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Abstract 

Over time it has become increasingly common for the public sector to apply management 

control systems that were originally designed for the private sector. Lean is one of those 

management control systems that have had a great impact on the public sector in recent 

years. This study aims to examine how often and in which context the Swedish County 

Councils describes the Leanconcept in their annual reports. The study is based on annual 

reports from 2008-2013 where all counties are represented. First, the frequency of our 

keywords was investigated. Further we selected 32 annual reports that were analyzed in 

two separate time periods in order to distinguish similarities and differences. The main 

result of the study shows that the county councils description of Lean has developed over 

the time period to resemble the academic definition. The Lean concept has been 

implemented with success in the county councils even though the concept is not used in the 

same way as scientific theory claims to be crucial for Lean success. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Att mäta och utvärdera ett företags effektivitet har länge varit ett kritiskt moment för 

organisationer. Ett misslyckande av detta kan ha negativ påverkan på företaget och i värsta 

fall leda till att företaget måste läggas ner. Det är allmänt accepterat att det är viktigt för 

företag att använda sig av ekonomistyrsystem. Dessa system ska uppmuntra, möjliggöra 

och ibland tvinga anställda att handla i företagets bästa intresse (Merchant & Van der Stede 

2003, s. 3ff). Ett av dessa system som har fått stor plats i Svenska företag är Lean 

Production System (Modig & Åhlström 2011, s. 72f). 

  

Lean Production utvecklades ursprungligen av Taiichi Ohno, produktionsansvarig på 

Toyota, för att effektivisera produktionen av bilar. När detta arbetssätt visade sig vara 

framgångsrikt anammade flera tillverkande företag deras idé (Bergman & Klefsjö 2012, s. 

594ff). Arbetssättet gick ut på att minimera resursanvändandet och onödigt slöseri i syfte 

att öka värdet för kunden (Bergman & Klefsjö 2012, s. 588f). Lean Production är 

ursprungligen framtaget för att verka inom den privata sektorn men har på senare år blivit 

allt vanligare i den offentliga sektorn för att motverka ineffektivitet (Eriksen et al. 2009, s. 

6f). 

 

Den offentliga sektorn har med tiden växt sig allt större, och därmed blivit allt mer 

trögrörlig och ineffektiv. Initiativ för att hantera dessa problem togs först under 1980-talet. 

En av åtgärderna var att privatisera och uppmuntra till konkurrens mellan 

verksamheterna. En annan åtgärd var att hantera problemet genom att implementera 

beprövade styrmodeller från den privata sektorn. Det finns stora skillnader mellan privat- 

och offentlig sektor och utmärkande är att den privata sektorn strävar efter att 

vinstmaximera medan den offentliga sektorn endast behöver hålla sin budget och får i 

många fall stöd av staten vid förlust. Det är således svårt för en verksamhet i offentlig 

sektor att gå i konkurs, i synnerhet då vissa verksamheter måste finnas enligt lag 

(Samuelsson 2005, s. 92ff). 
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Företag känner påtryckningar från många olika håll, inte minst från dess intressenter och 

konkurrenter (Verhoest, Verschuere & Bouckaert 2007). När ett företag ska besluta om 

vilket styrsystem som ska användas kan de bli påverkade av exempelvis rådande moden. 

Likt ett klädmode kan en styrmodell vara populär under en begränsad tidsperiod och 

används tills dess att en ny modell tar över. Moden kan påverka företagets beslutsfattande 

genom att få människor att förtränga kritiskt tänkande och påverka förmågan att ta 

rationella beslut (Lang & Ohana 2012). Beslutet om vilken styrmodell som ska användas 

kan även förklaras av grupptyck, som innebär att organisationer känner press att följa 

varandra, då de inte vill riskera att uppfattas som mindre legitima än någon annan. Det vill 

säga att om en organisation implementerar en viss styrmodell och därmed ökar sin 

effektivitet, kommer andra att välja samma styrmodell för att inte upplevas som sämre 

(Abrahamson & Rosenkopf 1993). 

  

Begreppet legitimitet innebär att företag ska handla på ett sätt som samhället accepterar 

och tycker är lämpligt, önskvärt eller korrekt. Legitimitet stärker stabiliteten och 

begripligheten av företagens aktiviteter. Att framstå som legitim är viktigt för en 

organisations framgångar för att skapa sig förtroende i samhället och därmed kunna 

fortsätta sin verksamhet (Suchman 1995). Förlust av legitimitet och stöd från samhället 

kan leda till att verksamheten förlorar kunder, intäkter och i värsta fall måste avvecklas 

(Verhoest, Verschuere & Bouckaert 2007). 

 

1.2 Problematisering 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde 2011 en enkätundersökning som 

handlar om Leanarbete i Sveriges landsting och kommuner. 17 av 21 landsting valde att 

medverka och utifrån de insamlade svaren kunde SKL bland annat fastställa att Leanarbete 

bedrevs inom 88 % av landstingen (SKL 2011). Eriksson et al. (2013) har även gjort en 

studie på förekomsten av begreppet Lean inom Sveriges landstings årsredovisningar. De 

fann att begreppet förekom en gång i en årsredovisning från 2007 och har därefter blivit 

allt mer vanligt. 
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Det har även forskats mycket om hur Lean fungerar i sjukvården, och har kommit att kallas 

Lean healthcare. En brittisk studie har undersökt hur Lean healthcare har implementerats 

och vilken status Lean har fått, genom att använda årsredovisningar som datamaterial 

(Burgess & Radnor 2013). Det har skrivits uppsatser om andra styrmodeller som 

exempelvis det balanserade styrkortet, där författarna genom årsredovisningar studerat 

hur det balanserade styrkortet används inom både den privata och offentliga sektorn. 

Liknande uppsatser har skrivits om hur företag använder sig av 

ekonomistyrningsinnovationer i sina årsredovisningar för att uppnå legitimitet (Enocson & 

Gydell 2012; Pärsson & Rantatalo 2013). Vi har sett att Lean är någonting som har 

studerats mycket under de senare åren och är ett aktuellt ämne. Utifrån de studier vi funnit 

på området är det ingen som undersökt beskrivningen av Lean i Sveriges landstings 

årsredovisningar. Med detta som underlag anser vi att det är relevant att studera 

  

För att uppnå och behålla legitimitet gentemot sina intressenter samt för att tillfredsställa 

samhällets förväntningar väljer företag att inkludera användandet av nya metoder, 

styrmodeller, förändringar och förbättringar i årsredovisningen (Andrew & Wickham 

2010; Dhanani & Beattie 2008). Strävan efter legitimitet har medfört att årsredovisningar 

med tiden har förändrats från att endast redovisa finansiella nyckeltal till att vara en del av 

marknadsföringen med stor del frivilligredovisning, för att vara mer tilltalande och 

lättförståelig. En brittisk studie visar att mängden information har ökat avsevärt, från ett 

genomsnitt på 26 till 75 sidor på drygt 40 år. Ledare har incitament att framhäva sin 

verksamhets styrkor och ge en mer positiv bild av organisationen än vad som kan vara 

fallet, och därför finns det anledning att göra tillägg i årsredovisningen (Dhanani & Beattie 

2008). Ett exempel på ett sådant tillägg är att en hållbarhetsredovisning inkluderas i 

årsredovisningen bland annat för ge ökad legitimitet (Frostenson et al. 2012, s. 8ff). 

 

Lean är ett nytt fenomen inom den offentliga sektorn och därför finner vi det intressant att 

fokusera på denna sektor. Det som gör den offentliga sektorn extra intressant är att den har 

en mycket viktig roll i samhället, då vi utan den inte skulle ha den sjukvård eller utbildning 

som vi har i Sverige idag (SKL 2009). Det som skiljer den offentliga sektorn från andra 

företag är att de är styrda av staten samt att de är pressade att prestera väl både ur statens 
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och ur kundernas perspektiv (Dunleavy 1997). Vidare vill vi inrikta oss på landsting då de 

är den del av offentlig sektor som bland annat ansvarar för den offentliga sjukvården, som i 

hög grad har anammat Lean i sin verksamhet. I takt med att Lean har blivit allt mer 

populärt har styrmodellen utvecklats till att kunna appliceras på andra verksamheter och 

beskrivs ofta som en filosofi. Ett exempel på detta är Lean healthcare som är anpassat för 

sjukvården (de Souza, 2009). Som tidigare nämnt har moden och grupptryck en påverkan 

på vilka styrmodeller som kommer att användas i verksamheter. I motsats till detta 

beskriver Bergman och Klefsjö (2012) samt Petersson et al. (2013) att Lean inte ska ses 

som en metod som snabbt löser företagets problem och används under en begränsad 

period, för att sedan avslutas. Utan ska istället ses som en filosofi där attityden i 

verksamheten förändras. Utifrån denna diskussion anser vi att det är av intresse att 

närmare studera om Lean förekommer i landstingens årsredovisningar samt på vilket sätt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en bild över hur Lean används i Sveriges landsting genom 

att studera hur landstingen har översatt och använt Lean i sina årsredovisningar mellan år 

2008 och 2013. För att tydliggöra vad som ska studeras har dessa undersökningsfrågor 

formulerats: 

  

● Hur frekvent förekommer Lean i Sveriges landstings årsredovisningar? 

– Vad kan förklara eventuella förändringar i hur ofta begreppet återfinns under 

åren? 

● Hur beskrivs Lean och har begreppets innebörd förändrats mellan åren 2008-2013? 
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2. LANDSTING, EN DEL AV DEN OFFENTLIGA SEKTORN 
 

Under 1980-talet ansågs den offentliga sektorn i många länder vara ineffektiv och ha 

sjunkande kvalitet på de tjänster som offentlig sektor tillhandahöll (Samuelsson 2005, s. 

92; Hood 1995). På grund av detta genomfördes en reform kallad New Public Management. 

En reaktion på ineffektiviteten var en reform där offentlig sektor ställdes till svars för de 

sjunkande finansiella resultaten och den försämrade kundkvaliteten. Detta innebar att 

offentlig sektor ställdes ansvariga för sitt resursanvändande, att optimera verksamheterna 

samt ha större kundfokus. För att lyckas effektivisera verksamheten och motverka tröghet 

och brist på innovation började arbetssätt från den privata sektorn användas (Hood 1991; 

Hood 1995). 

  

Den offentliga sektorn består av verksamheter som behöver finnas för att samhället ska 

kunna fungera. Funktioner som exempelvis ingår är sjukvård, utbildning, rättsväsende och 

kollektivtrafik. Offentlig sektor finansieras främst med statliga medel som bland annat 

utgörs av skatter. I Sverige styrs den demokratiskt på nationell, regional och lokal nivå där 

politiker för Stat, landsting och kommuner utses av folket. I Sverige finns det 21 

landsting/regioner där Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland utgör regioner (SKL 

2009). 

  

Landstingens uppgifter berör stora geografiska områden och kräver stora ekonomiska 

resurser. Många av landstingens uppgifter är obligatoriska genom lagstiftning, Exempel på 

sådana åtaganden är hälso- och sjukvård, tandvård upp till 20 års ålder samt kollektivtrafik 

tillsammans med kommunerna (SKL 2009). Hälso- och sjukvården är det största åtagandet 

som utgör ca 80 % av utgifterna (Regeringen 2004). Utöver de obligatoriska åtagandena 

kan de ha frivilliga uppdrag som exempelvis turism och regional utveckling (SKL 2009). I 

figur 1 nedan förtydligas vad landstingens och kommunernas arbete består av. 
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Figur 1 Svenska kommuner och landstings åtaganden (Finansdepartementet 2008). 

  

Den offentliga sektorn är inte helt självstyrande likt ett privat företag. De är beroende och 

begränsade av staten på ett politisk plan genom att staten stiftar lagar som exempelvis 

Kommunallagen (1991:900), som beskriver vad kommuner och landsting måste göra. Det 

finns två typer av påtryckningar på offentliga organisationer, externa och interna. Det 

interna trycket kommer från intressenter och utgörs av att offentliga organisationer ska 

prestera bra vilket utvärderas genom att mäta deras resultat. Skulle organisationen ha 

underpresterat får de följder som kan leda till sanktioner. Det externa trycket handlar mer 

om att den offentliga sektorn ska jämföras med andra branscher, däribland den privata 

sektorn. Syftet med detta är att skapa mer innovativa och bättre presterande offentliga 

organisationer (Dunleavy 1997). 

  

Att ge en kort bakgrund till hur Sveriges landsting fungerar anser vi vara viktigt för att göra 

läsaren införstådd med deras uppgifter i samhället. Vi tycker även att det är viktigt att 

poängtera att landstingen inte är helt självstyrande utan är beroende av Staten genom stöd 

och bidrag och att de har obligatoriska åtaganden samt är styrda av lagar på ett sätt som 

privata företag inte är. Sedan starten av New Public Management i den offentliga sektorn 
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har det skett stora förändringar och styrmodeller från den privata sektorn har anammats. 

Detta kan hjälpa till att förklara varför koncept som exempelvis Lean har börjat användas 

även inom Sveriges landsting.   
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3. FAKTORER SOM KAN PÅVERKA ORGANISATIONER VID VAL AV 

STYRSYSTEM 
 

I detta kapitel kommer tre faktorer som kan påverka beslutsfattande i organisationer att 

presenteras. Vilket styrsystem som ska användas anser vi vara ett stort beslut och 

beslutsfattarna kan därför påverkas av rådande moden, grupptryck och viljan att uppfattas 

som legitima. 

 

3.1 Legitimitet 

Att anses vara legitim kan definieras som att vara lagligt berättigande, behörig eller 

alternativt rättmätig till någonting (ne.se). I samhället finns normer, värderingar och 

övertygelser om vad som är önskvärt, lämpligt och accepterat. Det är sedan utifrån detta 

som vissa beteenden anses vara legitima (Suchman 1995). 

 

Att organisationer väljer att implementera en ny innovation inom styrning kan förklaras av 

motivationen att uppfattas som legitim av intressenter. Faktorer som påverkar 

legitimiteten är autonomi, kommunikation, bildande av en image och politik. Den politiska 

pressen på den offentliga sektorn utgörs av rädslan för att tappa samhällets och politikers 

stöd, vilket kan leda till att verksamheten får färre uppgifter, mindre resurser och kan i 

värsta fall leda till nedläggning. Offentlig sektor behöver således upprätthålla en god 

legitimitet gentemot samhället och arbeta mot att ha nöjda intressenter (Verhoest, 

Verschuere & Bouckaert 2007). Landsting har möjlighet att skapa legitimitet genom sina 

anställda och det är upplevelsen av servicen som har betydelse för hur patienten upplever 

sjukvården. Det är därmed de anställda som representanter sjukhuset och inger förtroende 

för landstinget när de träffar patienter (Montin & Olsson 1994). 

  

Utifrån detta förstår vi att legitimitet är viktigt för landstinget då de behöver stöd från 

politiker och allmänheten för att kunna bedriva verksamheten. Legitimitet kan bland annat 

uppnås genom att utåt uttrycka vad som pågår i organisationen, vilka stora och betydande 

beslut som har tagits, som exempelvis beslut om förändringar som ska ske inom 
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organisationen. Förändringarna kan ha påverkats av de managementmoden och 

förväntningar som råder i samhället. 

  

3.2 Managementmode 

Valet av vilken styrmodell som organisationer väljer att implementera kan bland annat 

förklaras av managementmoden som uppkommer genom organisationers och konsulters 

användning. I Langs och Ohanas artikel från 2012 förklaras valet av styrmedel i 

verksamheter av att ledare attraheras av moderiktiga modeller och koncept. De menar 

dock att det medför en risk att följa moden då dessa förändringar sker stegvis i motsats till 

andra stora förändringar. Abrahamsson (1996) skriver att samhället förväntar sig att 

chefer ska använda sig av tekniker som är effektiva för att nå uppsatta mål, vilket ökar 

pressen på cheferna att ta till sig aktuella modeller och metoder. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till chefers mottaglighet för managementmoden. 

  

Till skillnad från det estetiska modet som uppkommer för att någonting anses vackert och 

modernt måste managementmoden ha ett funktionellt syfte som är ämnat att ge framgång. 

Det är inte bara sociala och psykologiska faktorer som spelar in utan även tekniska och 

ekonomiska. Managementmoden formar således styrmodeller som andra ledare i sin tur 

intresserar sig av för att kunna handskas med viktiga och komplexa styrproblem som de 

upplever i sin organisation (Abrahamsson 1996). 

  

Moden har en klockformad livscykel bestående av olika faser. Abrahamsson (1996) 

definierar dem genom tillväxtfasen och nedgångsfasen som kan vara av varierande längd. 

Carson et al. (2000) har definierat fler faser som mer detaljerat beskriver tillväxt- och 

nedgångsfasen. Dessa fyra faser består av uppfinningsfasen och acceptansfasen då modet 

implementeras och används av fler och fler, samt nedgångsfasen då modet utvärderas och 

skapar frustration som efter en tid övergår i avslutningsfasen. Bandwagoneffekten är en 

teori om grupptryck gällande beslutsfattande i organisationer som liknar 

managementmoden som också kan påverka ledare och chefer vid val av exempelvis 

styrsystem. 
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3.3 Bandwagoneffekten 

Om många organisationer beslutar sig för att implementera en ny styrmodell, som 

exempelvis Lean, kan en bandwagoneffekt uppstå. Det betyder att organisationer följer 

varandra för att inte vara sämre än sina konkurrenter. Organisationer implementerar inte 

styrmodellen för att individuellt dra nytta av den genom att exempelvis effektivisera 

verksamheten, utan snarare för att andra använder den. Upplever en organisation att det 

går bättre för konkurrenterna som har infört en styrmodell, känner de sig pressade att 

själva införa den, eftersom de befarar att det kommer gå sämre än för konkurrenterna om 

de inte gör samma sak. Om ett företag väljer att gå mot strömmen och inte införa en 

styrmodell för att de uppskattar att det skulle generera förluster, kan de genom 

bandwagoneffekten ändå känna ökad press att införa den. Effekten kan sedan intensifieras 

om allt fler verksamheter ger efter för införandet (Abrahamson & Rosenkopf 1993). 

  

Vi tänker oss att managementmoden och bandwagoneffekten kan påverka Sveriges 

landstings beslutsfattande. Exempelvis kan den offentliga sektorn påverkas genom 

bandwagoneffekter när ett styrsystem ska tas i användning, då systemet anses vara 

modernt bland andra landsting och som är accepterat av samhället. Moden och grupptryck 

kan även hjälpa oss att förklara eventuella upp och nedgångar i landstingens användande 

av Leankonceptet. Konceptets fördelar samt att andra landsting har implementerat 

konceptet ger incitament för resterande att göra likadant, då de inte vill anses vara sämre 

eller uppfattas som mindre legitima.    
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4. INTRODUKTION TILL LEANKONCEPTET 
 

Lean är en styrmodell som har kommit att få många olika benämningar. Leankoncept, 

Leanfilosofi och Lean Production är några exempel, vi har valt att hålla oss till 

benämningen Leankonceptet. Vi syftar även på Leankonceptet när vi enbart skriver Lean. 

När vi skriver om modeller, styrmodeller och innovationer syftar vi på alla de koncept som 

kan användas för att styra verksamheter, som exempelvis Lean om inte något annat nämns. 

  

Lean har sedan introduktionen på 80-talet fortsatt att utvecklas och anpassas till många 

olika funktioner och branscher. Det finns inte heller någon allmänt accepterad definition 

och att definiera vad Leankonceptet innebär är därför inte helt lätt. Det finns många olika 

förhållningssätt till Lean där vissa beskriver det som något abstrakt likt en filosofi eller 

kultur medan andra beskriver det som något mer konkret som ett arbetssätt med redskap 

och verktyg (Modig & Åhlström 2011, s. 72f). 

 

4.1 Bakgrund till Lean 

På grund av resursbrist utvecklade japanska Toyota ett system som gick ut på att öka 

värdet för kunden genom att minska resursanvändandet. Systemet fick namnet Toyota 

Production Systems. När västerländska forskare senare fick upp ögonen för detta 

produktionssätt utvecklades ett nytt begrepp utifrån deras observationer, kallat Lean 

Production (Modig & Åhlström 2011, s. 65). Lean handlar om att minimera onödigt slöseri, 

där slöseri definieras som allt som inte skapar värde för kunden. Detta ska undvikas bland 

annat genom att enbart producera de enheter som omedelbart behövs (Bergman & Klefsjö, 

2012 s. 588). Grundstenen i Leankonceptet är standardisering, att produktionen ska vara 

stabil och förutsägbar (Arlbjørn et al. 2011). Bergman och Klefsjö (2012) har beskrivit Lean 

genom fem begrepp och teorier där de menar att Lean består av; 

 

● Flaskhalsar 

● Eliminera slöseri 

● 5S 
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● Kanban 

● Jidoka 

  

Flaskhalsar är trånga delar i produktionen som förhindrar övriga delar från att flyta på med 

god genomströmning. Dessa flaskhalsar måste elimineras för att få välfungerande flöden 

genom alla led. En åtgärd är att minska variationen av aktiviteter, det vill säga att 

standardisera aktiviteter. Det finns olika typer av slöseri i verksamheter som behöver 

identifieras och elimineras, dessa är överproduktion, väntan, onödiga transporter, 

inkorrekta processer, onödiga lager, onödiga rörelser, defekter samt outnyttjad kreativitet 

hos medarbetare. Arbete med begreppet 5S används för att hålla ordning och anses vara en 

förutsättning för att kunna ha en produktion utan slöseri. De 5S:en består av (översatt till 

svenska) sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Kanban handlar om att 

skapa ett flyt i produktionen och att nytt material inte tillverkas innan det behövs. Det är 

ett system som ska påvisa att en viss produkt håller på att ta slut och behöver fyllas på. Den 

sista delen inom Lean kallas jidoka och är ett system som ska göra problem synliga för att 

dessa ska kunna åtgärdas. Ljussignaler kan exempelvis användas för att visa vilken station 

som har problem så att problemet kan åtgärdas. Larmsystemet gör det möjligt att stoppa 

produktionen tills dess att problemet är åtgärdat (Bergman & Klefsjö 2012, s 589ff). Det är 

därför viktigt att beslut kan tas i direkt anslutning till problemet för det ska vara effektivt 

och en förutsättning för detta är att beslutsfattandet är decentraliserat (Karlsson & 

Åhlström 1996). 

  

Leankonceptet blev populärt i Sverige i början av 1990-talet efter att boken: The machine 

that changed the world av Womack, Jones och Roos kom ut, som dokumenterar evolutionen 

och appliceringen av Lean Production. De ger en enkel beskrivning av vad Lean innebär  

 

Lean production is ‘lean’ because it uses less of everything compared with mass 

production - half the human effort in the factory, half the manufactoring space, 

half the investment in tools, half the engineering hours to develop a new product 

in half the time (Womack et al. 1990, s. 13).  
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Lean bygger på en strävan efter ständig förbättring och detta innebär att Lean inte bara ska 

ses som en metod som appliceras, används en stund för att sedan avslutas. Lean ska istället 

ses som en filosofi där företaget ständigt söker finna nya och förbättrade sätt för att 

eliminera slöseri och öka kundvärdet (Petersson et al. 2013, s. 31f). 

 

4.2 Hur Lean används 

Arlbjørn et al. diskuterar i sin artikel från 2011 problemet med att det kan vara svårt att 

konstatera när företag och organisationer verkligen använder Leankonceptet. Många säger 

sig arbeta med Lean då de är kostnadsmedvetna och arbetar för att minska slöseri och öka 

värde för slutkonsumenten. Arlbjørn et al. (2011) menar att så inte är fallet och sträcker sig 

så långt att de ifrågasätter om Lean verkligen är så mångsidigt att konceptet går att 

applicera på alla branscher. Forskarna har konstruerat en figur som visar hur företag 

arbetar med Lean, som han har delat upp i tre abstraktionsnivåer som kan ses i figur 2 

nedan. Den översta nivån kallar han för “the basic philosophy of lean” som handlar om 

reduktion av slöseri och ökat kundvärde. Den andra nivån är grundad ur Toyota 

Production System och den tredje nivån är sammansatt av flera olika tekniker och verktyg 

och kommer från bland annat Just-in-time och Total quality management. Att se på Lean 

genom dessa nivåer ska visa på olika tolkningar av konceptet. Författarna menar att 

organisationer måste utöva alla tre nivåer för att arbeta med Lean på ett bra sätt, de menar 

även att nivå två är den mest centrala och att fokus vid implementering borde ligga där. 
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Figur 2. Leanpyramiden. Arlbjørn et al. (2011) har sammanställt en modell med olika nivåer av Lean genom 

vilka det går att studera och arbeta med konceptet. 

  

Det har riktats en del kritik mot användning av Lean. Exempelvis skriver Sörqvist (2013) 

att satsningar inom Lean påstås ha bidragit med negativa effekter på anställda så som 

stress, arbetsskador, monotont arbete och negativa genuseffekter. Arlbjørn et al. (2011) 

menar även att ett gemensamt drag för Leananvändare är att de förefaller sakna tydliga 

budskap om vad Lean innebär samt avsaknad av klarhet av vad som krävs för att förstå och 

använda Lean. 

  

Ytterligare en aspekt på problematiken med Lean tas upp i Åhlströms och Karlssons artikel 

från 1996. De menar att Lean är ett komplext ledningskoncept och att det kan innebära 

problem att implementera styrsystemet eftersom det innebär att hela organisationen 

behöver vara involverad, från toppen till botten. De menar att en förändring av denna grad 

är förenad med svårigheter då organisatoriska förändringar är svåra att genomföra. Med 
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andra ord kan det beskrivas som att det är svårt att få anställda att helt byta arbetssätt, 

tycka att förändringen är viktig samt att förändra företagskulturen. 

  

Som tidigare nämnts har Leankonceptet även introducerats i den offentliga sektorn där 

konceptet fått ökad användning. I och med New Public Management blev behovet av nya 

styrsystem från den privata sektorn stort och Lean kan ses som ett exempel på ett sådant 

styrsystem. 

 

4.3 Lean i offentlig sektor 

En möjlig förklaring till att Lean har blivit så populär är att konceptet är väldigt generellt, 

vilket gör det lätt att applicera på många olika branscher (Petersson et al. 2013, s. 38). I 

motsats till detta argumenterar Arlbjørn et al. (2011) för att det kan uppstå svårigheter när 

Lean överförs från en verksamhet till en annan, där förutsättningarna är annorlunda. Detta 

borde således även vara fallet då Lean överförts från tillverkningsindustrin till den 

offentliga sektorn. Författarna menar ändå att det förefaller vara allmänt vedertaget att 

Lean kan överföras till andra branscher, vilket har resulterat i att Lean nu används inom 

exempelvis sjukvården (Arlbjørn et al. 2011). Den offentliga sektorn är begränsad av snäva 

budgetar och av att det råder svårigheter med att attrahera kvalificerad personal, vilket har 

resulterat i att det blir svårt att kunna erbjuda den högkvalitativa service som efterfrågas 

av kunderna. Som en lösning på detta problem har arbete med Lean emellertid blivit allt 

vanligare inom den offentliga sektorn (Baines et al. 2006). 

  

Även Scorsone (2008) har intresserat sig för Lean i offentlig sektor. Han menar att Lean i 

offentlig sektor är en växande trend som ska få dess verksamheter att bli mer effektiva och 

sänka sina kostnader. Denna form av Lean har i början av 2000-talet marknadsförts hårt av 

bland annat konsultfirmor. Scorsone (2008) menar dock att det kan vara svårt att applicera 

Lean på den offentliga sektorn som styrs av lagar och andra restriktioner. Vidare beskriver 

han att det ställs krav på förbättrade offentliga tjänster och att alla dessa förhållanden gör 

Leankonceptet mycket attraktivt. 

  

En av svårigheterna med användning av Lean inom offentlig sektor är att det inte finns 
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några segment med kunder, utan kundkretsen innefattar alla medborgare i landet och 

dessa har olika preferenser. En annan svårighet är att en sådan organisation har mål som 

kan vara formulerade genom lagar, till skillnad från den privata sektorn som kan utforma 

mål som är passande för verksamheten i en helt annan utsträckning. Ett sista problem som 

författaren tar upp är att det kan vara svårt att mäta om Lean ger de effekter som önskas då 

vissa processer inte kan effektiviseras på grund av att offentlig sektors lagregler inte 

tillåter det. Det kan till exempel finnas strikta administrativa delar i organisationen som 

hindrar Leankonceptet från att vara kostnadseffektivt (Scorsone 2008).   

  

Leankonceptet är som vi tidigare nämnt väldigt generellt och har även kommit att tillämpas 

inom sjukvården. Det finns en undersökning som visar på att användningen av Lean inom 

sjukvården kan leda till att väntetiden, längden på besöket samt andelen patienter som 

åker hem utan att ha blivit undersökta minskar (Holden 2011). Exakt när sjukvården 

startade arbete med Lean är svårt att säga men de Souza (2009) har spårat de första 

referenserna till Lean inom sjukvården tillbaka till 2001 då British National Health Service 

spekulerade om det som ett möjligt styrmedel. Lean inom sjukvården har numera fått ett 

eget namn och kallas “Lean healthcare”. Anledningen till att denna metod blivit accepterad 

är för att den har visat sig leda till långvariga resultat. Slutligen poängterar författaren att 

det är svårt att jämföra Lean healthcare med Lean från tillverkningsindustrin, då Lean inom 

sjukvården är i ett förhållandevis tidigt utvecklingsstadie och tar med andra aspekter än de 

vad som görs i tillverkningsindustrin. Å andra sidan beskriver Radnor och Boaden (2008) 

att Lean inom sjukvården främst applicerats på områden där det inte sker någon kontakt 

med patienter och blir därmed mer lik tillverkningsindustrin. 

  

Då vården är ett av landstingens obligatoriska åtaganden (SKL 2009) blir Lean healthcare 

den typ av Lean som vi tänker oss att vi främst kommer att stöta på i Landstingens 

årsredovisningar. 
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5. TYP AV STUDIE 
 

I detta avsnitt redogör och motiverar vi för våra metodval. Vi har valt att undersöka hur 

Leankonceptet beskrevs under åren 2008-2013 för att kunna urskilja förändringar i 

beskrivningarna. I empiri och analys kommer vi att gå in med ett öppet sinne för vad 

Leankonceptet innebär för att skapa oss en uppfattning om hur det används i Sveriges 

landsting. 

  

Datamaterialet utgjordes av samtliga 126 årsredovisningar som Sveriges landsting utfärdat 

under åren 2008-2013. För att underlätta hanteringen av den stora mängden data som 

detta innebar använde vi oss av datorprogrammet NVivo, som gav oss möjlighet att söka 

igenom alla dessa dokument samtidigt. Studien inleddes med en mer kvantitativ del av 

undersökningen för att ta reda på hur ofta Lean förekommer i dokumenten. Därefter 

studerade vi, mer kvalitativt, ett urval av dessa för att skapa en uppfattning om hur Lean 

beskrevs och användes, för att se om konceptet beskrevs på olika sätt under åren. 

 

5.1 Kvalitativt förhållningssätt 

Denna undersökning har ett kvalitativt förhållningssätt där undersökningen består av två 

delar där den andra delen bygger på den första. I den första delen kvantifieras kvalitativ 

data, medan den andra delen bygger vidare på den första genom att hitta de begrepp som 

kännetecknar Lean inom landstingen och skapa förståelse för dessa. Den kvalitativa 

forskningen är mer inriktad på ord än på siffror (Bryman & Bell 2011, s. 390) och då vi 

räknade ord och presenterade dem som frekvens kan detta därför ses som att vi 

kvantifierade ett kvalitativt material. I den andra delen av undersökningen analyseras 

sammanhanget kring de ord vi fann och på så sätt skapar vi en bild av vad Lean innebär 

utifrån landstingens egna beskrivningar. Vid djupare analys använde vi oss av befintliga 

teorier för att ge en tydligare bild av vad forskare skriver om Lean, och för att göra en 

jämförelse mot hur det verkligen beskrivs i landstingen. Graneheim och Lundman (2003) 

menar att kvalitativa analyser av texter innehåller flera betydelser som kan tolkas på olika 

sätt. För att minimera risken för detta har vi noggrant beskrivit hur vi har gått tillväga. 

Emellertid kan risken för felaktig tolkning inte uteslutas helt, vilket är en nackdel med 
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kvalitativa undersökningar och något som kan påverka studiens trovärdighet.   

 

5.2 Tillvägagångssätt vid artikelsökning 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar använde vi oss främst av databasen Scopus, samt av 

söktjänsterna Summon och Google Scholar. De sökord vi använde oss av i olika 

kombinationer var Lean, public sector, Lean healthcare, management fashion, legitimitet, 

annual report, new public management och content analysis. Sedan läste vi igenom 

referensförteckningarna i de artiklar som vi fann intressanta och relevanta, och utifrån 

dessa fann vi ytterligare artiklar.    

 

5.3 Utformning av sökmall 

Vi utformade en mall som innehöll de ord som vi har sökt på i årsredovisningarna genom 

programvaran NVivo. Mallen innehåller ord och begrepp som gav utslag på arbete med 

Lean i årsredovisningarna och visas i tabell 1. För att få med samtliga möjliga ord som 

definierar Lean använde vi oss av en asterisk (*), som innebär att möjliga ändelser av ordet 

även tas med i sökningen. För att bestämma vilka ord som skulle inkluderas i sökmallen 

gick vi igenom flera steg. (1) Utifrån teorin valdes ord ut som vi ansåg vara 

representerande för Lean. Sedan (2) provsökte vi på de utvalda orden i årsredovisningarna 

för att kunna utvärdera om vi fick relevanta träffar för undersökningen eller inte. Därefter 

(3) uteslöts de ord som inte var bidragande för undersökningen. Exempel på ord som vi 

valde att ta bort var snabb, process*, kvalitet* och just-in-time. Snabb gav få utslag på 

arbete med Lean och om det gjorde det så stod det Lean i anslutning till ordet vilket gjorde 

att vi skulle finna det ändå. Process* och kvalitet* togs bort då de gav väldigt många och för 

oss irrelevanta träffar, i de fall det handlade om Lean stod det även där Lean i samma 

stycke. Just-in-time gav inga träffar alls i testurvalet och därför valde vi att även utesluta 

det begreppet. Det var fler begrepp som uteslöts på samma grunder som ovan. I tabell 1 

nedan presenteras de ord som utgjorde studiens sökmall. 
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Sökord 

Lean* 

Flöde* 

Slöseri 

Standardiser* 

Tabell 1. Sökmall 

 

Vi gjorde ett antagande om att alla träffar på sökorden handlar om Lean för att undvika att 

manuellt behöva gå in och behandla alla träffar i alla årsredovisningar. För att lösa detta 

potentiella problem hade vi endast kunnat söka på ordet Lean men anledningen till att 

detta inte gjordes det var för att vi trodde att beskrivningar av begreppet skulle missas, då 

landstingen kan skriva om arbete med konceptet utan att bokstavligen skriva Lean i sina 

årsredovisningar. Å andra sidan kan detta ha medfört att vi fick träffar som egentligen inte 

handlade om Lean. Testsökningarna på orden borde emellertid ha visat på många felaktiga 

träffar om så var fallet. Burgess och Radnor hade ett liknande tillvägagångssätt i sin studie 

från år 2013, där de gjorde sökningar på implementering av Lean och tolkade alla träffar 

som korrekta trots vetskapen om att vissa var felaktiga. Vi tog inspiration ur denna metod 

och fann den passande för undersökningen. 

 

5.4 Årsredovisningar som datamaterial 

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations verksamhet och dess 

finansiella räkenskaper under ett specifikt år. Årsredovisningen måste upprättas årligen 

för alla fysiska eller juridiska personer enligt årsredovisningslagen (ÅRL §§ 1-3).  

Kommuner och landsting är bundna av en liknande lag, Lag (1997:614) om kommunal 

redovisning, som innebär att landstingsstyrelsen måste upprätta en årsredovisning. De 

lagstadgade delarna i årsredovisningarna är förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning, finansieringsanalys och en sammanställd redovisning som omfattar 

kommunalverksamhet som bedrivs genom annan juridisk person ska redovisas (Lag om 

kommunal redovisning 3 kap. 2§). 
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Anledningen till att vi valde att använda årsredovisningar som datakälla var för att det är 

ett samlat dokument på landstingens årliga arbete. Vi tror att landstingen använder dessa 

rapporter till att framhäva hur organisationen fungerar, vilka styrsystem de använder och 

vad de tycker är viktigt, för att på så sätt kunna berättiga sig och sitt arbete. Om de i 

årsredovisningarna därför framhäver att de arbetar med Lean borde det vara något de 

anser är viktigt. Då vi själva vill undvika risken att påverka datamaterialet föll valet på 

årsredovisningar som är ett på förhand tryckt datamaterial. Efter att ha letat efter Lean i 

några av landstingens årsredovisningar fann vi att begreppet fanns med ett flertal gånger 

per årsredovisning. Detta var en bekräftelse på att årsredovisningar var en fungerande och 

passande datakälla för studien. 

  

Dhanani och Beattie påvisar i sin studie från 2008 att årsredovisningar under de senaste 40 

åren gått från att enbart redogöra för de obligatoriska uppgifterna till mer utökade 

dokument med ökad frivillig redovisning bland de största brittiska företagen. Den frivilliga 

redovisningen kan bestå av berättelser och annat målande material samt bilder. En annan 

slutsats författarna poängterade var att det finansiella materialet återfanns i slutet av 

årsredovisningarna i alla undersökta organisationer, vilket gör att det frivilliga materialet 

ges större vikt och plats. Detta sätt att utforma årsredovisningar på är av intresse för oss då 

redovisning av styrmodeller kan anses tillhöra frivilligredovisning. Därför är det i detta 

material som eventuella beskrivningar av arbete med Lean kommer finnas.  Vi tänker oss 

att utökad frivilligredovisning kan vara ett sätt för företag att skapa sig legitimitet, vilket 

skulle kunna förklara att företag väljer att presentera arbete med nya metoder för sina 

intressenter. 

 

Att årsredovisningarna inte ger hela bilden av vilka ekonomistyrsystem som landstingen 

använder är vi väl medvetna om. Årsredovisningarna kan vara snedvridna och i vissa fall 

vilseledande genom att landstingen vill framställa sig i så god dager som möjligt. Dessutom 

kan det vara så att det står i årsredovisningen att landstinget arbetar med Lean trots att de 

i verkligheten inte gör det. Vi är väl medvetna om att landstingen kan arbeta med Lean utan 

att beskriva det i årsredovisningarna, vilket vi inte tagit hänsyn till i studien.  
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5.4.1 Datainsamling och bortfall 

I valet av vilka och hur många landsting vi skulle undersöka beslutade vi att det var rimligt 

att inkludera Sveriges samtliga 21 landsting i den första delen av undersökningen då den är 

av mer kvantitativ art och ger en bredd på studien. Valet gick sedan vidare till vilka år som 

var intressanta att undersöka. Vi kom fram till att åren mellan 2008-2013 var passande för 

studien då vi var intresserade av att studera så nya årsredovisningar som möjligt, där 2013 

var det senaste. År 2008 valdes som startår på grund av den studie som Eriksson et al. 

publicerade år 2013, som påvisar att Lean för första gången förekommer i Sveriges 

landstings årsredovisningar år 2007. Utifrån detta valde vi därför att bortse från 2007, då 

det endast var ett landsting som nämnde Lean en gång, vilket inte skulle ge oss mycket 

användbar information. 

  

Vidare valde vi ut 32 årsredovisningar där Lean förekom och genomförde en djupare 

analys för att ta reda på om och i så fall hur begreppet har förändrats under dessa år. Valet 

av årsredovisningar grundade vi på den första delen av undersökningen. Vi valde ut de 

enskilda årsredovisningar som hade flest träffar utifrån sökmallen. Vi delade sedan in 

årsredovisningarna i perioder bestående av tidiga och sena år för att kunna urskilja 

eventuella förändringar av Leankonceptet. Indelningen av tidperioderna bestämdes utifrån 

att vi kunde se att landstingen började skriva om Lean mellan åren 2008-2010, som vi 

valde att se det som Leans startperiod. Utifrån detta föll då den sena perioden naturligt på 

2011-2013. Årsredovisningarna från varje period togs med tills dess att vi märkte att 

beskrivningarna endast upprepades och då ansåg att vi hade nått en mättnad. Perioderna 

analyserades sedan var för sig för att kunna vi skulle kunna jämföra resultaten och se om 

begreppet hade förändrats eller ej. Vi läste igenom alla stycken som sparades i de 

kategorier som vi skapat för att utifrån dessa hitta nyckelbegrepp som visar på hur 

landstingen beskriver Lean. Dessa sammanställdes i två modeller. Tabell 2 nedan visar 

vilka årsredovisningar som vi valde ut i respektive tidsperiod. 
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Tidiga 

 (2008-2010)   

 

Sena  

(2011-2013)   

Landsting/Region År 

 

Landsting/Region År 

Gotland 
2008, 2009, 

2010 

 

Gotland 2011 

Norrbotten 
2008, 2009, 

2010 

 

Jämtland 2012, 2013 

Stockholm 2009 

 

Norrbotten 
2011, 2012, 

2013 

Uppsala 2009, 2010 

 

Uppsala 2012, 2013 

Värmland 2010 

 

Värmland 
2011, 2012, 

2013 

Västernorrland 2008, 2009 

 

Västerbotten 
2011, 2012, 

2013 

Östergötland 2008, 2009 

 

Östergötland 
2011, 2012, 

2013 

Tabell 2 Utvalda årsredovisningar.  Tabell över de årsredovisningar som vi har valt ut till djupare analys. 

 

De flesta av landstingens årsredovisningar fanns tillgängliga att ladda ner på deras 

hemsidor. Emellertid låg vissa årsredovisningar som var äldre än fem år inte kvar på 

hemsidorna, det samma gällande de senaste från 2013. Detta resulterade i att vi fick 

kontakta landstingen och be dem skicka de saknade rapporterna. De senaste från år 2013 

hade inte publicerats vid starten av skrivprocessen vilket gjorde att datainsamlingen drog 

ut på tiden. Något som vi skulle ha gjort annorlunda kunde ha varit att påbörja 

datainsamlingen tidigare samt kontaktat de landsting där årsredovisningar för berörda år 

saknades på deras hemsida tidigare. 

 

Samtliga årsredovisningar mellan åren 2008-2013 kunde samlas in, men vissa av de äldre 

redovisningarna hade separerat hållbarhetsredovisningen från årsredovisningen medan 

det i de nyare var inkluderade. Då dessa endast utgjorde en liten del av det totala antalet 

årsredovisningar valde vi att exkludera dessa separata dokument, vilket kan ha medfört att 
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vi missat beskrivningar av Lean. Vi utförde en mindre sökning på ordet Lean i dessa 

dokument och fick inga träffar, vilket gjorde oss ännu säkrare på beslutet att utesluta dessa. 

 

5.5 Val av analysmetod 

Den analysmetod som vi valde att använda oss av var innehållsanalys då vi ville undersöka 

frekvensen och hitta textsekvenser innehållande beskrivningar av Lean i årsredovisningar 

för att sedan tolka sekvenserna med ett kvalitativt förhållningssätt. Vi ansåg att detta var 

den mest passande metoden för ändamålet. En innehållsanalys är en metod för analys som 

går ut på att undersöka språket i texten för att klassificera textstycken till ett antal 

kategorier för att lättare hantera texten (Weber 1990). Mer konkret letade vi efter vissa 

utvalda ord i dokumenten för att sedan kategorisera dem i gemensamma teman som vi 

utformat. Utifrån dessa kategorier kunde begreppen sedan sättas i ett sammanhang och 

analyseras. Vi analyserade i första hand hur många träffar vi fick utifrån den sökmall som vi 

konstruerade, för att sedan söka efter de underliggande beskrivningarna av Lean i dessa. 

  

Den mer kvantitativa delen genomfördes genom att mäta hur ofta de utvalda sökorden kom 

till uttryck i årsredovisningarna. Resultatet av detta hjälpte oss vid valet av 

årsredovisningar för den djupare analysen, där vi studerade i vilka sammanhang dessa 

sökord förekom och hur Lean beskrevs. Detta för att ta reda på om och hur begreppet hade 

förändrats under den undersökta tidsperioden. Som Modig och Åhlström skrivit i sin bok 

från 2011 så förändras och utvecklas konceptet kontinuerligt, vilket fick oss att tro att vi 

kunde finna skillnader mellan perioderna. 

 

5.5.1 Genomförande av innehållsanalys 

Nedan följer en tabell som visar ett exempel på hur vi gick tillväga och hur vi tänkte vid 

kodning och kategorisering av datamaterialet. 
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Tabell 3 Kodning av data.  Exempel på hur kategorisering av datamaterial har genomförts.  

 

Träffarna på de sökord som vi utgick ifrån bildade datamaterialet och därefter gick vi 

systematiskt igenom dessa för att identifiera relevanta stycken och sortera bort de som 

inte var relaterade till Lean. Vi utformade olika koder ur träffarna som fungerade som 

kategorier eller bakomliggande teman där liknande data grupperades efter sitt 

sammanhang för att lättare kunna urskilja likheter och skillnader i de olika 

årsredovisningarna. I det första ledet, som i figuren kallas stycken, visas utdrag ur 

årsredovisningarna där sökorden återfanns. Genom dessa stycken bildade vi sedan 

gemensamma underkategorier där vi tolkade dess betydelse. Sedan lades dessa samman till 

en vidare kategori som i sin tur utgör grundstenarna i Lean. Det är dessa kategorier som 

formar analysmodellerna. Då vi bestämde oss för att även skulle läsa stycken runt omkring 

de som NVivo markerat, fann vi beskrivningar av Lean som vi också valde att ta med. 
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Vidare uteslöts även träffar som inte var relevanta för undersökningen. Exempel på träffar 

som vi inte tog med trots att programmet markerade det är “Standardiserade processer 

och jämna flöden s. 29” som återfanns i innehållsförteckningen i Landstinget i Uppsalas 

årsredovisning från år 2012. 

 

5.5.2 Effekter av att tillämpa innehållsanalys som analysmetod 

Att använda innehållsanalys som analysmetod innebär både för- och nackdelar. Fördelarna 

med metoden är för det första att vi som undersökare inte kan påverka datamaterialet på 

samma sätt som vi riskerar att göra vid exempelvis en intervju där undersökarens närvaro 

kan ha inverkan på intervjuobjektets svar. En annan fördel är att innehållsanalys kan 

användas på många olika typer av ostrukturerad information (Bryman & Bell 2011, s. 317) 

så som årsredovisningar som utgör studiens datamaterial. För det tredje går det med 

denna metod att analysera stora textmassor snabbt och smidigt genom att söka igenom alla 

dokument efter ett specifikt ord. Dessutom kunde vi gå bortom att bara räkna ord, eftersom 

innehållsanalys kan ge en förståelse av texten och utifrån detta klassificera delarna i texten 

i kategorier (Weber 1990). Sist kan nämnas att metoden var bra då den inte gav mycket 

utrymme för subjektivitet (Hsieh & Shannon 2005) då analysprogrammet endast plockar 

fram exakt de nyckelord som vi matat in. Detta innebar att den mer kvantitativa delen av 

undersökningen blivit objektiv.  

 

Nackdelar med att göra en innehållsanalys var för det första att det krävdes god förståelse 

(Hsieh & Shannon 2005) för Leankonceptet då det var vi som bröt ner begreppet i mindre 

delar för att kunna hitta det som var intressant för undersökningen i årsredovisningarna. 

Hade vi inte haft denna förståelse skulle det leda till ett misslyckande då alla beskrivningar 

av Lean inte skulle upptäckas. För det andra återspeglar de enstaka begreppen som 

eftersöktes inte hela datamaterialet, vilket kan ha givit oss en felaktig bild. För det tredje 

var vi begränsade till dokumenten som vi bedömde utifrån autenticitet, trovärdighet och 

representativitet (Bryman & Bell 2011, s. 318f). Vi anser att de årsredovisningar som ingick 

i urvalet var vad de utgav sig för att vara då vi hämtade dem från landstingens hemsidor 

alternativt mailade ansvarig för årsredovisningarna på landstinget för att sedan fått de 

skickade till oss. Vi tror på samma grunder som innan att dokumenten inte hade förfalskats 
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eller förvrängts. Vi ansåg även att årsredovisningarna var representativa då vi hade 

årsrapporter från alla landsting under den tidsperiod som vi fann att Lean förekom. 

Däremot gick det inte att argumentera mot att dokumenten är subjektiva. Årsrapporterna 

är skrivna för att framhäva en organisations goda sidor och förminska de dåliga. Det kunde 

inte heller argumenteras mot att dokumenten inte finns kvar då de är offentliga handlingar 

som enligt lag ska finnas tillgängliga för allmänheten.  

  

5.5.3 NVivo som analysprogram 

Datorprogram som kan hjälpa till att analysera kvalitativa data kallas för datorstödd 

kvalitativ analys eller CAQDAS (computer-aided qualitative data analysis software). NVivo 

är ett CAQDAS program som enkelt kan ta fram alla de textsekvenser som tillhör en viss 

kod (Bryman & Bell 2011, s. 594). Programmet hjälpte oss således att organisera texterna 

efter de koder som vi utvecklat. Genom koderna tog vi fram de delar som var intressanta 

för oss. Emellertid kan inte programmet allt, vi behövde fortfarande välja ut, tolka och koda 

datamaterialet. Datorn tog över uppgifter som att skriva ut koder i marginalen, kopiera 

utskrifter, klippa ut alla textstycken som hörde till en viss kod och sammanställa dem. 

  

Vi använde oss av NVivo på två sätt. Dels för att räkna hur många gånger sökorden fanns 

med i datamaterialet genom en sökning på sökorden. Dels genom att vi såg närmare på ett 

urval av årsredovisningarna, och analyserade dessa sökord i sitt sammanhang i texten. I 

den delen hjälpte programmet oss genom att sortera ut och spara de textsekvenser där 

sökorden fanns med. Det underlättade analysen då vi kunde överblicka de stycken som var 

relevanta för oss. 

 

En sista reflektion var att det i slutändan var vi själva som tolkade de träffar som NVivo 

markerade utifrån sökorden vi angav. Detta är något som kan ha haft betydelse för 

analysen. Om någon annan skulle tolkat samma textsekvenser kanske denne skulle gjort 

andra iakttagelser och dragit andra slutsatser. 

 

 



27 

 

 5.6 Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk till de källor som används i uppsatsen då de exempelvis kan 

vara föråldrade eller vinklade. En bok som vi har använt oss av Att arbeta med Lean: i 

offentlig verksamhet och tjänstesektor skriven av Eriksen et al. är vad vi har valt att kalla en 

“konsultbok”. Leadership: making Lean a success skriven av Petersson et al. skulle vi också 

klassa som en bok utan vetenskaplig grund skriven av konsulter. Vi kan tänka oss att 

böcker skrivna av Leankonsulter är vinklade till Leans fördel för att de önskar att så många 

som möjligt använder sig av Leankonceptet och köper deras tjänster. På grund av detta har 

vi varit kritiska vid genomgång av dessa böcker och har använt dessa så lite som möjligt. 

Dock är dessa böcker mycket lättlästa och förklarar Lean på ett enkelt sätt, vilket är 

anledningen till att vi valt att använda oss av dem ändå. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS  
 

Empiri och analys presenteras tillsammans i följande avsnitt för att undvika upprepning 

och för att skapa en mer sammanhängande diskussion kring resultaten. Först presenteras 

och analyseras resultatet från den första delen av undersökningen och sedan utförs en 

djupare analys av figur 3 och 4 som är konstruerade från de 32 valda årsredovisningarna. 

6.1 Hur ofta sökorden förekommer i årsredovisningarna 

Efter att sökningen genomförts fann vi att sökorden fanns med i 14 av 21 landsting år 

2008, vilket motsvarar circa 67 % av landstingen. Därefter steg antalet träffar fram till år 

2010, för att sedan hållas relativt konstant under de följande två åren då de endast skiljde 

sig åt med fyra träffar. 2013 sjönk sedan antalet, men värt att notera är att även om antalet 

träffar sjönk, återfanns beskrivningar av Lean i alla utom ett landsting detta år. Det som 

kan sägas om resultatet av sökningen är först och främst att de flesta landsting skriver om 

Lean i sina årsredovisningar. År 2013 skriver 20 av 21 landsting om Lean vilket motsvarar 

95 % av landstingen trots att antalet träffar har sjunkit sedan föregående år. Vidare kan det 

urskiljas en klockform ur diagram 1, som visar frekvensen av beskrivningar av Lean. Ur 

diagrammet kan utläsas att antalet träffar börjar på 48 (2008) för att sedan öka under ett 

par år, nå sin topp för att sedan sjunka. 

 

Diagram 1 Förekomst av Lean. Antal landsting som skriver om Lean samt en ackumulerad bild av antal 

träffar. 
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6.1.1 Faktorer som kan påverka organisationer vid val av styrsystem 

Utseendet på diagram 1 kan ha olika förklaringar men som kan ses visar antalet träffar på 

en klockform. Detta menar Abrahamsson (1996) och Carson et al. (2000) är formen på 

managementmoden. I resultatet påvisas de olika faserna i ett modes livslängd som 

författarna beskriver. År 2008-2010 motsvarar tillväxtfasen enligt Abrahamsson, eller 

uppfinnings- och acceptansfasen enligt Carson et al. Att Leananvändningen sedan stannar 

av efter år 2010 och hålls stabil fram till 2012, innebär att modet har nått sin topp. 2013 

urskiljer vi det som forskarna benämner som nedgångsfasen, där managementmodet har 

utvärderats och användningen minskar. Utvecklingen i antalet träffar på sökorden per år 

kan på dessa grunder ses som ett managementmode. Då 20 av 21 landsting skriver om 

Lean i sina årsredovisningar innebär det att det endast är ett landsting till som skulle 

kunna påbörja beskrivning av Lean. Utifrån teorierna kan Lean således ses som ett 

managementmode, vilket även styrks av att i princip alla landsting skriver om Lean i sina 

årsredovisningar. 

  

Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka att så många av landstingen har valt att 

förmedla arbete med Lean är bandwagoneffekten. Uppgången i diagrammet skulle således 

kunna förklaras av att landstingen väljer att förmedla Leanarbete i sina årsredovisningar 

för att de inte vill riskera att uppfattas som mindre legitima än andra landsting. Fördelarna 

det innebär att arbeta med Lean, tillsammans med att andra landsting använder sig av Lean 

ger incitament för resterande att göra likadant, då de inte vill anses vara sämre eller 

uppfattas som mindre legitima. Managementmoden och bandwagoneffekten kan därmed 

förklara upp- och nedgångar i landstingens förmedling av Lean i sina årsredovisningar. Att 

använda styrsystem på grund av dessa moden eller grupptryck är inte alltid bra. 

Exempelvis kan användningen av koncept som egentligen inte är förmånliga för 

landstingen skada dem om de känner sig tvingade att använda dem (Abrahamson & 

Rosenkopf 1993). Vi vill påstå att grupptryck kan få organisationer att se enbart de positiva 

delarna av ett system och helt missa de negativa, för att de känner sig tvingade att använda 

det och därför försöker få systemet att vara bra. Att implementera ett styrsystem på fel 

grunder kan bidra till förluster då det är kostsamt att använda ett styrsystem som inte ger 

resultat. Att blint följa grupptryck tror vi kan ge kortsiktig legitimitet men att den på längre 
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sikt skadas om implementeringen inte fungerat, genom att de kan förlora sitt anseende. 

 

Även om antalet träffar minskar efter år 2012 kan vi inte med säkerhet säga att arbete med 

Lean har nått en långsiktig nedgångsfas trots att deras förmedlande av arbete med Lean 

minskat. Som vi tidigare nämnt kan vi inte konstatera att arbete med Lean inte pågår bara 

för att det inte förmedlas, det kan även vara så att Leankonceptet utvecklats så pass mycket 

att våra sökord inte längre är aktuella. Slutligen skulle det även kunna vara så att det 

endast skett en tillfällig nedgång som i framtida årsredovisningar kommer vända uppåt. 

  

6.2 Lean i landstingen under 2008-2010 

Efter att ha sett att Lean förekommer frekvent i årsredovisningarna valde vi ut de 

rapporter som hade flest träffar, tills dess att vi nådde en mättnad i både de tidiga och sena 

rapporterna. Vi konstruerade två figurer som utifrån vad landstingen beskriver i sina 

årsredovisningar definierar vad Leankonceptet innehåller. 

Figur 3 Tidig beskrivning av Lean och dess grundstenar. Landstingens beskrivning av Lean från den 

tidiga perioden 2008-2010. 
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I landstingens beskrivningar av Lean har vi kunnat urskilja fyra grundstenar av konceptet. 

Dessa består av flöde, kundkvalitet, slöseri och standardisering. Utifrån analysen av 

årsredovisningarna definieras flöde av att väntetiderna ska förkortas, att akuta processer 

ska flyta på väl samt att vårdkedjan behöver samordnas, exempelvis från primärvård till 

specialistvård för att patienten inte ska behöva uppleva långa väntetider. Ett exempel på 

hur landstingen uttrycker sig kring att samordna vårdkedjan beskriver landstinget i 

Västernorrland (2008, s. 27) enligt följande: 

 

Flödet måste förbättras mellan primärvården och den öppna vården vid sjukhus 

[...].  

Den andra grundstenen utgörs av kundkvalitet, där landstingen betonar att det är individen 

som ska vara i fokus för att erhålla den säkra vård denne har rätt till. Stockholms läns 

landsting (2009, s. 42) poängterar att de arbetar med kundkvalitet genom att skriva: 

 

[...] utifrån patientens behov, kraftsamla arbetet med att höja kvaliteten och 

säkerheten samt för att effektivisera akutflödena [...]. 

 

Standardisering som är den tredje grundstenen berör till viss del även kundkvalitet, 

eftersom att standardisering av tjänster kan bidra till att höja kvaliteten på vården. Det är 

främst kommunikationen mellan anställda på vårdinrättningar som har tagits upp och som 

har fått mycket plats i årsredovisningarna. Exempelvis ska termer och mallar för 

läkemedelsordinationer standardiseras för att kunna säkra kvaliteten. Detta visar 

Landstinget i Sörmland i en årsredovisning (2008, s. 11) genom citatet: 

 

[…] Av samma skäl standardiseras rutiner och mallar för riktlinjer, 

handlingsplaner, och vårdprogram mm, så de är lätta att ta till sig och användas 

av personalen oavsett arbetsplats. 

 

Den sista grundstenen handlar om att eliminera slöseri där kapacitetsplanering beskrevs 

som viktigt. Ett exempel på vad landstingen menar med kapacitetsplanering är följande 

utdrag: 
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Framgångsrik kapacitetsplanering matchar resurserna med behovet, tar hänsyn 

till patienternas önskemål och behov, säkerställer att resurser med rätt 

kompetens/egenskaper finns tillgängliga när de behövs […] (Landstinget i 

Östergötlands årsredovisning 2008, s. 42). 

  

Detta sätt att identifiera Lean på är enligt vår uppfattning bristfällig om vi jämför med den 

vetenskapliga teorin. Enligt teorin är flera av huvuddelarna i Lean identifierade men det 

kan diskuteras huruvida det är tillräckligt för ett lyckat Leanarbete. Vid en jämförelse med 

Bergmans och Klefsjös definition från 2012, som vi redogjort för tidigare, framgår det att 

principerna kanban och jidoka saknas. I jämförelse med Leanpyramiden som Arlbjørn et al. 

har konstruerat så har landstingen endast implementerat den översta delen som de kallar 

filosofin. Vi kan också urskilja ett par av de 17 verktyg som beskrivs i den nedersta nivån. 

Ett av de verktyg som vi fann var kaizen som handlar om ständiga förbättringar. 

Pyramidens mellandel är mer svårdefinierad när det gäller landstingens användning och 

implementering av Lean. Vissa av de fem principerna skulle kunna vara problematiska att 

applicera på offentlig sektor, eftersom det finns delar i verksamheten som är svåra att 

effektivisera.   

  

Vidare funderar vi på om det ens är möjligt att eliminera alla flaskhalsar inom sjukvården. 

Inom exempelvis akutsjukvården är det inte alltid möjligt att helt förutse hur många 

patienter som behöver akut sjukvård vid en viss tidpunkt. För att eliminera alla väntetider 

och därmed ta bort flaskhalsar skulle det alltid krävas stora mängder personal i beredskap. 

Vid vissa tidpunkter skulle det därför kunna finnas personal som saknar arbetsuppgifter 

och som därmed skapar slöseri. 

 

6.2.1 Lean tar plats i de svenska landstingen 

Under tidsperioden 2008-2010 startade flera landsting arbete med Lean, vilket framgår av 

deras årsredovisningar där vissa landsting skriver att konceptet testats i olika divisioner av 

organisationen. Landstinget i Västernorrland hade redan 2008 uttalat att de arbetade med 

Lean och utförde introduktionsutbildningar i Lean Health vid Sollefteå sjukhus. Som 
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Åhlström och Karlsson poängterar i sin artikel från 1996 ska Lean integreras i hela 

organisationen för att implementeringen ska bli lyckad, vilket är motsatsen till vad de flesta 

landstingen har gjort. Vi kan förstå deras försiktighet vid implementeringen av ett nytt 

styrsystem eftersom den offentliga sektorn är bevakad från både stat och samhälle. Dock 

kan denna försiktighet medföra att implementeringen misslyckas på grund av det som 

Åhlström och Karlsson menar är kritiskt för en lyckad implementering. Dessutom är 

offentlig sektor trögrörlig (Samuelsson 2005, s. 92ff) vilket kan vara en förklaring till varför 

konceptet inte tas i bruk i hela organisationen på en gång. 

  

Landstingen har gått från att ha benämnt delar av Lean, då främst slöseri och 

standardisering under 2008, till att utöka beskrivningarna av konceptet och börja använda 

det som ett eget begrepp under efterföljande år. Det skrivs även om Leanutbildningar för 

första gången under åren 2008-2010. Landstingen skriver mycket om att personal utbildas 

i det nya arbetssättet genom utbildningar bestående av exempelvis kurser, Leanspel och 

kickoffer där syftet är att förändra personalens tankesätt. Utbildningsfokus har främst varit 

på chefer under denna period för att de ska kunna fungera som Lean-coacher. Det nämns 

även att förändringen av arbetssättet kommer att ta tid och att den sker gradvis. 

  

I årsredovisningarna från 2008-2010 finns information om Lean utspritt i hela 

årsredovisningen men främst under process- och medarbetarperspektivet som flera 

landsting har som rubrik. I dessa rapporter nämns Lean övergripande och det specificeras 

inte exakt i vilka verksamheter som arbete med Lean bedrivs. Det här tycker vi tyder på att 

landstingen i detta läge inte har den rätta kunskapen om hur arbete med Lean bör bedrivas. 

Att de skriver om Lean på många olika ställen i årsredovisningarna och enbart 

implementerar Lean i vissa utvalda verksamheter som test, ger oss intrycket av att de inte 

har full förståelse för konceptet. De nämner inte heller under dessa år hur de utvärderar 

arbetet, vilket gör det svårt att veta om det har varit lyckat. 

 

6.3 Lean i landstingen under åren 2011-2013 

Under den senare perioden, år 2011-2013, har Lean i landstingen hunnit förändras och 

utvecklats vilket framgår av figur 4. Leankonceptet har blivit vidare i beskrivningarna och 
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nya delar har tillkommit. Dessutom skriver landstingen mer detaljerat om arbetet med 

Lean i årsredovisningarna. 

 

Figur 4 Sen beskrivning av Lean och dess grundstenar. Landstingens beskrivning av Lean från den sena 

perioden 2011-2013. 

  

De fyra grundstenarna från tidigare år finns fortfarande kvar i beskrivningen men 

konceptet har utökats med ytterligare två, vilka är ständiga förbättringar och 

decentralisering. Flöde har precis som tidigare fått en central plats i beskrivningarna av 

konceptet och fokus ligger här på värdeskapande för patienten. Även akuta processer och 
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samordning är viktiga för fungerande flöden. Genomgående i alla årsredovisningar under 

den här perioden är att kundkvalitet och att kundvärde är i fokus, vilket gör att 

grundstenarna flöde och kundkvalitet överlappar varandra något. Kundkvalitet menar de 

ska skapas genom sammanhållna vårdprocesser och delaktighet, där patienten får vara 

med och ha åsikter om sin egen vård. Landstinget i Östergötland (2013, s. 56) uttrycker 

kundkvalitet som att: 

 

Skapa värde för kunden genom att få en gemensam förståelse för patienter och 

andra kunders behov. Se patienten som individ och se till patientens hela behov. 

 

Att eliminera slöseri är fortfarande en central del av konceptet men dock ges ingen 

sammanhållen bild av vilket slöseri det är som ska elimineras, utan landstingen har olika 

uppfattningar om vad som behöver göras. Exempelvis påtalar landstinget i Värmland år 

2012 att slöseri ska elimineras genom att de ska lära av sina misstag och ständigt se över 

sina rutiner, medan landstinget i Östergötland år 2013 nämner att det handlar om att 

undvika dubbelarbete, väntetider och förhindra stopp i processer. Standardisering visade 

sig fortfarande vara centralt där det främst beskrivs hur kommunikationen mellan 

anställda och patienter ska standardiseras genom att exempelvis standardisera hur 

journaler och remisser skrivs. I samband med standardisering av vården nämner 

landstingen även att säkerheten kan ökas och misstag kan förhindras genom att vården blir 

mer standardiserad. Norrbottens läns landsting skriver i årsredovisningen från 2011 att 

kommunikationen behöver standardiseras:  

 

Kommunikation och informationsöverföringen till patienten ska vara säker, 

fullständig, korrekt, avgränsad och komma i tid. 

 

En av de nya grundstenarna som beskrivs är ständiga förbättringar, där erfarenheter ska 

utbytas mellan personalen för att verksamheten ska utvecklas. Landstinget i Värmland 

påpekar 2011 bland annat att en strävan efter att ständigt förbättras har blivit en del av 

kulturen och att målet är att det ska genomsyra hela verksamheten. Den sista grundstenen 

kallar vi decentralisering där ledarens roll har blivit att stötta personalen i arbete med Lean 
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och där medarbetarna har fått en mer framträdande roll. Det är medarbetarna som har den 

främsta rollen när det kommer till att förbättra verksamheten samtidigt som de måste 

genomföra sitt dagliga arbete. Landstinget i Östergötland benämner det som att de 

anställda har två uppdrag, dels att ge vård och dels att förbättra sina arbetssätt runt 

patienten (Landstinget i Östergötlands årsredovisning 2011, 2012, 2013). Detta är 

någonting som skulle kunna leda till det som Sörqvist (2013) beskriver som bidragande till 

negativa effekter på de anställa, så som stress och arbetsskador. 

  

6.3.2 Lean som grundtanke 

Vi tycker oss se att landstingen i den senare perioden mer eller mindre har de delar av Lean 

som Bergman och Klefsjö (2012) definierat. Vi anser dock att kanban är svårdefinierat i 

sjukvården eftersom det där handlar om att produkter inte ska produceras i förväg eller 

skapa onödiga stopp i produktionen. I tjänsteverksamheter, så som sjukvården, sker 

produktion och konsumtion samtidigt (Axelsson & Agndal 2012, s. 439), vilket till viss del 

gör att det inte finns några lager att eliminera. Vi kan tänka oss att kanban inom sjukvården 

snarare kan ses som tröga flöden som i sin tur skapar väntetider för personal eller 

patienter och gör att vårdprocessen drar ut på tiden. De Souza (2009) påpekar att Lean 

från tillverkningsindustrin är svårt att jämföra med Lean healthcare eftersom utvecklingen 

inte kommit lika långt inom Lean healthcare och som tar med andra aspekter än de inom 

tillverkningsindustrin, vilket gör att begreppen kan behöva ändras eller bytas ut för att 

fungera inom sjukvården. Just-in-time är ett begrepp som Arlbjørn et al. (2011) nämner att 

processerna ska ske i rätt tid utan onödiga väntetider. Detta passar bättre för Lean 

healthcare än vad kanban gör. Landstingen framhäver detta genom att de säger att de 

arbetar med att förkorta ledtider och förbättra flöden. Kanban förefaller därmed vara mer 

anpassat till tillverkningsindustrin medan just-in-time lättare kan appliceras inom 

sjukvården. 

  

Under perioden beskriver många landsting att de har implementerat Lean i hela 

verksamheten och att de har Lean som grundtanke, vilket Arlbjørn et al. (2012) beskriver 

som en viktig del för en lyckad implementering. Under 2011-2013 skriver landstingen 

nästan uteslutande om Lean i sjukvården och inte om att de arbetar med Lean i övriga 
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delar av landstinget. Beskrivningar av Leanarbete förekommer främst inarbetat i texten i 

hela årsredovisningen och inte under separata rubriker. Detta ger oss som läsare bilden av 

att Lean är integrerat i hela verksamheten eller att det skulle vara en uttänkt strategi från 

landstingens sida. Citatet nedan är ett exempel på hur landstingen beskriver att Lean är 

integrerat i hela verksamheten:  

 

Landstinget satsar systematiskt på detta område bland annat genom att 

introducera den så kallade lean-filosofin brett i hela verksamheten (Landstinget i 

Östergötland 2011). 

 

Det är dock motsägande att landstingen skriver att de använder Lean i alla verksamheter 

och samtidigt bara nämner det i vårdsammanhang. Detta får oss att ifrågasätta om de 

verkligen har implementerat Lean överallt och att alla har Lean som grundtanke som de 

påstår. 

 

Under perioden har landstingen börjat använda sig mer av begrepp som Lean healthcare 

och Lean health. Detta tror vi kan innebära att dessa landsting har tagit steget från att 

endast testa Leankonceptet till att försöka förstå sig på konceptet och användningen av det. 

Det kan även vara så att de har hittat redan beprövade sätt att använda Lean på inom 

sjukvården som de har tagit efter. Det kan även bero på att de vill uppfattas som legitima 

och har därför börjat använda begrepp som upplevs som bra av årsredovisningarnas 

läsare. Vi tror att legitimitet är så pass viktigt för organisationer att de kan skriva att de 

använder vissa väl ansedda metoder för styrning trots att de egentligen inte använder dem 

i så stor utsträckning som det påstås i årsredovisningarna. Det kan diskuteras hur 

påverkad den svenska offentliga sektorn egentligen är av legitimitet. Människor kommer 

alltid att behöva vård och många har inte råd att vända sig till privata vårdinrättningar, 

vilket resulterar i att den offentliga vården alltid kommer att finnas och att människor 

kommer att besöka sjukhus och vårdcentraler även om de inte tycker att de är legitima. Vi 

vill ändå påstå att det är viktigt för den offentliga sektorn att uppfattas som legitima för att 

inte stöta på motstånd från samhället. Vi tror att alla gynnas av att patienter är nöjda med 

de tjänster som de efterfrågar då det borde leda till nöjdare personal som i sin tur leder till 
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bättre utfört arbete och nöjdare kunder. 

  

Vi har kunnat urskilja att en del landsting själva har vidareutvecklat Leankonceptet. 

Vidareutveckling av konceptet anser vi är viktigt för att få Lean att fungera för en specifik 

verksamhet då alla verksamheter har problem med olika saker och möter kunder med 

olika behov och preferenser. Enligt Petersson et al. (2011) är Leankonceptet så pass 

generellt att det kan appliceras på olika branscher. Vilket borde innebära att det även går 

att applicera inom vården, men att en anpassning eller utveckling av konceptet nästan är 

ett måste. Vi anser att ett väldigt generellt begrepp behöver brytas ned och göras mer 

konkret för att de anställda ska förstå sig på och kunna använda det. Ett exempel på en 

vidareutveckling av Lean är ”Leanbron” som är en modell som landstinget i Värmland 

(2012) använder sig av och som hjälper till att få de anställda att förstå Lean på ett 

pedagogiskt sätt. De beskriver att grundprinciperna i Leanbron utgörs av kvalitet och flöde 

samt att ledarskap och medarbetaren ska vara i fokus. Det är viktigt att medarbetaren utför 

två jobb, dagens arbete och utvecklas för att göra det ännu bättre imorgon.  

 

6.4 Jämförelse av perioderna 

Utifrån den insamlade datan har vi analyserat vardera period separat för att kunna urskilja 

eventuella skillnader och likheter i beskrivningarna av Lean under tidsperioden. Vi har 

funnit många likheter, såsom att beskrivningarna av Lean till viss del bygger på samma 

grundstenar men att de i den senare perioden har utvecklats till en vidare definition. 

6.4.1 Är konceptet välimplementerat eller på väg att fasas ut? 

I de tidiga rapporterna kunde vi urskilja en bakomliggande osäkerhet kring Leanarbetet 

och dess innebörd vilket som en naturlig följd speglar sig i beskrivningarna. Många 

landsting disponerade sina årsredovisningar efter olika perspektiv, där dessa landsting 

oftast skrev om Lean under process- och medarbetarperspektivet. Det presenteras dock 

inte särskilt detaljerat var i landstingen implementeringen ska ske. Vi kan ana att det är på 

grund av denna osäkerhet som de enbart har implementerat Lean i vissa delar av sina 

verksamheter som ett test, vilket vi finner motsägande mot vad de vetenskapliga teorierna 

säger om implementering av Lean. Som tidigare nämnt krävs det att hela organisationen är 
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involverad i processen med att implementera Lean eftersom att det är ett komplext 

styrsystem. Det visade sig i den senare perioden att Lean har fått större utrymme i 

årsredovisningarna, vilket vi tror kan bero på att landstingen fått mer kunskap om hur de 

ska arbeta med Lean. I dessa benämns Lean mer detaljerat och oftare i samband med 

sjukvård. Detta tolkar vi som att konceptet har fungerat och att de har skapat bättre flöde i 

processerna, eller att några av förbättringarna som arbete med Lean ska medföra har 

fungerat och gett utslag som till exempel att kundkvaliteten har ökat. 

 

Det kan också diskuteras kring varför vi får färre träffar på Lean i årsredovisningarna från 

2013 jämfört med de tidigare. Arlbjørn (2011) förklarar en möjlig orsak till detta då han 

menar att användare av Lean sällan förstår budskapet av vad Lean innebär, vilket kan göra 

att användningen bland landstingen avtar. Det kan även vara så att Lean är så pass 

inarbetat i landstingens arbete att de inte lägger lika stor vikt vid att förklara hur och att de 

arbetar med konceptet. Det kan ha blivit en självklarhet att landstingen arbetar med Lean. I 

motsats till detta kan det även vara så att Lean endast är ett mode och därmed kommit till 

en nedgångsfas och är på väg att försvinna som styrmedel bland landstingen. I diagram 1 

syns en klockform som Abrahamsson (1996) beskriver som formen på ett modes livscykel. 

Som argument mot nedgången i diagram 1, har vi funnit enskilda “Leandokument” på 

landstingens hemsidor som inte ingår i årsredovisningarna, där fortsatt arbete med Lean 

beskrivs. Dessa dokument kan ha flera syften, det kan dels vara så att de tror att fler 

kommer läsa Leandokumenten än årsredovisningarna för att de är lättillgängliga på 

hemsidorna. Det kan också vara för att skapa legitimitet bland intressenter. Det är lättare 

att skriva djupare och mer exakt i ett dokument vigt endast åt Lean, än att skriva om det i 

stora delar av årsredovisningarna som behöver innehålla mer än Leanarbete.  

 

6.4.2 Utveckling av Leankonceptet över tid  

Som tidigare nämnt har vi kunna urskilja både likheter och skillnader i beskrivningarna 

från de olika perioderna vilket också syns i de två Leanfigurerna vi konstruerat. I 

beskrivningarna av flöde är de största skillnaderna att det i den tidiga perioden fokuseras 

mycket på ledtider, akuta processer och samordning av vårdkedjan. I den senare perioden 

skrivs det fortfarande om att akuta processer och samordning är viktigt för fungerande 
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flöden, men ledtider har försvunnit och utvecklats till värdeskapande för kunden i stort.  

Tidigare handlade det om att underlätta för kunderna genom att förkorta köer och 

väntetider. Detta tror vi har att göra med att de ville ta del av Kömiljarden som nämns i ett 

par årsredovisningar. Kömiljarden är ett belöningssystem som ska bidra till att skapa 

bättre tillgänglighet och förkorta väntetider (vantetider.se). I den senare perioden ger 

landstingen en bredare bild av vad som är värdeskapande för kunden vilket även tas upp i 

beskrivningen av kundkvalitet. 

 

Definitionen av kundkvalitet handlade i de tidigare årsredovisningarna om att en patient 

inte skulle få sämre vård än någon annan och att det i de senare var ett större fokus på att 

patienten själv ska få möjlighet att påverka sin vård genom att vara delaktig hela vägen. 

Den här skiftningen tror vi beror på att landstingen vill skapa transparens så att samhället 

genom patienterna ska få vara med och påverka. Vi tror att denna öppenhet leder till ökad 

legitimitet hos landstingen genom att patienten får insyn och möjlighet att ta ställning och 

påverka vården. Däremot kan patienterna inte vara hur delaktiga som helst då många delar 

i processen måste ske på ett visst sätt där patienten inte har några valmöjligheter. 

  

Att eliminera slöseri behandlas mycket i den tidiga periodens årsredovisningar. Där trycker 

de mycket på kapacitetsplanering och att matcha resurserna med behoven på ett effektivt 

sätt. I den senare periodens årsredovisningar ges en spretigare bild där de inte är eniga om 

vilket slöseri som ska elimineras. Vi kan förstå att de inte är eniga om vad som definierar 

slöseri och vad som ska elimineras då det kan vara många olika saker. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är slöseri överproduktion, väntan, onödiga transporter, inkorrekta 

processer, onödiga lager, onödiga rörelser, defekter samt outnyttjad kreativitet hos 

medarbetare. Troligtvis har landstingen problem med olika saker och behöver därför inte 

eliminera samma typ av slöseri. Vi tror även att landstingen har olika uppfattningar om vad 

Lean innebär vilket borde vara en bidragande faktor till att arbetet och mål sätts upp på 

olika sätt. Landstingen kan välja att skriva om det slöseri som är värst, eller snarare 

tvärtom, att de skriver om det slöseri som är lättast att eliminera för att kunna påvisa 

resultat, vilket landstingen känner sig tvingade att göra på grund av de interna 

påtryckningarna som Dunleavy (1997) beskriver. 
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Vad gäller standardisering finns det likheter mellan perioderna gällande standardisering av 

kommunikation, både mellan anställda sinsemellan och mellan anställda och patienter. Den 

största skillnaden mellan perioderna är att de i den senare även skriver mycket om 

standardisering av processer för säkrare vård och inte uteslutande om standardisering av 

kommunikation. Det stora kundfokuset har även börjat avspeglas i de senare 

beskrivningarna av Lean vilket vi ser som naturligt då Leankonceptet till stor del handlar 

om att alla processer ska vara värdeskapande för slutkunden (Modig & Åhlström 2011, s. 

65).  

  

De två nya grundstenarna som har vuxit fram under 2011-2013 visar på den största 

skillnaden mellan perioderna. Den senare periodens beskrivning av Lean är mer i linje med 

de teoretiska beskrivningarna som vi har använt. Landstingen skriver att de har, eller ska 

implementera Lean i hela verksamheten för att skapa en kultur av ständigt 

förbättringsarbete. Decentralisering är den sista grundstenen som fick mycket plats i 

årsredovisningarna. Landstingen skriver mycket mer om medarbetarna i den senare 

perioden än vad de gjorde den tidigare, vilket ger oss intrycket av att de är viktigare nu. I 

samband med att de skriver om medarbetarna påpekar de att de ska vara mer delaktiga i 

arbetet med Lean och att det ska bli en del av det dagliga arbetet att tänka Lean. En annan 

skillnad mellan perioderna är att det i de tidiga rapporterna främst handlade om chefer och 

deras Leanutbildningar för att de skulle kunna fungera som stöd till medarbetarna, medan 

det i de sena mer är medarbetarnas tur att utbildas. Vi anser att det är nödvändigt att 

medarbetarna är involverade i Leanarbetet då det är de som är en förutsättning för att 

arbete med Lean ska lyckas. Att fokus har gått från att utbilda chefer till att utbilda 

personal är en viktig utveckling i och med att teorin beskriver detta som viktigt, det vill 

säga att alla måste vara involverade för att Lean ska bli implementeras väl. Dock kan det 

krävas att ett mindre antal utbildas i första hand för att kunna inspirera alla andra 

anställda till ett bra arbete med Lean. Det kan då vara en god idé att börja utbilda cheferna 

som i sin tur får föra vidare kunskapen till sina anställda. Det kan vara en fördel att någon 

som de anställda är bekväma med och känner sedan tidigare utbildar dem då stora 

förändringar kan medföra motsättningar (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 427).
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7. SLUTSATS 

 

I detta avslutande kapitel presenteras den slutgiltiga sammanställningen av vad vi har 

kommit fram till. Kapitlet inleds med redogörelser för de slutsatser som vi funnit. 

Återkoppling sker till studiens syfte, för att sedan ge förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Leankonceptet som ett mode i landstingen 

Uppsatsens delsyfte var att studera hur frekvent Lean förekommer i Sveriges landstings 

årsredovisningar samt att ge en förklaring till varför begreppet finns med oftare under 

vissa år. Först och främst stämmer klockformen på diagram 1 överens med teorierna om 

managementmodens livscykler. Utifrån Carson et al. (2000) och Abrahamssons (1996) 

teorier kan vi säga att det arbete med Lean som landstingen uttryckt har en livscykel som 

ett managementmode. 

  

Antalet träffar som visas i diagram 1 påvisar att Lean används olika mycket under olika år. 

En möjlig anledning till variationen i användningen är att Lean framställs som ett system 

för effektivisering som fungerar i alla branscher vilket borde leda till ökad användning. I sin 

tur kan det leda till att nya system blir moderiktiga och därför skapar grupptryck. Detta 

anser vi i grund och botten handlar om sökandet efter att vara legitim. Vi menar således att 

användning av Leankonceptet antingen beror på att landstingen vill tillfredställa 

intressenters förväntan eller för att bli mer effektiva och då i sin tur få nöjdare kunder och 

skapa ökad legitimitet. Anledningen till nedgången det senaste året beror antingen på att 

modet nått sin nedgångsfas för att konceptet inte fungerat eller att landstingen inte anser 

att det är lika viktigt att beskriva Lean i sina årsredovisningar. Ytterligare en förklarings 

skulle kunna vara att Lean har utvecklats så pass mycket att våra sökord inte längre är 

aktuella och inte heller ger utslag. 

 

7.2 Det nya Leankonceptet 

I studien har vi sett att innebörden av konceptet har förändrats på en rad sätt. 

Förändringen mellan åren kan ses i jämförelsen mellan figur 3 och figur 4 som visar hur 
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landstingen använder och beskriver Lean. En slutsats vi drar är att Lean beskrivs mer 

utförligt och används i större delar av verksamheterna i den senare perioden. En annan 

slutsats är att användningen av Lean har kommit närmare de befintliga Leanteorierna, då 

figur 4 visar de delar som vi anser att landstingen framhäver som Leanarbete. Vi menar att 

nedgången i användningen och utvecklingen av Lean i landstingen talar emot varandra då 

Lean enligt teorin borde fungera bättre i den senare perioden, i och med det borde 

användningen istället öka.  

 

Ytterligare slutsatser kan dras angående utvecklingen av Lean i landstingen. Vi kan se att 

utveckling av Lean har gått mot att skapa ökat värde för kunden. I de senare 

årsredovisningarna skrivs det genomgående om att kundens upplevelse av vården och 

andra tjänster ska upplevas som goda. Eftersom Lean handlar om att skapa värde för 

slutkunden tycker vi att det är en naturlig utveckling och ett tecken på att konceptet har 

anammats. Det stora kundfokuset kan även bero på samhällets förändrade krav på vården. 

Ökat kundfokus ställer krav på medarbetarna och dess arbete med kunderna. Gällande 

kundkvalitet och medarbetarnas roll i Leanarbetet är det tydligt att både teoretiker och 

landstingen är överens om dess centrala roll. Det är främst medarbetarna som träffar 

patienterna som måste kunna använda Lean. För att det ska fungera måste de ha möjlighet 

att ta egna beslut och få komma med förslag på förbättringsåtgärder.  

  

Dessa slutsatser mynnar ut i ett större perspektiv för arbete med Lean. Användningen av 

Lean har förändrats från att endast ha testats i delar av verksamheten och användes då 

som ett pågående program och var vagt beskrivet, till att vara det grundläggande 

tankesättet i samtliga verksamheter, där det numera är ledordet för de anställda. Konceptet 

används inte som teoretikerna beskriver det men närmar sig mer och mer denna definition. 

Även om landstingen inte använder Lean som i teorierna, ger årsredovisningarna bilden av 

att de har lyckats med konceptet. Med denna grund kan vi konstatera att Leankonceptet 

fungerar väl i landstingen trots att de inte använder det och alla dess delar som teorin 

beskriver som grundläggande för att konceptet ska fungera. Om vi jämför pyramiden som 

Arlbjørn et al. (2011) konstruerat, med resultatet från studien ser vi att de inte stämmer 

överens. I Leanpyramiden finns verktyg (toolbox Lean) med som grunden i pyramiden men 
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i landstingen är dessa verktyg inte alls framträdande. Forskarna menar att alla delar i 

pyramiden måste finnas, medan vi ser att så inte är fallet.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Lean blivit en del av många av de svenska landstingens 

dagliga arbete, framför allt inom vården. Vi ser detta som en anpassning till Lean 

Healthcare där de två mest centrala delarna för landstingen är värdet för kunden och 

medarbetarnas delaktighet. Enligt landstingen fungerar Leanarbetet utan att alla delar 

finns med, vilket innebär att Lean kan fungera utan alla delar. Det viktigaste för ett 

fungerande Leanarbete förefaller vara hela organisationens involvering och tro på 

konceptet samt att alla inom organisationen ska ha möjlighet att vara delaktiga och ta 

beslut. Landstingen ska utifrån detta arbeta mot att göra Lean till en del av sin kultur. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har vi endast sett till hur landstingen själva förmedlar sitt arbete med Lean genom 

årsredovisningar. För fortsatta studier skulle det därför vara intressant att studera om det 

landstingen förmedlar i sina årsredovisningar faktiskt efterlevs eller om det finns arbete 

med Lean inom landstingen som de inte förmedlar, alternativt om de förmedlar Leanarbete 

trots att det inte finns. Ett förslag på utveckling av studien kan vara att även studera hur 

landstingen framhäver arbete med Lean genom andra dokument, då vi sett att vissa 

landsting har Leandokument på sina hemsidor som bara fokuserar på tillämpning av Lean. 

Det skulle även vara intressant att replikera studien om några år, för att se hur 

utvecklingen ser ut och därigenom kunna bekräfta eller dementera Lean som ett mode. Det 

kan även vara av intresse att på samma sätt studera andra styrmodeller under tidigare 

tidsperioder för att undersöka hur de livscyklerna ser ut eller undersöka om andra 

styrmodeller har tagit över nu när vi ser att frekvensen av Lean har sjunkit i 

årsredovisningarna. 
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