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ABSTRACT 
 
Title: Consequences of Lean - A study from the nurses' perspective at the University Hospital 
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Growing population creates higher expectations on today's healthcare. This creates interest on 

how the hospitals improvement through Lean-implementation affect employees.  This study 

aims to contribute with an increased understanding of how the work take place and what 

consequences Lean-implementation can create for employees. A qualitative study has been 

conducted in the form of seven interviews with nurses at USÖ to collect empirical data. The 

study identifies that the 5S was to a large extent present in the workplace, which has led to the 

workplace structure being improved. Another conclusion that the study resulted in was that the 

labor intensity had increased as a result of Lean being implemented, which had a negative 

impact on the stress level of the employees. 

 

 

Keywords: Lean, 5S, Communication, Stress, Nurse,  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

BEGREPP 
 
Lean - I denna studie avser Lean de principer, metoder, filosofi, och tekniker som 
härstammar från Toyota Production System (TPS).	
	
Lean Healthcare - Tillämpningen av Lean inom hälso- och sjukvården. 
 
Flöde - Mått på kvantitet som passerar genom processen 
 
Process - Återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs utav en organisation 
 
Flaskhals - Långsammaste punkten inom en process 
 
USÖ – Universitetssjukhuset Örebro	
	
Tavelmöten – Korta morgonmöten som sker regelbundet vid Lean-tavlorna.	
	
Golvet - I studien avser golvet den operativa nivån, alltså den nivå där bland annat 
sjuksköterskor utför de vardagliga arbetsuppgifterna. 
 
R1-R7 – Syftar till respondent ett till och med respondent sju.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
 
Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar då vi närmar oss den största demografiska 

utmaningen på länge, där allt färre unga ska försörja allt fler äldre med stora behov (Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) 2016). Detta beror till störst del på en tidigare signifikant 

ökning av nativitet (Klevmarken et al. 2007). Vidare bidrar den tekniska och medicinska 

utvecklingen som förlänger livslängden till ökad efterfrågan på sjukvården. Till följd av ökad 

efterfrågan har sjukvårdskostnaderna ökat, vilket innebär att sjukvården behöver mer resurser 

för att kunna hantera den ökade efterfrågan och samtidigt tillhandahålla kvalitativ vård. 

Framförallt behöver de resurser man redan disponerar förbrukas mer effektivt (Mogini et al. 

2017; Rosmulder 2011). 

  

SKL (2012) menar att det vid slutet av 1900-talet utvecklades flera principer och metoder för 

att förbättra verksamheter och arbeta mer effektivt, bland annat testades vedertagna modeller 

och verktyg från industrin i offentliga verksamheter (jfr. Arlbjørn och Freytag 2013). Hälso- 

och sjukvårdens ökade fokus på att minska kostnader och effektivisera verksamheten ledde till 

att många svenska sjukhus började arbeta efter Lean. SKL (2012) visar att 88 procent av 

Sveriges landsting hade ett pågående Lean-arbete som huvudsakligen var inriktat mot hälso- 

och sjukvården.  

 

Lean, som finner sin grund i Toyota Production System (TPS), är en verksamhetsfilosofi som 

från början utvecklades på Toyota (Aherne och Whelton 2010; Runebjörk och Wendleby 

2013). Vad begreppet egentligen innebär varierar, en del menar att Lean Production är 

synonymt med att använda någon metod som klassificeras som Lean, medan andra ser det som 

en strategi som omfattar allt arbete i företaget (Petersson et al. 2009; Runebjörk och Wendleby 

2013). Grunden i Lean kan kortfattat beskrivas som ett ständigt förbättringsarbete som går ut 

på att eliminera slöseri och maximera kundvärdet samtidigt som resursinsatser minimeras 

(Eriksen et al. 2013; Aherne och Whelton 2010). Genom att lokalisera och eliminera icke-

värdeskapande aktiviteter kan företag effektivisera sina flöden och skapa värde för kunden 

(Sörqvist 2013). Brandao de Souza (2009) menar att Lean är av intresse för sjukvården bland 

annat på grund av dess fokus på gradvisa och ständiga förbättringar.  
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Det finns såväl positiv som negativ kritik mot Lean i sjukvården. Ur ett medarbetarperspektiv 

talar forskare om bland annat minskad stressnivå och ökad arbetsglädje, medan andra talar om 

det direkt motsatta (Brännmark 2012). Medarbetarna är en viktig del av alla Lean-

implementeringar, inte minst i sjukvården, där det är bland annat sjuksköterskor som ska arbeta 

för att följa de nya arbetsmetoderna om kommer med Lean (Eriksson 2017). 

1.2 Problematisering 
 
Lean är ingen färdig modell eller teori som är redo att implementeras i alla verksamheter för 

att direkt uppnå snabba förbättringar och effektivisering (Runebjörk och Wendleby 2013; 

Karim och Arif-Uz-Zanam 2013). Många sjukhus implementerar Lean utan att förstå vad det 

egentligen innebär, ofta i syfte att nå snabba förbättringar i form av exempelvis förkortade 

ledtider (Costa och Godinho Filho 2016).  

Trots att Lean Healthcare och Lean Production har samma utgångspunkt måste det tas i hänsyn 

att sjukvården, till skillnad från tillverkningsindustrin, arbetar i syfte att läka människor 

(Hwang et al. 2014). Författarna talar om skillnader i vad som prioriteras av olika yrkesroller i 

sjukvården: Ledningens fokus ligger på administrativa frågor medan den operativa nivån, 

exempelvis sjuksköterskor, prioriterar patienternas välbefinnande. 

Rognes och Svarts (2012) menar att det är viktigt att ha hela organisationen i åtanke vid Lean-

implementeringen. De som ansvarar för implementeringen behöver skapa en kultur som 

grundar sig kring till exempel samarbete, kundfokus och ständigt förbättringsarbete. 

Medarbetarna bör ha så stor befogenhet som möjligt för att kunna påverka förbättringsarbetet 

utan att det tar tid. 

Womack et al. (1991) framställer Lean som positivt för medarbetare, bland annat genom ökad 

kompetens, samarbete och förbättringsarbete, samt minskad stress. Hallam och Contreras 

(2018) menar att sjukhus som arbetat med Lean har kunnat visa minskade ledtider och 

väntetider för patienter. Detta visar också (Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) 2012) i sin 

interna undersökning om resultaten av Lean-implementeringen. Även stressnivåer bland 

medarbetarna påstås minska, vilket uppnås av ett minskat antal problem, exempelvis att arbetet 

är jämnare fördelat över arbetsstyrkan (Arlbjørn et al. 2011; Hines et al. 2008 se Brännmark 

2012). 
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Det finns också forskning som framställer kritik mot Lean och menar att det negativt ur ett 

medarbetarperspektiv. 

Flera forskningsartiklar menar att Lean-implementering kan leda till ökad stressnivå och 

arbetsintensifiering, reducerad trivsel och arbetsglädje, ökad övervakning och kontroll 

(Morares et al. 2016; Brännmark 2012).  

 

Eriksson (2017) menar att det är ledningen som bestämmer hur organisationen ska styras och 

vilka strategier som ska implementeras och sjuksköterskorna, som ska vara en del av 

implementeringen, måste följa de förändringar som ska göras. Purcell et al. (2011) menar att 

införandet av nya strategier och arbetsmetoder ofta gör att sjuksköterskor upplever ökad stress 

samtidigt som vårdkvaliteten blir oförändrad. Eriksson (2017) beskriver vidare vikten av 

sjuksköterskornas synpunkter och uppfattning av de nya arbetsmetoderna eftersom de ofta är 

dem som är närmast de dagliga aktiviteterna och således även de eventuella problemen.  

 

Brandao de Souza (2009) menar att den forskning som visar positiva resultat om Lean i 

sjukvården är spekulativ. Enligt Brännmark (2012) visar majoriteten av litteraturstudier om 

medarbetareffekter av Lean ett negativt resultat. Hasle (2014) argumenterar för att en 

övervägande del av alla Lean-arbeten som undersöks har en negativ effekt på medarbetarna. 

Bland annat arbetsmiljön samt hälsa och välmående visar negativa resultat. Dellve et al. (2013) 

visar dessutom att det saknas tillräckliga kunskapsöversikter på sjukvårdsanställdas 

arbetsförhållanden i sjukvården. De motsägelsefulla resultaten av Lean i sjukhus och bristen 

på forskning om medarbetares upplevelser och tankar om Lean i Sverige gör det intressant att 

undersöka hur sjuksköterskor har påverkats av Lean-implementeringen. Eftersom Lean, som 

tidigare nämnt, behöver anpassas efter organisationers förutsättningar är det även relevant att 

fastställa hur Universitetssjukhuset Örebro arbetar med filosofin. 
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1.3 Syfte & Frågeställning 
 
Huvudsyftet med studien är öka förståelsen kring sjuksköterskornas påverkan av Lean-

implementeringen på Universitetssjukhuset Örebro. För att kunna svara på huvudsyftet har 

studien även ett undersyfte vilken strävar efter att fastställa huruvida sjuksköterskorna på 

Universitetssjukhuset Örebro arbetar med Lean i överensstämmelse med studiens referensram. 

Studiens syften utmynnar i följande frågeställningar:  

 

● Hur har Lean-implementeringen påverkat sjuksköterskornas arbetssituation? 

● Hur arbetar sjuksköterskorna med Lean?  

1.4 Avgränsning 
 
Denna studie avgränsar sig till ett svenskt sjukhus som implementerat Lean och endast en 

yrkesroll. Avgränsningen är gjord till sjuksköterskor på Universitetssjukhuset Örebro. Arbetet 

syftar till att undersöka de som påverkats av Lean-implementeringen i sina arbetsuppgifter. För 

att få en övergripande bild av hur sjuksköterskorna arbetar med Lean kommer studien inte 

avgränsa sig till någon eller några specifika avdelningar. 
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2. REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras Lean-filosofin samt de tankesätt och övriga 
områden som hör till filosofin. Därefter beskrivs de metoder som oftast 
används för att uppnå Lean, för att slutligen gå in på medarbetarna och 
deras påverkan av Lean. 

2.1 Lean 
 
Lean fokuserar på att eliminera kostnader, flödeseffektivitet och ett ständigt förbättringsarbete. 

Detta görs enligt Souza (2009) genom att bland annat ta bort och reducera de icke-

värdeskapande aktiviteterna, som i sin tur leder till att större vikt kan läggas åt de 

värdeskapande aktiviteterna inom en organisation. En viktig del med Lean är att sätta kunden 

och dennes behov i centrum snarare än att sträva efter kortsiktiga ekonomiska vinster. Vid 

implementering av Lean bör en förändring ske inom hela organisationen. Både den kulturella 

utvecklingen samt den fysiska förändringen inom organisationen är av central vikt. Den fysiska 

förändringen innebär bland annat att förändra och förbättra patientflöde. Den kulturella 

utvecklingen handlar främst om den mänskliga faktorn. De anställda måste känna sig delaktiga 

samtidigt som ledaren bör visa engagemang för att förändringen som företaget står inför ska 

bära frukt (Sörqvist 2013).  

 

Viktigt att förstå är att Lean och förbättringsarbete inte är ett projekt, det har ingen tydlig början 

och slut. Syftet är att kunna förbättra verksamheten successivt och arbeta med ständiga 

förbättringar kontinuerligt och på lång sikt (Anhede och Lord 2009). Vid strukturförändringar 

är det viktigt att medarbetaren ges möjlighet till såväl delaktighet som att kunna hantera sina 

nya arbetsuppgifter (Kullén-Engström 2009). 

 

Lean är en filosofi som kan tillämpas på många olika typer av organisationer eftersom den 

utgår från ett processtänk. Processer innefattar alla de aktiviteter som sker inom en organisation 

(Aherne och Whelton 2010). Poppendieck (2002) förklarar att det första steget inom ett Lean-

tänkande är att skapa värde. För att göra detta är det naturligt att identifiera vad värde är för 

den specifika organisationen samt att uppmärksamma de aktiviteter som bidrar till detta.  

Poppendieck (2002) visar även att när värdeskapande aktiviteter identifierats, kan alla andra 

aktiviteter hänvisas till begreppet slöseri (jfr. Ohno 1988).   
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Womack och Jones (1996) beskriver Lean som det optimala sättet att motverka icke-

värdeskapande aktiviteter och på så sätt även uppmärksamma de aktiviteter som skapar värde. 

 

2.1.1 Värdeskapande och slöseri 
 

Att skapa värde är en central del av Lean, men även slöseri är något som kontinuerligt 

uppmärksammas. Slöseri syftar till de störningar samt problem som återupprepas under en 

arbetsprocess. Graban (2007) visar att detta bidrar med en negativ effekt på flödet. Liker (2009) 

anser att elimineringen av slöseri är den viktigaste principen inom Lean. 

Värdeskapande syftar till de aktiviteter som tillför direkt värde, medan icke-värdeskapande 

aktiviteter definieras som slöseri och aktiviteter som bör elimineras inom processen. Dessa kan 

exempelvis vara överproduktion, väntan, överarbete och transport. Dock finns det även 

nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter, alltså aktiviteter som utförs som i sig inte är 

värdeskapande men är nödvändiga för att ha möjlighet att utföra värdeskapande aktiviteter 

(Poppendieck 2002). 

 

2.1.2 Kommunikation  
 
 
Kommunikation är en av flera viktiga aspekter för att en organisations ska klara sin vardagliga 

verksamhet samt uppnå målet (Pirjol och Radomir 2016; Samson och Daft 2009; Crosling och 

Ward 2002). Pirjol och Radomir (2016) skriver att kommunikation kan ske på flera olika sätt, 

verbalt, skriftligt, visuellt samt strategiskt: 

  

● Skriftlig kommunikation: Den skriftliga kommunikationen är den allra viktigaste typen. 

Det är viktigt att den är tydlig och lättläst, dessutom bör det användas ett språk som de 

flesta förstår sig på. Utöver detta bör den vara kort för att syftet inte ska försvinna i 

texten. 

● Verbal kommunikation: Detta är den mest förekomna typen av kommunikation. De 

flesta beslut, interaktioner och förhandlingar i ett företaget sker med verbal 

kommunikation. Denna typ av kommunikation är fördelaktig då den minimerar 

missförstånd mellan parter. 
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● Audio-Visuell kommunikation: I denna typ av kommunikation blir det enklare för 

mottagaren att komma ihåg budskapet, eftersom man använder bland annat projektorer, 

e-mail och datorer vilket gör det mer intressant att ta in informationen som meddelas. 

● Strategisk kommunikation: Den strategiska kommunikationen är väsentlig för 

organisationen i den mån att rätt budskap når rätt intressent. Kommunikationen bör 

anpassas efter vem mottagaren är. Det kan exempelvis skilja på information som 

meddelas till en patient jämfört med medarbetare. 

 

Kommunikationen kan även ske mellan hierarkiska nivåer. Budskap kan antingen delas uppåt 

och nedåt eller horisontellt mellan anställda som befinner sig på samma hierarkiska nivå 

(Samson och Daft 2009). När ett budskap ska framföras eller meddelas är det även av stor vikt 

att förstå den kultur som finns inom en organisation för att kunna framföra budskapet på ett bra 

sätt (Pacanowsky och O'Donnell‐Trujillo, 1982). 
 

2.1.3 Variation 
 

Modig och Åhlström (2017) menar att det alltid kommer finnas variation i processer. Orsakerna 

till detta kan delas upp i tre kategorier: resurser, flödesenheter och yttre faktorer. 

Resurser: Olika läkare tar olika lång tid på sig att undersöka en patient. 

Flödesenheter: Patienter kommer in till akutmottagningen med olika skador. 

Yttre faktorer: Patienter ankommer till akutmottagningen med ojämna mellanrum. 

  

Författarna talar vidare om hur variation är särskilt svårt att bli av med när flödesenheten i 

processen är människor, eftersom alla är unika och har individuella behov.  

Enligt Deming (1986) finns det två typer av variation: common cause, som är en naturlig del 

av processen och special cause variation, som inte är en naturlig del av processen. Författaren 

talar om vikten av förutsägbarhet om vilket resultat företaget är kapabelt att prestera. För att få 

förutsägbarhet krävs styrbarhet på en process, vilket i sin tur kräver kontroll. Shewhart (1980) 

beskriver kontroll som något vilket uppnås när man, med hjälp av tidigare erfarenhet, kan 

förutse, åtminstone inom vissa gränser, hur något kommer variera över tid. Det centrala i 

författarens definition är att kontroll inte definieras som total avsaknad av variation, utan som 

ett tillstånd där variationen är förutsägbar (jfr Deming 1986). 
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Frei (2006) talar om bland annat om arrival variation och capability variation, där det 

förstnämnda handlar om hur kunder inte alltid efterfrågar saker samtidigt. I sjukvården kan 

detta översättas till att patienter endast vill ha hjälp när de är, eller möjligtvis tror att de är, 

sjuka. Capability variation är, i ett sjukvårdsscenario, patientens förmåga att beskriva sitt 

symptom. Detta blir avgörande i exempelvis akutsjukvården, där sjukvårdspersonalen behöver 

göra en bedömning av patientens tillstånd. En felaktig eller dålig beskrivning kan till exempel 

leda till att sjukvårdspersonalen gör onödiga undersökningar, vilket påverkar ledtiden negativt.  

 

Sjukhus består av flera olika avdelningar som är uppdelade efter olika kompetenser. Dessa 

avdelningar har sina egna processer och som tidigare nämnt kommer dessa processer alltid 

innehålla variation.  
 

2.2 Metoder för att uppnå Lean 

2.2.1 Rapid improvement events 
 
Radnor et al. (2012) visar som tidigare nämnt att vid ett synsätt där Lean ses som ett verktyg 

tenderar organisationer att använda sig av rapid improvement events (RIE). RIE ansågs vara 

mer populär bland personal då den genererade relativt snabba resultat i förhållande till 

ansträngning, dessutom uppmuntrar metoden innovativa förbättringsförslag. Radnor et al. 

(2012) visar att genom användning av metoden kunde organisationer visa upp quick wins vilket 

innebar att specifika processer blev mer effektiva. Dock uppmärksammas problemet med att 

detta inte leder till en radikal förändring inom organisationen. Forskarna visar att användning 

av metoden ofta kan kopplas till ledningens oro om kostnader för projekt samt personal, istället 

för att öka tjänstekvalitet och erfarenheter ur ett långsiktigt perspektiv.  

2.2.2 Kartläggning  
 
Kartläggning bidrar med en visuell presentation av dagliga arbetsuppgifter. Durward et al. 

(2010) visar hur dessa scheman ofta används inom sjukvården i syfte att reducera processtider, 

minska väntetider, tydliggöra komplexa processer samt ta bort onödiga steg inom processen. 

Enligt Liker (2009) är ett primärt mål inom Lean att förbättra flöden, vilket inom sjukhus kan 

gälla flöde av material, patienter, men också information.  



 

 
 
 
 

9 

Med hjälp av denna metod kan hela flödet visualiseras och på så sätt skapas en tydlig och 

konkret bild över organisationens processer (Bellgran 2005). Rother et al. (2001) visar att 

flaskhalsar och dolt slöseri lättare kan lokaliseras genom kartläggning, vilket underlättar 

resursfördelningen till de olika delarna inom processen. En annan typ av kartläggning som 

används inom sjukhus som arbetar med Lean är tavlor. Tavlorna syftar bland annat till att 

underlätta och tydliggöra det dagliga förbättringsarbetet. Womack och Jones (2003) menar att 

användning av tavlor skapar engagemang hos medarbetare genom att förmedla exempelvis 

målsättningar och på så vis öka delaktigheten.  

2.2.3 5S 
 
5S används frekvent och har blivit den mest använda metoden när en organisation arbetar med 

Lean (Hallam och Contreras 2018). 5S har många gånger misstagits för att endast vara en metod 

för ordning och reda enligt Ohlsson (2015), dock menar Sarkar (2006) att metoden erbjuder 

mer än bara det.  

Enligt Ikuma och Nahmens (2012) syftar metoden till att förbättra och utveckla den fysiska 

arbetsmiljön i en organisation. 5S leder till att en organisation jobbar mer systematiskt där 

målet är att uppnå en välfungerande organisation (Ohlsson 2015).                                                                  

För att 5S ska fungera krävs det att hela organisationen från ledningen till medarbetarna är med 

och bidrar. Vid rätt tillämpning av 5S kommer den bland annat ge upphov till förändring hos 

medarbetarnas tankesätt. Metoden kan också ge upphov till att öka effektiviteten hos 

medarbetarna och göra de mer produktiva genom att minska tidsåtgången som går till de icke-

värdeskapande aktiviteterna (Sethi och Pal 1995; Sarkar 2006; Gupta och Jain 2015) 

Steg 1 – Sortera 

 

Det första steget är att urskilja vad som behövs och inte på arbetsplatsen, viket görs av 

medarbetarna. Endast de föremål som behövs för den dagliga verksamheten bör vara kvar. Om 

föremålen däremot inte utgör någon nytta ska de avyttras eller slängas (Peterson och Smith 

2001).  
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Steg 2 – Strukturera 

 

I detta steg ska verksamheten sortera föremålen. De medarbetare som berörs av föremålen ska 

komma överens om var dessa ska placeras för att de ska vara lättåtkomliga. För att uppnå detta 

bör föremålen eller dess plats markeras.  

Dudek-Burlikowska (2006) menar att fördelarna med att strukturera arbetsplatsen bland annat 

innebär att skapar trivsel, underlättar att hitta det man söker efter samt reducerar slöseri av tid 

och utrymme.  

  

Steg 3 – Skick 

 

När föremålen har sorterats samt hittat rätt plats är nästa steg att rengöra arbetsplatsen och få 

den i ett bra skick. Fördelarna med att genomföra detta steg är bland annat renlighet och att det 

ger ett professionellt intryck hos patienterna (Ohlsson 2015). 

  

Steg 4 – Standardisera 

 

I det här steget ska ett dokument upprättas för att skapa en standard på arbetsplatsen. Det 

viktigaste i detta steg är att tydligt påpeka i dessa dokument vem som ska göra vad, annars kan 

det leda till att ingen tar ansvaret för uppgiften (Ohlsson 2015). Det kan vara svårt att bibehålla 

standarden då det är lätt att medarbetarna hamnar i gamla vanor (Ohlsson 2015; Ikuma och 

Nahmens 2012). 

  

Steg 5 – Säkra 

 

Syftar till att organisationen försäkrar sig om att alla steg följs utförligt samt att alla 

medarbetare bidrar till förändring (Suarez-Barazza och Ramis-Pujol 2012). Författarna menar 

att det finns en tendens till att implementeringen av 5S lyckas vid väl utförande av steg fyra 

och fem. 
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2.3 Medarbetarens roll och välbefinnande  
 
Även om huvudsyftet med Lean inte handlar om medarbetarna i sig läggs ett stort fokus på 

dem eftersom medarbetarna har en viktig roll i förbättringsarbetet. Därmed bör medarbetarna 

trivas för att kunna utföra förbättringsarbetet. Medarbetarna uppfattar oftast förbättringsarbete 

som negativt då ett nytt tänk och nya arbetsmetoder måste tillämpas samtidigt som gamla vanor 

måste läggas åt sidan (Meland et al. 2006). Hasle (2014) visar att Lean får beröm för att 

filosofin ger mer befogenhet till medarbetarna, dock får Lean även kritik för att arbetsbördan 

ökar samt att arbetsförutsättningar försämras. För att förstå Lean-implementeringens 

konsekvenser för medarbetarna används Karaseks (1979) inflytelserika modell JDC (Job 

Demand Control) för att visa relationen mellan arbete och hälsa. 

2.3.1 JDCS 
 
Karasek (1979) identifierar med hjälp av JDC faktorerna krav och kontroll. Genom att 

kombinera dessa faktorer visar författaren att arbete med låga krav samt hög kontroll ökar 

sannolikheten för välbefinnande hos medarbetarna. Senare kunde det fastställas att socialt stöd 

ger möjlighet till minskad stress och högre välbefinnande, därmed lades aspekten stöd till i 

modellen som idag kallas JDCS (Johnson et al. 1989). Enligt Hasle (2014) visar sig krav på 

flera olika vis. En del organisationer som implementerar Lean minskar arbetsstyrkan i syfte att 

öka produktiviteten, vilket leder till högre krav på de anställda som i viss mån behöver täcka 

upp för de anställda som inte är kvar på arbetsplatsen. Detta, men även en ständig strävan efter 

förbättringar, kan leda till ökad stress hos medarbetarna (Hasle 2014). Conti et al. (2006) visar 

hur ständiga förbättringar kan bidra till att arbetsintensiteten för medarbetare ständigt ligger på 

en hög nivå, vilket också kan leda till ökad stress. 

 

Kontrolldimensionen i Karaseks modell förklaras som hur mycket kontroll en medarbetare har 

över sina arbetsuppgifter (Kasl 1996). Conti et al. (2006) menar att kontrolldimensionen kan 

delas upp i två delar: självständighet samt i vilken grad en medarbetare självständigt kan fatta 

beslut. 

 

En viktig del i Lean arbetet är samarbete. Hasle (2009) beskriver det som en social interaktion 

där kollegor stödjer varandra i arbetet. Författaren talar om vikten av en välfungerande social 

interaktion medarbetarna emellan och mellan medarbetare och ledning.  
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När den sociala interaktionen är bristfällig, eller överhuvudtaget inte fungerar, kan det leda till 

irritation, missnöje och stress (jfr. Conti et al. 2006). För att minimera risken för att den sociala 

interaktionen inte fungerar och därmed undvika bland annat stress kan ledningen och chefer ge 

socialt stöd till medarbetarna. Den typen av stöd har en större positiv påverkan på medarbetare 

i jämförelse med stöd från kollegor (Hasle 2009).   

2.3.2 Stress 
 
Antonovsky (2005) förklarar begreppet stress som ett osymmetrisk förhållande mellan en 

individs färdighet och de krav som ställs på individen. Stress kan vara både positivt och 

negativt.  

 

Måttlig stress anses vara positiv då en individ känner att den har kontroll över situationen vilket 

kan leda till bättre prestation. När en individ känner att den inte har förmågan att uppnå de krav 

som ställs på en, anses det vara negativ stress (Cranwell-Ward 1998 se Conti et al. 2006). Enligt 

Conti et al. (2006) kan för mycket negativ stress påverka både medarbetaren och 

organisationen. Den påverkar medarbetaren genom att den ger upphov till bland annat 

sömnsvårigheter, depression och psykisk ohälsa. Organisationen påverkas eftersom 

medarbetaren inte kommer kunna prestera. Cox et al. (2000) visar i sin studie att cirka 60 

procent av en individs missade arbetsdagar beror på stress. 

2.4 Tidigare forskningsresultat 
 
Hallam och Contreras (2018) visar att Lean-implementering inom sjukhus har haft positiva 

resultat som visas med stöd från de minskade väntetiderna som presenteras i studien. Enligt 

författarna grundar detta sig i lokala förbättringar eller processförbättringar snarare än 

organisationsförändringar. Losonci et al. (2011) menar att organisationer på bästa sätt anpassar 

sig mot ett Lean-tänk genom att engagera sina anställda och utveckla deras 

kommunikationskompetens och arbetsmetoder (Klevenstam 2014).  

 

Moraros et al. (2016) visar till skillnad från Hallam och Contreras (2018) en negativ bild av 

Lean-implementering inom sjukhus. Många faktorer påverkas negativt efter att Lean har 

implementerats, bland annat stress och arbetsbelastning.  
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Dessa påverkas negativt eftersom arbetsbördan på redan högbelastade sjuksköterskor blir ännu 

högre under ett förbättringsarbete, vilket leder till att sjuksköterskorna måste utföra fler 

arbetsuppgifter på samma tid om inte andra arbetsuppgifter tas bort. Radnor (2011) varnar för 

att ett fokus på snabba resultat genom användning av exempelvis rapid event improvement kan 

skada den förbättring som ett mer långsiktigt arbete kan bidra med. Detta resulterar i att 

hållbarhetsaktiviteter, som att skapa en kultur med ständiga förbättringar och strukturerad 

problemlösning försummas.  

 

Womack et al. (1991) menar att en organisation som implementerar Lean kan göra mer på 

kortare tid. Författarna påstår även att Lean leder till positiva effekter hos medarbetare, till 

exempel ökad kompetens samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Kritiker visar dock 

en annan bild av Lean och dess effekter på medarbetare.  

Bhasin och Burtcher (2006) visar att färre än tio procent av företag i England lyckades med 

Lean-implementeringen, vad detta beror på hänvisas till att Lean ses som en metod snarare än 

en filosofi.   

 

Filip och Marascu-Klein (2015) uppmärksammar att 5S skapar förutsättningar för en 

organisation att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. Genom användning av 5S-

principer skapar det en förmånlig arbetsplats, minskar slöseri, misstag samt att problem blir 

tydligare. Singh och Ahuja (2014) visar att arbetsmiljön och säkerheten i arbetsmiljön ökade. 

Vidare visar författarna att 5S har positiva effekter på kommunikation samt engagemang.  

 

Enligt Klevenstam (2014) kan en alltför strukturerad arbetsplats till följd av Lean hämma 

medarbetarnas innovativa och kreativa förmågor samtidigt som det reducerar välmående. 

Författaren visar att det i samband med Lean läggs större ansvar på medarbetare utan att deras 

befogenheter utökas, vilket resulterar i att beslutsfattandet centraliseras trots att ansvaret 

decentraliseras. Klevenstam (2014) talar vidare om hur arbetet med ständiga förbättringar 

aldrig tar slut och hela tiden kan utvecklas, varför medarbetarna kan känna press och därmed 

stressas ytterligare. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

14 

3. METOD 

3.1 Val av metod 
 
Denna studie har använt en kvalitativ metod, vilken enligt Bryman och Bell (2013) definieras 

av att en stor vikt läggs vid respondenternas ord och beskrivningar. Alvesson och Sköldberg 

(2007) skriver att en central del i den kvalitativa metoden ligger i att beakta en öppen och 

mångtydlig empiri, som utgår från respondenternas egna perspektiv. Metoden är mest lämplig 

till denna studie eftersom det huvudsakliga syftet är att besvara sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter av Lean.  

  

I studien används semistrukturerade intervjuer för att respondenterna ska kunna ge mer flexibla 

och detaljerade svar, vilket är lämpligt för studiens syfte (Clarke och Braun 2013). En annan 

fördel är att semistrukturerade intervjuer får respondenten att känna sig delaktig i studien, vilket 

ökar engagemanget. Dessutom kan författarna ställa följdfrågor vid behov, dels för att öka 

förståelse och dels för att erhålla mer uttömmande svar (Christensen et al. 2010; Bryman och 

Bell 2013; Maher och Dertadian 2017). 

3.2 Urval 
 
Studien utgår från ett från ett bekvämlighetsurval i kombination med ett snöbollsurval för att 

besvara studiens syfte och frågeställning. Denna urvalskombination innebär att studien dels 

utgår från objekt som ligger nära till hands, och dels kan lokalisera respondenter med relevant 

kunskap och erfarenhet inom studiens ämne (Bryman och Bell 2013). Eftersom studien 

huvudsakligen syftar till att öka förståelsen kring sjuksköterskors påverkan av Lean blev det 

naturligt att utföra studien på USÖ, då de sedan en tid tillbaka arbetat med filosofin. USÖ 

marknadsför dessutom sitt Lean-arbete på sin hemsida och visar sina resultat i undersökningar 

som är tillgängliga för allmänheten. Initialt kontaktades en nyckelperson med mångårig 

erfarenhet som sjuksköterska på USÖ. Med hjälp av nyckelpersonen kunde författarna 

lokalisera sjuksköterskor som har erfarenhet av Lean-arbete på USÖ. 
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3.3 Operationalisering – Intervjufrågor 
 
För att frambringa relevanta frågor har studien utgått från referensramverket, vilket gör att 

intervjufrågorna finner stöd i de vetenskapliga artiklar och böcker som används.  

Bryman och Bell (2013) talar om vikten av intervjufrågor som är enkla att förstå. Detta ställer 

krav på språkbruket och utformningen av frågorna. För att undvika missförstånd eller 

oklarheter har författarna vid de frågor som kan vara svåra att definiera förklarat sin syn på ett 

specifikt begrepp utifrån referensramverket. Intervjufrågorna (se Bilaga 1) är, för att ge 

utförliga och flexibla svar, utformade för att respondenterna inte kan svara ja eller nej, vilket 

enligt Myers (2013) ger mer substans i svaren och därmed bidrar till högre kvalitet. Dessutom 

utfördes två testintervjuer med två sjuksköterskor som inte arbetar på USÖ. Testintervjun är en 

bra metod dels för intervjuaren som får möjlighet att testa sitt beteende under intervjun och 

dels för att kunna korrigera intervjufrågorna om en del frågor är dåligt formulerade eller svåra 

att förstå (Dalen 2015).  

3.4 Datainsamling 
Studien har samlat data till referensamverket genom att vetenskapliga artiklar som varit 

tillgängliga via Google Scholar, samt Örebro Universitets söktjänst Primo. Utöver detta har 

USÖ:s hemsida använts för att samla information kring sjukhusets arbete med Lean. Studien 

har använt nyckelord som Lean, Lean Healthcare, 5S, Communication, och Continuous 

improvement. Studiens primärdata och empiriska underlag har hämtats via sju intervjuer som 

utförts på Örebro Universitet. Intervjuerna genomfördes utifrån en semi-strukturerad modell 

vilket bidrog till att intervjun höll sig inom ramen för de teman som intervjun hade som mål att 

besvara, samtidigt som författarna kunde ställa följdfrågor vid behov. Varje intervju tog mellan 

45–60 minuter och spelades, med godkännande av respondenten, in. 
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3.5 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna analysera det empiriska materialet transkriberades intervjuerna. När 

transkriberingen var klar behandlades materialet och lades in i empirin. Därefter skickades det 

färdiga empiriska underlaget till respektive respondent för att de skulle få möjlighet att 

kontrollera och säkerställa att författarna tolkat deras svar rätt, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) ökar studiens tillförlitlighet. När respondenterna kontrollerat det empiriska underlaget 

och gett sitt godkännande påbörjades analysen, där det empiriska underlaget jämfördes med 

referensramverket, vilket senare utmynnade i studiens slutsats. 

3.6 Etik 
 
Studien utgår från informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Bryman 

och Bell, 2013). Dessa innebär att respondenterna ska veta att deltagandet i intervjun är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun närsomhelst. Respondenterna och deras svar 

ska behandlas med högsta möjliga konfidentialitet och av den anledningen kommer deras 

namn, ålder, kön eller avdelning inte återfinnas i studien. Respondenterna kommer från och 

med det empiriska underlaget, där de introduceras, att benämnas som R1, R2, R3, R4, R5, R6 

och R7, där R står för respondent. 

 

Bryman och Bell (2013) talar om begreppet konfirmering eller bekräftelse, vilket innebär att 

författarna inte låter deras egna personliga tankar och värderingar påverka studien. När 

frågorna utformades och vid analysen har författarna till studien arbetat för att vara så objektiva 

som möjligt. Vid intervjuerna ställdes endast frågor som finner sin utgångspunkt i 

referensramverket (se Bilaga 1) 

 

3.7 Metodreflektion 
 
Valet av metod är en central del av studien. En alternativ metod till den kvalitativa som används 

i denna studie skulle vara kvantitativ i form av enkätundersökningar. Fördelen med en sådan 

utgångspunkt skulle vara att författarna i större grad kan dra generaliserande slutsatser. 
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En annan fördel med en enkätundersökning är att de är lättare att administrera. Dessutom är 

alla frågor ställda på samma sätt och intervjuarens eventuella påverkan elimineras (Denscombe 

2014). En nackdel med kvalitativa metoder är att de kan leda till att författarna tolkar 

respondenternas empiriska underlag subjektivt (Bryman och Bell 2013). 

För att undvika detta skickades underlaget till respondenterna efter att det behandlats. De fick 

kontrollera och säkerställa att författarna inte misstolkat dem.  
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4. EMPIRI 
 

I detta avsnitt återberättas respondenternas svar från intervjuerna. Svaren 
behandlas löpande och är kategoriserade under rubriker som återfinns i 
referensramen. En del respondenter saknar relevant kunskap för att ge 
uttömmande svar, varför en del stycken saknar svar från en del respondenter. 

4.1 Lean 
 
Respondent 1–7 
 
Ledarna samt mentorerna som skulle leda dessa förbättringsarbeten fick en mer omfattande och 

längre utbildning inom Lean än sjuksköterskorna. För 20 år sedan började ett förbättringsarbete 

inom Örebro landsting som då kallades för idealt genombrott. Detta var startskottet för vad de 

kallar Lean idag. R1 berättar att en person pekas ut som Lean-mentor. Denna person får sedan 

all utbildning som krävs för att påbörja dessa förändringar. Mentorn ska sedan förmedla 

sjuksköterskorna och försöka hitta förbättringar och implementera olika metoder. 

 

Förändringsarbete är ett väldigt negativt laddat ord bland personal i sjukvården. Speciellt när 

det syftar till större förändringar. R1 menar att det i samband med förändringar uppkommer 

nya arbetsuppgifter för sjuksköterskorna. Exempelvis tillkommer det mer dokumentation, 

register som ska kollas och mer nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter. Det är många 

nya arbetsuppgifter samtidigt som det ordinarie arbetet är oförändrat. R1 tror att vinsten skulle 

ligga i att få in personal som avlastar de aktiviteter som sjuksköterskor egentligen inte ska 

behöva göra, alltså sådant som inte ligger i deras arbetsroll. 

 

R1 berättar att sjukhuset vill att förbättringsarbeten ska ske snabbt och att sjuksköterskorna är 

trötta på ständiga förändringar som tillslut inte leder till en faktisk förbättring. Om inte en 

förändring ses inom en vecka så läggs förbättringsarbetet åt sidan. Målet är dock att göra större 

förändringar, problemet som uppstår då är att det tar längre tid och se dessa förändringar vilket 

leder till att personalen tappar motivationen och orken att fortsätta med förbättringsarbetet. Ett 

annat problem som R1 upplever som sjuksköterska är att de inte får någon kontinuitet i deras 

arbete med förbättringsarbete/Lean eftersom de har oregelbundna arbetstider. 
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“...det har aldrig varit så mycket sjuksköterskor som det är nu, men ändå har de mer att göra 

än tidigare, och då måste det ju vara något fel...” 

 

R2 har genomgått en Lean-utbildning, den största skillnaden som R2 upplever sedan 

utbildningen samt implementeringen av Lean är tankegången. R2 menar att tankarna alltid 

finns om hur man kan göra jobbet mindre krävande. Exempelvis om det finns möjlighet att 

slösa mindre energi genom att ändra eller reducera ett steg i processen.  

R2 har blivit utsedd till Lean- och förbättringsansvarig och känner därmed en stor delaktighet 

i Lean arbetet. R2 har delade meningar angående Lean i vården och menar att vissa metoder 

fungerar bättre än andra. Den nämner att de jobbar specifikt med 5S, flöden och minimera 

flaskhalsar så gott det går.  

 

R3 har ingen utbildning i Lean utan lärt sig genom att arbeta utifrån Lean principer efter de 

rutiner och riktlinjer som existerar på arbetsplatsen. R3 menar att de i och med Lean-arbetet 

fått en tydligare struktur i sitt arbete på avdelningen. Detta exemplifieras med att 

sjuksköterskorna har morgonmöten där de planerar dagens uppgifter och hur de ska utföras på 

bästa sätt. R3 gillar Lean och menar att det leder till ett mer strukturerat arbetssätt. R3 berättar 

dock att det hade varit önskvärt med mer utbildning i Lean, då mer kunskap skulle leda till 

bättre och mer strukturerad vård som inte bara gynnar patienten, utan också personalen. R3 

talar vidare om att det blir lättare att vara med i ett förbättringsarbete om man förstår hur och 

var man ska leta. 

R4 har ingen utbildning i Lean, utan har likt R3 lärt sig genom att arbeta utifrån arbetsplatsens 

rutiner och riktlinjer. R4 berättar att denne lärt sig om Lean varje dag och att man på så sätt får 

praktisk erfarenhet, men att det hade varit fördelaktigt att få en “riktig” utbildning för att lära 

sig grunderna ordentligt. R4 upplever inte någon stor skillnad i arbetsuppgifterna, utan att det 

är tankesättet som har förändrats. R4 berättar att de i nästan tjugo år arbetat med 

förbättringsarbeten i olika former och att det därför inte så stor skillnad mot Lean.  

R4 säger att det finns ett ständigt förbättringsarbete, men att det huvudsakliga ansvaret för det 

ligger hos en förbättringsgrupp på avdelningen där alla inte är delaktiga. Att man dels inte 

känner sig lika delaktig i förbättringsarbetet, och dels håller inne förslag till ett senare tillfälle. 

R4 menar att det eventuellt hade varit bättre om alla istället var lika delaktiga och kunde ta upp 

förbättringsförslag på morgonmötena.  
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Dock uppmärksammas att tydliga rutiner finns när man har ett förbättringsförslag. Dels kan 

man tala med avdelningens förbättringsgrupp och dels kan man vända sig till en chef. Däremot 

kritiserar R4 återkopplingen och uppföljningen av Lean-arbetet. Själv känner sig R4 inte alls 

delaktig i de förbättringsbeslut som tas och får inte heller någon feedback på huruvida de 

förslag som lämnas in tas upp eller ej 

R5 har fått en internutbildning i Lean på arbetsplatsen och upplever att det har lett till en ökad 

förståelse för varför förändringar sker. R5 betonar att den största skillnaden efter Lean-

implementeringen att arbetstänket förändrats till att sjuksköterskorna alltid strävar efter att 

arbeta så effektiv som möjligt genom att försöka göra saker mindre energikrävande. R5 känner 

en stor delaktighet i det förbättringsarbete som sker inom USÖ, och upplever att de förslag som 

läggs fram tas på allvar. R5 är väldigt positivt ställd till Lean inom USÖ då  

 

’’...den genererar mer än vad den kostar...’’. 

 

R6 har gått en heldagsutbildning inom Lean och menar att detta varit givande, men att att mer 

utbildning är viktigt för att tydligare förstå implementeringen samt avdelningens processer. R6 

anser att förbättringsarbetet fungerar bra. Arbetet utgår från att alla är delaktiga och aktivt 

kommer med förslag om hur verksamheten kan förbättras. Regelbunden uppföljning om de 

förbättringsåtgärder som ska ske uppmärksammas som lyckat. 

 

R6 berättar att det finns tydliga rutiner som beskriver hur de ska gå tillväga vid upptäckten av 

ett problem i de dagliga uppgifterna. Det första steget är att skriva en avvikelserapport till en 

ansvarig på avdelningen som får titta närmare på problemet, därefter får personalen ta del av 

vad problemet var, hur det upptäcktes och hur det kan undvikas i framtiden. På så sätt känner 

R6 sig väldigt delaktig i förbättringsarbetet och menar att det skapar incitament att hela tiden 

försöka förbättra sig själv och verksamheten. R7 är förbättringsansvarig på sin avdelning, detta 

innebär ett ansvar över de beslut och åtgärder som ska tas för att på olika sätt skapa 

förbättringar. Därmed anser sig R7 högst delaktig i förbättringsarbetet och menar att en viktig 

del för att lyckas är att personalen vågar ge förslag samt att feedback ges på de förslagen. 

 

R7 är väldigt positiv till Lean på USÖ. Genom att använda Lean får de möjlighet att arbeta mer 

standardiserat och strukturerat vilket möjliggör att de lättare kan upptäcka avvikelser i 

processerna. 
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Genom att arbeta med avvikelserna kan personalen öka vårdkvaliteten samt kundnöjdheten. R7 

upplever att de är bra på att initiera och genomföra olika förbättringsåtgärder, men på grund av 

olika orsaker sämre på att följa upp på ett strukturerat sätt.  

4.2 Kartläggning  
 
Respondent 1–7 
 
Vid upptäckt av problem eller potential för förbättring finns en tavla där man kan beskriva 

problemet eller förbättringen på post it lappar. Sedan tar förbättringssköterskan tag i detta, 

personen som har identifierat problemet eller förbättringsidén måste motivera och övertyga 

förbättringssköterskan. Nästa steg blir att vidarebefordra problemet till de andra, där man frågar 

om alla tycker att detta är ett problem. Det viktiga här är att alla måste hålla med om att detta 

är ett problem, annars kan det leda till att den person som inte tycker att detta är ett problem 

inte kommer att jobba med den nya metoden. Steg nr 3 blir att åtgärda problemet. Sista steget 

blir att utvärdera beslutet, om det ledde till en förbättring då kör man på det. R1 poängterar att 

alla var med och bidrog till denna förändring, relevansen av att alla var inblandade poängteras. 

Om alla inte är med på dessa blir inte förändringen lika påtaglig. 

 

R2 berättar att de arbetar med processkartläggning med hjälp av en tavla som används för att 

lokalisera problem och hitta lösningar. Det går till genom att exempelvis en sjuksköterska tar 

upp ett problem som sedan diskuteras i grupp för att sedan besluta om huruvida det är ett 

relevant problem som bör åtgärdas eller ej. Bestämmer gruppen att det är ett problem väljs en 

eller flera ansvariga för att komma med lösningsförslag till problemet. R2 berättar att de arbetar 

mycket med att försöka förkorta patienternas väntetider genom att lokalisera vart i processen 

väntetiderna uppkommer och utifrån det försöka förhindra det. 

 

R3 berättar om en Lean-tavla som används vid varje morgonmöte. Tavlan hjälper personalen 

strukturera dagens arbetsuppgifter och uppdateras fortlöpande under dagen. Fördelen med 

tavlan är att även läkarna ser den och får en tydlig bild av arbetsuppgifterna. Dessutom är alla 

sjuksköterskor indelade i team där varje team har olika uppgifter, det gör det tydligt vem som 

gör vad och dessutom är man inte ensam ifall man skulle behöva hjälp med något. 
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R5 nämner att de ständigt jobbar med tavlan, både vid upptäckt av problem samt även 

uppföljningar av tidigare förändringar.  De går igenom vad som har blivit bättre och vad som 

kan förbättras.   

 

R7 berättar att de arbetar efter en modell som kallas för daglig styrning. Genom arbetssättet får 

de möjlighet att upptäcka problem som dyker upp under varje arbetspass. När ett problem 

identifieras skrivs det upp på en tavla där förändringar och förbättringsförslag dokumenteras. 

Beroende på problemets omfattning påbörjas ett arbete för att hitta en lösning på problemet. 

4.3 Värdeskapande och Slöseri 
 
Respondent 1–7 
 
R1 talar om att akutmottagningen utför tester för att så bra som möjligt kunna hantera ett 

verkligt fall av exempelvis en akutpatient med svåra skador. I testerna deltar alla yrkestitlar 

tillsammans. Varje läkare, sjuksköterska och undersköterska i testet får ett nummer eller en 

bokstav med en tydlig roll så att de andra deltagarna ska veta precis vart de ska vända sig. 

Testerna är något som fanns före Lean-implementeringen, men respondenten talar om att 

testerna ständigt utvecklas, försvåras och kompliceras för att det ska bli så verkligt som möjligt. 

 

R2 berättar att en aktivitet som tar mer tid än nödvändigt skapar oro och irritation i onödan. En 

sådan aktivitet kan vara transporten mellan olika avdelningar i sjukhuset, där respondenten 

anser att det finns en förbättringspotential. R2 anser att Lean har påverkat stress på ett positivt 

sätt, men upplever stressnivån var hög vid implementeringen då många inte visste hur eller 

varför de skulle göra det. En annan situation som R2 upplever som en flaskhals är vid 

inskrivning där sjuksköterskor ofta får vänta på att läkaren är klar med patienten innan 

sjuksköterskorna kan ta över. 
 
R3 lägger stor vikt på att minimera slöseri och menar att det är en viktig utgångspunkt i 

morgonmötena på avdelningen. Det är viktigt att planera arbetet som ska utföras för att 

därigenom slösa så lite tid och material som möjligt. R3 betonar dock att allt inte går att planera, 

varvid att det inte går att eliminera alla former av slöseri. Respondenten berättar att en del av 

arbetet för att minimera slöseriet innebär att planera exempelvis transporten för att minimera 

antalet steg som måste tas för att utföra en aktivitet. På så sätt ökar tiden med patienten och de 

själva behöver inte gå lika mycket. 
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R3 berättar att dennes avdelning var bland de första på USÖ som implementerat Lean och att 

de hunnit bli bra på det. Avdelningen har ett jämt flöde av patienter och det tillhör inte det 

normala att behöva vänta på kollegor eller patienter för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Personligen kan R3 inte påverka patienternas väntetider speciellt mycket då denne arbetar på 

en avdelning som ligger mitt i vårdkedjan. Väntetiderna skulle dock minska om 

färdigbehandlade patienter inte låg kvar på avdelningarna, då de tar upp plats som skulle kunna 

ges till en annan sjuk patient. 

R4 anser att det förekommer en hel del slöseri vad gäller tid samt material, dessa områden kan 

förbättras.  R4 beskriver transport som en form av icke-värdeskapande aktivitet, men menar 

samtidigt att man inte kan eliminera allt slöseri från en organisation. Hen exemplifierar med 

att patienter måste transporteras till operationer, dock kan denna aktivitet förbättras. 

Flaskhalsar förekommer i många delar av verksamheten. Exempelvis väntar man oftast på 

narkosläkaren för att denna har stor arbetsbelastning. En annan kan vara att patienten måste 

vänta innan den kan träffa en sjuksköterska då avdelningen kan vara tungt belastad.  
 
R5 berättar att en hel del flaskhalsar uppstår och att de gör det av olika anledningar. Till 

exempel kan patienten vara upptagen i en undersökning, och sjuksköterskorna behöver vänta 

för att kunna gå vidare. 

 

R6 menar att slöseriet på golvet har minskat i samband med Lean, men berättar också om en 

annan sorts slöseri som sjuksköterskor inte kan påverka, till exempel dåligt skötta 

upphandlingar som kostar för mycket pengar.  

 

R6 talar om transport mellan olika avdelningar som något oundvikligt, men tycker att det utförs 

på ett smidigt sätt. Flaskhalsar är däremot något som tvingar sjuksköterskorna till att behöva 

vänta på kollegor och patienter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. R6 berättar att de ofta 

uppkommer i akuta situationer som inte är planerade och att det krockar med deras arbetssätt 

som går ut på att arbeta i team. 

Varje team har olika arbetsuppgifter och om ett team behöver vänta på ett annat för att utföra 

sina uppgifter kan det ske onödiga stopp i flödet. 
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Flaskhalsar ofta uppstår vid rondsituationer, rapportering och vid in- och utskrivning. R7 

berättar även att patienterna på avdelningen inte har någon väntetid eftersom det är en 

akutmottagning. Däremot kan patienterna hamna i en kö om det av någon anledning skulle vara 

högt tryck. 

4.4 Kommunikation 
 
Respondent 1–7 
 
R1 belyser att det är extra viktigt att alla på en avdelning är medvetna om den förändring som 

sker samt även varför förändringen sker. Respondenten talar om att sjuksköterskor ofta inte får 

så mycket information om förändringen som de kanske skulle behöva för att bilda sig en positiv 

uppfattning. R1 tycker att kommunikation med patienterna som väntar bör utvecklas och 

förbättras för att förmedla de om hur det ser ut på just den tidpunkten. Det skulle akuten kunna 

vinna på. 

 

Kommunikationen inom organisationen är väldigt varierande beroende på individen. Alla har 

en intention att vara väldigt kommunikativa. Respondenten tycker att den horisontella 

kommunikationen fungerar lite bättre än den vertikala. Den vertikala kommunikationen beror 

mycket på vem det är som kommunicerar budskapet uppåt. Sedan påpekar respondenten att 

kommunikationen är olika beroende på vem man kommunicerar med, det vill säga patienter, 

medarbetare, chefer och så vidare. R1 betonar att ju högre upp i hierarkin kommunikationen 

kommer ifrån desto svårare är det att förstå budskapet. De som styr implementeringsarbetet 

använder akademiska termer och ett mindre vardagligt språk vilket gör det svårt för de på 

golvet att förstå. Respondenten har känt en liten skillnad i kommunikationen sedan Lean. Hon 

tycker att det är lättare att kommunicera med äldre och har en äldre utbildning. Många av de 

som har en nyare utbildning tenderar till att använda mindre vedertagna begrepp vilket skapar 

svårigheter i kommunikationen. R1 tycker att hierarki är bra inom sjukhuset, men betonar att 

det måste respekt finnas åt båda riktningarna. Det är viktigt att kunna ta åt sig information även 

från de som är mindre utbildade än en själv då de kan sitta på en större erfarenhet. 

 

R1 anser att detta kan leda till en positiv kedjereaktion, då kan den som tagit del av 

informationen dela med sig till någon annan som i sin tur sparar på att slösa energi i form av ta 

flera steg. 
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Kommunikationen sker enligt ett system som heter SBAR, vilket är ett vedertaget begrepp i 

hälso- och sjukvården. SBAR är en akronym för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och 

rekommendationer och används som en minnesregel för att förenkla kommunikationen mellan 

kollegor. R1 nämner även ABCDE, där varje bokstav representerar vitala funktioner som aktivt 

undersöks och därefter behandlas. Det finns standardmallar och rutiner som beskriver hur 

personalen ska gå tillväga i olika situationer.  

 

R1 exemplifierar med att vid dokumentation är det inte tillåtet att skriva på ett sätt som inte är 

vedertaget. Det är också till för att den som läser dokumentationen inte ska behöva slösa tid på 

att leta upp ord eller förkortningar. Respondenten talar om andra sjukhus som använder ett 

liknande kommunikationssystem som tidigare nämnt, istället för schematiska bilder har de 

kepsar i olika färger, där varje färg representerar en viss roll.  

 

Kommunikationen är en vital del för att organisationen ska kunna nå sina mål. R2 upplever att 

den horisontella kommunikationen fungerar väldigt bra, de kommer bra överens och att 

majoriteten av kommunikationen sker muntligt och via möten. Kommunikationen mellan olika 

avdelningar sker däremot mer via telefon, mail och remisser. R2 är Lean-ansvarig vilket 

innebär att denne har en del kontakt uppåt i hierarkin, dock inte med högsta ledningen utan mer 

med avdelningschefen som sedan för dennes tankar vidare. 

 

Kommunikationen bland medarbetarna hålls löpande och när en kollega överrapporterar till en 

annan sker detta via SBAR, vilket respondenten tycker är väldigt tydligt och effektivt då det är 

så pass inarbetat att informationen alltid blir bra. SBAR används avdelningarna emellan också. 

Kommunikationen med ledningen sker på olika sätt beroende på situation och tid. Under dagtid 

finns ledningen ofta på plats vilket gör att man kan besöka denne. I övrigt hålls mailkontakt 

där det vanliga är att man får svar inom ett dygn. Vid upptäckt av problem är det första steget 

att identifiera problemet sedan reflektera med sina kollegor och ta reda på om de också tycker 

att detta är ett problem, sedan tar man kontakt med någon ledare eller chef. Kommunikation är 

väldigt viktigt enligt R4 som anser att kommunikationen fungerar väldigt bra bland 

medarbetare samt mellan avdelningarna. Öppenhet, respekt samt kunskap om varandras 

arbetsuppgifter gör det enklare att kommunicera mellan olika av verksamheten. 
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R5 berättar att denne har positiva upplevelser från kommunikationen på arbetsplatsen. 

Kommunikationen bland medarbetarna fungerar på ett bra sätt med mycket interaktion medan 

kommunikationen mellan olika avdelningar fungerar sämre. R5 anser att det är svårt att sätta 

fingret på vart det brister, men att det finns en del förbättringspotential. Även kommunikationen 

med chefen är bra och sker både muntligt och via e-post. R6 talar om bra kommunikation som 

en viktig nyckel för att lämna över betydelsefull information. Kommunikationen mellan 

avdelningar sker över telefon för att slippa behöva gå till den andra avdelningen, vilket sparar 

tid. Respondenten tycker också att kommunikationen mellan sjuksköterskorna och ledningen 

fungerar bra och att den kan ske på olika sätt. Dels kan den ske muntligt, men det kräver att det 

är under dagtid när chefen eller ledningen är på plats, eller via mail. 

4.5 5S 
 
Respondent 1–7 

R1 upplever att de slösar onödig energi för att hämta verktyg och vill att alla arbetsplatser inom 

sjukhuset ska vara likadana till största möjliga mån för att undvika att onödig tid uppkommer 

för att lokalisera de verktyg som behövs för en specifik situation. Detta är ett problem i USÖ. 

R1 anser det viktigt att åtgärda för patientsäkerhet samt för sjuksköterskorna. Detta är något 

som de arbetar med, dock måste de bli bättre på det. 

Alla som jobbar har inloggning till journalsystemet. Sjuksköterskor kan alltid komma åt den 

information som krävs innan mötet med en patient. Det finns olika behörighetsnivåer beroende 

på vilken yrkestitel personalen har. Ordningsföljden är läkare, sjuksköterska, undersköterska. 

Dokumentationen sker i samband med behandling av en patient. Respondenten exemplifierar 

med en patient som får hjärtstopp. 

Vid ett sådant fall blir någon tilldelad dokumentationsrollen och får i och med den dokumentera 

hur patienten behandlas, vad den får och hur mycket.  

 
Strukturen på arbetsplatsen kan bli bättre, den fysiska miljön kan förbättras samt att verktyg 

kan finnas närmare tillhands än vad det gör idag. Ett stort problem som R2 upplever vid 

journalhanteringen är att det är svårt att finna det man söker.  

 

’’...det är svårt för gemene man att hitta rätt bland dokumenten, En stor förbättringspotential 

finns här.’’ 
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R3 anser att journalhanteringen och övrig hantering av dokument hanteras bättre än förr. 

Informationssökningen inom datajournaler har effektiviserats för att underlätta 

sjuksköterskornas arbete. Denna respondent menar att struktureringen av dennes arbetsplats 

fungerar bra, arbetsmiljön anses vara god. Journalhanteringen är lättåtkomlig samt enkel att 

navigera i. 

 

Respondenten anser att arbetsplatsen är väl strukturerad på det sättet att det finns tydliga 

riktlinjer om vad som gäller och hur en arbetsplats ska se ut’’på slutet av dagen’’. 

För att få en bra arbetsmiljö utförs en typ av rond flera gånger årligen för att inspektera hur 

skicket är på exempelvis verktyg, inventarier samt om de finns skaderisker.  R5 hade inte någon 

speciell åsikt om journal och dokumenthanteringen, utan tyckte att dessa fungerade hyfsad. 

 

R6 beskriver sin arbetsplats som välstrukturerad, vilket förklaras som något av stor vikt då 

deras arbete handlar om att läka sjuka människor och att det inte finns rum för att vara slarvig. 

R6 tycker journalhanteringen blivit bättre i och med digitaliseringen av den. Informationen är 

lättare att hitta och dels att det går mycket snabbare vilket innebär att hen kan lägga mer tid på 

andra aktiviteter som är viktigare. R6 berättar att de idag hanterar journaler och dokument både 

i pappersform och på datorer, men att det i framtiden endast kommer användas datorer.  

4.6 Variation 
 
Respondent 1–7 
 
Patienter som behöver mest hjälp går först, detta utefter en bedömning av ansvarig läkare. Detta 

är dock svårt för patienterna att förstå de man inte vet hur det ser ut med antalet patienter, vilka 

typ av skador de har osv.  R1 talar om en schematisk bild som tas upp när en patient kommer 

in. Bilden visar var i rummet en specifik person ska stå och i och med övningarna vet också 

personerna vad som förväntas från dem.  

 
R2 berättar att sjukanmälningar är ett stort problem som är svårt att göra någonting åt. Eftersom 

färre sjuksköterskor måste utföra lika mycket arbete blir de stressade och utslitna, vilket går ut 

över patienten.  
 

R3 menar att den tydliga struktur som kommer i och med Lean-arbetet leder till minskad 

osäkerhet vilket i sin tur minskar dubbelarbete och stress på arbetsplatsen. Oväntade händelser 
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som exempelvis sjukskrivningar och vård av barn ses som stora problem, då det ofta inte går 

att få in personal med kort varsel. Detta leder till att de sjuksköterskor som är på plats måste 

utföra lika mycket arbete med färre personer vilket enligt respondenten ökar stressen och går 

ut över patienten. 

 

Det vore enligt R3 bra med tydliga mallar och rutiner som beskriver hur man kan 

effektivisera en sådan händelse, tex genom att prioritera det väsentliga och lämna det som inte 

är av lika stor vikt till senare. 

 

R4 anser att oväntade händelser som sjukanmälningar är ett stort problem då det är svårt att 

ersätta de sjuka med andra sjuksköterskor. Omplacering av personal där det krävs samt hjälp 

av kollegorna är det som krävs för att klara dagen. 

 

Vid oväntade händelser som exempelvis sjukanmälningar, löser avdelningen problemet på 

plats genom att omstrukturera arbetskraften så att det finns tillräckligt med arbetskraft på varje 

avdelning för att klara sig genom dagen. Vid sådana fall får andra arbetsuppgifter som inte är 

sjuksköterskornas vardagliga arbete stå åt sidan. R6 upplever att Lean har påverkat stressnivån 

positivt och berättar att de rutiner och riktlinjer som finns minskar stressen som kommer i 

samband med exempelvis en kollegas sjukanmälan. 

 

R6 talar om sjukanmälningar och VAB som ett stort problem, och en av de största 

anledningarna till stress hos sjuksköterskorna. I sjukvården är svårare att hitta någon som kan 

täcka upp för den kollega som inte dyker upp. R6 jämför med skolan där man kan ringa vikarier 

som inte behöver ha samma kompetens som läraren, men att detta givetvis inte funkar i 

sjukvården eftersom de behandlar människoliv. Konsekvensen blir att de sjuksköterskor som 

arbetar måste göra det underbemannade vilket påverkar patient-tiden negativt och ökar stressen 

bland sjuksköterskorna. Respondenten menar att hens avdelning varit bra på att hantera stress 

sedan hen börja där, men att Lean har hjälpt till att reducera stressen ytterligare.  

R7 menar att det strukturerade arbetssättet och de tydliga rutinerna som kommer med Lean-

implementeringen minskar stressen hos sjuksköterskorna. Bland annat sjukskrivningar och 

VAB, eller andra oväntade händelser leder till stora konsekvenser.  
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Eftersom vakanta pass blir väldigt svåra att fylla blir bemanningen lidande, vilket leder till att 

personalen behöver jobba övertid och därmed minskar deras tid för återhämtning. Detta får i 

sin tur konsekvenser i form av ökad stress, trötthet och arbetsglädje, vilket givetvis påverkar 

patienterna. 
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5. ANALYS 
 
Losonci et al. (2011) talar om vikten av att engagera de anställda och utveckla deras kompetens 

för att på bästa sätt få dem att tänka Lean. Av sju respondenter i empirin har fyra genomgått 

någon form av formell utbildning inom Lean, medan de andra uppger att de lärt sig Lean-tänket 

och hur det fungerar genom att arbeta utifrån de riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Flera av 

de respondenter som genomgått en heldagsutbildning berättar att de gärna utbildats mer, och 

R6 menar att det hade varit fördelaktigt för att förstå implementeringen och avdelningens 

processer bättre. Det är tydligt att de respondenter som har mest kunskap om Lean också känner 

sig mest delaktiga i förbättringsarbetet på respektive avdelning. De som saknar Lean-utbildning 

berättar att de lär sig om Lean varje dag. R4, som saknar Lean-utbildning, skiljer på praktisk 

och teoretisk erfarenhet av Lean och menar att de lär sig det praktiska varje dag, men att det 

hade kunnat kompletteras med en teoretisk utbildning för att förstå det praktiska bättre. Meland 

et al. (2006) talar om vikten av medarbetarna och deras synpunkter, eftersom Lean inte kan 

implementeras utan dem. Ur R4:s synvinkel hade både sjukhuset och respondenten tjänat på 

att tillgodose respondenten med en Lean-utbildning då detta hade underlättat 

förbättringsarbetet. 

 

På USÖ har de flesta respondenter övervägande positiva erfarenheter av Lean. De upplever att 

det bland annat leder till en mer strukturerad arbetsplats. Flera respondenter berättar att de 

upplever en viss skillnad i arbetssättet, men också att de arbetat med förbättringar som 

påminner om Lean tidigare och att skillnaden därför inte är avsevärd. Det empiriska underlaget 

visar att de flesta respondenter tycker att tankesättet förändrats i samband med Lean-

implementeringen. R2 berättar om hur de alltid funderar över huruvida jobbet kan göras mindre 

krävande. Även R4 och R5 talar om hur sjuksköterskornas tankemönster ändrats till att alltid 

sträva efter att arbeta så effektivt som möjligt. Bhasin och Burtchers (2006) visar i sin studie 

att endast tio procent av sjukhusen i England lyckas med Lean-implementeringen, och förklarar 

att misslyckandet av implementeringen beror till stor del av att Lean ses som en metod eller ett 

verktyg snarare än en filosofi. Då de flesta av respondenterna påpekade att deras tankemönster 

hade ändrat kan detta tyda på att USÖ anser Lean vara en filosofi.  

 

Respondenternas tillvägagångssätt vid upptäckten av ett problem är att det antingen skrivs en 

avvikelserapport eller tas upp muntligt med eventuell förbättringsansvarig. Sjuksköterskorna 

kan också lägga upp post-it-lappar med förbättringsåtgärder på Lean-tavlan. 



 

 
 
 
 

31 

Därefter får övrig personal, om förbättringsgruppen skulle komma till en lösning, ta del av vad 

problemet var och hur det kan undvikas i framtiden. R4 och R7 berättar dock att återkopplingen 

mer än sällan är bristfällig, om den sker överhuvudtaget. Tavelmötena gör det enligt Womack 

och Jones (2003) enklare att förmedla, sätta upp, och följa avdelningens mål. Den bristande 

kommunikationen leder dock till att sjuksköterskorna ibland håller inne förbättringsförslag 

eftersom de dels inte får beröm när ett förbättringsförslag går från förslag till åtgärd, och dels 

för att de inte får återkoppling om det inte gör det. Detta kan relateras till Hasle (2009) som 

skriver att misslyckad kommunikation, eller social interaktion, bland medarbetare kan leda till 

missnöje och irritation. Att få stöd på arbetsplatsen är viktigt, inte minst från ledningen och 

chefer, då stöd från de som är högre upp i hierarkin betyder mer och har en större positiv 

påverkan på medarbetare. 

Pirjol och Radomir (2016); Samson och Daft (2009); Crosling och Ward (2002) talar om vikten 

av en välfungerande kommunikation inom en organisation. Detta för att både kunna nå upp de 

till mål som sätts upp men även för att viktig information ska nå ut till rätt mottagare. En av 

respondenterna talar om hur sjuksköterskor oftast inte får den information som de behöver om 

förändringar som sker för att bilda sig en positiv uppfattning om det. De flesta respondenter 

uppfattar förbättringsarbetet som oändligt med få resultat att visa upp. Detta leder till att 

sjuksköterskorna får en negativ bild av förändringsarbete och nya arbetsmetoder.  

Den skriftliga kommunikationen visar sig till störst del genom tavlor där alla medarbetare har 

möjlighet att förmedla förslag till förbättring. Dock uppmärksammas fler skriftliga 

kommunikationsmedel som exempelvis hur akuta fall ska hanteras samt vad alla innehar för 

ansvarsområden när detta sker. Detta skapar standardisering i situationer som annars präglas 

av hög variation.  Pirjol och Radomir (2016) skriver att den mest förekommande 

kommunikationstypen är den verbala då den oftast är närmast till hands. Det är även enklare 

att kommunicera verbalt eftersom man kan uttrycka sig på ett bättre sätt (ibid).  Det empiriska 

materialet visar att kommunikationen skiftar form beroende på vilken information som ska 

framföras och vem eller vilka som ska ta del av den. Inom avdelningarna bestod majoriteten av 

kommunikationen av den verbala typen. Vid interaktioner utanför avdelningarna användes 

oftast den audiovisuella eller skriftliga kommunikationen då den var det mest optimala med 

tanke på den smidighet som dessa typer innehar. Även den strategiska kommunikationen som 

handlar om att olika intressenter får olika mängd information går att finna på USÖ. Att alla 

intressenter inte får samma information är givet (Pirjol och Radomir, 2016). 
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Detta uppmärksammar även en respondent, vilket enligt denne är ett problem på 

akutmottagningen där personalen har information om väntetider som patienter inte kan ta del 

av. Denna information bör förmedlas till patienten för att undvika irritation.  

 

Vid kommunikation där personal från olika hierarkiska nivåer deltar är det viktigt att använda 

ett språk som gör det möjligt för alla deltagare att förstå budskapet (Samson och Draft, 2009). 

Detta är ett problem som de flesta respondenter upplever, gapet kan bland annat bero på den 

varierande mängd kunskap som varje person besitter om Lean. De personer som är mer insatta 

inom området använder begrepp som inte är vedertagna såsom effektivitet, flaskhalsar och 

processer. Medan de som jobbar på golvet, bland annat sjuksköterskor inte tänker på dessa 

begrepp i lika stor utsträckning. 

Det empiriska underlaget visar att det finns en vilja att öka standardiseringen på arbetsplatserna 

inom sjukhuset, vilket går i linje med vad Ohlsson (2015) visar enligt det fjärde steget inom 

5S, standardisering. Enligt Ikuma och Nahmens (2012) syftar 5S till att förbättra och utveckla 

den fysiska arbetsmiljön hos en organisation, vilket en del respondenter berättar har skett 

genom bland annat förbättrad journalhantering, då det blivit enklare att navigera i 

journalsystemet. 

Ohlsson (2015) skriver att föremål som används frekvent ska vara nära till hands och de som 

används ibland eller sällan ska placeras längre bort från arbetsplatsen eller inte användas 

överhuvudtaget. Många respondenter uppmärksammar att material och verktyg som används 

vardagligen bör ligga närmare till hands. Sjuksköterskorna menar att det skapar onödig 

tidsspillan och transport vilket kan ha negativ påverkan på flera led i processen. 

Sethi och Pal (1995); Sarkar (2006); Gupta och Jain (2015) uppmärksammar att en förändring 

av tankesättet är en central del inom 5S. Användning av metoder som rapid improvement 

events uppkommer vid diskussion med respondenter om problemlösning. Detta fenomen 

används och är även omtyckt då respondenterna känner delaktighet vid problemlösning samt 

att förändring kan skapas snabbt. Dock är de aktiviteter som förbättras relativt små i relation 

till det stora förbättringsarbetet som organisationen genomför. Detta är även något Radnor et 

al. (2012) benämner som quick wins och inte leder till de processförbättringar som skapar 

fundamentala förbättringar för organisationen.  
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För att hantera den stora variationen sjukhuset har visar respondenter på metoder som 

användning av schematiska bilder som beskriver vad varje person ska göra i olika akuta 

situationer. Detta minskar inte variationen, dock så gör metoden det lättare att hantera den. 

Utöver den variation patienter skapar för organisationen beskrivs bemanningen som bristfällig 

när systemet utsätts för variation i aspekten sjukskrivning eller liknande. Detta med kunskapen 

om att det finns fler sjuksköterskor på USÖ idag än tidigare samt att arbetsuppgifterna upplevs 

som fler. Här kan kopplingar dras till Karaseks (1979) modell där kraven på sjuksköterskorna 

ökar samt att välbefinnandet minskar. Moraros et al. (2016) visar på negativa effekter Lean-

implementeringen kan bidra med. Detta är i linje med vad respondenterna upplevt då 

förbättringsarbetet bidrar med att redan högbelastade sjuksköterskor får fler arbetsuppgifter 

vilket kan leda till en ökad stress. Även Hasle (2014) uppmärksammar problemet med ökad 

arbetsbörda. Stor del av det beröm Lean-filosofin får är anknutet till den ökade befogenhet för 

medarbetare, detta som respondenterna upplever. Dock visar respondenterna de negativa 

sidorna av detta spektrum som tidigare visat. 

 

En annan aspekt av Karaseks modell är kontroll, Kasl (1996) förklarar detta som hur mycket 

kontroll en medarbetare har över sina arbetsuppgifter. Conti et al. (2006) talar om 

kontrolldimensionens två delar: självständighet och i vilken grad en medarbetare kan fatta 

beslut. I och med implementeringen av Lean leder till en mer standardiserade arbetsmetoder 

kan självständigheten för sjuksköterskorna ses som minskat. Däremot ökar de ansvarsområden 

respondenterna har och således även graden av beslutsfattande. Då Meland et al. (2006) visar 

att ett stort fokus bör läggas på medarbetarna under Lean-implementering och därav också bör 

trivas för att kunna driva förbättringsarbetet. Respondenterna påpekar det negativa tankarna 

som ligger i relation till förbättringsarbeten. Detta då kunskapen finns att arbetet kommer öka 

då nya arbetsmetoder implementeras samt att de gamla fortfarande finns kvar. Detta kan 

relateras till de resultat Conti et al. (2006) visar att arbetsintensiteten har tendenser att öka vid 

förbättringsarbeten. Det i sin tur kan leda till ökad stress, vilket även respondenterna påpekar, 

då majoriteten uppgav att stressen har ökat efter Lean-implementeringen. 
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6. SLUTSATS 
 

Trots det positiva resultat som USÖ visar till följd av Lean-arbetet kan det konstateras att 

sjuksköterskor får hantera grovgörat vid en sådan förändring. Resultatet av detta redovisas 

nedan. I och med implementeringen av Lean innebär mer standardiserade arbetsmetoder kan 

självständigheten för sjuksköterskorna ses som minskat. Däremot ökar de ansvarsområden 

respondenterna har och således även graden av beslutsfattande. 
 
USÖ har enligt det empiriska underlaget valt att inte utbilda alla medarbetare inom Lean. 

Sjuksköterskorna som inte erhållit någon utbildning tenderar att känna sig mindre delaktiga i 

det förbättringsarbete som sker jämfört med de som erhållit utbildning. Detta kan även sättas i 

relation till Losonci et al. (2011) forskning som visar den vikt som bör läggas för att engagera 

alla medarbetare. Saknaden av Lean-utbildning kan ses som en orsak till det bristande 

engagemang hos en del respondenter. Meland et al (2006) visar att medarbetarnas kunskaper 

samt engagemang gentemot förbättringsarbetet ses som centralt. Detta skapar större skepticism 

angående sjuksköterskors bristande utbildning om Lean på USÖ.  

De mest förekommande arbetsmetoderna som USÖ har tillämpat utifrån respondenterna i och 

med implementeringen av Lean är 5S och tavelmöten, metoder som Hallam och Contreras 

(2018) beskriver som de mest användbara när det kommer till Lean-implementering. 

Respondenterna har en positiv erfarenhet av 5S då de upplever arbetsplatsen har blivit säkrare 

samt mer strukturerad. Den har även bidragit till att arbetsplatsen blivit mer strukturerad, vilket 

respondenterna menar har minskat de icke-värdeskapande aktiviteterna som i sin tur har 

påverkat stressnivån positivt. En annan positiv effekt som 5S bidragit till är hur den lagt 

grunden för det som idag ses som ett Lean-tänk hos respondenterna. Som tidigare 

uppmärksammat är denna förändring av central vikt vid Lean-implementering (Sethi och Pal 

1995; Sarkar 2006; Gupta och Jain 2015). 

Tendenser till att ofta fokusera på så kallade quick wins visar respondenterna först och främst 

genom den negativa bild över förändringsarbeten som finns. Detta leder således till användning 

av metoder som forskning visar vara effektiva, dock endast under kortare perioder.  
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Respondenterna visar olika uppfattningar angående kommunikationen på arbetsplatsen. 

Uppföljning vid en redan gjord förändring kommuniceras i mindre utsträckning än de saker 

som bör förändras, vilket Hasle (2009) menar kan leda till irritation hos medarbetarna, som 

även det empiriska underlaget visar. Kommunikationsproblematik genom de hierarkiska 

nivåerna där språkbruk ligger som grund rör även det upp känslor hos respondenterna. Detta 

gör att det möjliga stöd som ledningen alternativt chefer kan ge medarbetarna försvåras, 

samtidigt som att arbetsintensiteten ökar som en effekt av förändringsarbetet. Conti et al. 

(2006) visar att detta kan leda till ökad stress. En respondent förklarar situationen: “...det har 

aldrig varit så mycket sjuksköterskor som det är nu, men ändå har vi mer att göra än tidigare, 

och då måste det ju vara något fel...” 

Utifrån forskningsfrågorna om hur sjuksköterskorna arbetar med lean samt vilka effekter det 

ger sammanställs nedan: 

 

Hur har Lean-implementeringen påverkat sjuksköterskornas arbetssituation: 

● Strukturen på arbetsplatsen har ökat 

● Arbetsintensitet har ökat 

● Kommunikationsbrister leder till en sämre arbetssituation 

● Förbättringsarbetet leder till ökad stress hos medarbetare 

● Delade uppfattningar angående förbättringsarbete kan bero på arbetsbelastning, 

kommunikation samt utbildning.  

● Struktur på arbetsplatsen leder till mindre icke-värdeskapande aktiviteter och således 

mindre stress. 

● Mindre kontroll över arbetsuppgifterna  

 

Hur arbetar sjuksköterskorna med Lean: 

• 5S används i stor utsträckning på arbetsplatsen  

• Tavelmöten är även den en metod som förekommer regelbundet 

• Endast Lean-mentorer får en grundläggande Lean utbildning 

• RIE förekommer på arbetsplatsen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 
Lean 
 
 Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan införandet av Lean? 

 
Vad anser du om lean i vården? 

 
 Hur upplever du uppföljning av Lean arbetet? 
 
 Vad är din uppfattning om slöseri?  
  
 I vilken situation får du vänta på kollegor/patienter för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter?  
 
 Hur fungerar kommunikation mellan medarbetare - På vilket sätt sker denna 

kommunikation?  
 
 Hur fungerar kommunikationen mellan olika avdelningar - På vilket sätt sker denna 

kommunikation?  
 
 Hur fungerar kommunikationen till chefen/ledningen - På vilket sätt sker denna 

kommunikation? 
 
Metod 
 
 Hur går du tillväga vid upptäckt av ett problem i de dagliga arbetsuppgifterna? 
 
 På vilket sätt anser du en arbetsplats vara strukturerad?  
 
 Finns alla redskap där dom ska finnas. Bra belysning? hur är den fysiska miljön? 
 
 Anser du att journalhantering/andra dokument hanteras på ett smidigt sätt? 

Åtkomlighet? Sortering? 
 
Man vill minimera alla typer av transporter i en produktionsanläggning. Upplever du 
att transporten mellan olika avdelningar är så minimal som möjligt?  

 
 

 
Medarbetare 
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Hur har du utbildats inom Lean? 

 
 Hur delaktig känner du dig i det förbättringsarbete som sker? 
 
 I vilken utsträckning anser du dig ha en påverkan på dina arbetsuppgifter?  
 
 På vilket sätt har lean-implementeringen påverkat stress på arbetsplatsen?  
 

Hur hanteras oväntade händelser (ex. sjukskrivning) under en arbetsdag? Vilka 
konsekvenser anser du att detta leder till?  

 
 
 


