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Sammanfattning 
 

Allt fler sjukhus i Sverige och övriga världen försöker möta långa vårdköer och ökade 

krav på effektivitet med hjälp av Lean production som ursprungligen är hämtat från 

bilindustrin på Toyota Motor Corporation. En intressant grupp som många gånger 

förbises i denna diskussion om effektivisering och produktivitetstänk inom sjukvården 

är läkare. De är oftast starka försvarare av sin profession och sitt yrkesutövande vilket 

gör att de är svåra att få med på förändrings- och förbättringsarbeten så som Lean.  

 

En stor del i arbetet med Lean är att flytta ner ansvar från ledning till den operativa 

verksamheten så att de kan vara med och fatta beslut och på så sätt påverka 

produktionsprocessen. Dock ses sjukhusorganisationer som en professionell byråkrati 

där en stor del av beslutsfattandet redan är decentraliserat till professionerna, 

exempelvis läkare, genom den omfattande kunskap och expertis de tillägnat sig genom 

den utbildning de gått. Det är här det blir intressant att undersöka om huruvida Lean 

påverkar läkares beslutsfattande ytterligare eller om detta styr av professionen. Vår 

forskningsfråga och tillika syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka; Har 

och i sådant fall hur, Lean i sjukvården på USÖ påverkat läkarnas medicinska 

beslutsprocess med tanke på att den starka profession som råder, på många sätt styr 

deras dagliga arbete? 

 

Empirin består i huvudsak av kvalitativa data som inhämtats genom intervjuer med 

fyra läkare på tre olika kliniker på Universitetssjukhuset i Örebro. Teorin som har legat 

till grund för intervjuunderlag samt insamling och analys av empirin består av områden 

som berör begrepp som; professionalitet, Lean, Lean healthcare, New Public 

Management samt den kliniska beslutsprocessen 

 

Vår slutsats i denna uppsats utmynnar i ett ifrågasättande av huruvida det verkligen är 

Lean som tillämpas på USÖ. Istället ser vi det som att man, genom att utåt sett 

förmedla till allmänheten att man arbetar med Lean, har motiverat anställda att arbeta 

med förändrings- och förbättringsarbeten som i sig har effektiviserat vården. På så sätt 

spelar det ingen roll att man benämner arbetet som Lean eftersom det ändå har lett till 

en förändring och förbättring som inte nödvändigtvis går att härleda till Lean.  

 

Vad gäller själva medicinska beslutet i sig så ser vi ingen direkt påverkan av att 

sjukhuset arbetar efter Lean eftersom den rådande professionen och medicinen är så 

pass stark. Dock påverkas det medicinska beslutet indirekt i och med att den 

medicinska beslutsprocessen som sådan, samt vägen fram till att det kliniska beslutet 

ska fattas, är det som har påverkats av Lean på USÖ. 

 

 

 



  

Abstract 
 

More and more hospitals, not only in Sweden but the world as a whole, try to face long 

healthcare waiting lines and increased demands on efficiency by implementing Lean 

production, which originally comes from the car industry and Toyota Motor 

Corporation in Japan. An interesting group of people who is often overlooked in the 

discussion about increased efficiency and productivity in healthcare is doctors. They 

are often strong defenders of their medical profession, which makes them a tough 

group to get involved in change management and improvement work, such as Lean, 

within the organization. 

 

A big part of Lean production is the decentralization of responsibility from top 

management to the operating level of the organization so that they can make decisions 

and thus contribute and influence the production process. However, hospitals are seen 

as professional bureaucracies where decision making to a large extent already belongs 

to the medical profession through the extensive knowledge and expertise they have 

gained through their education. This is where it gets interesting to examine whether or 

not Lean has meant a further decentralization of decision-making or if decision-making 

is controlled exclusively by the medical profession. With this in mind, the main 

purpose with this thesis is to examine whether or not Lean healthcare at USÖ has 

affected the medical decision-making process of doctors, considering that the daily 

work of doctors in many ways is controlled by the strong medical profession. 

 

The results in this thesis are based on qualitative data through interviews with four 

doctors in three different clinics at USÖ. Furthermore, these interviews, as well as the 

analysis of the results from the interviews, are based on theory concerning subjects 

such as; professionalism, Lean, Lean healthcare, New Public Management and the 

clinical decision-making process.  

 

In conclusion, this thesis results in a questioning of whether or not USÖ has applied 

Lean at all. Instead, we conclude that by naming it Lean, USÖ has motivated their 

employees to work with change management and improvement, which has increased 

efficiency in healthcare. Thus, it does not really matter whether or not this goes hand in 

hand with Lean since it has lead to change and improvements that are not necessarily 

derived from Lean production. 

 

In addition to this, we conclude that the Lean healthcare has not directly affected the 

medical decision-making since the medical profession of doctors and medicine per se 

are too strong to be affected by non-medicine factors. However, Lean healthcare has 

indirectly affected the medical decision-making by affecting the medical decision-

making process in itself as well as facilitating surrounding processes that can make an 

impact on medical decision-making of doctors. 
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Bakgrund 
 

”De försöker tvinga mig till åtgärder som jag ofta upplever som medicinskt felaktiga 
och kontraproduktiva. De stjäl resurser från det viktiga och får mig att prioritera 
bagateller.” 

                                                           (Läkare citerad i, Zaremba, 2013a) 
 

”Att ta ansvar för patienten är direkt olönsamt och därför inte tillåtet” 
(Läkare och universitetslektor citerad i, Zaremba, 2013b) 

 

De två ovanstående citaten är hämtade från Maciej Zarembas artikelserie i DN under 

2013 och handlar om förändring inom svensk sjukvård. Dessa fick stor uppmärksamhet 

i media men vad handlar då denna uppståndelse kring? Vad grundar den sig i? Jo, en 

effektivisering av sjukvården i led med att allt fler offentligt finansierade 

organisationer får ökade krav från politiker och omvärlden på att öka produktiviteten i 

dess verksamheter (David M Brock, 2006). Benämningen på detta är New Public 

Management. Det har funnits många sätt att försöka bemöta dessa ökade krav och 

direktiv varav ett sätt mynnar ut i ett begrepp som mer allmänt är känt som 

framgångsrikt inom bilindustrin hos Toyota i Japan, nämligen Lean production. 

 

Grunden till Lean production (Även kallat Toyota Production Systems) lades i Toyota 

Motor Corporation, som ett radikalt alternativ till traditionell massproduktion inom 

industrin eftersom ett behov att hushålla med resurser fanns (Burgess & Radnor, 2011). 

Begreppet Lean production introducerades 1988 av John Krafcik men det verk många 

förknippar med Lean är The Machine That Changed The World (1990) där Womack, 

Jones och Ross redogör för Lean konceptets många fördelar i förhållande till den redan 

existerande industrin i västvärlden. Ett viktigt antagande till varför Lean kom att 

uppstå i den japanska bilindustrin är sättet att se på verksamheten, där det viktiga är att 

förstå att det finns processer i verksamheten som i sin tur sammanlänkas med andra 

processer i en tydlig ordning samt definierade inputs och outputs (Burgess & Radnor, 

2011). Ett centralt uttryck inom Lean är det klassiska elimination of waste och 

begreppet value där waste är något som kunden inte värdesätter och inte är villig att 

betala för och value är det värde som kunden är villig att betala för. Med grund i detta 

så är Lean först och främst ett sätt för organisationer att förbättra kvalitén i 

produktionsprocessen genom att aktiviteter som inte ökar värdet (waste) och som ofta 

leder till förseningar samt kräver extra resurser elimineras (2011).  

 

Det finns många definitioner av Lean. Bland annat definierar Womack och Jones 

(1996) ett framgångsrikt leanarbete utifrån fem principer som enligt dem krävs för att 

uppnå perfektion: 1) definiera vad som är värde för kunden, 2) identifiera flöden och 

eliminera steg som inte tillför värde i flödet där kunden befinner sig, 3) skapa ett jämnt 

flöde av de processer och steg som finns kvar, 4) designa systemet så att kunden får 

hjälp när den behöver det, det handlar om att vara resurssnål, 5) sträva efter perfektion. 

Dessa fem principer ligger till bakgrund för hur arbetet ska utföras i en organisation 

(1996). Enligt Sandkull och Johansson (2000, s.143) ska dessa principer och det 
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tankesätt som Lean medför skapa ett arbetsklimat där personalen jobbar smartare 

istället för hårdare. 

Med anledning av att det finns många olika definitioner, infallsvinklar och perspektiv 

på vad Lean är har vi valt att se på Lean utifrån Womack och Jones fem principer som 

beskrivs ovan. Vi anser att dessa principer går att anpassa till den specifika kontext 

som är aktuell för denna studie. 

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på denna tolkning av Lean är med anledning av 

att Womack och Jones presenterar en grundläggande syn på fenomenet som även är 

välciterat i flertalet av de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna studie. 

På så sätt har deras definition inte färgats av någon annan än de själva medan en annan 

definition av Lean kan ha påverkats av flertalet författares uppfattning om vad 

begreppet innebär. 

Med de stora framgångar som Lean-konceptet förde med sig för Toyotas organisation 

har det blivit en naturlig följd att många organisationer försökt anpassa sina egna 

organisationer och verksamheter utifrån Toyota och Lean. 

 

På senare tid har Lean production även inspirerat sjukvården att ta efter de fördelar 

som detta system kan skapa genom att bland annat eliminera de icke-värdehöjande 

processer som kan finnas och därmed effektivisera sjukvården. Brandao de Souza 

(2009, ss.130-131) menar att inom sjukvården har Lean blivit lite av ett mode och en 

trend som sprids till allt fler länder, från USA till bland annat Storbritannien, 

Australien och nu även Sverige. Införandet av Lean i svensk sjukvård kom som en 

konsekvens av ett ökat behov av sjukvård tillsammans med en negativ finansiell 

utveckling och personalnedskärningar (Kollberg, Dahlgaard & Brehmer, 2006). För att 

möta de nya förutsättningarna inom sjukvården behövs nya sätt att se på processer för 

att kunna effektivisera utan att fler resurser tas i anspråk och det är detta Lean kan 

hjälpa till med (2006). Enligt Von Wright (1993, se Furusten, 2007, s.70) kan den här 

viljan att effektivisera processer och minska resursanspråk ses som ett sätt att vilja bli 

modern, då man vill utvecklas och bli bättre. De idéer som bygger på framsteg och 

utveckling i en verksamhet är lättare att legitimera eftersom människan vill vara med 

om de bra framstegen som görs och ligga i framkant (2007). Vidare menar Furusten 

(2007) att idéer ibland behöver anpassas till den kontexten som ett företag verkar i för 

att iden ska kunna spridas. För att idén ska kunna spridas och förstås i den tänkta 

kontexten måste idén lyftas från den ursprungliga kontexten in i den nya kontexten, 

något som Furusten (2007) benämner de-kontextualisering och re-kontextualisering.  

 

Radnor, Holweg & Waring (2011) menar att för att genomföra denna effektivisering 

utan att tillföra mer resurser behöver en anpassning av de tidigare beskrivna fem 

principerna från Womack och Jones (1996) göras till en sjukhusorganisation, något 

som redogörs för lite längre fram i detta arbete. Det talas bland annat om kortare 

väntetider, kostnadssänkningar, förbättrad vårdkvalitet och patientnöjdhet som några 

av de fördelar som tillkommer med leanarbete (Borgström, Agneta, 2010; Radnor et al. 

2011). Samtidigt menar Holden (2011) att det saknas information om hur patientens 
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hälsa och välbefinnande förhåller sig till Lean samt om patienterna behöver göra fler 

återbesök. Detta gör det svårt förstå om det finns en trade off mellan kortare väntetider 

och bättre vård. Holden menar dock att det kan vara så att desto snabbare en patient får 

vård desto bättre blir vården av sjukdomen/skadan (2011). 

Med andra ord råder det delade meningar om huruvida effektiviseringen av sjukvården 

i form av Lean inverkar positivt eller negativt på vårdkvalitén. 

 

Lean production inom sjukvården kom som en effekt av att många verksamheter i den 

offentliga sektorn försökte öka produktiviteten och bli mer effektiva genom det 

marknadsinspirerade New Public Management. Detta innebar vidare att många 

verksamheter i den offentliga sektorn privatiserades och fokus riktades mycket mer på 

resultat, tydlig ansvarsfördelning och tydliga mål (Lindskog, 2014). Ytterligare en av 

konsekvenserna blev ett mer decentraliserat kostnadsansvar samtidigt som intäkter i 

form av ersättning per patient introducerades (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 

2008, s.59). Maciej Zaremba pekar däremot i sin artikelserie i DN (2013a) på att detta 

har lett till att sjukvården kom att bestå av produkter som kan prissättas på samma sätt 

som varor. Följden av detta blir att det ges order från ledningen att prioritera de enklare 

fallen som kan avverkas i större kvantiteter vilket enligt Hasselbladh et al. (2008) 

skulle resultera i ökade intäkter. Zaremba påpekar vidare (2013a) att detta kan leda till 

att de mest behövande inte får hjälp först på grund av att man exempelvis ligger efter i 

produktionsplanen. 

 

”I Ryssland stavas förklaringen korruption /./ I Sverige stavas det New Public 

Management” 

(Zaremba, 2013a) 

 

Problemdiskussion 
 

Med bakgrund i introduceringen av bland annat New Public Management menar 

Östergren och Sahlin- Andersson (1998) att det har resulterat i att det starka inflytande 

som den professionella läkaren har inom sjukvården ifrågasatts. De menar vidare 

(1998) att den svenska sjukvården kännetecknas av just denna konflikt som 

uppkommit mellan läkarens profession och det nya managementtänket. 

 

I en professionell organisation som ett sjukhus har den profession som finns varit 

utgångspunkten för såväl beslut som bestämmande av vad som är bäst för patienten. En 

central del med Lean i sjukvården är att det skapat ett behov av ett samarbete över de 

olika professionerna i sjukvården på grund av ett mer decentraliserat ansvar och 

beslutsfattande (Nordin, 2009). Swartling och Poksinska (2013) menar att under Lean 

så har beslutsfattandet överförts från ledare och chefer till medarbetare. Genom denna 

decentralisering av beslutsfattandet har ledaren blivit mer av en coach som ska vara där 

för att stödja sina medarbetare i det dagliga arbetet. Jacobsen och Thorsvik (2008, 

s.338) argumenterar för att den organisatoriska kontexten har en betydelse för 
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beslutsfattandet i en organisation. För att kunna förstå hur människor i en organisation 

tar beslut behövs kunskap om vilka förhållanden som råder i organisation med 

avseende på mål och strategier, formell struktur, organisationskultur och 

maktförhållanden (2008). 

 

Även om beslutsfattandet många gånger är beroende av såväl mål, strategier, formell 

struktur, organisationskultur och maktförhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 

s.338), så hävdar Radnor et al. (2011) att sjukhus är komplexa politiska organisationer 

med professionella grupper som försvårar arbetet med Lean. Vidare påpekar Brock 

(2006) att en professionell organisation karaktäriseras av att en stor del av 

beslutsfattandet har getts till den operativa delen där beslutsfattandet reflekterar de 

värden som finns inom professionen. Forskning om professioner och dess ställning i 

organisationer visar däremot på att den tidigare starka traditionella ställning som 

utmärker professionen har förändrats på grund av ett nytt sätt att styra verksamheter 

(Brock, 2006). Det tidigare forskning visat är att läkare på grund av deras starka 

profession har svårare att ta till sig och arbeta efter nya direktiv som förändrar eller 

inkräktar på deras yrkesutövning eftersom det måste skapas en legitimitet kring de 

beslut som berör läkarna för att prioriteringar ska accepteras (Eriksson, Holgers & 

Müllern, 2013, ss.178-179). En del av den kritik som finns mot Lean är att de 

anställdas perspektiv inte finns med utan Lean utgår mer från ett ledningsperspektiv, 

eftersom de anställda ses som komponenter i verksamheten (Pettersen, 2008, s.22). 

 

Eriksson et al. (2013, s.153) argumenterar för att dessa professionella grupper är starka 

försvarare av sina identiteter som yrkesutövare vilket har försvårat styrningen i 

förändringsarbetet. För att få med de professionella grupperna i ett arbete med 

förändring har de givits ett större ansvar vid förändringsarbetet och i vissa fall även 

utsetts till att leda arbetet med förändringen, för att undvika att de istället försöker 

blockera förändringarna som är planerade. I en studie av Eriksson et al. (2013, ss.174-

175) intervjuades ett antal läkare om förändringsarbete som görs på avdelningar. I 

analysen av intervjuerna kommer det fram att läkarna själva tar ett stort ansvar för 

utveckling av vardagliga förbättringsområden som rör vetenskapliga och 

erfarenhetsbaserade utvecklingsbehov. Däremot finns ett motstånd mot övergripande 

processförändring då de anser att det utgör ett hinder i deras yrkesutövning i och med 

att utvecklingsarbetet till en viss del tas ifrån läkargruppen, det viktigaste är att försöka 

få med läkarna i förändringsarbetet genom att ge dem ett större ansvar i 

förändringsarbetet. Läkarna önskar att vara delaktiga i arbetet eftersom de är negativa 

till att prioriteringar görs i deras område, av administrativ personal utan kunskap i det 

medicinska området (2013). 

 

Zaremba (2013b) försöker åskådliggöra detta i sin uppmärksammade artikelserie i DN 

genom att redogöra för den påverkan som såväl New Public Management som Lean 

production har haft på svensk sjukvård. Vidare menar han (2013b) att det leder till en 

avprofessionalisering av läkaryrket i och med att betydligt mer tid går åt till 

administration såsom rapporter, debiteringar, uppföljningar och enkäter. Detta får 



 5 

konsekvensen att läkarens profession ifrågasätts i och med att mer tid går åt till 

processer som egentligen inte har något med deras profession och således det 

medicinska att göra. Dessa processer är något som politiker kräver för att kunna förstå 

hur de kan göra vården ännu mer effektiv (2013b). Vad som bör tilläggas är dock att 

initiativet till Lean på Universitetssjukhuset i Örebro ursprungligen kommer från den 

operativa delen av verksamheten (Lean på USÖ, 2013) och således de olika 

professionerna. Bejerot och Hasselbladh (2007)  menar att en omflyttning av 

medicinsk praktik har gjorts i Svensk sjukvård, tidigare låg kontrollen inom läkarkåren 

om hur reglering av sjukvården gjordes på senare tid har det öppnats upp och andra 

typer av experter är med och påverkar regleringen av sjukvården. Att läkaryrket blir 

avprofessionaliserat och mer inriktat på resultat och målsättningar gör att många läkare 

upplever att de många gånger styrs mot att fatta beslut som går emot deras profession 

(2013a). Detta är något som Zaremba (2013a) berör i sin artikelserie i DN genom detta 

tidigare nämnda citat från en av de intervjuade läkarna: 

 
”De försöker tvinga mig till åtgärder som jag ofta upplever som medicinskt 

felaktiga och kontraproduktiva. De stjäl resurser från det viktiga och får mig  

att prioritera bagateller.”  

           (Läkare citerad i Zaremba, 2013a) 

 

Hur påverkas då själva beslutsfattandet av Lean? Är det på basis av resultat och 

målsättning i enlighet med New Public Management och Lean production som läkare 

fattar beslut eller står den starka profession som råder inom läkaryrket över de direktiv 

och önskemål som ges från ledningen och politiker? 

 

För att exemplifiera hur beslutsfattandet i en organisation som karakteriseras av Lean 

skiljer sig mot exempelvis Henry Fords löpandebandverksamet är det värt att nämna att 

Henry Ford valde att centralisera beslutsfattandet till toppen av organisationen, 

nämligen honom själv (Womack et al. 1990, s.39). Inom Lean production är istället ett 

av huvudmålen att decentralisera beslutsfattandet och flytta mycket av ansvaret ner i 

organisationen, något som medför frihet men även oro att begå kostsamma misstag. 

 

Womack, et al. (1990, s.199) menar även att när beslutsfattandet blir mer 

decentraliserat så behövs inte managers som ger order ner i organisationen och får 

information tillbaka på samma sätt. Enligt Fredriksson och Winblad (2008) har den 

Svenska sjukvården i allt större grad sedan 1990 decentraliserats från att ha varit 

kontrollerat av staten till att kommuner och landsting har en större kontroll över 

sjukvården. Något som redan utmärker sjukvården är att det är en professionell 

byråkrati som har ett decentraliserat beslutsfattande (Jacobsen & Thorsvik 2008, s.91). 

Om beslutsfattandet redan är decentraliserat genom professionen som råder, samt att 

Lean ska decentralisera beslutsfattandet ytterligare. Hur har då läkares beslutsfattande 

på sjukhuset påverkats av införandet av Lean? 
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Med utgångspunkt i den starka professionen som finns inom sjukvården förväntas 

läkare fatta medicinska beslut utifrån deras omfattande kunskap och expertis inom 

området. Om denna profession ifrågasätts och det leder till en avprofessionalisering av 

yrket som såväl Zaremba (2013b) som Kollberg et al. (2006) menar, vad finns det då 

för grund för de beslut som fattas inom sjukvården. Fattas besluten istället på basis av 

ett marknadsperspektiv som ska bringa största möjliga nytta för sjukhuset ur ett 

ekonomiskt perspektiv? I och med den nya styrningen New Public Management har 

medfört och därefter Lean i sjukvården så verkar det i många fall inte längre vara 

läkares profession som styr hur beslut fattas. 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats blir därmed att studera beslutsprocessen kring de medicinska 

besluten som fattas av läkare och undersöka om dessa har påverkats sedan införandet 

av Lean på USÖ. Samtidigt vill vi även klargöra att denna uppsats inte syftar till att 

studera själva implementeringen av Lean som koncept på USÖ. Med hänsyn till den 

starka professionalitet som råder inom sjukvården har vi valt att formulera vår 

forskningsfråga enligt följande: 

 

 

- Har, och i sådant fall hur, Lean i sjukvården på USÖ påverkat läkarnas 

medicinska beslutsprocess med tanke på att den starka professionen som råder, 

på många sätt styr deras dagliga arbete? 
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Rapportens fortsatta disposition 

 

Teori 

Inledningsvis kommer vi grundläggande beskriva den kontext som studien utformas i, 

nämligen sjukvårdsorganisationen, samt den förändring som på senare tid skett inom 

Svensk sjukvård i form av bland annat New Public Management och Lean production. 

Teoriavsnittet behandlar vidare Läkares professionalitet i en professionell byråkrati 

samt avslutas med en redogörelse för vad som enligt litteraturen benämns som Den 

kliniska beslutsprocessen. 

 

Metod 

I metodavsnittet kommer vi att redogöra för vilken forskningsansats vi valt att arbeta 

med, varför vi valt just denna, samt vad det fått för konsekvenser för studiens 

utformning. Vidare redogör vi även för det tillvägagångssätt vi haft i insamlandet av 

empiri för att även bringa klarhet i hur den insamlade empirin ska presenteras och 

analyseras. 

 

Empiri & Analys 

I empiri- och analysavsnittet kommer vi utifrån teman och problemområden från de 

genomförda intervjuerna att löpande redovisa och analysera vår empiri utifrån 

teoriavsnittet. Detta sker i form av avsnitt som berör Lean i sjukvården, New Public 

Management, Läkares professionalitet i en professionell byråkrati samt Den kliniska 

beslutsprocessen.  

 

Övergripande analys 

Även här kommer utgångspunkten vara de ovan beskrivna avsnitten där vi berör delar 

av såväl empiri som analys som vi anser är värda att lyfta fram ytterligare.  

 

Slutsats 

Här redovisas även uppsatsen slutsats som redogör för de slutsatser som vi utifrån 

analys av empiri samt teori fått fram genom denna studie. Vidare ger vi även förslag på 

framtida studier inom området. 
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Teori 
Den teoretiska referensramen har fungerat som utgångspunkt för såväl insamlandet 

som analys av den empiri som används i denna studie.  

Svensk sjukvård i förändring 

 

Ett annat sätt att se på vården 

 

Sjukvården i Sverige är budgetstyrd och finansieras av landstingsskatten, den kan 

variera mellan olika kommuner och landsting (Regeringen, 2011). Ansvaret för 

Sjukvården delas mellan stat, landsting och kommun där det yttersta ansvaret ligger 

hos kommuner och landsting (Lindskog, 2014). Det finns ett antal styrsätt som 

politiken kan använda sig av för att uppnå mål som tillgänglighet, kvalitet och 

effektivitet (2014). Finansiering genom skatter som nämnt ovan och produktion av 

sjukvårdstjänster är områden där lokala företrädare har ett relativt stort 

självbestämmande i sammansättandet av vårdtjänster, patientavgifter, ekonomiska 

ersättningssystem och konkurrens av produktion. Vidare menar Lindskog (2014) att de 

ekonomiska ersättningsystem har blivit allt viktigare för att finna balans mellan ökad 

produktivitet och behovet av ett tak för kostnader. Även regler och lagar styr hur 

vården ska skötas och det kan regleras på nationell eller lokal nivå (2014). 

 

Svensk sjukvård har genomgått en del förändringar genom åren. Eriksson et al. (2013, 

ss.17-30) delar upp förändringarna i fyra faser där de två senaste faserna blir relevanta 

i allra högsta grad för denna studies utformning då de berör saker som präglar 

sjukvården idag. 

 

Den första av de senare faserna har en inriktning mot decentralisering och målstyrning 

samt andra inriktningar. Under 1990 talet började en diskussion föras kring effektivitet 

då det fanns en uppfattning om att marknaden kunde fördela och omvandla resurser på 

ett optimalt sätt. Det växte fram ett tankesätt i organisationen om interna marknader 

och det ledde till vissa försök att prissätta tjänster för att öka kostnadskontrollen genom 

exempelvis prestationsersättning, där verksamheter fick ersättning beroende på hur 

mycket de förväntades leverera. Vidare menar Eriksson et al. (2013, s.29) att den mest 

omvälvande förändringen var beställare och utförarmodellen vilket var tänkt att få in 

ett mer marknadsmässigt tänkande. 

 

Den andra av de senare faserna präglas av ett processorienterat synsätt för kvalitet och 

förbättring. Under det senaste decenniet har styrande organ försökt organisera 

sjukvården kring processer och flöden för att likna privata verksamheter. En viktig del 

i detta var kvalitet och vad värde är för patienten, för att försöka lyfta frågan från att 

enbart handla om kostnadsfokus. Med kvalitet i fokus lyftes ständiga förbättringar fram 

och processkartläggningar var även viktiga för kvalitetsutveckling (2013). 
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För att mer konkret redogöra för vad de ovan beskrivna förändringarna av den svenska 

sjukvården har inneburit följer en beskrivning av New Public Management som en av 

de modeller som haft störst inverkan på den svenska sjukvården. 

 

New Public Management 

 

Under den senaste tiden har det blivit ett ökat tryck från politiker på offentligt 

finansierade verksamheter, exempelvis sjukhus, gällande ledningsförändringar som 

inneburit en försvagning av läkarens dominerande ställning inom sjukvården (Brock, 

2006). Detta har kommit som en konsekvens av ökad konkurrens på marknaden som 

gör att professionella byråkratier som sjukhus tar efter mer företagsliknande 

ledningsmodeller för att öka effektiviteten (2006). 

 

New Public Management kan ses som en privatisering av den offentliga sektorn genom 

ett införande av ett managementtänk med ökat fokus på resultat, personligt ansvar, 

flexibla organisationer, anställning och personal (Kollberg et al. 2006). För sjukvården 

och övriga organisationer inom den offentliga sektorn har detta inneburit ett mer 

marknadsinspirerat perspektiv där ett mer decentraliserat kostnadsansvar fått 

organisationerna att leta kostnader och att intäkter i form av ersättning per patient 

introducerats (Hasselbladh et al. 2008, s.59). 

 

En konsekvens av införandet blev även att man kan dela in sjukvården i två olika 

hierarkier, en administrativ och en medicinsk hierarki (Kollberg et al. 2006).  I 

sjukhuset ansvarar självklart läkaren för den medicinska medan sjukhusledningen 

ansvarar för den administrativa, något som reflekterar införandet av det mer 

marknadsinspirerade tänket kring den nutida sjukvården (Kollberg et al. 2006). 

Kollberg et al. (2006) påpekar dock att detta nya managementtänk i sjukvården har lett 

till ett ifrågasättande av den professionella organisationens sätt att styra sjukvården. De 

menar vidare (2006) att det är detta som karakteriserar den svenska sjukvården, 

nämligen konflikten mellan den starka, traditionella och professionella hierarkin och 

introduceringen av en administrativ ledning i enlighet med New Public Management. 

Ett sätt för sjukvården att bemöta de ökade krav och direktiv som kommit i takt med att 

New Public Management introducerades har varit att arbeta med Lean production i 

sjukvården. 

 

Lean production 

 

Lean uppstod i Japan efter andra världskriget på företaget Toyota, många företag gick 

från principen massproduktion till att använda sig av principerna i Lean (Womack et 

al. 1990). Tidigare när massproduktion användes av producerande företag behövdes 

inte skickliga eller utbildade medarbetare eftersom arbetsuppgifterna var uppdelade 

och statiska istället för flexibla där kunskap om många moment behövdes (1990). 
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Lean är ett innovativt sätt att arbeta där skickliga medarbetare och ett flexibelt 

arbetssätt ska ge kunden exakt det den vill ha vid en exakt tidpunkt genom att 

kombinera massproduktion med en förmåga att leverera specialsydda produkter 

(Womack et al. 1990). Lean kräver att medarbetare lär sig nya saker inom det område 

som de arbetar i för att fungera bättre i en miljö där grupparbete är en stor del och för 

att kunna massproducera produkter i en hög variation. Vidare handlar Lean om att 

ständigt sträva efter perfektion genom att vara resurssnål i form av bland annat 

minskade kostnader, minskad lagerhållning, minimera felsteg och öka variationen av 

produkten som erbjuds (1990). Dock så menar Womack et al. (1990) att det kanske 

inte kommer finnas något företag som någonsin kommer att fullständigt implementera 

och uppnå de fördelar som Lean kan ge. 

 

Womack och Jones (1996) har redogjort för fem grundsteg eller principer som kan 

vara nödvändiga att använda sig av vid implementeringen av Lean i alla 

organisationer. 

 

Den första principen handlar om att specificera och definiera värdet utifrån ett 

kundperspektiv i form av en specifik produkt till ett specifikt pris och vid en specifik 

tidpunkt (Womack & Jones, 1996). I och med att värde är ett svårdefinierat begrepp så 

blir den första principen komplicerad. Womack och Jones (1996) menar att eftersom 

produkten många gånger måste flöda genom flera företag och olika avdelningar inom 

varje företag så kommer varje enhet på vägen definiera värdet för kunden. Detta leder 

allt som oftast till att när alla dessa definitioner adderas så finns det en konflikt mellan 

de olika definitionerna och de stämmer oftast inte överens med varandra. I många 

situationer blir det därför lätt att värdet specificeras på ett felaktigt sätt och att det i 

slutändan leder till att produkten eller tjänsten som levereras till kunden är felaktig 

utifrån kundens perspektiv på vad som är värde (1996). 

 

Den andra principen i processen handlar om att identifiera värdeflödet (value stream) 

för varje produkt och att utifrån detta eliminera allt onödigt som inte tillför värde 

(waste) (Womack & Jones, 1996). Med värdeflöde menas alla specifika handlingar 

som krävs för att få en produkt från koncept till produktion, från order till leverans och 

från råmaterial till färdig produkt i kundens händer. Detta är ett steg som allt som oftast 

innehåller en hel del processer som upplevs som onödiga och som därefter kan 

elimineras (1996). 

 

Den tredje principen berör värdeflödet genom att arbeta med ständiga förbättringar 

(kaizen) från början till slut så att de inte finns någon väntetid, dödtid eller skrot inom 

eller mellan varje steg i flödesprocessen (Womack & Jones, 1996). Genom att studera 

värdeflödet och arbeta med ständiga förbättringar så kan allt onödigt elimineras så 

mycket det går för att på så sätt gå mot en mer lean produktion (1996). Slack, Brandon-

Jones, Johnston och Betts (2012, s.442) beskriver ständiga förbättringar som små 

stegvisa förbättringar som ska göras hela tiden och involvera alla på arbetsplatsen. Det 

spelar inte någon större roll hur stora förbättringarna är på en arbetsplats utan det 
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viktigaste är att inom en realistisk tidsram så ska förbättringar utförts och 

implementerats i arbetsprocessen (2012). En teori som berör flöden är theory of Swift 

and even flow, som säger att ju snabbare och jämnare något färdas genom en process 

desto produktivare blir processen (Schmener & Swink, 1998). Ju högre variationen är i 

en process desto lägre kommer produktiviteten att vara. Precis som i Lean har denna 

teori uppfattningen om att det finns saker som lägger till värde och saker som kan 

uppfattas som waste som inte tillför något. Om saker eller steg som inte tillför värde i 

en process tas bort kommer exempelvis material flöda snabbare genom en process. Om 

dessa flaskhalsar elimineras kan ett snabbt och jämnt flöde åstadkommas. I teorin 

nämns tiden som det tar för ett objekt att färdas genom en process som ett sätt för att 

mäta hastigheten för ett objekt som flödar genom en process. Mätningen används för 

att identifiera vart i processen som flaskhalsen finns. En viktig del i att eliminera 

flaskhalsar i en process är att försöka minska variationen i exempelvis efterfrågan eller 

tiden i vilket ett objekt befinner sig i ett steg i processen (1998). 

 

Fjärde principen går ut på att designa och förse kunden med vad den efterfrågar och 

när den efterfrågar det (Womack & Jones, 1996), mer allmänt känt som Just-In-Time, 

en central del i många produktionsprocesser och så även inom Lean. Här talar 

författarna om pull vilket går ut på att man låter kunden dra produkten från värdeflödet 

så att den uppfyller kundens behov och på så sätt eliminerar onödiga processer som 

inte adderar värde för kunden (1996). 

 

Den femte principen handlar om att sträva efter perfektion genom att konstant tillverka 

det kunden efterfrågar, vid en tidpunkt då kunden efterfrågar det, till ett pris som 

kunden finner överkomligt och med ett minimum av onödiga processer (Womack & 

Jones, 1996). En viktig del för att kunna uppnå perfektion är att sätta mål för 

förbättringar som är realistiska och kan uppnås, målen ska brytas ned så att de kan 

förstås hur det dagliga arbetet ska ske för att uppnå målen (Kollberg et al. 2006). 

Womack och Jones menar vidare (1996) att eftersom de fyra första principerna 

interagerar med varandra likt i en cirkel så kommer alltid en mer precis definition av 

värde utmana värdeflödesprocessen och på så sätt avslöja uppenbara onödiga steg i 

processen. Ju mer specifik kundens efterfrågan är desto mer hinder och onödiga steg 

uppenbaras och kan således elimineras (1996). 

 

Lean i sjukvården 

 

De ovan beskrivna fem principerna kan även anpassas till sjukvården även om de 

medför såväl förändringar som komplikationer. För att idéer ska kunna lyftas från en 

kontext till en annan menar Furusten (2007) att bara för att en idé har spridit sig 

betyder det inte att innehållet i idén har spridits, om idéerna inte sprids kommer ingen 

re-kontextualisering ske. Furusten menar att om idéer ska kunna spridas måste det först 

ske en de-kontextualisering och sedan en re-kontextualisering för att förstå idén i det 

sammanhang man befinner sig i, iden måste alltså lyftas ur sitt sammanhang för att 
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sedan lyftas in i den tänkta kontexten (2007). Nedanför presenteras de fem principerna 

som utgör grunden för Lean när fenomenet anpassas till sjukhuskontexten. 

 

Att identifiera vilka steg som adderar värde och förbättrar kvaliteten för patienten och 

dess besök från början till slut är vad som karakteriserar värdeflödet och den andra 

principen översatt till ett sjukhusperspektiv (NHSIII, 2007). Enligt Brandt (2013, s.23) 

är det viktigt att alla i en sjukvårdsorganisation är med i arbetet med att identifiera 

flödet, eftersom olika professioner har olika roller och kunskap om de processer som 

finns inom sjukvården. Dessa processer ska synliggöras och steg som identifieras ska 

uppmärksammas. Flödena som identifieras ska mätas för att kunna se om förbättringar 

har gjorts i form av tidsvinster (2013). 

 

Den tredje principen handlar om att få värdeflödesprocessen att flyta vilket kan uppnås 

genom att patienten undviker köer, flertalet remisser samt att hinder som förhindrar 

flödet av den smidigaste och säkraste behandlingen elimineras (NHSIII, 2007). Detta 

kan ske genom att designa om arbetsprocesser som kan störa ett jämnt flöde (Kollberg 

et al. (2006). Det kan göras genom att sammanlänka aktiviteter från det att patienten 

anländer till sjukhuset till att den lämnar. Aktiviteterna i flödet ska skapa värde för den 

som befinner sig i det, dock kan aktiviteter som inte skapar något värde för patienten 

fylla en funktion som inte kan tas bort (Brandt, 2013, ss.14-15) 

 

Med utgångspunkt i Womack och Jones teori och pull-tekniken i den fjärde principen, 

menas inom sjukvården att man ska reagera på efterfrågan istället för att skicka 

patienter från en avdelning till en annan, något som istället skulle karakterisera en 

push-teknik (NHSIII, 2007). Vidare innebär den fjärde principen att patientens besök 

ska karakteriseras av pull genom att personal, färdigheter, material och information 

dras mot patienten vid exakt det tillfälle det efterfrågas (2007). Användningen av Just- 

in-time i sjukvården betyder att den kapacitet som sjukhuset har ska anpassas till 

efterfrågan på vård (Kollberg et al. 2006). Inom Lean ses det nämligen som waste när 

kapaciteten av att behandla patienter är större än efterfrågan på vård samt den tid som 

patienten väntar på att få vård/behandling (2006). Forskarna menar att svårigheten med 

Just-in-time är att kunna prognosticera efterfrågan på vård, eftersom patienter inte 

alltid besöker sjukhus/akutmottagningar i ett jämnt flöde (2006). 

 

Den femte principen gällande perfektion handlar inom sjukvården om att förse 

patienten med vård och behandling som uppnår högsta resultat, utan misstag och 

förseningar (NHSIII, 2007). 

 

Burgess och Radnor (2011) menar att i den litteratur som idag finns skrivet om Lean är 

det ingen sjukhusorganisation som helt och hållet tillämpat principerna från Womack 

och Jones (1996). Försöken består av ett pockets of best practice där implementeringen 

består av vissa utvalda delar från Lean. Lindskog (2014) menar att i en studie som 

gjorts visade det sig att delaktigheten från chefer var låg i arbetet med Lean och det 

fick som konsekvens att de underställda även hade en låg delaktighet. Det var otydliga 
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mål som låg till grund vilket gjorde det svårt att ge utrymme för arbete med Lean. 

Ytterligare komplikationer var otydlighet över vilka befogenheter i arbetet med Lean 

som cheferna hade eftersom de både hade ett budgetansvar samt ett ansvar mot 

läkarnas roll i förbättringsarbeten. Breuer (2013) menar att det är viktigt att tänka på 

vilket språk som används då Lean kan uppfattas som ett nytt system för byråkrati och 

onödiga uppgifter. Vidare argumenterar Breuer för att de personer som är ansvariga för 

arbetet med Lean måste motivera och få de anställda att förstå vad Lean innebär. Om 

inte det finns en förståelse så kommer arbetet med Lean att misslyckas (2013). 

 

Läkares professionalitet i en professionell byråkrati 

 

En väldigt central del i det förändringsarbetet som skett i den svenska sjukvården i 

form av bland annat New Public Management och Lean är det faktum att den svenska 

sjukvården kan ses som en professionell byråkrati, där verksamhetens sätt att styras 

bygger mycket på de professionellas roll i organisationen (Bejerot & Hasselbladh, 

2003). För att få en förståelse för vad begreppet ”professionell” innebär i den rådande 

kontexten måste vi redogöra för begreppets innebörd i just sjukhuskontexten. 

 

Professionalitet 

 

Eriksson et al. (2013, s.169); Levay och Waks (2009) menar att det är yrket och 

utbildningen som gör det möjligt för professionen att legitimeras. Detta medför även 

förväntningar från övriga medarbetare på hur professionen utför arbetet i fråga på ett 

visst sätt. Vad gäller insyn i professionernas arbete är det svårt att förstå eftersom de 

sitter på mycket kunskap om deras ämne och det finns ett intresse från professioner att 

hålla information om deras arbete hemligt eller svårförståeligt för personer utifrån. 

Ökar insynen i deras arbete menar Levay och Waks (2009) att det öppnar upp för en 

styrning och kontroll av de professionella av personer som inte tillhör den gruppen. 

 

Vad gäller läkarprofessionen så har det kommit att bli den dominerande gruppen inom 

sjukvården något som kan ses i all världens sjukvård eftersom den allt som oftast 

organiseras utifrån läkarens professionella specialisering (Bejerot & Hasselbladh, 

2003). Något som kännetecknar sjukvården som professionell byråkrati är att de 

professionella läkarna tar initiativ i frågor som är centrala för dem samtidigt som de 

överlåter mindre intressanta frågor till ledningen (Bejerot & Hasselbladh, 2003). 

 

Eriksson et al. (2013) argumenterar för att logiker kraschar när administrativ personal 

går in och bestämmer i det område som berör läkarnas profession. Grundtanken är att 

läkare ska ta beslut om vilken vård som ska ges till en patient utifrån deras utbildning 

(Eriksson et al. 2013). Samtidigt menar Eriksson et al (2013) att administrativ personal 

ibland fattar beslut som påverkar vården av patient, vilket skapar problem eftersom det 
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finns en medicinsk logik som läkarna måste förhålla sig till som den administrativa 

personalen nödvändigtvis inte tar hänsyn till. 

 

Vidare menar Eriksson et al. (2013) att den marknadsliknande styrningen som idag 

finns inom sjukvården med kvalitetsmätningar minskar professionernas autonomi. 

Levay och Waks (2009) argumenterar för att den allt mer ökande användningen av 

kvalitetsmätningar och prestationsmätningar öppnar upp för en större insyn i arbetet 

som professionerna i sjukvården utför. Vidare menar Levay och Waks (2009) att hotet 

om en större insyn i arbetet får de professionella att reagera med skepticism och 

motstånd för att undvika möjligheten till kontroll och styrning. Försök till insyn 

hanteras enligt Levay och Waks (2009) av professionella på olika sätt, antingen utförs 

dokumentation på ett sådant sätt att det inte stör det formella arbetet eller en 

sammanfogning av formellt arbete och dokumentation så att utvärdering av 

prestationer blir svårt att mäta. 

 

Den professionella byråkratin  

 

Den professionella byråkratin kännetecknas av ett decentraliserat beslutsfattande där 

de anställda genom sin profession har försetts med stor beslutsmakt och 

handlingsfrihet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 104). Anledningen till att det är möjligt 

att decentralisera beslutsfattandet tar sin utgångspunkt i den omfattande kunskap och 

färdigheter som de ”professionella” har tillägnat sig genom utbildning. 

 

Genom kunskap inom det rådande området blir det naturliga att ingen annan än de 

professionella kan bedöma hur arbetet ska utföras på ett tillfredsställande sätt. Detta 

skapar förutsägbarhet för de övriga professionella som inte nödvändigtvis fattar 

beslutet i fråga om vilka beslut som tas (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.104). Vidare 

påpekar Bejerot och Hasselbladh (2003) att i en professionell byråkrati som ett sjukhus 

så överlåter läkare arbetsuppgifter som är mindre intressanta än de uppgifter som rör 

vård av patient till andra. 

 

En av fördelarna som ofta nämns vad gäller professionella byråkratier är att genom det 

decentraliserade beslutsfattandet kan beslut tas snabbare i och med att man genom sin 

profession ofta vet vilket beslut som är mest tillfredsställande (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s.105). Därmed vet även de professionella att de inte behöver söka information 

och tillåtelse hos någon högre instans innan de fattar det beslut som krävs (2008). 

 

Eftersom professionella byråkratier inte bara existerar i form av sjukhus är det ovan 

beskrivna synsättet på beslutsfattandet en mer allmän syn på hur beslutsfattandet går 

till och styrs av professionen. För att få en förståelse för hur beslutsfattandet går till i 

en professionell byråkrati och mer specifikt i ett sjukhus måste vi först redogöra för de 

grundläggande dragen i hur läkare fattar medicinska beslut. Detta är något som i 

litteraturen kallas för den kliniska beslutsprocessen. 
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Den kliniska beslutsprocessen 

 

Vid aktiv behandling handlar det om att ta svåra beslut och det är inte sällan som 

läkaren tvingas att välja mellan aktiva snabba beslut eller mer passiva beslut, där det 

ena nödvändigtvis inte behöver vara bättre än det andra (Wulff & Gøtzsche, 2000, 

s.14). Den aktiva behandlingen innebär ofta risk för biverkningar och många 

diagnostiska procedurer innebär obehag och risker. Läkaren som behandlar en patient 

måste därför noga överväga besluten och dess konsekvenser, inte bara i allra högsta 

grad för patientens skull utan även för hälso- och sjukvården i dess framtida beslut 

(2000). Wulff och Gøtzsche (2000) menar vidare att beslutsprocessen är ytterst 

komplicerad, i en förenklad modell har Wulff och Gøtzsche (2000) skapat ett 

flödesschema där processen är indelad i fem steg (2000). 

 

Det första steget karakteriseras av att läkaren i den första kontakten med patienten 

ställer relevanta frågor som ett första steg i datainsamlingen under den kliniska 

undersökningen för att kunna fastställa om fallet kräver beställning av röntgen- eller 

laboratorieundersökningar (Wulff & Gøtzsche, 2000, s.14). Läkaren bildar sig utifrån 

undersökningen en helhetsuppfattning av patientens sjukdom (2000). Läkaren måste i 

det här steget välja vilka bevis som ska sökas för att öka sannolikheten att rätt diagnos 

ställs (Bornstein & Emler, 2000). I helhetsuppfattningen som läkaren gör ingår frågor 

om symtom, patientens sjukdomshistoria, kroppslig undersökning och 

laboratorieresultat. När flera olika diagnoser kan ställas för en patient är det brukligt att 

beställa flera prover för att kunna utesluta diagnoser som patienten inte har (2000). 

 

Det andra steget i processen handlar om att läkaren försöker sammanställa 

uppfattningen om patientens sjukdomsbild (Wulff & Gøtzsche, 2000, s.14). Läkaren 

ska bilda sig en uppfattning om hur patientens sjukdomsbild förhåller sig till den 

tidigare kunskap läkaren har om olika sjukdomar samt hänföra patientens sjukdom till 

någon av dessa. Detta leder till att läkaren ställer sin diagnos på patienten (2000). Även 

när sammanställningen av bevis och sjukdomsbild har gjorts kan läkare lägga för stor 

vikt vid diagnoser där bevis pekar i den riktningen och undervärderar bevis som i 

mindre styrka pekar på en diagnos (Bornstein & Emler, 2000). Dock menar författarna 

(2000) att lita på den första diagnosen som ställs inte nödvändigtvis behöver vara något 

negativt. Detta eftersom det är bättre att snabbt komma fram till en första diagnos som 

är lämplig utifrån den sjukdomsbild och bevis som inhämtats för att det fortsatta 

arbetet med en slutgiltig diagnos ska underlättas (2000) 

 

Wulff och Gøtzsche (2000) menar att diagnoser kan vara mer eller mindre säkra vilket 

gör att det tredje steget handlar om huruvida det med utgångspunkt i steg ett och två är 

lämpligt att inleda behandling. Om läkaren upplever att diagnosen är bristfällig måste 

denne gå tillbaka till det första steget och påbörja processen på nytt (2000). Detta 

illustreras av den röda pilen i Figur1. 
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Skulle diagnosen däremot vara tillräckligt väl underbyggd använder läkaren sina 

yrkeskunskaper om den aktuella diagnosen för att sedan välja den behandling som är 

mest tillfredsställande utifrån patientens behov (Wulff & Gøtzsche, 2000, s.14). 

 

Det sista steget går ut på att behandlingsresultatet registreras med ett förhoppningsvis 

gott resultat utifrån de förutsättningar som beskrevs i de föregående fyra stegen (Wulff 

& Gøtzsche, 2000, s.14). 

 

 

 
Figur 1. Den kliniska beslutsprocessen (Wulff & Gøtzsche, 2000, s.14). 

 

Även om Figur 1 visar hur beslutsprocessen kan se ut på ett deskriptivt sätt så menar 

Wulff och Gøtzsche (2000) att beslutsprocessen mycket väl kan få ett annat förlopp än 

det som redogörs för i Figur 1. De menar vidare (2000) att i vissa fall blir det oönskade 

effekter av behandlingen vilket gör att det krävs ett nytt behandlingsbeslut eller till och 

med ett nytt diagnosbeslut.  

 

Vidare så redogör inte flödesschemat för att vid vissa sjukdomar fattas beslut av 

långsiktig karaktär där fokus inte enbart ligger på att behandla utan även att förebygga 

sjukdomar. Samtidigt vill de även påpeka att det i vissa fall är nödvändigt att inleda 

behandlingen innan en definitiv diagnos finns (2000). Således är Figur 1 som beskriver 

den kliniska beslutsprocessen ingen definitiv bild av hur beslut fattas av läkare men 

den fungerar som en utgångspunkt och grund för hur det fattas kliniska beslut. 

 

Wulff och Gøtzsche (2000) menar att en läkares resonemang kan grunda sig i såväl 

teoretisk som empirisk kunskap. Det teoretiska resonemanget är byggt på teoretisk 

kunskap om sjukdomsorsaker och behandlingars verkningsmekanismer medan det 

empiriska grundar sig i tidigare erfarenheter av patienter med liknande symptom 

(2000, s. 15). Wulff och Gøtzsche menar vidare att de teoretiska och empiriska 

resonemangen utgör beslutens naturvetenskapliga komponenter. 
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Utöver de naturvetenskapliga komponenterna tillkommer även empatisk-

hermeneutiska resonemang vilket innebär resonemang och beslut baserade på empati, 

en förståelse av patienten som medmänniska, samt etiska resonemang, med 

utgångspunkt i etiska normer (2000). Wulff & Gøtzsche (2000) är noga med att påpeka 

att de allra flesta kliniska beslut kommer som en sammanställning av dessa fyra 

resonemang eller slutledningar. Dessa fyra komponenter vad gäller resonemang och 

beslutsunderlag redogörs för nedan i Tabell 1. 

 

NATURVETENSKAPLIG BETRAKTELSESÄTT 

1. Den teoretiska komponenten  

– Slutledningar utifrån teoretisk kunskap om sjukdomar och sjukdomsmekanismer. 

2. Den empiriska komponenten 

 – Slutledningar utifrån iakttagelser av tidigare patienter. 

- Okontrollerade iakttagelser 

- Kontrollerade iakttagelser 

HUMANISTISKT BETRAKTELSESÄTT 

3. Den empatisk-hermeneutiska komponenten 

- Slutledningar utifrån inlevelse i patientens situation och förståelse av patienten som 

medmänniska. 

4. Den etiska komponenten 

- Slutledningar utifrån en etisk värdering av de handlingsalternativ som finns och deras 

konsekvenser. 

Tabell 1. De fyra komponenterna i underlaget för kliniska beslut (Wulff & Gøtzsche, 

1997, s.160).  

 

För att beskriva den empatisk-hermeneutiska komponenten ytterligare använder sig 

Wulff & Gøtzsche (2000, s.161) av ett exempel. Tänk dig en manlig, medelålders 

läkare som blir konsulterad av en manlig patient i samma ålder som också har en 

akademisk bakgrund och som även är uppvuxen i samma stad. Med grund i den i stort 

sett identiska bakgrunden kommer samtalet parterna emellan inte präglas av några 

förståelsesvårigheter och empatin kommer fungera optimalt. 

 

Om patienten istället varit en ung turkisk kvinna som berättar om sina problem för 

läkaren. Med utgångspunkt i den annorlunda bakgrunden, trots att det inte föreligger 

några språkliga svårigheter, kan inte läkaren leva sig in i hennes situation på samma 

sätt som med den föregående patienten. Här menar Wulff och Gøtzsche (2000) att 

empatin nämligen förutsätter kunskap som gör det möjligt för en att förstå och tolka 

det den andra människan säger, och den kunskap, som kan kallas hermeneutisk, 

saknades i detta fall. De menar vidare (2000) att den hermeneutiska kunskapen är den 

bakgrundskunskap som krävs för att man skall kunna leva sig in i en annan människas 

situation. Wulff och Gøtzsche (2000, s.162) är noga med att påpeka att det självklart 

kan finnas många andra orsaker till bristande empati än skillnader i kulturell bakgrund 

även om den i detta exempel blev väldigt påtaglig. 
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Den etiska komponenten handlar enligt Wulff och Gøtzsche (2000, s.164) om att väga 

in aspekter om huruvida konsekvenserna av de handlingar vi gör och de beslut vi tar är 

bra eller dåliga, samt om handlingarna i sig är moraliskt försvarbara. 

Metod 
I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en bild av hur arbetet med att samla in teori 

och empiri har gått till. Vi kommer att redogöra för olika val vi gjort under arbetets 

gång och reflektera över vad det fått för konsekvenser för studiens fortsatta 

utformning.  

 

Forskningsmetod 

 

Denna studie tar avstamp i om och i så fall hur läkares medicinska beslutsprocess har 

påverkats efter att man börjat arbeta med Lean. Med bakgrund i den tidigare beskrivna 

teoretiska referensramen har vi som författare skapat oss en förförståelse om 

problemområdet i fråga. Utifrån denna förförståelse kan vi som forskare identifiera 

personliga uppfattningar kring problemområdet i fråga för att därefter tolka 

uppfattningarna och få en ökad förståelse (Patel & Davidsson, 2011, s.29). Patel och 

Davidsson (2011, s.83) beskriver förförståelsen som en naturlig utgångspunkt i 

tolkningsprocessen fram mot förståelse. 

  

Därmed blir inte syftet med studien att förklara fenomenet i den specifika kontexten, 

utan snarare att genom tolkningar av individers beskrivning av sin verklighet i den 

kontext de befinner sig i öka förståelsen kring fenomenet i den specifika kontexten 

(Patel & Davidsson, 2011, s.29). Denna beskrivning kan liknas vid det som mer 

allmänt är känt som hermeneutik. Konsekvensen av detta blir att syftet med studien 

inte är att generera en absolut sanning eller teori kring problemområdet eftersom 

empirin bygger på personliga uppfattningar och vår tolkning av dessa utifrån vår 

tidigare förförståelse (Patel & Davidsson, 2011, s.30). 

  

För att upptäcka dessa personliga uppfattningar blir det naturligt att använda oss av en 

kvalitativ metod för att gå in mer på djupet (Holme & Solvang, 1997, s.78) och få en 

ökad förståelse för problemområdet i fråga. Syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt 

är att komma individer, grupper eller organisationer inpå livet för att kunna förstå den 

situation som de befinner sig i (Holme & Solvang, 1997, s.92). Det krävs att forskaren 

sätter sig in i situationen och ser den ur den undersöktes perspektiv för att på så sätt få 

en djupare och mer fullständig uppfattning av det som studeras (Holme & Solvang, 

1997, s.92; Bryman & Bell, 2005, s.315). Kvalitativa metoder innefattar att utifrån få 

respondenter gå på djupet och på så sätt får riklig information (Holme & Solvang, 

1997, s.78). 
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Valet av ett kvalitativt förhållningssätt gjorde det naturligt för oss att inom denna 

studie genomföra intervjuer för att på så sätt inte bara sätta oss in i respondentens 

situation utan även få så djup information som möjligt inom ämnesområdet i fråga. 

Intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form vilket kommer att beskrivas senare 

i kapitlet. 

 

Insamling av teori 

 

Utgångspunkten för denna studie hämtades i litteratur, vetenskapliga artiklar, 

tidningsartiklar samt artiklar publicerade på internet (Patel & Davidsson, 2011, ss.42-

43). Vid sökandet av vetenskaplig grund användes Örebro Universitetsbibliotek där vi 

hittade såväl litteratur som vetenskapliga artiklar via söktjänsten och databasen 

Summon (2011). Våra huvudsakliga sökord var: Lean, Lean healthcare, Decision 

making, Professional organizations, New Public Management. Vidare kombinerade vi 

dessa sökord (Patel & Davidsson, 2011, s.45) med varandra för att på så sätt få ut såväl 

litteratur som vetenskapliga artiklar som är mer tillämpbara för vår specifika studie. 

När vi letade information i mer allmän form använde vi oss av sökmotorn Google och 

även här har sökorden varit desamma vilket många gånger har lett oss till liknande om 

inte identiska verk kring ämnesområdet i fråga men även ytterligare information i form 

av exempelvis tidningsartiklar. Mycket av den data som insamlades blev möjlig i form 

av att flera av de verk vi hittat via Summon har hänvisat till samma verk vid ett flertal 

tillfällen. Ett exempel på detta är The Machine That Changed The World (Womack et 

al. 1990) som i princip hänvisas till i samtlig litteratur som är skriven inom Lean. 

 

När vi samlat in data vi uppfattade som användbar började arbetet med att bedöma 

vilken nytta varje enskild artikel eller bok skulle ha för det fortsatta skrivandet. Detta 

gjorde vi genom att läsa sammanfattningar, abstract, baksidestext, 

innehållsförteckningar och sakregister, för att på så sätt få en snabb uppfattning om 

innehållet överhuvudtaget är relevant för vår studie (Patel & Davidsson, 2011, s.46). 

Ledde något av detta till att vi faktiskt ansåg oss ha användning av texten eller boken 

började vi kolla närmare på hur vi skulle kunna ha användning av den data som 

framkom. Vissa texter lästes igenom helt medan andra räckte med att kolla på enskilda 

kapitel (2011). 

  

Vid genomförandet av en studie av denna karaktär menar Patel och Davidsson (2011, 

s.60) är det viktigt att man förbereder genomförandet på ett bra sätt. Det kan handla om 

att man gör upp en plan för arbetet, ta kontakter, få tillstånd och medgivanden, ge 

information till de medverkande (2011). Vi valde även att ta kontakt med objektet, som 

i detta fall är USÖ, relativt omgående då det alltid finns risk för att man inte får den 

kontakt och hjälp som man hoppats på och förväntar sig.  
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Insamling av empiri 

Kvalitativa intervjuer 

 

Vi valde i denna studie att arbeta med semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till 

att vi använde oss av denna intervjuform är att vi ville beröra specifika teman och 

problemområden under samtalet samtidigt som respondenten hade stor frihet att svara 

på det sätt som denne tyckte var lämpligast (Bryman & Bell, 2005, s.363; Patel & 

Davidsson, 2011, s.82). De övergripande teman och problemområden var; Lean, 

professionalitet och medicinskt beslutsfattande. Dessa teman och problemområden har 

inte bara påverkat genomförandet av intervjuerna utan även färgat sättet på hur vi 

presenterade och analyserade den insamlande empirin. När vi gjort klart för teman och 

problemområden var det upp till oss att under intervjuerna beröra dessa så att samtalen 

underlättades samtidigt som våra huvudsakliga teman och problemområden belystes 

(Patel & Davidson, 2011, s.84). Samtidigt ledde detta till att vi inte hade någon 

bestämd ordning för när ett specifikt tema eller problemområde skulle beröras under 

intervjuerna utan detta blev mer beroende av hur samtalet i sig utvecklades (Bryman & 

Bell, 2005, s.363). 

 

Val av intervjupersoner 

 

Valet av intervjuperson kan tänkas vara väldigt komplicerat i en stor 

sjukhusorganisation vilket gjorde att den ”Lean-Guide” som finns publicerad på USÖs 

hemsida underlättade valet av intervjuperson. Självklart ville vi ha en person med 

omfattande kunskap och erfarenhet av Lean för att få så aktuell och relevant 

information som möjligt. Detta gjorde att vi ville få kontakt med någon som satt med i 

ledningsgruppen för Lean samt en läkare som hade erfarenhet av att arbeta både med 

och utan Lean. 

  

Första kontakten med USÖ togs genom att vi mejlade Lena Sunnermalm, områdeschef 

för opererande och onkologi på USÖ och tillika verksam i ledningsgruppen för 

Leanarbetet. För att ge ett så bra intryck som möjligt skickade vi med en bifogad fil där 

vi gav en kortfattad presentation om vad syftet med arbetet var. Dialogen med Lena 

kom därefter att ske via telefon. 

 

Det visade sig att personen i fråga inte längre var aktuell i Leangruppen och inte heller 

som aktiv läkare då hon arbetat som chef det senaste decenniet, vilket gjorde att hon 

inte var aktuell som intervjuobjekt, eftersom vi ville intervjua läkare som var 

verksamma kliniskt. Däremot föreslog hon istället andra personer som kunde vara 

aktuella för vår studie, hon rekommenderade tre kliniker, varav två var kliniker som vi 

ursprungligen hade tänkt ta kontakt med vilket kändes bra för oss. 
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Anledningen till att det blev dessa tre kliniker var för att de kommit så pass långt i 

arbetet med lean att läkarna påverkats av implementeringen. De tre kliniker som 

hamnade i fokus för vår studie blev akutkliniken, kvinnokliniken och 

laboratoriemedicinska kliniken. 

  

Vi är medvetna om att en av konsekvenserna av att vår första kontakt med sjukhuset 

skedde via en tidigare medlem i ledningsgruppen för Lean är att resultatet möjligtvis 

blivit snedvridet. I och med att vår första kontaktperson rekommenderade läkare som 

denne ansåg var lämpliga att intervjua för vår studie är det möjligt att dessa läkare 

delar kontaktpersonens åsikter kring Leanarbetet. Vi anser att det faktum att läkarna 

istället för att endast ta ställning till ett erbjudande från oss som studenter även fick ta 

ställning till att en chef på sjukhuset rekommenderade dem att medverka i vår 

undersökning, underlättade vår kontakt med intervjupersonerna. Däremot tror vi att det 

kan finnas de läkare och individer inom organisationen som är mer kritiska till 

Leanarbetets påverkan på deras yrkesutövning. På så sätt är det möjligt att den empiri 

vi samlade in blev färgad av åsikter som delades av respondenterna tillsammans med 

den första kontaktpersonen. För att hantera problematiken kring det faktum att 

personerna som vi fick kontakt med och sedermera intervjuade var personer som var 

framträdande i arbetet med Lean alternativt aktiva på ledningspositioner på sjukhuset 

tog vi med en fråga i intervjuguiden som öppnade upp möjligheten att hitta fler 

respondenter. 

 

Intervjuförberedelser 

 

Till denna studie valde vi att arbeta utifrån en semi-strukturerad intervjuguide då vi 

hade för avsikt att specifika teman som diskuteras i problemformuleringen och i teorin 

skulle beröras under samtalet samtidigt som respondenten hade stor frihet att svara på 

det sätt som denne tyckte var lämpligast. Detta kunde även leda till följdfrågor som vi 

inte hade med i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005, s.363). 

  

Holme och Solvang (1997, s.105) menar att denna typ av intervju inte bara är krävande 

för forskaren utan även för personen som intervjuas eftersom det krävs att 

respondenten både kan redovisa och argumentera för sina åsikter och inte bara sätta 

kryss i en ruta. Holme och Solvang (1997) menar vidare att om forskaren klarar av att 

göra detta så kommer respondenten uppleva att man lyssnar på det som sägs och att 

dennes uppfattning är viktig (1997). Därför var det av yttersta vikt att vi var pålästa på 

ämnet vi ämnade undersöka (Patel & Davidson, 2011, s.83) för att på så sätt både 

kunna redogöra för vår egen uppfattning samt relatera till det respondenten säger. 

Detta är viktigt för att skapa en relation präglad av tillit mellan forskaren och 

respondenten som gör att intervjun blir meningsfull för båda parterna (Holme & 

Solvang, 105). 
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Genomförande av intervju 

 

Vid genomförandet av intervjun delade vi upp oss i tre olika ansvarsområden och 

roterade mellan dessa under intervjuns gång för att på så sätt inte riskera att dialogen 

med respondenten endast skedde mellan två personer. De tre ansvarsområden bestod 

av att ställa frågor, anteckna samt att ställa följdfrågor. Det fanns ingen struktur 

huruvida vem det var som ställde följdfrågor utan det föll naturligt att den som kom på 

en fråga ställde den direkt till respondenten. Alla svar och frågor som ställdes under 

intervjun spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Tre av respondenterna 

fick även vid ett tillfälle under intervjuerna möjlighet att själva illustrera den kliniska 

beslutsprocessen genom att rita upp den på ett papper samtidigt som de förklarade de 

olika stegen verbalt. Dessa ritningar och illustrationer redogörs för senare i uppsatsen i 

det avsnitt som benämns empiri och analys där respondenterna redogör för sin 

uppfattning och syn på den kliniska beslutsprocessen. Detta underlättade för vårt 

fortsatta arbete då det gav oss möjlighet att gå igenom intervjun i efterhand i form av 

det transkriberade materialet samt läkarnas egna illustrationer av beslutsprocessen då 

det kan vara svårt att ta in allt som sägs under mötet. Vidare kan man ta hänsyn till 

respondentens tonfall (Trost, 2005, s.53), något som lätt glöms bort när man endast 

studerar och analyserar en transkribering eller anteckningar från intervjun. 

  

Bryman & Bell (2005, s.374) tar upp ett antal orsaker till varför man bör spela in och 

transkribera intervjuer. Bland annat menar de att de underlättar vid analys av vad 

respondenten egentligen har sagt samt att man kan göra upprepade genomgångar av 

intervjun. Vidare tillåter det även att andra gör sina bedömningar i efterhand samt att 

materialet kan användas flera gånger och i andra syften än den ursprungliga 

undersökningen (2005). 

  

Att vi var tre som intervjuade en respondent kan även det få konsekvenser. Trost 

(2005, s.46) menar att risken finns att man får en känsla av maktövergrepp och att 

respondenten känner sig underlägsen. Dock tror vi att läkare med grund i deras 

profession och omfattande kompetens snarare bör känna sig överlägsna i och med att 

de är starka försvarare av sin identitet (Eriksson et al. 2013) och kan få en känsla av att 

vi inkräktar på deras område. 

 

Intervjuplats   

 

Vid val av intervjuplats valde vi att genomföra intervjun på USÖ då det underlättade 

för respondenterna att delta i studien. Vår förhoppning var att genomföra intervjun i 

något annat rum är respondentens kontor för att i största möjliga mån undvika att bli 

störda av eventuella telefonsamtal eller kollegor som behöver hjälp (Bryman & Bell, 

2005, s.368; Trost, 2005, s.44). Oavsett var intervjun äger rum så är det viktigt att vi i 

analysen av materialet resonerar kring huruvida val av intervjuplats påverkar 

trovärdigheten i den insamlade datan (Trost, 2005, s.45). 
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Samtliga intervjuer skedde på Universitetssjukhuset i Örebro. Detta gav oss möjlighet 

att inte bara ta in det respondenten säger utan även uttryck och känslor kring ämnet. 

Vidare gav det även oss möjligheten att ställa följdfrågor och förklara frågorna 

ytterligare om det skulle råda någon form av otydlighet.  

 

Intervjuguide 

 

Med grund i den flexibilitet som en semi-strukturerad intervju medför (Bryman & Bell, 

2005, s.364, Holme & Solvang, 1997, s.80) valde vi att utforma en intervjuguide 

utifrån de teman och problemområden som vi inom intervjuerna ämnade att beröra. 

Dessa teman och problemområden härstammade från den teori vi redogjorde för i 

teoriavsnittet. I vilken ordning de olika områdena berördes berodde helt och hållet på 

det samtal och den diskussion vi hade med respondenten (2005). Den guide vi använde 

oss av är utformad i en enligt oss logiskt ordning för hur de olika problemområdena 

och teman ska belysas (Trost, 2005, s.51). Själva intervjun däremot kan komma att ha 

en helt annan struktur där vi eventuellt tvingas hoppa fram och tillbaka mellan olika 

frågeområden (2005). 

  

Intervjuguider kan variera mellan de olika intervjuerna även om de hela tiden måste 

vara jämförbara och innehållet likadant men det behöver nödvändigtvis inte vara 

identiska (Trost, 2005, s.50). Detta gör att vi använde oss av samma intervjuguide vid 

samtliga tre intervjuer även om vi var fullt medvetna om att den kan komma att 

korrigeras utifrån utfallet i någon av de tidigare intervjuerna (Trost, 2005, s.51). 

 

Trovärdighet och äkthet 

 

Det finns en diskussion mellan forskare angående möjligheterna till att mäta kvaliteten 

i en kvalitativ studie. Diskussionen består i huruvida begreppen validitet och reliabilitet 

är relevanta i en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997; 

Patel & Davidson, 2011, s.105). Bryman och Bell har därför tagit fram alternativa 

kriterier för att bedöma kvaliteten, nämligen trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 

2005, s.304-306). 

   

För att öka trovärdigheten för denna studie har vi på ett utförligt sätt beskrivit och 

reflekterat över eventuella konsekvenser för de val som gjorts. Vidare har vi även 

sparat det insamlade materialet för att ge såväl oss som respondenterna möjligheten att 

gå tillbaka och kontrollera och korrigera eventuella frågetecken vid bearbetningen av 

empirin. 

  

Äkthet handlar däremot bland annat om huruvida undersökningen ger en tillräckligt 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som respondenterna redogjort för (Bryman 
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& Bell, 2005, s.308). Vidare handlar det om huruvida studien kan hjälpa de 

medverkande respondenterna i att få en bättre förståelse för deras sociala situation samt 

ge en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting. Slutligen 

symboliseras äktheten av det faktum att studiens resultat kan leda till att respondenten 

kan förändra sin situation samt ge bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs 

(2005). 

 

Äktheten i vår uppsats har berörts genom att vi utifrån det transkriberade materialet 

tagit till vara på respondentens uppfattning och på så sätt har dennes uppfattning inte 

snedvridits. Vidare har uppsatsen bidragit till att de olika klinikerna som studien 

omfattar kan få en ökad förståelse för hur leanarbetet bedrivs överlag på sjukhuset och 

således få en förståelse av att man tänker och arbetar på olika sätt när det gäller just 

Lean. Därmed ges även möjligheten till de olika klinikerna att förändra sin egen 

situation på kliniken genom att man inom kliniken kan anpassa sig utifrån det 

förhållningssätt som övriga kliniker har till Lean.  

 

I kvalitativa undersökningar är inte det huvudsakliga målet att skapa generaliserbarhet 

utan mer en förståelse för subjektets verklighet i den kontext som den befinner sig i. 

Läkarnas åsikter i den här undersökningen kan inte ses som en absolut sanning för hela 

läkarkåren utan en beskrivning och förståelse för de enskilda respondenternas 

uppfattning om deras verklighet och hur de tolkar den (Bryman och Bell, 2005, s.298).  

 

Metodreflektion 

 

Även om den kvalitativa metoden har många fördelar så har den även nackdelar. 

En del av den kritik som finns mot kvalitativ forskning, är att den är alldeles för 

subjektiv (Bryman & Bell, 2005, s.318). Kvalitativa intervjuer medför att vi som 

utformat studien både undermedvetet och medvetet tar med oss vår förförståelse och 

våra uppfattningar om fenomenet i fråga till intervjutillfället, något som kan ha 

påverkat den empiri som insamlats. Bryman och Bell (2005) menar att detta kommer 

som en konsekvens av att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på 

forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. 

  

Vi har även tagit hänsyn till mer etiska aspekter såsom att låta respondenterna i våra 

intervjuer förbli anonyma (Bryman & Bell, 2005, s.356). I och med att vi kom in på 

mer personliga åsikter och uppfattningar ville vi inte att någon av intervjupersonerna 

skulle hamna i trångmål på grund av detta. Samtidigt upplevde vi inte att det tillförde 

något värde till studien i sig genom att nämna respondenterna vid namn. 

  

Vad gäller den litteratur som användes som underlag i studien så är en del av dem 

gjorda med utgångspunkt i sjukhus utanför Sverige. Detta kan minska överförbarheten 

av de resultat som Lean har gett i organisationen eftersom det kan skilja sig från land 
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till land hur sjukhusorganisationer fungerar och vad som påverkar den, exempelvis i 

form av politiskt inflytande. 

  

Vi valde att med utgångspunkt i såväl våra som respondenternas önskningar att 

genomföra intervjuerna på olika dagar för att på så sätt möjliggöra förändring och 

förbättring av intervjuunderlaget och därmed även intervjuns utfall. 

  

Från början var vi väldigt mån om att intervjua såväl män som kvinnor vilket även var 

en av anledningarna till att vår ursprungliga kontakt kom att bli med Lena 

Sunnermalm. Då det visade sig att hon inte var aktuell för studien och att hon i sin tur 

rekommenderade tre läkare underlättade det för oss att välja dessa tre och det visade 

sig att samtliga var män. Dock tror vi inte detta påverkade resultatet av våra intervjuer 

avsevärt då läkarkåren i sig är så pass professionella att vi hade fått liknande svar 

oavsett om det var en man eller kvinna. Detta behöver inte betyda att alla läkare delar 

samma åsikter om Lean men vi upplever inte att kön är en faktor som påverkar 

resultatet vi fått ut av intervjuerna. Målet med undersökningen är inte att söka 

förståelse i förhållande till kön utan det är individernas uppfattning och tolkning av 

deras verklighet som vi vill undersöka. En faktor som vi däremot tror påverkar är ålder 

då flera av de intervjuade läkarna påpekar att det finns gamla rävar inom läkarkåren 

som arbetar på samma sätt de alltid har gjort. På så sätt blir dessa svårare att få med i 

ett förändringsarbete jämfört med nyblivna läkare. Läkare 3 påpekar att de nyblivna 

läkarna har fått med sig detta tänk kring förändringsarbete, lagarbete och även Lean 

från universitetet och på så sätt blir de även mer mottagliga för denna typ av 

förändring. 

  

Vidare framkom det ur intervjuerna att samtliga tre av de ursprungliga respondenterna 

på något sätt hade en chef- eller ledningsroll på kliniken inom vilken de var 

verksamma. Därmed ansåg såväl vi som dem att det i vissa frågor blev svårt att 

särskilja på deras roll som professionella läkare och deras roll som chef eller 

ledningsansvarig för kliniken i fråga. På så sätt blev säkerligen mycket av deras 

reflektioner utifrån ett ledningsperspektiv och mer på organisatorisk nivå. För att på 

något sätt bemöta denna problematik valde vi att komplettera empirin ytterligare 

genom att via rekommendationer från Läkare2, ta kontakt med ytterligare en läkare. 

  

Nu i efterhand är vi ändå tillfredsställda med våra val av intervjupersoner då de alla har 

bidragit på sitt egna sätt till studien. Läkare4 menade på att han nästan inte visste vad 

Lean är och innebär. Hade vi bara satsat på att intervjua läkare på samma position som 

denne är det möjligt att vi fått liknande svar från dessa och på så sätt blir det väldigt 

svårt att undersöka hur lean påverkat det medicinska beslutsfattandet. På så sätt är vi 

väldigt glada över att vi fick kontakt med de ursprungliga tre läkarna trots att de många 

gånger upplevde att de blev influerade av deras ledar- eller chefsroll. 

  

Vi hade tankar om att fråga respektive respondent om vi vid eventuella ytterligare 

frågor kunde kontakta dem efter att intervjun ägt rum men detta var något som 
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samtliga respondenter tog upp själva efter att intervjun var genomförd. På så sätt kunde 

detta underlätta för vårt fortsatta arbete om vi hamnade i en situation då vi i efterhand 

önskade kompletterande information till de redan befintliga kommentarerna som fanns 

i vårt inspelade material.  

 

Intervjureflektion 

 

Upplägget med semi-strukturerade intervjuer och den intervjuguide vi använde oss av 

upplever vi var ett väldigt tillfredsställande tillvägagångssätt. Vi ansåg att vi rent 

ämnesmässigt var väl förberedda för att delta i den diskussion som intervjun gav 

upphov till. Vid intervjutillfället kändes det mer som att vi vid varje tillfälle var fyra 

individer som alla deltog i samma diskussion och på så sätt skapade mening och 

förståelse utifrån de ämnesområden som vi ämnade beröra under intervjutillfället. 

Något som vi även fick erfara var att varje intervju var unik, och trots att vi använde 

oss av samma intervjuguide och genom att frågorna och ämnesområdena berördes i 

olika ordning upplever vi att vi vid slutet av intervjun hade fått den information som vi 

från början strävade efter att få. 

  

Den första intervjun lärde vi oss teknik i hur vi skulle genomföra efterföljande 

intervjuer, framförallt hur vi ställde frågorna samt vad vi ville få fram från 

intervjuerna. Intervjuerna efter den första kändes mer avslappnade och vi kunde lita på 

att intervjuguiden fungerade och att respondenterna förstod frågorna och att våra 

problemområden och teman berördes. Det blev mer av ett samtal istället för att 

respondenten satt och berättade medan vi ställde frågor från ett papper. Under tre av 

fyra intervjuer satt vi och intervjuade respondenterna i ett avskilt konferensrum där det 

inte fanns störningsmoment bestående av människor som kommer och går. Den fjärde 

intervjun ägde rum på läkarens arbetsrum även om vi inte upplevde att detta på något 

sätt störde intervjun. 

 

Vid det första intervjutillfället var Läkare1 sen, något som ledde till att vi kände oss 

aningen stressade då avtalad tid var begränsad. Detta tror vi kan ha påverkat samtalet 

fram mot slutet av den avtalade tiden då vi inte kommit in på alla områden som vi 

önskat. Läkare1s telefon ringde ett antal gånger vilket gjorde det ännu mer stressigt. 

Dock visade det sig att läkaren inte brydde sig jättemycket om tidsramen utan drog 

över vilket gjorde att vi kom åt de svar som vi ville. Den andra intervjun stördes av att 

fler och fler personer fyllde rummet eftersom vi befann oss i personalrummet men det 

påverkade inte oss mer än att vi fick avbryta samtalet i högst en minut och gå till ett 

närliggande rum. Under den tredje intervjun verkade Läkare3 påverkad av att samtalet 

spelades in då han vid ett tillfälle påpekade att samtalet spelas in och att han fick tänka 

på vad han sa, vilket vi tolkade som att han höll tillbaka sina åsikter en aning. 
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Genom de tidigare intervjuerna kände vi under den fjärde och sista intervjun att 

rollerna var givna och vi kände att vi på ett effektivt sätt kunde utnyttja tiden maximalt 

för att beröra våra teman inom den givna tidsramen. 

 

Presentation och analys av empiri 

 

Den teori vi redogjort för i föregående avsnitt har resulterat i följande teman och 

problemområden inför våra intervjuer; Lean, läkares professionalitet och medicinskt 

beslutsfattande. Utifrån dessa valda teman och problemområden har den insamlade 

empirin kondenserats till dess att de mest centrala delarna utifrån denna studies syfte 

kvarstår. Därmed har även våra problemområden färgat sättet på hur vi presenterar och 

analyserar vår empiri, inte bara genom rubriksättningen utan även innehållet i sig. 

Vidare kommer presentation och analys av empiri att ske löpande i ett och samma 

avsnitt där vi såväl presenterar som analyserar empirin utifrån tidigare beskrivna teman 

och problemområden samt kopplar empirin till teorin. Denna form av analys kommer 

sedan att utmynna i en mer övergripande analys där vi syntetiserar vår analys och lyfter 

fram de övergripande områdena som vi sedan bygger vår slutsats på. 

 

Genom att den kvalitativa intervjun går in på djupet för att få en ökad förståelse för ett 

fenomen så kommer analysen av den information som erhålls att vara både 

tidskrävande och omständlig (Holme & Solvang, 1997, 139). I en kvantitativ metod är 

informationen däremot organiserad och strukturerad i förväg i vissa kategorier vilket 

gör att informationen kan analyseras direkt i anslutning till denna redan organiserade 

information. Inom kvalitativa studier däremot måste struktureringen och 

organiseringen ske efter att all information är insamlad och avslutad (1997). I vårt fall 

kunde vi först strukturera och organisera materialet efter att vi transkriberat samtliga 

intervjuer för att sedan gå vidare och kategorisera empirin. 

  

Empirin kommer vidare att analyseras utifrån det som Holme och Solvang 

(1997,s.141) kallar för helhetsanalys där kategoriseringen av det insamlade materialet 

sker utifrån vissa teman eller problemområden. Vissa problemområden kan beröras 

oftare än andra medan det även kan förekomma motsägande påståenden till de teman 

och problemområden som funnits tidigare. Därmed blir en central del i textanalysen att 

man jämför sin teoretiska uppfattning med det empiriska materialet. Vidare menar de 

att man på så sätt antingen kan få sin teoretiska uppfattning bekräftad eller bli tvingad 

att omformulera den (1997). 

  

Den sista fasen i helhetsanalysen är att systematiskt analysera intervjuerna utifrån de 

frågor vi ställt (Holme & Solvang, 142). Här menar Holme och Solvang att man går 

tillbaka till materialet och analyserar de delar som är relevanta för de problemområden 

som i sin tur är relevanta. De menar vidare att detta kan göras genom att exempelvis 

använda pennor av olika färg för att ringa in påståenden till respektive problemområde 
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(1997). Här har vi valt att utifrån det transkriberade materialet markera påståenden och 

uttalanden från respondenten med olika färger i vårt Word-Dokument för att på så sätt 

kategorisera påståenden till respektive problemområde. 

Empiri & Analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras empirin löpande i form av; Lean i 

sjukvården, New Public Management, Läkares professionalitet i en professionell 

byråkrati samt Den kliniska beslutsprocessen.  

 

Svensk sjukvård i förändring 

Lean i sjukvården 

 

Inledningsvis vill vi ställa oss frågande till om det verkligen är Lean som tillämpas på 

USÖ. Bland annat nämner respondenterna att de inte benämner deras 

förbättringsarbete som Lean. Istället används begrepp som ”förbättringsarbete” 

”flödesorienterad verksamhet” eller ”värdeskapande verksamhet”. Anledningen till 

varför respondenterna inte nämner det som Lean varierar dock mellan respondenterna. 

Läkare3 menar att han inte nämner arbetet som Lean då vissa personer upplever det 

som stötande men att han själv inte har problem att kalla det för Lean ”för det är ju vad 

det är”. En av anledningarna till att det kan anses som stötande kan vara det faktum att 

många associerar begreppet Lean med Totoya-bilar, inte sjukvård. Furusten (2007) 

menar att bara för att en idé har spridit sig innebär inte det att innehållet i idén spridits.  

Furusten hävdar istället att om idéer ska ha möjlighet att spridas måste det först ske en 

de-kontextualisering och sedan re-kontextualisering för att förstå idén i det 

sammanhang man befinner sig i. 

 

Det är möjligt att Läkare som ställer sig på tvären när det talas om Lean inte själva 

försökt att översätta handlingar och principer som Lean innefattar till 

sjukvårdsverksamheten, iden har inte packats upp av dem själva vilket gör att 

spridningen inte skett (2007). Läkare2 däremot påpekar att det från början inte varit tal 

om att arbeta med Lean utan snarare förbättringar men att det i efterhand har lyfts in i 

ett Lean-sammanhang eftersom det funnits influenser från Lean. 

 
”Jag vet inte om det varit Lean egentligen… I vårat förändringsarbete har vi aldrig 

kallat det för Lean.. för jag vet inte om vi kan göra det. Vi har aldrig sålt in det som 

ett Lean-projekt. Vi har mer varit influerade av principer i Lean-arbetet.”  

        (Läkare2) 

 

Läkare3 påpekar vidare att han arbetat med flöden långt innan Lean blev populärt inom 

sjukvården, och således även långt innan det implementerades på USÖ, för att på ett 

optimalt sätt utnyttja resurser och skapa effektivitet. På så sätt har just denne läkarens 

sätt att arbeta inte förändrats avsevärt sedan man på USÖ börjat förhålla sig till Lean. 
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Vidare menar Läkare4 att det inte talas så mycket i leantermer utan mer i hur man ska 

kunna åstadkomma effektivisering. Generellt sett så har betydelse av Lean ingen direkt 

påverkan på det arbete som Läkare4 bedriver och han påpekar att han i stort sett 

arbetar på ungefär samma sätt som tidigare. 
 

”Jag tror att Lean är ett sånt begrepp så att om man pratar med Läkare om Lean så, 

vi vet typ inte vad det är, man undviker det begreppet när man föreslår en 

förändring” 

(Läkare4) 

 

Samtidigt är vi medvetna om att litteraturen visar på att Lean inte går att tillämpa i dess 

fulla utsträckning. Womack et al. (1990) menar bl.a. det kanske inte någonsin kommer 

att vara något företag som kan tillämpa Lean som arbetssätt fullt ut. Radnor et al. 

(2011) menar att det är en stor variation i hur Lean implementeras i organisationer och 

att majoriteten av de sjukhus som arbetar med Lean gör det utifrån ett förhållningssätt 

som Radnor et al. (2011) kallar ”pockets of best practice”. Detta innebär att istället för 

att sträva efter att tillämpa Lean i dess helhet så väljer man ut de principer av Lean som 

passar in i den specifika kontexten (2011). En av anledningarna till att Lean inte kan 

appliceras fullt ut är med anledning av att det tas från en ren produktionsindustri till en 

verksamhet med syfte att behandla patienter. På så sätt blir det med största sannolikhet 

att man anpassar Lean till den redan rådande verksamheten och inte att man anpassar 

den rådande verksamheten efter Lean. Därmed blir det naturligt att man endast 

tillämpar processer och förhållningssätt som passar in i den befintliga kontexten. 
 

 

Därför ser vi mer Lean som ett sätt för USÖ att följa den trend som Brandao De Souza 

(2009) beskriver genomsyrar dagens sjukvård i stora delar av världen. Von Wright 

(1993, se Furusten, 2007, s.70) diskuterar begreppet modernitet som ett uttryck för 

människans vilja att utvecklas och bli bättre. En av anledningarna till varför man valde 

att börja arbeta efter leanprinciper vara att man ville effektivisera och på så sätt öka 

tillgängligheten. Furusten menar (2007, s.71) att de idéer som bygger på framsteg, 

utveckling och tillväxt är lättare att bli legitima och kan anses som att man 

moderniserar. På något sätt har Lean som begrepp legitimitet bland Läkare 1,2 och 3 

eftersom de ser vilka effekter som arbetet har gett samtidigt som de inte har några 

större problem med Lean även om de inte skulle vilja beskriva sitt arbete som Lean. 

Furusten (2007) menar att de modeller och idéer som finns, inte alltid är korrekta 

beskrivningar av hur det i själva verket fungerar. Det finns en diskrepans mellan hur 

man utåt ser sig som Lean sjukhus på USÖ och internt där det finns en större 

tveksamhet om man faktiskt är ett Lean sjukhus. Modernitet ger uttryck för att 

människan vill vara med om de bra framstegen som görs och ligga i framkant 

(Furusten, 2007, s.70). Brandao De Souza (2009) menar att det finns en trend att 

sjukhus implementerar Lean i sina verksamheter för att ta del av de förbättringar som 

leanprinciperna kan ge. På så sätt används leanbegreppet även på USÖ för att visa att 
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man ligger i framkant vad gäller utveckling av sjukvården genom att följa den trend 

som finns och på så sätt skapa legitimitet hos allmänheten. 

 

Det finns med andra ord en medvetenhet hos såväl läkare som ledning att konceptet 

inte tillämpas fullt ut även om det står klart att arbetet på de olika klinikerna i stor 

utsträckning har influerats av principer som bygger på Lean.  Läkare2 lyfter inte fram 

Lean som orsak till den stora förändring som skett på akutmottagningen utan istället 

viljan att genomföra ett förbättringsarbete. 

 
”Jag önskar vi kunde säga att vi följt en tydlig plan. Men det har liksom inte varit 

att vi går in med sättet att ”nu ska vi arbeta med Lean” utan mer att vi skulle 

arbeta med förbättring och inspirationen kom bland annat från Lean och det 

sättet att tänka”.  

(Läkare2) 

 

Genom att varje respondent betonar olika begrepp som centrala, något som redogörs 

för i Tabell 2, i dess arbete med just Lean så kan det tänkas att man på varje klinik har 

ett eget förhållningssätt till Lean som inte nödvändigtvis delas av någon annan klinik 

på sjukhuset. 

 

Respondent   Centrala begrepp  Klinik 

Läkare1   Flöden    Laboratoriemedicinska 

Läkare2   Effektivitet & Kvalitet Akutkliniken 

Läkare3   Flöden & Processer  Kvinnokliniken 

Läkare4   Effektivitet    Akutkliniken 

Tabell 2. Centrala begrepp inom Lean för de olika respondenterna. 

 

Till detta bör tilläggas att då arbetet på de olika klinikerna inte är detsamma så blir 

sättet man förhåller sig till Lean och dess principer även det annorlunda. 

På ett sätt blir de intervjuade läkarnas förhållningssätt till Lean även ett ifrågasättande 

av ledningens sätt att till allmänheten förmedla hur arbetet som bedrivs bygger på 

leanprinciper. Det är nämligen ingen av läkarna som tydligt uttalat sig att man arbetar 

med Lean, utan snarare förbättringsarbete som i sig kan bygga på leanprinciper.  

 

Att olika kliniker har olika förhållningssätt till Lean har med största sannolikhet fått 

konsekvenser för hur man ser på patientflödet. Vad man menar är att det i ett 

patientbesök inte endast är en avdelning som arbetar utan patientens besök är ett 

samarbete mellan flertalet kliniker. Läkare1 menar bland annat att flödet må ha varit 

optimerat utifrån den enskilda klinikens intresse men att det när det sätts in i ett större 

perspektiv fallerar på grund av att helheten inte är optimerad. 

  

För att exemplifiera detta beskriver Läkare1 att de på laboratoriemedicinska kliniken 

optimerar processer inom deras avdelning men att det är svårt att påverka det som sker 

utanför deras klinik. Hela processen med att ta emot ett prov och skicka tillbaka det har 
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de väldigt bra koll på inom kliniken där Läkare1 är verksam, och man kan på så sätt 

optimera denna del av flödet. Om den processen är optimerad men att själva provet i 

sin tur används på en annan klinik i nästa steg av processen först några dagar senare så 

har man inte skapat ett optimalt flöde trots att den del av processen som sker på 

Läkare1s klinik är optimerad. Läkare1 menar att på så sätt leder leanarbetet till att 

optimera flödet inom den enskilda klinikens väggar men att när det sätts in i ett större 

perspektiv i processen så leder leanarbetet egentligen inte till någon förändring. Brandt 

(2013, ss.14-15) menar att ett jämnt värdeflöde handlar om att sammanlänka aktiviteter 

som berör patientens resa på sjukhuset. Denna tvetydighet och osäkerhet i vad 

begreppet Lean innebär är något som Radnor et al. (2011) menar lätt leder till att de 

aktiviteter som en klinik valt att använda sig av inte nödvändigtvis ligger i linje med de 

aktiviteter som en annan klinik använder. Läkare3 menar på att det innan leanarbetet 

fanns väldigt många olika sätt att arbeta utefter för att skapa utveckling, något som 

ledde till ett så kallat ”stuprörstänk”, något som hämmade det kontinuerliga flödet för 

patienten eftersom man inte såg till helheten. Genom att de olika klinikerna har olika 

förhållningssätt till vad Lean är så kan detta leda till ett ökat ”stuprörstänk” där man 

arbetar med utveckling och Lean utifrån den egna klinikens förhållningssätt och inte 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta gör att Lean inte får den effekt och genomslagskraft 

som konceptet är kapabelt till. Det är möjligt att organisationens vision är att detta ska 

fungera på ett optimalt sätt men på grund av att Lean som koncept är relativt fräscht i 

organisationen så är man ännu inte riktigt där.  

 

New Public Management 

 

En stor del i det effektiviseringsarbete som har skett inom sjukvården genom bland 

annat Lean har sin grund i New Public Management. Brock (2006) talar här om att det 

ökade trycket från politiker på offentligt finansierade verksamheter inneburit en 

försvagning av läkarens dominerande ställning inom sjukvården. Läkare3 påpekar att 

New Public Management i allmänhet inte är något som läkare köper eftersom man inte 

tycker om den produktionsstyrning som tillkommer. Vidare menar Läkare3 att många i 

läkargruppen anser att New Public Management är alldeles för styrande och har svårt 

att acceptera att mycket av den frihet som läkarna hade förut tas bort ifrån dem 

eftersom en stor del av tiden går åt till administrativ verksamhet som exempelvis 

dokumentation. Samtidigt påpekar Läkare3 dock att det finns begränsade resurser inom 

verksamheten och för att på bästa möjliga sätt kunna utnyttja dessa krävs det att man 

börjar diskutera effektivitet och produktivitet. 

  

Vad gäller den skepticism som funnits mot effektivitets- och produktivitetstänk inom 

läkarkåren så menar Läkare2 att det finns många olika åsikter, bland annat de läkare 

som tycker att det finns stora effektivitetsbrister som missgynnar patienten men inte 

läkare i lika stor utsträckning. Här kan Lean enligt Läkare2 fungera som en metod att 

komma åt bristerna. Andra menar enligt Läkare2 att genom att införa 

effektivitetsbegreppet i sjukvården så inkräktar man på kvalitetsbegreppet och minskar 
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läkarens professionella uppdrag samtidigt som man backar från läkarprofessionen. 

Läkare2 däremot delar det första synsättet och menar att arbeta för att motverka de 

brister som finns i form av kvalitet går hand i hand med att organisationen blir 

effektivare.  

   

Läkare2 menar att Zaremba i sin artikelserie i DN (2013ab) trycker på att det finns 

något slags motsatsförhållande mellan att driva effektiv sjukvård som inverkar negativt 

på kvalitén. Läkare2 tycker snarare att det är precis tvärtom, att mycket av de 

kvalitetsbrister som finns i dagens sjukvård är på grund av ineffektiva vårdkedjor. 

 
”För att få effektiva vårdkedjor så måste man ha någon form av organisatoriskt 

tänk, kalla det managementtänk om man vill, men utifrån min uppfattning så lider 

inte sjukvården av för mycket managementtänk, utan för lite” 

(Läkare2) 

 

Ser vi detta utifrån ett leanperspektiv och det vi redogjorde för i det första 

analysavsnittet så kan det tänkas att ett ökat managementtänk, precis i linje med det 

Läkare2 beskriver, är det som krävs för att få med läkarkåren i förändringsarbetet. 

Möjligtvis är det just detta som krävs för att de ska få en förståelse för betydelsen av 

Lean och den genomslagskraft och effekt som arbetet kan få om det genomförs på rätt 

sätt. På så sätt krävs det kanske mer managementtänk för att läkare ska få en korrekt 

uppfattning om vad Lean faktiskt kan bidra med och på så sätt förstå att det inte bara 

handlar om att bygga Toyota-bilar. 

 

Vidare menar Läkare2 att för att skapa kvalitet i det enskilda läkarbesöket måste 

helheten ses över och det fungerar inte om det inte finns en styrning som ser på den 

helheten. Läkare2 påpekar även att den konflikt mellan begreppen kvalitet och 

effektivitet som Zaremba beskriver i sin artikelserie i DN, är en skapad konflikt 

eftersom kvalité och effektivitet går hand i hand, Vidare argumenterar Läkare2 för att 

man genom att arbeta effektivt skapar förutsättningar för kvalité i vården. 

 

Läkare2 upplever att genom att arbeta med Lean och förbättringsarbete skapas en 

effektiv och klok vårdapparat där det ges mycket bättre möjligheter att ta ett 

professionellt kliniskt beslut. Vidare menar Läkare2 att på så sätt gynnar denna 

organisationsutveckling läkare i mötet med patienten snarare än att läkare blir 

inskränkta i sin professionalitet som Läkare2 menar är motargumentet mot denna typ 

av organisationsutveckling. För att vidareutveckla detta menar Läkare2 att motståndet 

påpekar att man blir korrumperad och inskränkt i sitt beslutsfattande bara för att man 

diskuterar effektivitetsfrågor på sjukhusnivå. Därmed menar Läkare2 att det är viktigt 

att man inte ställer kvalitet och effektivitet mot varandra. 

 

Hasselbladh et al. (2008) talar om att New Public Management kan medföra order från 

ledningen att prioritera det enklare fallen som kan avverkas i större kvantiteteter och 

därmed resultera i ökade intäkter. Läkare2 medger att det kommer situationer då 
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enklare fall prioriteras men inte i syfte att generera ökade intäkter, utan istället för att 

kunna ”skicka hem” de mindre sjuka patienterna och på så sätt kunna ägna ännu mer 

resurser i form av tid och experthjälp till de patienter som verkligen behöver det. 

Därmed kan även den upplevda kvalitén av sjukvården som ges patienten att öka enligt 

Läkare2. 

  

Samtidigt menar Läkare4 att det kan förekomma situationer då patienter i ett mindre 

behov av vård prioriteras framför patienter som är allvarligt sjuka i ett rent ekonomiskt 

syfte. Läkare4 menar att man får pengar för nybesök så länge nybesöket sker inom 

”vårdgarantin”, det vill säga tre månader från dess att patienten anmält sig som sjuk. På 

den klinik som Läkare4 arbetar på får man på så sätt många remisser från vårdcentraler 

angående patienter som nödvändigtvis inte har någon allvarlig sjukdom även om 

möjligheten att det kan vara allvarligt självklart finns där. På så sätt menar Läkare4 att 

man pressar in fler patienter för nybesök för att kunna klara vårdgarantin. De som lider 

av det här trycket på kliniken menar Läkare4 är de patienter som det redan konstaterats 

att de har en allvarlig sjukdom som således kräver ett återbesök. 

 
”De får inte komma på sitt återbesök för man får inga pengar för att komma på 

återbesök. Så det blir tokigt, att man bara prioriterar… folk som är helt friska men 

man vill ändå utreda och friskförklara dessa, så det prioriteras istället för att ta hand 

om våra kroniskt sjuka” 

(Läkare4) 

 

Anledningen till att nybesökare prioriteras framför återbesökare är enligt Läkare4 att 

nybesök ger mer pengar från Örebro Läns Landsting än vad ett återbesök gör. Detta 

grundar sig i något som staten beslutat om och heter kömiljard och syftar till att belöna 

landsting som kortar vårdköerna. Hasselbladh et al. (2008, s.59) talar om att ett 

resultat av New Public Management är att intäkter introducerats i form av ersättning 

per patient samt att sjukvården kommit att bestå av produkter som prissätts på samma 

sätt som varor. Detta blir uppenbart då Läkare3 vid ett tillfälle under de genomförda 

intervjuerna liknar patienten vid en produkt. 

 
 ”Oj nu kallade jag patienten för produkter, jag beklagar så mycket”. 

(Läkare3) 

 

Anledningen till att åsikterna skiljer sig mellan Läkare2 och Läkare4, trots att de är 

verksamma inom samma klinik, vad gäller de ekonomiska faktorernas påverkan på det 

dagliga arbetet kan ha att göra med att det uppstår en konflikt mellan den chefsroll och 

rollen som klinisk läkare som Läkare2 har. Som vi tidigare nämnt var det självklart att 

professionen ska styra det medicinska men det Läkare4 upplever är att trots 

professionens styrka så kan det medicinska ibland störas av ekonomiska överväganden. 

  

Anledningen till att detta är något som inte nämns av Läkare2 kan ha att göra med att 

det skulle låta fel om en chef skulle påstå att man prioriterar andra faktorer än det 

medicinska, i detta fall ett exempel på hur fokus skiftar från det medicinska till 
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lönsamhetsaspekter. Hade man som ledningsansvarig och chef gått ut och påstått att 

man istället för att värna om patienters bästa, bedriver en sjukvård som många gånger 

syftar till att generera så mycket intäkter som möjligt så har man tappat fokus på det 

som är kärnan i verksamheten. Istället för att prioritera de som har en allvarlig sjukdom 

prioriteras mindre sjuka patienter eftersom de allvarligt sjuka är olönsamma. Detta 

reflekterar det synsätt som en av läkarna i Maciej Zarembas artikelserie i DN har på 

den svenska sjukvården i förändring. 

 
”Att ta ansvar för patienten är direkt olönsamt och därför inte tillåtet”  

                                (Läkare och universitetslektor citerad i, Zaremba, 2013b) 

 

Läkare4 menar vidare att de ekonomiska faktorerna blir betydelsefulla även i den 

ökade dokumentationen eftersom man får pengar för att dokumentera vissa saker vilket 

i sin tur gör att fokus flyttas från det som är viktigt, nämligen mötet med patienten. Att 

New Public Management inneburit en ökad dokumentationsbörda verkar vara av en 

mer allmän uppfattning och något som enligt Läkare3 inte syftar till att hjälpa i 

patientmötet utan snarare ytterligare ett sätt för politiker att se hur de kan göra vården 

ännu mer effektiv. Konsekvensen av detta blir enligt Läkare4 att patienterna får ännu 

mindre tid eftersom läkare sitter allt mer framför datorerna och dokumenterar. Det är 

precis detta som Zaremba (2013b) trycker på när han talar om att läkaryrket blir allt 

mer ”avprofessionaliserat” och att fokus flyttas från det som är viktigt. 

  

Detta är med största sannolikhet anledningen till att arbetsglädjen har minskat på USÖ, 

något som syns i medarbetarenkäter enligt Läkare3, och att läkare upplever att de allt 

mindre och mindre arbetar med det som inom läkaryrket ger dem kicken, nämligen 

mötet med patienten. På så sätt kan man även förstå att läkare är motvilliga mot ett 

förändringsarbete i enlighet med Lean eftersom de känner att de inte vill påverkas 

ytterligare och att ännu mindre del av deras arbete ska handla om det som de 

ursprungligen är utbildade att göra. 

  

Kollberg et al. (2006) påpekar att det nya sättet att tänka kring sjukvården i enlighet 

med New Public Management har lett till ett ifrågasättande av den professionella 

organisationens sätt att styra sjukvården. Samtidigt menar de att det är detta som 

karakteriserar den svenska sjukvården, nämligen konflikten mellan det som kan kallas 

för professionell byråkrati och den nya administrativa ledningen som tillkommit som 

ett resultat av New Public Management. Därför kan det inte ses som förvånande att 

läkare är starka försvarare av sin identitet (Eriksson et al. 2013) och profession för att 

på så sätt inte bidra till att den nya administrativa ledningen ska ta över från den 

professionella byråkratin. 
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Läkares professionalitet i en professionell byråkrati 

 

Införandet av Lean har inneburit en stor förändring i sättet att arbeta på USÖ. En 

konsekvens av det stora förändringsarbete som genomförts inom sjukvården är att 

organisationen har öppnats upp för ökad kontroll och styrning utifrån (Bejerot & 

Hasselbladh, 2007). Dock hävdar Radnor et al. (2011) att sjukhus är komplexa 

politiska organisationer med professionella grupper som försvårar arbetet med Lean. 

Den starka professionen som råder inom läkarkåren har inneburit att läkare har svårare 

att ta till sig och arbeta efter nya direktiv som förändrar eller inkräktar på deras 

yrkesutövning (Eriksson et al. 2013, ss.178-179). Vidare menar Eriksson et al. (2013) 

att professionella grupper är starka försvarare av sina identiteter som yrkesutövare 

vilket försvårar förändringsarbeten. Läkare3 medger att läkare är en väldig svår grupp 

att få med i förändringsarbeten, exempelvis just Lean. 

 
”Ofta briljerar dem (läkarna) genom att utebli från möten, de väljer hellre kliniska 

aktiviteter än att vara delaktiga.”  

        (Läkare3) 

 

Läkare1 menar även han att det redan från början finns skepticism mot Lean. Denna 

skepticism grundar sig många gånger i att exempel tas från bilindustrin som sedan ska 

appliceras i sjukvården och därmed uppstår en liknelse av sjuka människor och bilar. 

 
”Det är lätt då att om man inte kan något om det här eller är insatt i det så kan 

man inte se effekten av det och då blir det lätt att man slår ifrån sig det lite grann 

och raljerar det eftersom sjukvården inte är någon bilindustri. Och sen kommer 

man till första kursen i Lean och ska som läkare sitta med Lego, då bekräftas alla 

dessa fördomar”.  

(Läkare1) 

 

Det motstånd som finns mot Lean menar Läkare1 är att Läkare inte kan se effekter av 

Leanarbetet eftersom det sker små stegvisa förbättringar som i det stora hela får stor 

effekt. Läkare1 menar att det är viktigt att ha en överblick över de flöden som finns, för 

att på så sätt kunna utnyttja tid och resurser på ett optimalt sätt. Detta skulle i sin tur 

leda till bättre vård i enskilda fall och i det stora hela menar Läkare1. 

  

Läkare2 menar dock att läkares professionalitet handlar om att se på helheten och göra 

det som är bäst för patienten. Vidare upplever Läkare2 att skulle detta kräva en 

förändring i sättet att arbeta så är det inga problem. 

  

Enligt Läkare1 går läkares profession inte alltid hand i hand med Leanarbetet eftersom 

läkare inte ser sin roll i det optimala flödet som Lean ska leda till. En stor del i detta 

tror Läkare1 är att få medarbetarna att se nyttan med Lean och få en förståelse för vad 

det för med sig och en förståelse för den enorma kraft och effekt som Leanarbetet kan 

ge upphov till.  
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I allmänhet menar Läkare4 att läkarkåren är duktiga på att snappa upp nya saker vilket 

gör att man tar förändringar på ett bra sätt. Däremot om förändringar kommer utifrån 

upplever läkare att det inkräktar eftersom läkare menar att det kan störa det 

medicinska. Detta sker genom att man förväntas förhålla sig till saker som är beslutat 

av exempelvis politiker som läkare inte upplever har något med det medicinska att 

göra. Vidare menar Läkare4 att de beslut som politiker fattar skapar stor 

dokumentationsbörda i och med att de inte har någon större insyn i Läkares arbete. 

Levay och Waks (2009) menar att motståndet och skepticismen mot förändringar av 

detta slag grundar sig i att man försöker undvika kontroll och styrning från människor 

utanför professionen. En anledning till motståndet till förändringar som kommer 

utifrån kan enligt Bejerot och Hasselbladh (2003) bero på att sjukvården kan ses som 

en professionell byråkrati där verksamheten styrs till en stor del av de professionellas 

roll i organisationen. 

  

Det som krävs för att få med professionen i arbetet med Lean är enligt Läkare3 att man 

skapar ledig tid i schemat för att möjliggöra läkares delaktighet i förändringsarbetet 

eftersom det annars inte deltar frivilligt. Läkare3 påpekar att detta kan ha att göra med 

att läkargruppen är högt belastad, högt utbildad och på ett vis även ensamvargar. 

 
”Man är van att jobba ensamstyrande och det gör att man inte är så angelägen att 

avvika från sin professionella roll eftersom man inte har sett behov av den 

administrativa- och planerade verksamheten eftersom man fokuserar på det man 

är bra på”.   

(Läkare3) 

 

Något som kännetecknar professionella byråkratier och mer specifikt sjukvården är att 

de professionella läkarna tar initiativ i frågor som centrala för dem samtidigt som de 

överlåter mindre intressanta frågor till ledningen (Bejerot & Hasselbladh, 2003). 

Eriksson et al. (2013, s.59) menar att det på grund av den professionalitet som råder 

lätt skapas en ”Vi och Dom-känsla” där tilliten till sin profession skapar ett 

spänningsfält mellan professioner med specialkunskaper och administratörer/chefer 

utan samma kultur eller kunskap. Vidare menar Eriksson et al. (2013) att detta i sin tur 

leder till att professionen skapar en uppfattning av att endast de själva verkligen förstår 

kärnverksamheten vilket i sig leder till att de vänder sig inåt till varandra. 

  

Mycket av det motstånd som vi genom teori och empiri har redogjort för grundar sig i 

att läkarprofessionen upplever att deras medicinska arbete inte ska påverkas av faktorer 

de upplever som icke- medicinska och eventuellt organisatoriska. Såväl teorin som 

empirin har klargjort för att medicin är något som läkare vet bäst och således bör inte 

mötet med patienten påverkas av de faktorer som professionen upplever kan störa det 

medicinska. Eriksson et al. (2013) menar att när administrativ personal fattar beslut 

som påverkar vården av patient skapas det problem eftersom det finns en medicinsk 

logik som läkare måste förhålla sig till men som administrativ personal inte 

nödvändigtvis tar hänsyn till. Vidare menar de (2013) att denna logik kraschar när 

administrativ personal går in och bestämmer i det område som berör läkares 
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profession. Därmed blir utgångspunkten till detta resonemang ett tidigare beskrivet 

förhållningssätt där läkarprofessionen är starka försvarare av deras identitet. Detta 

grundar sig i att de upplever att medicin och läkekonst är något som uteslutande bör 

diskuteras utifrån professionen, inte av människor som saknar den kunskap som krävs 

och som professionen exklusivt erhållit genom den gedigna och omfattande utbildning 

som alla inom professionen har. Detta kan vara anledningen till att våra respondenter 

upplever att Lean främst påverkar sjukhusorganisationen på organisatorisk nivå och 

inte i det enskilda patientmötet. 

 
”Jag hakar upp mig lite på det här med arbetet i den kliniska vardagen där jag 

upplever att jag påverkas väldigt lite av Lean och att jag skulle ha med mig Lean 

in i ett patientmöte, jag upplever mer att det påverkar på organisatorisk nivå.”  

(Läkare2) 

 

Läkare4 upplever att problematiken med Lean på ett sätt grundar sig att sjukvården är 

väldigt hierarkisk och tänks mer på övergripande nivå samtidigt som kommunikationen 

uppifrån och ned är väldigt dålig. Vidare upplever Läkare4 att det därmed oftast blir 

chefer och ledning som tänker i termer av flöden och effektivisering men det når 

många gånger inte enda ner till de som faktiskt möter patienten, exempelvis Läkare4. 

  

”Jag vet inte om jag vet vad Lean är” 

       (Läkare4) 

 

Brock (2006) menar att det som karakteriserar professionella organisationer eller 

byråkratier är att den operativa delen har getts en stor del av beslutsfattandet där 

beslutsfattandet reflekterar de värden som finns inom professionen. Om Lean då inte 

når ner till den operativa delen och de som faktiskt möter patienten, som Läkare4 

beskriver det, är det svårt för läkare att uppleva tydliga effekter av Leanarbetet. 

Styrkan i den profession som råder inom läkarkåren låter sig med andra ord inte 

påverkas av andra faktorer än de medicinska. På så sätt står läkares profession i vägen 

för den potentiella genomslagskraft som Lean kan ha om arbetet sker på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Den kliniska beslutsprocessen  

 

I och med att de intervjuade läkarna var verksamma inom tre olika kliniker så kan det 

tänkas att deras beslutsprocess ser annorlunda ut. Med anledning av detta har vi valt att 

redogöra för två av dessa kliniker, akutmottagningen och kvinnokliniken, genom att 

illustrera två modeller av de olika beslutsprocesserna. Både Läkare2 och Läkare4 är 

verksamma på akutmottagningen medan Läkare3 är verksam på kvinnokliniken. 

Anledningen till att vi inte redogör för den tredje är för att Läkare1 inte ansåg att hans 

klinik arbetade med kliniska beslut på samma sätt som andra kliniker. 
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Akutmottagningen 

 

För att redogöra för den förändring som skett på akutmottagningen väljer Läkare2 att 

beskriva två modeller; en för processen innan leantänkandet och en för processen efter 

att beslutsprocessen blivit influerad av Lean. I Figur 2 representerar de blå boxarna 

moment i läkarens beslutsprocess medan de röda cirklarna ska illustrera faktorer som 

Läkare2 upplever kan påverka beslutsprocessen. 

 
Figur 2 visar beslutsprocessen och händelseförloppet innan Lean-tänkandet på 

akutmottagningen vid Örebro universitetssjukhus utifrån Läkare2:s beskrivning. 

 

Läkare2 menar att det första som sker är att patienten blir omhändertagen av en 

sköterska som tar prover på patienten för att därefter klassificera patienten i olika 

färger beroende på hur akut eller allvarlig situationen är. Denna process kallas för 

triage. Vidare menar Läkare2 att när detta är gjort får patienten träffa läkaren för första 

gången som utifrån svaren på proverna som tidigare tagits av sjuksköterskan samt 

eventuell konsultation med övriga läkare och sjuksköterskor gör en bedömning. 

Bedömningen kan enligt Läkare2 leda till att informationen är otillräcklig och det 

behövs fler prover, den kan även innebära att läkaren skickar patienten till 

röntgenundersökning för utförligare undersökning eller så leder bedömningen till ett 

kliniskt beslut. Wulff och Gøtzsche (1997, s.14) menar att om läkaren upplever att det 

finns brister i diagnosen så kan processen påbörjas på nytt för att på så sätt kunna fatta 

ett säkrare kliniskt beslut. Läkare2 menar att det kliniska beslutet kan leda till att 

patienten får läggas in på kliniken, patienten får gå hem eller att patienten flyttas till 

någon annan medicinsk enhet. 
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Efter att kliniken börjat arbeta med det som Läkare2 föredrar att kalla 

”förbättringsarbete” har beslutsprocessen som beskrevs i Figur 2 förändrats och 

beskrivs istället i enlighet med Figur 3. Den mest påtagliga skillnaden är enligt 

Läkare2 att patienten träffar läkaren, ofta en erfaren läkare, relativt omgående vid sin 

ankomst till kliniken. Wulff och Gøtzsche (1997, s.14) menar att i detta steg bildar 

läkaren sig en uppfattning om patientens sjukdomsbild och hur denna förhåller sig till 

läkarens kunskap och tidigare erfarenheter. Läkare4 menar att man utifrån patientmötet 

och att prata med patienten kan få ut 80 procent av beslutsfattandet. Läkare2 menar att 

på så sätt kan man i ett tidigare stadie fastställa vilka patienter som måste läggas in, 

vilka som kan gå hem samt vilka som behöver en mer grundlig undersökning med 

hjälp av röntgenundersökning och eventuella kompletterande prover. Vidare menar 

Läkare2 att vid det tillfälle patienten behöver en mer grundlig undersökning träffar 

patienten en ny läkare, ofta mindre erfaren än den första, som utifrån den första 

läkarens bedömning, evidensbaserad forskning samt kompletterande provtagningar och 

eventuell röntgen fattar ett kliniskt beslut. 

  

 
 

Figur 3. Illustration av beslutsprocessen efter att akutmottagningen vid Örebro 

universitetssjukhus börjat arbeta med förbättringsarbete, även det förklarat av Läkare2. 

 

Resultatet av övergången från Figur 2 till Figur 3 blir enligt Läkare2 att man har 

tidigarelagt det kliniska beslutsfattandet i processen vilket leder till att en stor del av 

patienterna kan gå hem relativt omgående. Detta gör enligt Läkare2 att en hel del 

onödiga prover och röntgenbesök kan undvikas, något som var en form av standard i 

den tidigare beskrivna Figur 2. Ser vi detta ur ett leanperspektiv kan dessa onödiga 

prover och röntgenbesök beskrivas som waste och bör således elimineras. Tar vi 

leanperspektivet till ytterligare en nivå kan det ses som att flödet blir bättre och att, om 

man ska dra det till sin spets, patienter som inte uppfyller krav på akutvård utifrån en 

läkarbedömning elimineras tidigt i processen vilket gör att flödet inte stoppas upp och 

patienter som är verkligt sjuka eller skadade kan få vård. Läkare4, som är verksam 

inom samma klinik, upplever att detta nya sätt att arbeta på akuten gör att de 

medicinska besluten blir bättre. Vidare menar Läkare4 att om man exempelvis är 

ledningsläkare så träffar man patienten tidigare, varpå när yngre läkare rådfrågar 
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angående just den patienten så vet ledningsläkaren vad hen ska gå på eftersom den 

första kontakten togs så pass tidigt i patientens sjukhusbesök. Därmed blir det enligt 

Läkare4 lättare att svara på frågor angående patienten i fråga vilket leder till att det 

medicinska beslutsfattandet blir säkrare. 

  

Dock bör tilläggas att Läkare4 menar att det ovan beskrivna tillvägagångssättet inte 

alltid fungerar i praktiken även om tanken är väldigt god. En förklaring till detta anser 

Läkare4 är att den första läkaren många gånger inte är en van akutläkare som till och 

med kan vara där mot sin vilja, något som kan leda till att det blir dålig kommunikation 

mellan den första och den andra läkaren. Mer konkret beskriver Läkare4 detta som att 

den mer erfarne läkaren, som tillika är ovan att arbeta på akuten, tar de prover som 

denne anser är tillräckliga utifrån sin erfarna professionella bedömning. När patienten 

sedan kommer till den andra, mindre erfarna, läkaren som ska fatta det medicinska 

beslutet så upplever denne att det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta ett 

kliniskt beslut. Detta leder enligt Läkare4 till att kompletterande provtagningar måste 

göras och i slutändan har inte processen optimerats. Läkare4 menar samtidigt att 

processen kan fungera mycket bra om rätt personer finns på rätt plats i 

beslutsprocessen. 

  

Det faktum att man i enlighet med Figur 3 har två olika läkare inblandade i 

beslutsprocessen kan härledas till något som i Lean-sammanhang brukar benämnas 

poka-yoke. I Lean brukar poka-yoke innebära att processer ska ha en typ av redundans 

eller failsafeing (Pettersen, 2008; Slack et al. 2012). Mer konkret innebär det i denna 

beslutsprocess att patientbesökets utfall och det beslut som fattas grundar sig i både 

den första läkarens och den andra läkarens bedömningar tillsammans. Läkare2 och 

Läkare4 menar att den första läkaren kan stödja den andra läkaren eftersom den första 

läkaren har träffat patienten och bildat sig en uppfattning om vad det kan röra sig om. 

Detta innebär att beslut säkras upp genom att flera individer automatiskt blir 

inblandade i beslutsprocessen. I sjukvården och i läkaryrket är det mycket som beror 

på enskilda läkares kunskap och erfarenheter som är grundad i utbildning och empiri, 

vilket gör det svårt att se hur den mänskliga faktorn skulle kunna elimineras. Pettersen 

(2009) argumenterar för att poka-yoke är ett sätt att minska den mänskliga faktorn för 

att göra fel i ett system. Problemet kvarstår dock att om den andra läkaren fullständigt 

litar på den första läkaren, med tanke på att den första läkaren ofta är mer erfaren än 

den andra, behöver det nödvändigtvis inte alltid bli rätt. Det vi menar är att bara för att 

en av läkarna är mer erfaren så fattar denne inte nödvändigtvis alltid rätt beslut. Det är 

i denna situation som poka-yoke kan bli viktig. Läkare4 berättar till och med att många 

av de mer erfarna läkarna blir motvilligt placerade på akuten som en del i det 

förändringsarbete som genomförts. Vidare menar Läkare4 att dessa läkare hellre 

arbetar inom sitt specialistområde och att detta många gånger leder till att det underlag 

som ges till den mindre erfarne läkaren, som i sin tur ska fatta beslutet, är bristfälligt. 
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Kvinnokliniken  

 

På kvinnokliniken beskriver Läkare3 effektiviseringen i beslutsprocessen utifrån det 

denne kallar ”aktivitetsboxar”. I Figur 4 illustrerar de blå boxarna patientens flöde 

under sitt sjukhusbesök och tillika läkarens beslutsprocess. Den röda oktogonen är ett 

så kallat ”PM” som påverkar läkaren i den kontakt som denne har med patienten. Detta 

”PM” fungerar enligt Läkare3 som en ren standardisering av de procedurer som krävs 

att läkaren gör vid ett givet symptom. Ett exempel på detta är när en patient kommer in 

med blödningar, då vet läkaren utifrån detta ”PM” att det måste tas ett cellprov, en 

biopsi och även ett ultraljud. 

 
Figur 4. Beskrivning av beslutsprocessen och händelseförloppet fram till ett kliniskt beslut på 

kvinnokliniken vid Örebro Universitetssjukhus utifrån beskrivning av Läkare3. 

 

Det första steget i flödet är enligt Läkare3 att man från avdelningens sida gör en 

bedömning utifrån provtagningar för att bestämma en tid för vidare läkarundersökning. 

Läkare3 menar att vid den första läkarkontakten i processen gör läkaren ytterligare 

undersökningar och värderar tidigare tagna prov samt skriver remiss om det behövs, 

som innebär att en patient kan behöva särskild bedömning, undersökning eller 

behandling. Vid den första läkarkontakten har läkaren det som ovan beskrivs som 

”PM” att förhålla sig till. Läkare3 påpekar att denna form av standardisering är hämtad 

från det som kallas för evidensbaserad medicin. Den evidensbaserade medicinen 

grundar sig enligt Läkare3 i akademin samt resultat från patienter som haft liknande 

symptom vilket gör att man kommit fram till det som är mest lämpligt för patienter 

med liknande symptom. Läkare3 menar att man därmed vet att genom den 

evidensbaserade grund så kan man pricka diagnosen till 95 procent. Även denna del i 

beslutsprocessen går att härleda till det som Wulff och Gøtzsche (1997, s.15) kallar för 
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den teoretiska- och empiriska komponenten och som utmynnar i ett naturvetenskapligt 

betraktelsesätt. 

  

Nästa steg i processen är enligt Läkare3 det kliniska beslutet där en bedömning görs 

utifrån den tidigare fastställda diagnosen varpå patienten antingen får åka hem då det 

inte var någon akut fara, förflyttas till annan klinik eller om fallet kräver tillexempel 

operation bli inskriven på kliniken. Detta steg i beslutsprocessen är något som Wulff 

och Gøtzsche (1997) redogör för i steg två och tre i deras modell över den kliniska 

beslutsprocessen. 

  

Läkare3 menar att tidigare har processen sett snarlik ut bortsett från standardiseringen 

av vad som ska göras vid olika symptom. Vidare menar Läkare3 att man tidigare 

exempelvis gjorde en röntgenundersökning på samtliga patienter, något som inte alls 

var evidensbaserat men som möjligtvis kunde hjälpa till i bedömningen av patientens 

tillstånd. Även denna del i beslutsprocessen kan precis som på akutmottagningen 

utifrån ett leanperspektiv ses som waste och ska elimineras. Resultatet av denna 

standardisering och Lean-arbetet i sig har därmed lett till att man inte riskerar att 

använda resurser på ett överflödigt sätt utan fokuserar endast på det som är 

evidensbaserat att på ett tillfredsställande sätt bidrar till patientens fortsatta säkerhet 

och hälsa. 

  

Genom att standardisera professionens arbetsuppgifter tar man bort lite av den frihet 

som professionen finner tillfredsställande. Bejerot och Hasselbladh (2007) menar att 

läkares kliniska arbete, grundat i den professionella medicinska bedömningen av 

patienten snarare kan ses som ett hinder i det rationella kliniska arbetet. På så sätt blir 

en standardisering, likt det Läkare3 beskriver på kvinnokliniken, ett sätt att begränsa 

den frihet som tidigare karakteriserat professionen till att göra det som är 

standardiserat. Genom en standardisering likt denna tas den enskilde läkarens förmåga 

att utifrån specialisering och professionalitet fatta oberoende beslut bort samtidigt som 

man öppnar upp för en ökad kontroll från byråkratiska- samt hierarkiska överordnade 

(Levay & Waks, 2009). 

  

Zaremba (2013b) påpekar i sin artikelserie i DN att läkaryrket har kommit att bli 

”avprofessionaliserat” och att många läkare upplever att de styrs mot att fatta beslut 

som går emot deras profession. Läkare3 upplever däremot att en del av det resultat 

man uppnått med att arbeta med Lean är att grunden för medicinska beslut blir ännu 

mer professionell. Vad Läkare3 menar är att inom kvinnokliniken och dess tillämpning 

av standardiserade aktivitetsboxar utifrån evidensbaserad medicin så blir även grunden 

för det kliniska beslutet läkarprofessionen. I och med att denna evidens är hämtat från 

akademin, vetenskapliga artiklar och läkarprofessionen så har man på så sätt 

tillsammans inom professionen standardiserat hur man ska gå tillväga vid ett visst 

symptom. På så sätt blir läkare ännu mer professionella i och med att det finns evidens 

för det beslut som fattas. Dock förutsätter detta att läkare är delaktiga i framtagandet 
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och utformandet av den evidensbaserade grunden som dessa standardiserade ”PM” 

bygger på. 

 

 

Övergripande analys 
I den övergripande analysen syntetiserar vi den tidigare presenterade analysen av 

empirin för att på så sätt lyfta fram kärnan i analysen som sedan utmynnar i slutsatsen 

för denna uppsats. Även i detta avsnitt presenteras analysen i form av; Lean i 

sjukvården, New Public Management, Läkares professionalitet i en professionell 

byråkrati samt Den kliniska beslutsprocessen. 

 

Svensk sjukvård i förändring 

Lean i sjukvården 

 

Utifrån Womack et al. (1990) kommer det aldrig finnas någon organisation som fullt ut 

kan tillämpa Lean, samtidigt som Radnor et al. (2011) menar att leanarbetet är 

”pockets of best practice” där utvalda principer från Lean ska passa in i den specifika 

kontexten, så är och kommer troligtvis alltid läkares medicinska möte med patienten 

förbli oförändrat. Det är och kommer förbli en organisation som i största utsträckning 

bygger på och styrs av professionens sätt att ge patienten så bra vård som möjligt, inte 

utifrån ekonomiska eller organisatoriska kriterier, utan från professionens och det 

medicinska. 

  

För att läkare ska förstå att Lean faktiskt kan underlätta det medicinska mötet med 

patienten genom att processerna runt omkring förbättras och effektiviseras så måste de 

först och främst förstå vad Lean som koncept kan tillföra organisationen. Som det ser 

ut nu är läkare enligt Eriksson et al. (2013) många gånger endast villiga att delta i 

förändringar inom deras arbetsområde, men att övriga förändringar lämnas åt 

ledningen. Det främsta problemet med att arbeta med Lean tycks nämligen vara att få 

professionen delaktig i processer som inte direkt, men indirekt, berör det medicinska 

och kliniska mötet med patienten. Här blir det av yttersta vikt att även ledningen 

förstår att leanarbetet främst syftar till att effektivisera processerna och flödet runt 

omkring patienten men det får inte gå ut över hur läkare behandlar patienten rent 

medicinskt. Om alla har samma uppfattning om vad Lean kan tillföra så blir det 

troligtvis lättare att få med läkare i effektiviseringsarbetet när de förstår att det på något 

sätt inte är ett sätt att förändra läkares kliniska arbete med patienten.  

 

New Public Management 

 

När det gäller utomstående, icke medicinska, faktorers påverkan på det medicinska 

beslutsfattandet så menar samtliga läkare att det aldrig får gå ut över det medicinska 
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eftersom det är professionen som styr över detta. Dock menar en av läkarna, som tillika 

är den enda av läkarna som inte har någon lednings- eller chefsroll, att prioriteringen 

mellan patienter i vissa fall kan styras av ekonomiska faktorer. 

  

Vi upplever inte att det är någon tillfällighet att det är just denne läkaren som tar upp 

ämnet och är villig att diskutera det. Hur skulle det se ut om en av cheferna på ett 

sjukhus, vars främsta syfte är att ge vård till patienter, går ut och påstår att detta ibland 

görs på ekonomiska grunder i syfte att generera mer intäkter till organisationen? 

Samtidigt kan egenskapen av chef i sjukhusorganisationen av samma anledning leda 

till att man endast väljer att betona det positiva som leanarbetet har bidragit med även 

om det, som Läkare4 beskriver det, finns brister i det förändringsarbete som har 

genomförts. 

  

Detta betonar vikten av att vi inte nöjde oss med de ursprungliga tre läkarna, som 

tillika var chefer allihop, utan tog det ett steg till för att intervjua läkare som till 100 

procent kunde relatera till vår studie utifrån ett läkarperspektiv. Många gånger kan det 

ha uppstått en konflikt mellan chefs- och läkarperspektivet i hur respondenterna 

relaterade till och diskuterade kring våra frågor i intervjun. Samtidigt gav läkarna med 

chefs- och ledningsroller oss en tydlig inblick i hur man arbetade med Lean-liknande 

processer och flöden, något som vi troligtvis inte hade fått ut om vi intervjuade läkare 

som till 100 procent var verksamma som läkare. Detta kan vara med anledning av att 

Lean på USÖ fortfarande är inne i ett tidigt stadie i implementeringen och att tankar 

och diskussioner om Lean således förs mer på övergripande organisatorisk nivå, trots 

att initiativet till Lean kom från den operativa delen av verksamheten. 

  

Som det ser ut nu så undviker läkare att delta i dessa förändrings- och 

förbättringsarbeten vilket får konsekvensen att detta genomförs under andra villkor än 

läkarprofessionen vilket gör att läkare inte har någon möjlighet att påverka 

förändringen som genomförs. Därmed är det inte konstigt att det blir motstånd då 

förändringar genomförs utan samtycke från den dominanta gruppen inom sjukvården, 

nämligen läkarprofessionen.  

 

Läkares professionalitet i en professionell byråkrati 

 

Den omfattande och gedigna utbildning som professionen har innebär att de har en 

oerhört stor makt i hur det dagliga arbetet ska bedrivas. Detta verkar i princip vara 

orubbligt så länge förändringarna kommer från människor utanför professionen och 

som inte berör eller förändrar uppfattningen av vad som anses vara evidensbaserad 

medicin. 

  

Med andra ord kan Lean som koncept inte direkt påverka läkares medicinska 

uppfattning, utvärdering och behandling av patienten då läkares profession är för stark 

för att ge vika för förändringar som inte berör det medicinska. Dock kan Lean indirekt 
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påverka det medicinska och kliniska mötet med patienten genom att det sätt man inom 

sjukvården arbetar på i processerna runt omkring patienten kan förändras, förbättras 

och effektiviseras. 

  

Den professionella byråkratin och gruppen läkare som sådan är väldigt mån om att det 

är dem som kan medicin bäst. Därmed bör inte det medicinska mötet med patienten 

påverkas av faktorer som inte berör det rent medicinska och således inte kontrolleras 

av professionen. Utifrån den gedigna och omfattande utbildning som de verksamma 

inom professionen har så blir det väldigt svårt för utomstående att ifrågasätta just detta. 

Trots det ovan beskrivna verkar det vara just detta som många läkare upplever blir 

ifrågasatt när läkare ska förhålla sig till exempelvis New Public Management och 

Lean. Allmänhetens största intresse ligger i att mötet mellan läkare och patient ska 

grundas i och styras av det som på bästa möjliga sätt kan bidra till patienters hälsa och 

välbefinnande. Läkarprofessionen är, både utifrån dem själva och utifrån allmänheten, 

den grupp individer som ska och bör kontrollera det medicinska mötet mellan patient 

och läkare samtidigt som detta inte ska styras av några andra faktorer än det rent 

medicinska. Dock ligger det i allas bästa intresse att sjukvården ska vara så effektiv 

som möjligt så att just det medicinska mötet mellan patient och läkare kan underlättas 

och på så sätt bidra till en ökad upplevd kvalitét från patienten. 

  

Det verkar även finnas tendenser till en form av prestige inom läkarprofessionen då 

vissa platser inom vården är bättre lämpade för ”nyblivna” läkare så att de mer erfarna 

kan fokusera på den egna specialiseringen och det som denna anser är viktigt. När man 

i förändringsarbetet sedan har placerat dessa, många gånger mot sin vilja, då de anser 

att de tar viktig tid från den egna specialiseringen och således det viktiga i deras 

yrkesutövande. Detta visar på ett sätt att man inte bara är starka försvarare av 

profession som sådan, utan även av sig själv i egenskap av enskild professionell läkare.  

 

Den kliniska beslutsprocessen 

 

Det man på USÖ har åstadkommit genom att tänka i processer och flöden är att 

patientflödet har effektiviserats genom att processer har omstrukturerats som att 

onödiga delar av processen har eliminerats för att på så sätt skapa ett mer effektivt 

flöde på kliniken. Resultatet har blivit en smidigare beslutsprocess som är optimerad, 

både utifrån vad som ska göras och när det ska göras. Vidare har det även inneburit en 

smidigare process för patienten i dennes besök på kliniken eftersom läkarmötet sker 

tidigare i patientens resa på sjukhuset samt att onödiga undersökningar som tidigare 

gjordes eliminerats. 

  

I och med att organisationen styrs kring de professionella och deras omfattande och 

gedigna kunskap samt erfarenheter så kommer sättet som läkare fattar medicinska 

beslut med största sannolikhet förbli oförändrat. Detta är med grund i den profession 
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som råder och den så kallade evidensbaserade medicinen som det kliniska och 

medicinska beslutsfattandet ska grunda sig i. 

  

Så länge förändringar inte berör det rent medicinska och den evidensbaserade 

medicinen så kommer professionen troligtvis att fatta beslut på samma sätt som de 

alltid gjort. Med andra ord så kommer förändringar av det medicinska och kliniska 

beslutsfattandet endast ge effekt om förändringarna kommer från professionen själv, 

genom att den evidensbaserade medicinen i sig förändras 

Slutsats 

 

Det är uppenbart att det förändringsarbete som gjorts på samtliga kliniker där våra 

respondenter är verksamma har fått positiva effekter. Dock kvarstår det enligt oss 

huruvida detta går att benämna som Lean eller om det bara är så att de förändringar 

som gjorts är ett resultat av att man fått upp ögonen för Lean och valt att arbeta med 

förändring och förbättring. En av respondenterna menar nämligen att denne har arbetat 

med att effektivisera och optimera flöden långt innan leantänket började influera 

arbetet på USÖ. Att man på USÖ går ut och benämner arbetet som Lean har snarare 

lett till att medarbetare och ledning uppmuntras att tänka förändring och vad man kan 

göra för att påverka sin situation och inte bara finna sig i hur det varit tidigare utan 

istället ställa sig frågan; Vad kan vi tillsammans göra för att vården ska fungera ännu 

bättre? Här ligger även grunden till varför professionen är så pass stark. 

  

Vidare tycks uppfattningen av och förhållningssättet till Lean skiljas mellan de olika 

klinikerna vi inkluderat i denna studie, något som också styrker argumentet för att detta 

egentligen inte är Lean. Detta får konsekvensen att man betonar olika delar i Lean och 

således även olika principer hämtade från leankonceptet. Om en klinik valt att arbeta 

med effektivitet samtidigt som en annan klinik fokuserar mer på flöden så kommer 

dessa kliniker med största sannolikhet att använda sig av olika principer av Lean. Detta 

sker just för att Leanarbetet på USÖ tycks bestå av det som litteraturen valt att kalla 

”pockets of best practice” där man helt enkelt lyfter in de delar av Lean som passar 

bäst i den rådande kontexten. Det ovan beskrivna försvårar även för leanarbetet 

eftersom man på sjukhuset inte har ett enhetligt förhållningssätt till Lean och således 

kan det bli ännu svårare att skapa legitimitet hos yrkesgrupperna, däribland 

läkarprofessionen. Furusten (2007) argumenterar för att det måste ske en de- 

kontextualisering samt en re-kontextualisering av en ide i den kontext som den är tänkt 

att finnas i, för att en spridning av iden ska komma till. Det är möjligt att den de- och 

re-kontextualisering som Furusten talar om inte har skett i tillräcklig omfattning inom 

sjukvården vilket försvårar arbetet med att tillämpa i Lean i sin helhet och anpassa 

Lean till just sjukvården. På så sätt blir det ännu tydligare att det egentligen inte är 

Lean man arbetar med, utan istället förändrings- och förbättringsarbete som har fått de 

olika klinikerna att tänka i andra banor. 
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Även om vi har konstaterat att man på USÖ inte implementerat Lean, utan snarare 

motiverat de olika yrkesgrupperna att arbeta med förändring så är det faktum att man 

benämner det vid Lean mer ett sätt att skapa legitimitet hos allmänheten genom att 

följa de trender och moden som finns inom sjukvården. På så sätt visar USÖ att man 

inte bara ligger i framkant inom det medicinska området utan även på en mer 

organisatorisk nivå. Att man benämner det som Lean trots att det egentligen inte är det 

spelar inte någon roll eftersom det viktiga istället är att arbetet har fått positiva resultat 

i form av att sjukvården har förbättrats och effektiviserats. 

 

Vad gäller det medicinska beslutsfattandet så står det klart att de medicinska besluten 

grundar sig i professionen och den evidensbaserade medicinen och detta är ingenting 

som går att komma ifrån. På så sätt har Lean på USÖ inte direkt påverkat det 

medicinska beslutet. Dock kan vi utifrån samtal med samtliga respondenter klargöra 

för att det medicinska beslutet indirekt påverkas av Lean eftersom det är den 

medicinska beslutsprocessen som sådan som har förändrats, förbättrats och 

effektiviserats. Tidigarelagt möte mellan patient och läkare samt standardiseringar 

utifrån evidensbaserad medicin vad som ska göras vid specifika symptom är de mest 

påtagliga och konkreta förändringar och förbättringar som har gjorts av processer på de 

kliniker vi studerat. Genom att dessa processer bland annat har blivit mer effektiva 

samt standardiserade utifrån evidensbaserad medicin så har det lett till att läkare kan 

fatta ett mer säkert och professionellt medicinskt beslut. 

 

Trots de genomförda förändringarna och effektiviseringen av beslutsprocessen som 

sådan så är och kommer läkarprofessionens medicinska beslutsfattande att förbli 

oförändrat även om processen fram till det medicinska beslutet i sig förändras. Detta 

visar styrkan i både professionens och det rent medicinska i sjukvården. Därmed kan vi 

konstatera att utomstående förändringar likt New Public Management och Lean 

mycket väl kan påverka hur sjukvården styrs och organiseras, så länge det inte går ut 

över läkares medicinska vård av patienten. Professionen och det medicinska är 

nämligen för starkt för att kunna påverkas av dessa icke-medicinska faktorer. 

 

Förslag på framtida studier  

 

Om vi hade haft möjlighet att genomföra en liknande studie igen hade vi med största 

sannolikhet valt att fokusera på en enskild klinik och deras sätt att arbeta med Lean. 

Eftersom de olika klinikerna vi fokuserade på i denna uppsats hade olika 

förhållningssätt och uppfattningar om vad Lean innebar på deras klinik så kan man 

genom att fokusera på en specifik klinik gå in djupare i arbetet. 

  

Vidare upplever vi att det skulle vara intressant att göra en liknande studie men utifrån 

ett sjuksköterskeperspektiv med tanke på att det många gånger är processerna och 

flödena runtomkring det medicinska mötet med patienten som förändras och förbättras. 

Detta tror vi är något som berörs mer av sjuksköterskor än läkare i och med att läkare 
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många gånger väljer att vara involverade endast i det delar som berör patientmötet och 

det rent medicinska. Det är möjligt att de har en annan uppfattning om leankonceptets 

innebörd på USÖ eftersom de i en större utsträckning kan påverkas av principer inom 

Lean som inte nödvändigt rör det enskilda patientmötet. I det enskilda patientmötet 

däremot, där är det professionen som styr, något som samtliga läkare upplever att det 

är svårt att komma ifrån. 

  

Då USÖ redan från början ställde sig väldigt positiva till vår uppsats och menade på att 

man bör värna om ett gott samarbete med universitetet rekommenderar vi andra 

studenter att ha USÖ som utgångspunkt för ytterligare studier inom området. 
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Bilagor 
 
 

Intervjuguide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROFESSIONELL ROLL MEDICINSKA 

BESLUT 

 
- Påverkan från Lean (Professionell roll) 

- Påverkan från Lean (Beslutsfattande) 

- Ökade krav och direktiv från ledning och 

politiker (Nämn Zaremba). 

- Följdfråga -Effektivitet & Produktivitet 

- Decentraliserat beslutsfattande 

 

BAKGRUND 

 
- Vem är du? 

- Varför blev du läkare? 

- Tidigare erfarenheter? 

- Skillnad mellan olika arbetsplatser? 

 

LEAN 
- När började ni arbeta med Lean? (Avdelning) 

- Egen uppfattning 

- Waste 

- Ständiga förbättringar (Beslutspåverkan) 

- Ditt arbete med Lean? 

- AVSLUTNING – Motstånd mot Lean? 

 

MEDICINSKT BESLUTSFATTANDE 

 
- Process – från första mötet till diagnos/behandling 

(RITA) 

- FÖLJDFRÅGA  – Grund? Påverkan utifrån? 

Leansjukhus förändring? 

- Vad är centralt i beslutsfattandet 

- FÖLJDFRÅGA - Säkerställa Rätt/Korrekt beslut? 

- FÖLJDFRÅGA – Beslutsfattande i egenskap av 

chef? 



 53 

Intervjufrågor 
Bakgrund 

Vem är du? Berätta lite om dig själv och varför du valde att bli läkare? 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter av läkaryrket? Har du arbetat någon annanstans innan 

du kom till USÖ? Upplever du att det är någon skillnad hur man arbetar mellan olika sjukhus? 

 

Lean  

När började ni arbeta med Lean? Vad var dina tankar kring Lean vid första kontakten du fick 

med Lean? 

 

Vad är din uppfattning om att arbeta med Lean? 

 

Hur anser du att din arbetssituation har förändrats sedan ni började arbeta med Lean? Hur 

arbetar du med lean i det dagliga arbetet? 

 

Vi kan utifrån såväl litteratur som ert dokument på er hemsida förstå att ni arbetar med 

ständiga förbättringar (kaizen). Är detta något som du upplevt påverkar ditt beslutsfattande? 

Arbetar ni effektivt för att ”förbättra” beslutsfattandet? Exempelvis hur ni söker information? 

 

Professionalitet 

Hur har din roll som professionell läkare påverkats av att ni blivit ett leansjukhus? 

 

”Vi har läst Zarembas artikelserie i DN där det framkommer mycket kritik om just New 

Public Management och Lean i sjukvården som har lett till ett ökat managementtänk i 

organisationen med ökade krav från ledning och politiker” Hur påverkas din roll som 

professionell läkare av lean när du ska fatta medicinska beslut?  

 

Det här med att fatta medicinska beslut i din professionella roll som läkare – Hur upplever du 

att det har förändrats eller påverkats av leanarbetet här på USÖ? 

 

Medicinskt beslutsfattande 

Om du skulle beskriva beslutsfattandet likt en process på det här pappret – Vad är det som styr 

ditt beslut? Profession – ledning – politiker 

 

Hur fattar du medicinska beslut? Vad är det som ligger till grund? Hur har detta påverkats av 

det faktum att ni blivit ett leansjukhus? 

 

Följdfråga till ovanstående: Hur säkerställer du att det medicinska beslut du fattat är 

korrekt/bäst för patienten? 

 

Upplever du att Lean medför någon skillnad gällande de övriga beslut du fattar som 

anställd/chef i organisationen? Hur? 

 

”Vad vi har förstått, både utifrån teorin vi läst samt det dokument som finns publicerat på er 

hemsida angående Lean så medför Leanarbetet krav på kortare väntetider samt att fler 

patienter ska behandlas” – Hur säkerställer du att kvalitén på den sjukvård patienten får inte 

blir lidande på grund av dessa ökade krav? – Påverkas ni av dessa krav i ditt medicinska 

beslutsfattande eller är det din profession som styr?  

 
Avslutning: Upplever du att det funnits något motstånd mot leanarbetet inom 

organisationen/din avdelning? Antingen i början av implementeringen eller nu efter att ni 

arbetat ett tag med lean? Vad är motståndet riktat mot? 

 


