya förbättringsförslag. Personen 

menar att vissa har upplevt ökad stress av att det blivit mer deadlines i och med Lean, men att 

förändringsarbetet i slutändan leder till reducerad stress i det dagliga arbetet. 

 

Kundvärde 

Arbetet är mer strukturerat runt avvikelser och det läggs mer vikt vid att undersöka och 

reducera avvikelser nu än innan. Det leder till att de kan leverera en högre kvalitet till 

kunderna. De mäter genomloppstiden för prover och det mäter hur korrekta analyser de gör 

för att kunna garantera en högre kvalitet. Kvaliteten för kunderna har blivit bättre i och med 

att genomloppstiden blivit kortare så att de kan erhålla svar snabbare än innan. Lean medför 
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att de arbetar mer med att involvera kunden i processen. De får vara med och ge önskemål om 

förändringar som förbättrar för dem och de skickar ut enkäter till kunderna. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Flödet på kliniken har blivit snabbare, det eftersom de jobbar mer effektivt nu än innan Lean 

på grund av förändringar och förbättringsförslag. 

 

Sammanfattningsvis 

Intervjupersonen anser att arbetet har underlättats efter att Lean införts. Strukturen på 

förändringsarbetet har blivit mycket bättre och problem löses mycket snabbare än innan. 

Verktyg för att kommunicera kring problem som uppstår underlättar kommunikationen 

mycket. Dock kan de ibland mäta saker som är irrelevant anser hen. 

  

4.10 Respondent 10, klinik 3 

Personen har arbetat på avdelningen i ca 3 år. Intervjun genomfördes 2017-05-11. 

 

Kommunikation 

Varje dag har de möten som de kallar surrmöten. Sen har de varje vecka APT och 

områdesmöten har de en gång i månaden. Utöver det pratar de anställda med varandra på 

kliniken. Kommunikationen fungerar bra och personen tycker att surrmötena är viktiga. 

Kommunikationen med ledningen tycker hen fungerar bra och cheferna sitter nära och är 

tillgängliga för de anställda. 

 

Teamwork 

Samarbetet mellan de anställda tycker personen fungerar mycket bra. De har blivit bättre då 

hen upplever att de har bättre koll på läget och kan lättare planera. Samarbete mellan ledning 

och medarbetare tycker fungerar bra och det är mycket mer öppen dialog. De anställda har bra 

koll på varandra vad gäller kompetens och arbetsuppgifter. Detta gör det lättare att hjälpa 

varandra i dagliga arbetet.  
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Trivsel hos medarbetare 

Personen tycker att de anställda har fått vara med och påverka Leanarbetet. Personen tycker 

att medarbetarna har fått ökade befogenheter att vara med och styra sitt eget arbete. 

Arbetsuppgifterna har blivit lättare att utföra då de har bättre koll på vad som ska göras. 

Ledningen har bra koll och kan hjälpa till vid behov. De får bra med feedback, men de kan 

alltid vara mer anser hen. Arbetet på avdelningen är ganska rutinmässigt därför stimuleras 

personen extra av att arbeta med vissa andra projekt som Lean har fört med. Stressnivå tycker 

hen har minskat. Nu ser det hur mycket som finns att göra vilket kan vara stressigt, men 

samtidigt kan de planera efter allt det arbetet som finns vilket gör det lättare och mindre 

stressigt.  

 

Kundvärde 

Vid vissa avvikelser tas kontakt och då diskuteras varför och hur dessa avvikelser ska 

åtgärdas. De utgår mycket från sina avvikelser för att kunna förbättra. Kunderna har chans att 

vara med och ha önskemål på bland annat vilka prover som bör prioriteras.   

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det finns tillfällen då det kan vara väldigt mycket prover och vissa apparater är upptagna. 

Detta sker inte vanligtvis och hen upplever att de har ganska bra flöde. Då alla startar på 

samma tid kan det ibland upplevas att det är lite trångt i lokalerna. Kvaliteten anser personen 

har ökat i och med Lean. De kan lättare se om prover ligger utanför svarstid och liknande. 

Detta gör att de kan åtgärda problem snabbt.  

 

Sammanfattningsvis 

Personen tycker att Lean har fungerat bra i deras verksamhet och att det behövs. Det har lett 

till att medarbetarna själva har bättre koll på vad de håller på med. Leantavlorna har fungerat 

bra och varit till hjälp i verksamheten. Det gör det lättare att mäta resultat och göra det synligt 

för alla.  

 

4.11 Respondent 11, klinik 3 

Intervjupersonen har arbetat på kliniken i ett år. Hen har arbetat med Lean på andra sjukhus 

och innehar “black-belt” inom Lean. Intervjun genomfördes 2017-05-08. 
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Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetare sker via vanliga möten och tavelmöten. Tavelmötena 

fungerar riktigt bra där de planerar och strukturerar arbetet. Generellt sett så fungerar 

kommunikationen mellan medarbetare bra. Kommunikationen mellan ledningen sker via 

mail, möten och tavelmöten. Ledningen är med och ser hur dagen ser ut för alla vilket är 

positivt och gör att de får en god kommunikation. 

 

Teamwork 

Respondenten anser att medarbetarna får vara med och påverka Leanarbetet mycket. Dels via 

brainstorming inför projekt, men även via dagliga mötena där de diskuterar hur det kan utföra 

arbetsuppgifterna lite bättre hela tiden. Hen anser även att de har bättre koll på vad de ska 

göra under dagen och det är tydlig arbetsfördelning. De arbetar med verktyg som tavlor, “att 

göra listor” och brainstorming. De strävar efter att få fram vad de kan göra bättre och målet är 

att hela tiden förbättras. Det medför att kliniken hela tiden blir bättre. Samarbetet mellan 

medarbetare fungerar bra. Ett viktigt verktyg här har varit brainstorming som medfört att det 

fått en mer öppen kultur och samarbetat bättre mellan olika yrkesgrupper. Samarbetet med 

ledningen fungerar också mycket bra. De har en ömsesidig dialog där ledningen ställer krav 

på medarbetarna, men de är också tydliga med vilka krav de ställer på ledningen vilket 

fungerar bra. Personen anser också att medarbetarna känner att de är mer ägare av arbetsflödet 

och har bättre insikt om vad som ska levereras och att de själva kan göra förändringar lättare 

nu än innan Lean. Ledningens ansvar har inte förändrats i grunden, men det känns som de 

litar mer på medarbetarna och låter oss äga arbetsflödet mer själva. Respondenten anser att 

medarbetarna har god koll på varandras kompetenser och arbetsuppgifter. 

 

Trivsel hos medarbetare 

Personen har bra koll på avdelningens Leanprojekt och är även med och leder projekt inom 

Lean. Hen anser att de får en bättre överblick över arbetsuppgifterna när de jobbar med Lean. 

De känner också att det finns möjlighet att påverka beslut och göra skillnad. Tavelmöten är 

roligt eftersom de får diskutera i grupp och göra arbetsmiljön bättre. Respondenten anser att 

de dagliga arbetsuppgifterna blir mycket enklare vid arbete med Lean. Problem löses mycket 

snabbare än innan. Feedbacken från ledningen anses vara kontinuerlig och bra och sker via 

tavelmöten. Intervjupersonen upplever stimulans av arbetsuppgifterna och det är till stor del 

på grund av Lean. Det eftersom de nu kan planera och strukturera sitt arbete enklare, vilket 

leder till att det blir tid över för annat som personlig utveckling till exempel. Engagemanget 
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ökar av att arbeta med Lean, det eftersom de arbetar med att sätta individen och gruppen i 

fokus vilket motiverar medarbetarna. Stressen har minskat när det börjat arbetat med Lean för 

att de har mer koll på vad som händer och vad som ska utföras under dagen. 

 

Kundvärde 

De strävar efter att korta ned svarstiderna för att öka kundvärdet. Om det kommer in prover 

som är mer akuta kan de färdigställa dem snabbare för att öka kundvärdet. De har 

regelbundna möten med kunden där de diskuterar vad de kan göra bättre. De mäter också sina 

svarstider för att se hur de utvecklas. Kvaliteten för kunderna har ökat eftersom kliniken har 

mindre avvikelser och snabbare svarstider. 

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Det händer på kliniken att det uppstår väntetider. Ibland saknas det instrument och så vidare. 

De arbetar med dessa väntetider och försöker kombinera arbetet för att effektivisera det. Det i 

kombination med dagliga möten vilket främjar kommunikation har lett till att 

genomloppstiden blivit kortare och de kan leverera snabbare svar. Arbetet har även lett till att 

det går åt mindre resurser till olika moment, vilket frigör tid till andra uppgifter som 

utvecklingsarbete. 

 

Sammanfattningsvis 

Överlag är personen mycket positiv till Lean och ser det som en stor möjlighet till att arbeta 

smidigare, få mindre stress och ett bättre arbetsklimat med god kommunikation. 

 

4.12 Respondent 12, klinik 3 

Personen har arbetat på avdelningen i 7 år. Intervjun genomfördes 2017-05-08. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan medarbetarna sker vanligen muntlig och via möten. De har efter 

automatisering mindre naturlig kommunikation mellan varandra, men respondenten upplever 

att det är något det arbetar med. Kommunikationen mellan medarbetarna och ledningen 

upplever intervjupersonen fungerar bra. Varje tisdag har de möten med alla på avdelningen 

och varje dag har de kortare möten de kallar för Surrmöten, vilka en av cheferna håller i. 
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Teamwork 

Respondenten tycker att medarbetarna har blivit mycket bättre på att stötta varandra i det 

dagliga arbetet. Detta har surrmötena bidragit till tror hen. Samarbetet mellan medarbetarna 

och ledning tycker personen fungerar bra och medarbetarna vågar säga vad de tycker. 

Personen anser sig ha ganska bra koll på andra medarbetares arbetsuppgifter och kompetens.  

 

Trivsel hos medarbetare 

Respondenten anser att hen har fått varit väldigt delaktig i hur Leanarbetet ser ut på 

avdelningen. Arbetet har förenklats en del av att de samarbetar och har mer koll. Ledningen 

har fått mer inblick och tack vare möte upplever personen att de ser mer hur arbetet fungerar. 

Hen upplever att tillräckligt med feedback ges. Stimulans i arbetsuppgifter upplevs, men detta 

beror mycket på att personen själv tar initiativ att utvecklas i sitt arbete och lära sig nya saker. 

Personen upplever att ledningen är stöttande i detta. Engagemanget tycker hen ökar av att 

arbeta med Lean genom att medarbetarna känner att de kan vara med och påverka. Personen 

tycker att stressen minskar då hen tycker sig ha bättre koll, vilket är viktigt för respondenten.  

 

Kundvärde 

De arbetar med svarstiderna. De mäter svarstiderna kontinuerligt och då undersöks hur många 

svar som har givits inom rätt tid. De mäter också sin kundnöjdhet genom ett avvikelsesystem. 

Det finns dokumenterat vad som går fel och i vilken del av kedjan det gå fel. Kvalitén för 

patienten upplevs enligt intervjupersonen bättre då de jobbar mycket med att effektivisera. 

Kunden har viss delaktighet. Till exempel fanns tidigare önskemål om att fler prover skulle 

läsas vid viss tidpunkt, vilket resulterade i att de ändrade delar av sin arbetstid efter detta.  

 

Jämt flöde, flaskhalsar 

Personen upplever inga direkta flaskhalsar i flödet. Ibland kan det vara en del väntan på 

maskiner som tar kort på plattorna, men detta för att kort ska tas i ett visst ögonblick för att 

bidra till patientkvalitet. Hen upplever att svaren är av högre kvalitet, även om det ibland kan 

ta lite längre tid än tidigare att få fram dem. De har enligt personen börjat arbeta mer 

standardiserat efter implementeringen.   
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Sammanfattningsvis 

Intervjupersonen anser att Lean bidragit till positiva faktorer som: bättre samarbete mellan 

medarbetare, ökad delaktighet för medarbetarna och att alla stöttatar varandra på kliniken 

(inkluderat ledningen).  

 

4.13 Syntes av intervjuer  

För att förtydliga och sammanfatta den erhållna data från intervjuerna presenteras en 

sammanställning av resultatet ovan i Tabell 1 där de vanligaste svaren presenteras.  

 

1. Vad är din position på 

arbetsplatsen? 

Sekreterare, läkare, sjuksköterska, biomedicinskanalytiker 

2. Hur länge har du arbetat på detta 

sjukhus? 

Den tillfrågade har arbetat mellan 1-18 år på sjukhuset. 

3. Har du arbetat inom organisationen 

innan Leanimplementering? 

Fyra personer har inte arbetat på kliniken innan Lean 

implementerats, tre av dem har arbetat på andra 

kliniker/sjukhus som inte haft Lean och en person har bara 

varit anställd på sjukhus som arbetat med Lean. Resterande 

åtta personer var anställda innan Lean infördes. 

3b. Hur förändras ansvarsområden 

vid implementering av Lean? 

Ansvarsområdena ser överlag likvärdiga ut. Det är tydligare 

vem som gör vad, men nya ansvarsområden inom Lean och 

förbättringsarbeten tillkommer vi implementeringen. 

4.Vad vet du om avdelningens 

Leanarbete? 

Samtliga respondenter anser sig ha bra koll på avdelningens 

Leanarbete. 

5. Hur sker vanligen 

kommunikationen mellan er 

medarbetare? Hur brukar det 

fungera? 

Kommunikationen sker via webbsida, vanliga möten, mail, 

tavelmöten och lunchmöten. Respondenterna är enig om att 

samarbetet fungerar bra. Och att det är skillnad sedan Lean 

implementerats. 

6. Hur sker vanligen 

kommunikationen mellan 

medarbetare och ledning? Hur brukar 

det fungera? 

Kommunikationen sker vanligen via webbsida, mail, 

tavelmöten och vanliga möten. Samtliga är eniga om att 

ledningens kommunikation är bra. Tio personer nämner att 
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den blivit mycket bättre med Lean, medan två anser att den 

alltid fungerat. 

7. På vilket sätt anser du att du varit 

med och påverkat hur Leanarbetet ser 

ut? 

Alla intervjuade anser att det finns mycket utrymme att 

påverka Leanarbetet och få sin röst hörd. Det sker via olika 

förbättringsgrupper, tavelmöten och brainstorming.  

8. Vilka verktyg har ni arbetat med 

inom Lean och hur har det påverkat 

organisationen? 

Samtliga nämner Leantavlan som ett verktyg, vilket de 

anser har lett till: bättre kommunikation, bättre 

sammanhållning, mindre stress, lättare/effektivare 

problemlösning, ökad delaktighet och bättre överblick av 

arbetet. 

9. Tycker du att ni medarbetare har 

fått ökad befogenhet att styra ert eget 

arbete? 

Tre personer anser att befogenheterna är detsamma i de 

dagliga uppgifterna. Nio intervjuade upplever att det fått 

ökad befogenhet och mer tillit från ledningen i och med 

Lean. Samtliga anser att de fått ökade befogenheter vad det 

gäller förbättringsarbetet. 

10. Hur anser du att samarbetet 

mellan er medarbetare fungerar efter 

implementering av Lean? 

Respondenterna är eniga om att samarbetet mellan 

medarbetare fungerar bra. De menar att Lean medför att det 

blir enklare att samarbeta i och med att det avsätts tid för 

möten och arbete i grupp. Nio personer nämner även att det 

blivit en mer öppen kultur efter Lean implementerats. Tre 

nämner att det är mindre hierarkier mellan yrkesgrupper 

efter Lean. 

11. Hur anser du att samarbetet 

mellan er medarbetare och ledning 

fungerar efter implementering av 

Lean? 

De intervjuade är även eniga om att samarbetet med 

ledningen fungerar bra. De menar att Lean medför att 

ledningen är mer tillgänglig, syns mer än innan och att det 

är lättare att lyfta problem. Tre anser även att Lean bidrar 

till att det är mindre hierarkier.  

12. Anser du att dina dagliga 

arbetsuppgifter har blivit lättare eller 

svårare att utföra? Hur då? 

Majoriteten av respondenterna anser att deras 

arbetsuppgifter är enklare att utföra eftersom arbetssättet 

hela tiden förbättras. Två anser att det inte blivit någon 

skillnad. Ingen anser att deras uppgifter blivit svårare. 
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13. På vilket sätt anser du att 

ledningens kontroll har påverkats? 

Samtliga anser att ledningens kontroll ökat i positiv 

bemärkelse. De är nu mer insatta i processerna och har en 

bättre överblick om vad som händer i arbetet. 

14. Tycker du att du får tillräckligt 

med feedback från ledningen? 

Tio personer anser att de skulle uppskatta mer feedback 

från ledningen angående sitt dagliga arbete. Två stycken 

anser att det får tillräckligt med feedback. 

15. Känner du stimulans av dina 

arbetsuppgifter? På vilket sätt? 

Samtliga tillfrågade känner stimulans av sina 

arbetsuppgifter. Vanligaste anledningarna är för att 

uppgifterna är: varierande, utmanande/utvecklande och att 

de känner sig delaktiga. 

16. Hur anser du att ditt engagemang 

påverkas av att arbeta med Lean? 

Samtliga av de tillfrågade menar att engagemanget ökar på 

grund av Lean. Det för att de känner en större delaktighet, 

bättre stämning mellan personalen, mer struktur och 

kontroll över arbetet samt en mer involverad ledning. 

17. På vilket sätt har positioner på 

arbetsplatsen påverkats av Lean? 

En person menar att positionen har förändrats i och med att 

strukturen på arbetsplatsen gjorts om. Resterande innehar 

samma positioner bara det att det blivit tydligare 

ansvarsområden och vem som äger olika frågor. 

18. På vilket sätt påverkar 

implementeringen av Lean anställdas 

stress? 

Den sammanlagda stressen minskar enligt de flesta. Det 

eftersom de jobbar smartare på klinikerna och tar tag i 

problemen. Två intervjuade nämner att själva 

implementeringen orsakar stress. Tre nämner även att de 

ibland känner att de inte hinner med Leanarbetet vilket 

också är stressande. 

19. Vad för slags tillfällen finns då du 

inte kan utföra ditt arbete pga att du 

måste vänta på en annan person, lokal 

eller material? Hur ofta? 

Alla nämner att det finns tillfällen då de måste vänta, men 

att dessa tillfällen har minskat. De nämner att de arbetar 

med att reducera avvikelser. 

20. Hur har patientflödet/arbetsflödet 

påverkats av Lean? 

Samtliga respondenter säger att Lean har medfört att flödet 

blivit snabbare. 
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21. Hur anser du att ni arbetar med att 

öka kundnöjdhet? 

Respondenterna nämner att de strävar efter att förkorta 

väntetider och svarstider för patienter och remittenter. De 

arbetar även med att förbättra kvaliteten på arbetet för att 

öka patientsäkerhet. De åker även till andra städer och gör 

undersökningar för att patienter ska slippa åka. 

22. Mäts kundnöjdhet idag? På vilket 

sätt? 

Kundnöjdheten mäts i form av enkäter. 

23. På vilket sätt påverkar 

implementeringen av Lean kvaliteten 

sett ur ett patientperspektiv? 

Kvaliteten ökar. Det blir mindre väntetider och bättre 

kvalitet på arbetet som utförs. 

24. På vilket sätt involveras kunden i 

sin behandling vad gäller löpande 

information och möjligheten att vara 

med och påverka sin behandling? 

De arbetar med att informera patienten/kunden 

kontinuerligt. I remissen ger de ut information angående 

hur patienten kan förbereda sig inför ett besök. En klinik 

involverar sin kund i processen genom att låta den vara 

med och påverka förändringar. 

25. Vilken insyn har du i andras 

arbetsuppgifter och kompetens hos 

medarbetare med annan titel än dig? 

Samtliga anser sig ha god kunskap om andras kompetenser 

och arbetsuppgifter. Nio anser att det öppna klimatet som 

uppstår på grund av Lean medför att barriärer mellan 

arbetsgrupper blivit mindre, vilket leder till mer insyn. 

26. Är arbetet mer standardiserat 

efter Lean implementering? Hur? 

De arbetar mer standardiserat med Lean för att reducera 

misstag och avvikelser. Checklistor används vid 

undersökningar för att inget ska glömmas bort och andra 

riktlinjer för hur arbetet ska utföras finns för att 

effektivisera. 

Tabell 1, syntes av intervjuer 

 

 

 

 



 45 

5 Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna utifrån de teorier och begrepp som 

tidigare presenterats. 

 

Enligt White et al. (2013) uppnår sjukhus som lyckas bra med sitt Leanarbete inte bara 

effektivitets- och kvalitetsförbättringar, utan även förbättringar hos medarbetarna så som: 

minskad stress, ökat engagemang, ökad tillfredsställelse och ökat ansvarstagande. Samtliga 

intervjupersoner anser att deras engagemang ökar av att arbeta med Lean på grund av att de 

känner ökad delaktighet, bättre stämning mellan medarbetare och att kliniken konstant 

förbättras. De trivs även med arbetet och känner stimulans av sina arbetsuppgifter för att det 

känner att det får ta ansvar och utvecklas. Detta kan enligt White et al. (2013) påvisa att 

sjukhuset lyckas bra med sitt arbete med Lean. 

 

Drotz och Poksinska (2014) hävdar att sjukhus bör fokusera på att utveckla en kultur där 

medarbetare uppmanas att påverka förbättringar. Samtliga respondenter anser att de varit med 

och påverkat Leanarbetet och de känner sig alla delaktiga i förändringsarbetet. Samtliga 

intervjupersoner talar om att de strävar efter att öka kvaliteten på arbetet de utför samt 

förkorta väntetiderna för att öka kundvärdet. Detta anser Drotz och Poksinska (2014) är 

nödvändigt för ett sjukhus. Författarna menar också att sjukhusen bör sträva efter att förbättra 

det sociala på arbetsplatsen, vilket alla intervjuade anser att Leanarbetet lett till. Medarbetarna 

nämner att det är en god och förbättrad stämning på kliniken och att det är mycket enklare att 

samarbeta nu. 

 

Alharbi et al. (2012) och Rytterström et al. (2009) påvisar att organisationskulturen på 

svenska sjukhus ofta är konservativ. Det medför hierarkier mellan olika yrkesgrupper. Detta 

var något som tre av intervjupersonerna nämner att de upplevt på andra sjukhus och kliniker. 

De anser att de ser hierarkierna som något negativt och att det hämmar motivationen och 

samarbetet.  Detta styrks av det Fransson-Sellgren et al. (2008) hävdar att hierarkier påverkar 

sjukhus negativt eftersom samarbetet mellan medarbetare tenderar att bli sämre då. Dock 

menar respondenterna att det på den kliniken de arbetar idag inte finns märkbara hierarkier 

och de arbetar mer som ett team även mellan yrkesgrupperna. Savic´ och Pagon (2008) menar 

att det är ledningens ansvar att främja samarbete mellan yrkesgrupper. Samtliga intervjuade 

anser att tavelmötena som ledningen har infört i och med Lean leder till att det blir enklare att 
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samarbeta. Snelgrove och Hughes (2009) samt Brorström och Siverbo (2004) anser att 

kunskap inom olika områden bidrar till en säkrare vård. De påvisar också att olika 

yrkesgrupper bör vara uppdaterade på varandras kompetens och arbetsuppgifter för att det 

främjar samarbete och motverkar hierarkier. Här kan en parallell dras med att samtliga 

respondenter anser sig ha bra insikt i sina kollegors kompetenser och arbetsuppgifter, vilket 

kan vara en anledning till att det inte är några hierarkier på klinikerna. 

 

Medarbetare som inte känner sig nöjda har en negativ påverkan på kvalitén i behandlingen, 

vilket också påverkar patientens upplevelse negativt (Al-Mailam, 2005). Intervjupersonerna 

är eniga om att ur ett patientperspektiv uppnår respektive avdelning högre kvalité. Samtidigt 

känner de att de känner stimulans av sina arbetsuppgifter och att de är engagerade att arbeta i 

en verksamhet som implementerat Lean. Medarbetarna känner att de är delaktiga i hur 

Leanarbetet ser ut och utvecklas. Engagerade och nöjda medarbetare kan därför kopplas till 

att patientkvalitén skulle ha ökat. Även slöseri som tid och rörelse är faktorer som är med och 

påverkar hur tillfredsställelsen hos medarbetarna och patienterna ser ut. Hwang et al. (2014) 

påvisar att om slöseri i form av rörelse och tid kan elimineras ökar produktiviteten och 

därigenom både patient- och medarbetartillfredsställelse. Samtliga respondenter anser att de 

arbetar med att reducera flaskhalsar som bidrar till väntan i flödet. Detta kan därför kopplas 

till det ökade engagemang medarbetarna känner samt den ökade patientkvalitén. Respondent 

4 och Respondent 5 från en avdelning nämner även att de åker till Finnspång och utför 

undersökningar där för att patienterna ej ska behöva ta sig till Norrköping. Detta kan ses som 

ett exempel på att de arbetar med att öka kvalitén för kunden.   

 

Samtliga intervjuade nämner att det ibland uppstår flaskhalsar i processen. Dock menar de att 

det blivit mycket mindre flaskhalsar efter att de börjat arbeta med Lean, eftersom de börjat 

arbeta med avvikelserapportering och att det är enklare att ta upp problem med ledning och 

kollegor på tavelmötena. Enligt Drupsteen et al. (2013) uppstår flaskhalsar inom vården på 

grund av brister i planeringen. Fredendall et al. (2009) hävdar även att det är vanligt att 

avdelningar får vänta på att andra avdelningar ska bli färdiga med ett arbete. 

Intervjupersonerna anser att planeringen, rapporteringen, problemlösningen, 

kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare har blivit bättre kan vara anledningen 

till att kliniken minskat sina flaskhalsar. En respondent nämnde även att de fokuserar mer på 

hela flödeskedjan, tar mer hänsyn till och samarbetar mer med avdelningar som kommer 

innan samt efter dem i processen. Det kan också vara en anledning till de minskade 
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flaskhalsarna. 

 

Samtliga intervjupersoner anser att kommunikationen mellan ledning och medarbetare 

fungerar bra på kliniken. Tio intervjuade menar även att kommunikationen är bättre sedan 

Lean infördes för att ledningen är mer involverade och tillgänglig. Det kan knytas till “daglig 

ledning” och “visuell kontroll” som är metoder för att underlätta kommunikation mellan 

medarbetare och ledning. Det kan innefatta morgonmöten där de planerar dagen och lyfter 

problem, men också ger direkt feedback. Här används tavlor och displayer som hjälpmedel 

(Drotz & Poksinska 2014). En anledning till att respondenterna upplever kommunikationen 

med ledningen som väl fungerande kan vara att de arbetar med dagliga tavelmöten och 

konstant uppföljning där det finns möjlighet att kommunicera med ledningen. Sju intervjuade 

uttrycker att det är en naturlig dialog mellan medarbetare och ledning på mötena. Dock 

hävdade tio stycken av de intervjuade att de gärna skulle få mer feedback från ledningen. Det 

menar Drotz och Poksinska (2014) att tavelmöten ska leda till. Neves och Eisenberger (2012) 

anser att en god kommunikation mellan medarbetare och ledning förbättrar medarbetarnas 

prestationer eftersom de blir sedda. Det kan kopplas till att samtliga av respondenterna anser 

att arbetet med Lean ökar deras engagemang. 

 

Radnor et al. (2011) menar att medarbetare är mer engagerade när de involveras i Lean. En 

anledning till det är att stämningen i gruppen tenderar att bli bättre med Lean. Det för att 

medarbetare får mer utrymme att samarbeta och diskutera i grupp. Det kan kopplas till att 

samtliga respondenter anser att medarbetarnas kommunikation på klinikerna fungerar mycket 

bra. De hävdar även att stämningen i gruppen är god. 

 

På sjukhuset berättade respondenterna att de arbetar med olika förbättringsteam där de delas 

upp i olika grupper och arbetar med olika frågor. Det kan kopplas till det Ulhassan et al. 

(2014) benämner som “Leanteam” vars syfte är att jobba med förbättringsarbete. Teamen är 

viktiga för att underlätta och få ett fungerande samarbete mellan medarbetare. De intervjuade 

medarbetarna anser att deras samarbete på klinikerna fungerar mycket bra eftersom de får tid 

och möjlighet att arbeta i grupp och hjälpa varandra i förbättringsteam. En av respondenterna 

nämnde att det ibland känns som att de inte har tid med det dagliga arbetet för att de ska hinna 

med arbetet med Lean. Det problemet hävdar Ulhassan et al. (2014) är vanligt. Han hävdar att 

det ofta läggs stort fokus på Leanteam och att de därför glömmer bort de dagliga arbetsteamen 
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vilket skapar problem. Författarna menar därför att det är nödvändigt för organisationen att få 

dessa team att interagera med varandra för ett framgångsrikt Leanarbete. 

 

Womach et al. (2007) menar att ökade befogenheter för medarbetare att styra sitt eget arbete 

kan vara nödvändigt för ett framgångsrikt Leanarbete. Det för att medarbetare ska våga ta 

egna initiativ för att förbättra arbetsprocessen och inte behöva gå via ledningen med alla 

beslut. Nio av de intervjuade hävdade att de fått ökade befogenheter efter Lean införts. En 

medarbetare menade att det känns som att de äger arbetsflödet mer själva och har större 

möjlighet att vara med och påverka förändringar. Tre av de tillfrågade ansåg att de inte fått 

några ökade befogenheter, vilket kan bero på att deras arbetsuppgifter kräver att ledningen 

involveras kontinuerligt. 

 

Brännmark et al. (2012) hävdar att Lean kan leda till ökad kontroll från ledningen på 

medarbetarna, vilket medför ökad stress. Detta stöds inte av det intervjupersonerna hävdar om 

ledningens kontroll. De hävdar att kontrollen har ökat, men att det snarare är positivt för att de 

känner att ledningen bryr sig och är mer insatta i arbetet. Seppälä och Klemola (2004) menar 

att medarbetare kan uppleva att arbetet blir mer monotont av Lean på grund av 

standardiseringar, vilket kan leda till minskad trivsel och engagemang. Detta saknar stöd 

utifrån de intervjuerna som gjorts då samtliga anser att deras engagemang har ökat och att de 

känner stimulans av sina arbetsuppgifter. Elva intervjuade nämner att vissa arbetsuppgifter 

har blivit mer standardiserade, men det framhäver det som positivt. Det eftersom de menar att 

de reducerar mängden fel och ökar patientsäkerheten. Seppälä och Klemola (2004) menar 

också att Lean kan leda till ökad stress för medarbetare på grund av ökade ansvarsområden 

och en press på konstant arbetsflöde och förbättringar. Fem intervjuade nämnde att det känt 

ökad stress på grund av Leanarbetet, men att det i slutändan lett till minskad stress i det 

dagliga arbetet. En person upplevde att hen känt stress för att de aldrig kan vara nöjda och att 

de hela tiden känner en press om att förbättra allt. Parker (2003) menar att Lean kan leda till 

att de anställda får mindre användning av sina färdigheter eftersom de måste arbeta mer 

standardiserat. Det anser inte de intervjuade medarbetarna eftersom alla känner att de 

utvecklas och lär sig nya saker på arbetsplatsen dagligen. 
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6 Diskussion och Slutsats  

I detta avslutande kapitel diskuteras analys, metod och resultat utifrån olika perspektiv. 

Sedan presenteras slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

Samtliga tre kliniker som undersökts i denna studie har nöjda medarbetare som anser att de 

har lyckats bra med Lean och att det i största allmänhet påverkar deras dagliga arbete på ett 

positivt sätt. Enligt Drotz och Poksinska (2014), White et al. (2013), Parker (2003) samt 

Brännmark et al. (2012) är det långt ifrån alla sjukhus som lyckas med sitt Leanarbete och få 

sina medarbetare tillfredsställda. Det kan därför ses som förvånande att alla tre kliniker som 

undersöks i denna studie är så framgångsrika med sitt Leanarbete och trivsel för 

medarbetarna. En förklaring kan vara att sjukhus/kliniker som inte lyckats bra med sin 

implementering av Lean inte är så intresserade av att visa upp sitt arbete. Sjukhus som lyckats 

med sin Leanimplementering tenderar istället att vara mer positiva till att visa upp sitt arbete. 

Sjutton stycken sjukhus tillfrågades inför intervjuerna, men endast tre sjukhus svarade positivt 

och var intresserade av att låta sina medarbetare delta. Två sjukhus inom region Östergötland 

där sammanlagt tre kliniker deltog samt ett sjukhus som svarade så pass sent att det inte var 

möjligt att samordna några intervjutillfällen. Åtta stycken svarade vänligen nej och resterande 

sjukhus svarade inte alls. Att de inte svarade kan bero på att mailen inte letade sig fram till 

rätt person eller att de var ointresserade.  

 

Något som är uppseendeväckande är att så pass många valde att tacka nej. En anledning till 

det kan vara att de inte lyckats bra med sitt arbete med Lean och därför inte vill visa upp det. 

Det kan också bero på att sjukhusen har hög beläggning och därför inte kan frigöra tid för 

intervjuer. En tredje anledning kan vara att ledningen vill ha kontroll på vad som tillfrågas 

och vilka svar sjukhuset bidrar med och av den anledningen inte låter sina medarbetare 

intervjuas. En klinik som ytterligare kontaktats inom region Östergötland ville inte delta på 

grund av att de inte längre arbetade med begreppet Lean. De talade om att begreppet Lean 

hade fått en negativ klang hos medarbetarna så det arbetade nu istället med något som 

kallades “lite bättre hela tiden”, vilket de nyligen infört. Det styrker antagandet om att 

sjukhus/kliniker som lyckats mindre bra med Lean kan bli mindre intresserade av att delta i 

undersökningar om Lean.  
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Även något sjukhus bland de som tackat nej till medverkan gjorde detta med anledningen att 

de inte längre arbetar med Lean. Då denna studien visar på mycket goda resultat med positivt 

inställda medarbetare kan diskussion utföras kring varför fler sjukhus valt att inte fortsätta 

arbeta med begreppet Lean. Att redan från start ta hänsyn till involvering av medarbetarna 

skulle kunna vara en av de faktorer som påverkar fortsatt arbete med Lean positivt. Alla 

känner sig i denna studie på ett eller annat sätt involverade i Leanarbetet. Radnor (2011) 

menar att öppen kommunikation tillsammans med att medarbetarna involveras är viktiga 

faktorer för att uppnå ökat engagemang hos medarbetarna. Kanske är den positiva 

inställningen till Lean kopplat till att de känner delaktighet och att kommunikationen mellan 

medarbetare och ledning i stort anses vara bra på kliniken. När undersökningen inleddes så 

förväntades en mer negativ inställning då fler valt att inte arbeta vidare under begreppet Lean.  

 

The integrative model of group development beskriver fem faser som grupper går igenom. 

Kort sammanfattat så visar den hur grupper lär känna varandra för att sedan börja samarbeta 

och arbeta bra ihop (Wheelan 1994). Enligt Ulhassan et al. (2014) och Arrow et al. (2000) så 

tenderar grupper som tagit sig förbi de två första stadierna i modellen att vara mer produktiva, 

bättre på att samarbeta och mer öppna för nya förändringar. En anledning till att klinikernas 

arbete med Lean lyckats bra kan därför vara att många har jobbat där en längre period och 

skapat goda relationer med varandra. De har därför tagit sig förbi de två första faserna i 

modellen vilket talar för bättre samarbete och mer öppenhet för förändringar. Det kan också 

vara så att införandet av Lean har gjort att grupperna utvecklats och tagit sig förbi de två 

första faserna och därför erhåller ett gott samarbete. Den senare teorin är mer trolig eftersom 

flera av respondenterna nämnt att det fått ett mer öppet klimat på kliniken, bättre 

sammanhållning i gruppen och därför ökat samarbete. En respondent nämnde även att 

personer tenderar att vara lojala på kliniken vilket tyder på trivsel och att det finns tid för dem 

att lära känna varandra samt ta sig förbi de första stadierna.  

 

6.1 Slutsats  

Utifrån studien framgår det att Leanimplementeringen har medfört mestadels positiva effekter 

för medarbetarna. En effekt som tydligt framgår är bättre kommunikation mellan medarbetare 

samt mellan medarbetare och ledning. Den bättre kommunikationen har uppstått på grund av 

att Lean medfört bättre förutsättningar för en god kommunikation som Leantavlor, 

förbättringsgrupper, lunchmöten och så vidare. Leantavlorna och tavelmötena ger 
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medarbetarna ett naturligt tillfälle att kommunicera med varandra och med ledningen.  Att 

Lean automatiskt medför en bättre kommunikation på sjukhus kan inte konstateras, men att 

filosofin innehåller fungerande verktyg och metoder som underlättar kommunikationen om de 

används på rätt sätt kan konstateras.  

 

En annan sak som är tydlig är att Lean påverkat samarbetet för medarbetarna. De upplever att 

deras samarbete blivit bättre och att de nu arbetar mer som en grupp. Det hänger dels ihop 

med de förbättrade kommunikationsmöjligheterna, men även att de blir indelade i 

förbättringsgrupper bidrager till att samarbetet gynnas. Klimatet på arbetsplatsen påverkades 

även till det positiva efter implementering av Lean. Medarbetarna upplever att de har blivit ett 

mer öppet klimat där de pratar mer med varandra och hierarkier mellan yrkesgrupper har 

minskat eller helt försvunnit. Samarbete och det öppna klimatet kan antas gå hand i hand då 

bra relationer mellan medarbetare borde gynna samarbetet. Att Lean kan leda till bättre 

samarbete, minskade hierarkier och bättre relationer för medarbetare på sjukhus är tydligt.  

 

Studien visar även att medarbetarna får mer befogenheter i förbättringsarbeten när Lean 

införs. Det medförde att medarbetarna upplevde en ökad delaktighet, ökad tillit från ledningen 

och att de får en chans att vara med och påverka sin arbetsplats att bli bättre. Att känna 

delaktighet och ökad tillit medför att engagemanget hos medarbetarna ökar vilket förbättrar 

deras prestationer och bidrager till en högre kvalitet på vården. 

 

Att Lean kan medföra stress för medarbetare är tydligt inte minst vid själva implementeringen 

och de kommande månaderna efter. Det kan också upplevas som stressande att de ska 

fokusera på förbättringsarbete när de har andra arbetsuppgifter att utföra, speciellt om det är 

hög beläggning på arbetsplatsen. Även filosofin om att de aldrig ska vara nöjda och hela tiden 

pressa sig till att bli bättre kan vara stressande för medarbetare. Något som dock är tydligt är 

att Lean medför att förbättringsåtgärder genomförs snabbare och oftare i det dagliga arbetet. 

Det leder i sin tur till att medarbetarnas arbetsuppgifter blir lättare att utföra och stressen 

minskar därför. Lean leder även till att medarbetarna känner att det får ökad kontroll på det 

som händer på arbetsplatsen, det blir mer strukturerat och arbetet planeras bättre och lättare 

vilket leder till att stressen minskar. Det som kan konstateras är att om medarbetarna känner 

att tid finns till att arbeta med Lean och även hinna med sina dagliga arbetsuppgifter utan 

panik så minskar den totala stressen. 
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Sjukhuset får en positiv påverkan av Lean enligt medarbetarna så som: Öppnare klimat, 

mindre hierarkier, snabbare flöden, kortare väntetider för patienter, minskade avvikelser, ökad 

vårdkvalitet och därför också ett ökat kundvärde. 

 

Klinikerna som ingick i studien har alla uppfyllt de faktorerna som är viktiga för att lyckas 

med Lean genom att både förbättra flödet, men även förbättra situationen för medarbetarna. 

De viktiga faktorerna är de som presenterats i teoridelen: kommunikation, teamwork 

(samarbete), trivsel för medarbetare och kundvärde. Att de uppfyllt alla dessa delar har 

bidragit till att samtliga medarbetare från olika yrkesgrupper känner stimulans av att arbeta 

med Lean. Det medför även att klinikerna utvecklas kontinuerligt. Det som kan fastställas av 

detta är att Lean kan vara framgångsrikt på sjukhus inte bara för att effektivisera vården, utan 

även för att öka medarbetares trivsel. Det bevisar inte att det fungerar för samtliga sjukhus, 

men med rätt metoder och verktyg som medför bättre kommunikation och samarbete borde 

chanserna vara goda. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

I denna studie intervjuas medarbetare på tre kliniker. Samtliga medarbetare är positiva till 

Lean och klinikerna gynnas av Leanarbetet. Flera av sjukhusen som kontaktades, för att fråga 

om tillåtelse till intervju, svarade att de inte längre arbetade med Lean. Det valde därför att 

inte låta medarbetarna deltaga i intervjuer. Att dessa kliniker inte länge arbetar med Lean 

beror med största sannolikhet på att deras arbete inte varit framgångsrikt. Det skulle därför 

vara av intresse att i framtiden studera sjukhus som inte längre arbetar med Lean utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Det eftersom att få medarbetarna med sig i arbetet är en nyckel för att 

lyckas.  

 

Under kontakten, med ett av sjukhusen som valde att avstå, så nämnde en person i ledningen 

att de inte längre arbetade med begreppet Lean. De hade istället infört egna begrepp i stil med 

”lite bättre hela tiden” eftersom Lean hade fått en negativ klang hos medarbetarna. Varför det 

fått en negativ klang är fortfarande ett frågetecken och det finns därför utrymme för vidare 

forskning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Vad är din position på arbetsplatsen? 

 

2. Hur länge har du arbetat på detta sjukhus? 

 

3. Har du arbetat inom organisationen innan Leanimplementering? 

       

      3b. I så fall hur har dina ansvarsområden förändrats? 

 

4. Vad vet du om avdelningens Leanarbete? 

 

Kommunikation 

 

5. Hur sker vanligen kommunikationen mellan er medarbetare? Hur brukar det fungera? 

 

6. Hur sker vanligen kommunikationen mellan medarbetare och ledning? Hur brukar det 

fungera? 

 

7. På vilket sätt anser du att du varit med och påverkat hur Leanarbetet ser ut? 

 

Teamwork 

 

8. Vilka verktyg har ni arbetat med inom Lean och hur har de påverkat organisationen? 

 

9. Tycker du att ni medarbetare har fått ökande befogenheter att styra sitt eget arbete och 

på vilket sätt? 

 

10. Hur anser du att samarbetet mellan er medarbetare fungerar efter implementering av 

Lean? 

 

11. Hur anser du att samarbetet mellan er medarbetare och ledning fungerar efter 

implementering av Lean? 

 

 

Ökad trivsel hos medarbetarna 

 

12. Anser du att dina arbetsuppgifter har blivit lättare eller svårare att utföra, hur då? 

 

13. På vilket sätt anser du att ledningens kontroll påverkats? 

 

14. Vad anser du om mängden feedback från ledningen?  

 

15. På vilket sätt känner du stimulans av dina arbetsuppgifter? 

 

16. Hur anser du att ditt engagemang påverkas av att arbeta med Lean? 

 

17. På vilket sätt har positioner påverkats pga. Leanimplementering? 



 

 

18. På vilket sätt har implementering av Lean påverkat anställdas stress? 

  

Flaskhalsar 

 

19. Vad för slags tillfällen finns då du inte kan utföra ditt arbete pga att du måste vänta på 

en annan person, lokal eller material? Hur ofta? 

 

20. Hur har patientflödet påverkats av Lean? 

 

Kundnöjdhet 

 

21. Hur anser du att ni arbetar med att öka kundnöjdhet? 

 

22. Mäts kundnöjdhet idag, på vilket sätt?  

 

23. På vilket sätt har implementering av Lean påverkat kvaliteten sett ur 

patientperspektiv? 

 

24. På vilket sätt involveras kunden i sin behandling vad gäller löpande information och 

möjligheten att vara med och påverka sin behandling? 

 

25. Vilken insyn har du i andras arbetsuppgifter och kompetens hos medarbetare med 

annan titel än dig? 

 

26. Har ni börjat arbetat mer standardiserat efter Lean implementering? Hur?  
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