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Sammanfattning 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av flödesarbete enligt LEAN inom kirurgisk 
verksamhet. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes på ett universitetssjukhus i 
Sverige. Urvalet gjordes selektivt. Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som arbetade inom 
kirurgisk verksamhet som arbetat med flödesarbete LEAN. Både verksamheter inom öppen- 
och slutenvård inkluderades. Exklusionskriterier var sjuksköterskor med någon form av 
chefsansvar och/eller ansvar för LEAN-arbetet på sin klinik samt sjuksköterskor som arbetat 
<6 månader. Sjuksköterskor som arbetade på kliniken där författaren till denna studie själv 
arbetar exkluderades också. Sex sjuksköterskor inkluderades i studien. Samtliga 
sjuksköterskor var kvinnor mellan 22-43 år och hade jobbat som sjuksköterska 9 månader – 
14 år. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att okunskap om LEAN och flödesarbete, visst 
motstånd till förändring och den byråkratiska organisationen på universitetssjukhuset utgjorde 
hinder i flödesarbetet. En förutsättning för lyckat flödesarbete var utbildning/kunskap, tid, 
chefens engagemang och en positivt inställd högsta ledning. Flödesarbetet hade 
organisatoriska fördelar i form av att flödestavlorna medförde multiprofessionellt samarbete,  
flödesarbete främjade kliniköverskridande samarbete samt initierade till förbättringsarbete. 
Flödesarbete hade fördelar för både patienter och personal i form av ökad patientsäkerhet, 
ökad patientdelaktighet, reflektion och utvärdering samt bättre planering av dagen. Slutsats: 
Vissa delar av flödesarbete enligt LEAN kan vara förenligt med personcentrerad omvårdnad. 
Avgörande för att flödesarbetet ska fungera är dock en engagerad chef. Denna studie ger dock 
enbart en positiv bild av flödesarbete enligt LEAN då samtliga sjuksköterskor hade en 
grundläggande positiv inställning till flödesarbete. Fler studier behövs med selektivt urval av 
sjuksköterskor som inte är positivt inställda till flödesarbete enligt LEAN. Nyckelord: 
flödesarbete, LEAN, ledarskap, personcentrerad vård, sjuksköterskors upplevelser.  
 
Abstract 
Aim: To describe nurses experiences of flow work according to LEAN in surgical 
departments. Methods: A qualitative interview study was conducted in a university hospital in 
Sweden. The selection was made selectively. The inclusion criteria were nurses who worked 
in surgical departments working with flow work according to LEAN. Both outpatient 
inpatient clinics were included. Exclusion criteria were nurses with any form of managerial 
responsibility and / or responsibility for LEAN and also nurses who have worked  <6 months. 
Nurses who worked in the clinic where the author of this study worked were excluded. Six 
nurses were included in the study. All the nurses were women aged 22-43 years and had 9 
months- 14 years of experience. Results: The nurses felt that lack of knowledge about LEAN 
and flow work, resistance to change and the bureaucratic organization at the University 
Hospital preclude the flow work. A prerequisite for successful flow of work was education / 
knowledge, time, the boss's dedication and a supportive top management with positive 
attitude. Flow work had organizational advantages in terms of the flow-paintings led to multi-
professional cooperation, flow work promoted the clinic border cooperation and initiated to 
improvements and developing. Flow work had benefits for both patients and staff in the form 
of increased patient safety, increased patient participation, reflection and evaluation, and 
better planning of the day. Conclusions: Some parts of the flow of work according to the 
LEAN can be compatible with person-centered care. Crucial to successful flow work is a 
dedicated manager. This study gives however, only a positive image of the flow work 
according to LEAN when all nurses had a basic positive attitude towards flow work. More 
studies with a selectively sample of nurses who are not sympathetic to the flow work 
according to LEAN need to be done. Key words: flow work, LEAN, management, nurses 
experiences, person centred care. 
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1. Bakgrund 
1.1. LEAN 
LEAN är en modell som fokuserar på flödeseffektivtet, vilket innebär tiden från att ett behov 
har identifierats tills att det är tillgodosett. LEAN handlar om att använda de resurser som 
finns till högsta möjliga grad, alltså att uppnå så hög effektivitet som möjligt. (Modig & 
Åhlström, 2014). 

1.1.1 Resurseffektivitet 
Tankarna kring resurseffektivitet har funnits inom den industriella sektorn i flera hundra år. 
Där har grunden varit att man delar in ett uppdrag, exempelvis att bygga en bil, i flera delar. 
Exempelvis får en person gör motorn, en annan interiör, den tredje bilens utsida etc. I dessa 
olika uppgifter finns sedan en rad olika uppgifter på detaljnivå som lämpligtvis görs i en viss 
ordning. Utifrån detta skapades ”löpande band principen” som tillämpats inom industrin 
sedan länge. Detta för att utnyttja resurserna optimalt och få ett fint flöde som LEAN ofta 
talar om (Modig & Åhlström, 2014). 

Att tänka resurseffektivt är inte bara ekonomiskt lönsamt utan ligger även människan naturligt 
till hands då vi använder det tänket till vardags. Exempelvis om en arbetsgivare har fyra 
stycken anställda sjuksköterskor så vill arbetsgivaren förstås att sjuksköterskorna är så 
effektiva som möjligt, alltså arbetar aktivt så många procent som möjligt av sin arbetstid. 
Annars kunde arbetsgivaren ha valt att bara ha 3 anställda och investera pengarna på något 
annat sätt. Men effektivitetstänket kan vara mer abstrakt och inte ha fokus på en viss sak eller 
en viss person/resurs. Resurseffektivitet mäts även på organisatorisk nivå, med kombinationer 
av samtliga resurser på en hel enhet. Då kan man se var resurserna utnyttjas minst och mest 
och utifrån detta effektivitetstänk fatta beslut kring exempelvis organisationens 
sammansättning (Modig & Åhlström, 2014). 
 
1.1.2 Flödeseffektivtet 
I LEAN fokuserar man på flödeseffektivtet snarare än resurseffektivitet vilket är det klassiska. 
Man talar då om flödesenheter utifrån processer. Process innebär något som förs framåt, något 
som utvecklas, förädlas. Det som förs framåt kallas enligt LEAN-modellen för flödesenheter. 
En flödesenhet kan vara material (exempelvis en bil i en bilfabrik), information (exempelvis 
en remiss inom hälso- och sjukvården) eller människor (exempelvis en patient inom hälso-och 
sjukvården).  För att kunna arbeta med att optimera flödena för flödesenheterna är det viktigt 
att se flödena ur flödesenhetens perspektiv och inte ur verksamhetens perspektiv (Modig & 
Åhlström, 2014). 
 
Hur mäter man då flödeseffektivtet? För att mäta flödeseffektivtet gäller det att definiera 
vilket flöde man avser att mäta, exempelvis från det att tillverkningen av en bil startar tills det 
att den är färdig för försäljning. Den tid det tar för en flödesenhet att ta sig igenom hela flödet 
kallas för genomloppstid. Genom att mäta denna genomloppstid har man alltså definierat ett 
flödes flödeseffektivtet. Det finns dock fler sätt att mäta flödeseffektivtet, exempelvis genom 
att granska alla aktiviteter som flödesenheten går igenom i ett flöde. Flödet består i sin tur av 
en rad olika aktiviteter och fokus ligger på de värdeskapande aktiviteterna som det finns ett 
behov för. En värdeskapande aktivitet är när flödesenheten på något sätt bearbetas. 
Exempelvis när en patient träffar läkaren efter att en remiss skickats. Motsatsen, en aktivitet 
som inte är värdeskapande är exempelvis tiden då en patient väntar på att få en tid till 
läkarbesöket från det att en remiss har skickats. Flödesenheterna, läs patienterna, har behov, 
direkta och indirekta. En patient som väntar på transplantation har ett direkt behov av ett nytt 
organ, men också ett indirekt behov av att känna sig trygg, respekterad och att få information. 
Om man ska sammanfatta så kan man definiera flödesffektivitet som kontentan av de 
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värdeskapande aktiviteterna i förhållande till den tiden det tar för flödesenheten att ta sig 
igenom hela flödet. (Modig & Åhlström, 2014) 
 
1.1.3 Effektivitetsparadoxen 
Det är mer vanligt att verksamheter och företag fokuserar mer på resurseffektivitet än 
flödeseffektivtet. Att utnyttja resurser maximalt har som tidigare nämnts en lång historia och 
har en positiv klang i så pass hög grad att resurseffektivitet ofta är det primära fokuset. Om en 
verksamhet alltid utnyttjar alla resurser maximalt innebär det att det dock aldrig finns någon 
disponibel resurs ifall det skulle behövas. Det blir då ineffektivitetskällor i form av långa 
genomloppstider, många flödesenheter samtidigt och många omstarter per flödesenhet. Allt 
detta på grund av det extrema fokuset att utnyttja all resurser. Detta leder då i sin tur inte till 
värdeskapande aktiviteter utan istället till merarbete. Lösningen på effektivitetsparadoxen 
innebär enligt LEAN att man istället för resurseffektivitet fokuserar på flödeseffektivtet. 
Genom att fokusera på flödeseffektiviteten kan man minimera merarbete (Modig & Åhlström, 
2014). 
 
1.1.4 Effektivitetsmatrisen 
Då LEAN ursprungligen kommer från bilindustrin som sysslar med massproduktion har det 
för många andra branscher, exempelvis sjukvården, blivit väldigt svårgreppbart att applicera 
LEAN i ett icke massproducerande tänk. Därför har effektivitetsmatrisen tagits fram. 
Effektivitetsmatrisen baseras på de två olika typerna av effektivitet som presenterats tidigare; 
resurseffektivitet och flödeseffektivtet. Matrisen illustrerar var en verksamhet befinner sig och 
det finns fyra olika tillstånd man kan befinna sig i.  

Bild tagen från: Åhlström & Modig, 2014. 
Högst upp till vänster i denna matris hittar man tillståndet effektiva öar. Här är 
resurseffektiviteten hög, verksamheten arbetar för att utnyttja resurserna maximalt, ofta för att 
sänka kostnader för sin produktion. Detta kan exempelvis resultera i långa väntetider för 
patienterna, då enbart en läkare är i tjänst istället för två. Flödeseffektiviteten i detta tillstånd är 
dock låg, då fokus inte ligger på värdeskapande aktiviteterna. Ner till höger i matrisen hittar man 
tillståndet effektiv ocean. Här är flödeseffektiviteten hög till bekostnad på resurseffektiviteten. 
Här fokuserar man på att göra varje kund maximalt nöjd. Kunden ska passera genom hela flödet 
på så kort genomloppstid som möjligt vilket resulterar i att det behövs mer resurser som enbart 
utnyttjas när det finns ett behov att uppfylla. Ner till vänster i matrisen hittar man tillståndet 
öken. Här är som namnet också indikerar varken flödeseffektiviteten eller resurseffektiviteten 
hög. Upp till höger i matrisen hittar man det perfekta tillståndet, dit LEAN strävar. Här är både 
resurseffektiviteten och flödeseffektiviteten hög. Att uppnå detta tillstånd är dock oerhört svårt 
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då det krävs dels kännedom om vilka behov som finns och deras storlek och dels otroligt hög 
resursflexibilitet. Inom sjukvården skulle detta perfekta tillstånd exempelvis kunna skapas genom 
att enbart ha anställda som rings in efter behov. Om det är mycket att göra exempelvis på en 
akutmottagning en dag så är det mycket folk, annars lite folk. Detta är dock förstås väldigt svårt 
att få till i praktiken, dels på grund av att det krävs noggrann planering och även faktumet att 
många anställda tenderar att föredra att veta sina arbetstider långt i förväg. Sammanfattningsvis 
så kan man beskriva LEAN som en verksamhetsstratergi som fokuserar på hur olika 
verksamheter producerar värde (Modig & Åhlström, 2014). 
 
1.2 LEAN inom hälso- och sjukvården – en kunskapsöversikt. 
En systematisk kunskapsöversikt som omfattade publicerad forskning om LEAN inom 
sjukvården till och med 2014, konstaterade att det inte finns någon kvalitativ forskning inom 
området. Det generella forskningsfokuset har i samtliga studier varit olika typer av 
interventioner, att undersöka hur LEAN appliceras i praxis inom hälso- och sjukvården samt 
att utvärdera hur det fungerar (Mazzocato, Savage, Brommels, Aronsson & Thor, 2010, Al-
Baluchi, Sohal, Singh, Hajri, Farsi & Abri, 2014). De interventioner som oftast presenteras i 
studier om LEAN är metoder att med hjälp av LEAN förstå processer och identifiera problem, 
metoder att effektivisera processer i olika verksamheter, metoder att förbättra felsökning och 
metoder att förändra/förbättra med hjälp av vetenskaplig evidens. Resultaten i samtliga 
studier är positiva och beskriver ofta en intervention inom en specifik verksamhet. De 
vanligaste rapporterade positiva resultat i de olika LEAN-interventionerna inkluderar kortare 
genomloppstider, minskade kostnader, ökad produktivitet, minskar frekvens av rapporterade 
fel/avvikelser och ökad patientnöjdhet. Dock berör dessa resultat enbart verksamheten. Andra 
dimensioner, såsom patienter och/eller personals upplevelser av LEAN, finns inte 
presenterade på ett korrekt vetenskapligt sätt. LEAN-metoden har ett holistiskt synsätt som 
forskningen om LEAN inom hälso- och sjukvården inte speglar. Flera studier anger dessutom 
inte några konkreta siffror/mätmetoder utan resultatbeskrivningarna beskrivs också i många 
fall anekdotiskt. En annan genomgående trend i studierna är att det ofta är personer som är 
drivande i LEAN-arbetet som utfört studierna vilket minskar studiernas trovärdighet och 
objektivitet (Mazzocato et. al 2010). Också mycket forskning finns kring implementering av 
LEAN inom hälso- och sjukvården. Viktiga faktorer för en lyckad implementering av LEAN 
inom hälso- och sjukvården som identifierats i forskning är starkt ledarskap, stark 
teamgemenskap, kunskap och förståelse för LEAN, kontinuerlig information och mätbara 
resultat (Al-Balushi et al 2014). Statens offentliga utredningar (2012) har gjort en 
sammanställning gällande LEAN i offentlig verksamhet som bekräftar att det finns få studier 
gjorda på offentlig sektor. 
 
1.3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Personcentrerad vård är något som forskats kring inom omvårdnad under lång tid och det är 
inte minst högaktuellt när samhället tenderar bli mer och mer individualistiskt. Ekman (2014) 
, professor vid Sahlgrenska akademien, är en av de mest framstående forskarna inom 
personcentrerad vård i Sverige. Att som patient (läs: person) inkluderas i beslut och processer 
som påverkar ens hälsotillstånd är fokus för personcentrerad omvårdnad (Ekman, 2014). 
Ekman (2014) menar att många patienter har negativa erfarenheter av att vara inom hälso- och 
sjukvården idag då fokus ofta ligger på organisatorisk nivå och inte på patientnivå (läs: 
personnivå).  Personcentrerad vård definieras av McCormack et.al (2010 citerad i 
McCormack, 2013) som är internationellt framstående forskare inom personcentrerad 
omvårdnad, på detta sätt: 
 
 Personcentrering är ett förhållningssätt till praktiken som etableras när terapeutiska relationer 
 formas och utvecklas emellan alla vårdgivare, patienter och andra som är betydelsefulla för dem i 
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 deras liv. Grunden är värden som respekt för personen, den enskildes rätt till självbestämmande, 
 ömsesidig respekt och förståelse. Personcentrering blir möjlig i miljöer som främjar ett kontinuerligt 
 utvecklingsbete. (McCormack et.al. 2010,översatt citat ur. McCormack et.al 2013, s. 84) 
 
McCormack & McCance (2013) har tagit fram ett ramverk för personcentrerad omvårdnad 
som består av fyra komponenter; förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade processer och 
förväntade resultat. Förutsättningarna fokuserar på sjuksköterskans kompetens i form av 
kunskap och färdigheter men även sociala färdigheter och självkännedom. Vårdmiljön 
fokuserar på en mängd olika faktorer där vården ges. Bland annat berör den de olika 
kompetenserna inom vården och menar på att dess sammansättning påverkar patienterna. 
Vårdmiljön fokuserar även på stöttande organisatoriska system som påverkar vårdens kvalitet. 
Personcentrerade processer berör hur personcentrerad omvårdnad erbjuds till patienterna i 
praktiken. Detta arbetssätt fokuserar på patienten som person och att vårdpersonalen lägger 
vikt vid att försöka se personen bakom patienten och hens värderingar. Resultat innebär vad 
den personcentrerade omvårdnaden förväntas resultera i och däribland finns bland annat 
tillfredställelse och delaktighet (McCormack & McCance, 2013). 
 
1.4 Problemformulering 
LEAN är en välbeprövad metod inom hälso- och sjukvården trots att den härstammar från 
bilindustrin. Då sjukvården har en vision om att värna om patienten och sätta patienten främst 
kan många delar av LEAN således tänkas vara förenligt med denna vision. Därför bör ett lyckat 
flödesarbete generera positiva effekter, inte bara för personalen och organisationen, vilket 
tidigare forskning visat, utan även för patienterna. Sjuksköterskor utgör den överlägset största 
yrkeskategorin på samtliga sjukhus i Sverige och är alltså de som borde vara mest aktiva i 
flödesarbetet. Kvalitativ forskning om LEAN inom hälso- och sjukvården ur ett 
omvårdnadsvetenskapligt perspektiv saknas. Kvalitativ forskning kring upplevelser av LEAN i 
praktiken är även den obefintlig. Kunskap om hur sjuksköterskor upplever flödesarbete enligt 
LEAN i praktiken behövs därför och det är av intresse att veta hur det fungerar att arbeta med 
flödesrbete enligt LEAN inom så högspecialiserad vård som kirurgi där mycket av flödena är 
akuta. 

1.5 Syfte 
Att beskriva sjuksköterskorna upplevelser av flödesarbete enligt LEAN inom kirurgisk 
verksamhet. 
 
2. Metod   
Metoden som användes för att besvara syftet var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Den 
kvalitativa intervjuns mål är att få djupare förståelse för hur en människa uppfattar en viss 
företeelse eller ett fenomen, alltså att se världen ur en annan människas synvinkel (Kvale, 
2009).  
 
2.1 Urval 
Urvalet till denna intervjustudie gjordes selektivt på ett universitetssjukhus i Sverige som 
sedan 2007 arbetat med att implementera flödesarbete enligt LEAN i hela verksamheten. 
Urvalet var ett bekvämlighetsval, detta främst på grund av den begränsade tidsramen för 
intervjustudien. Verksamhetsutvecklaren på universitetssjukhuset kontaktades för att utse ett 
antal olika verksamheter som arbetar aktivt med LEAN och således kunde vara intressanta för 
studien. Inklusionskriterierna för intervjudeltagarna var sjuksköterskor som arbetade på 
kliniker inom kirurgisk verksamhet om arbetat med LEAN. Både verksamheter inom öppen- 
och slutenvård inkluderades. Exklusionskriterier var sjuksköterskor med någon form av 
chefsansvar och/eller ansvar för LEAN-arbetet på sin klinik samt sjuksköterskor som arbetat 
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kortare tid än 6 månader på universitetssjukhuset. Alla sjuksköterskor inom verksamheten där 
författaren till denna studie själv arbetar exkluderades också.  
 
När verksamhetsutvecklaren tagit fram de verksamheter som lämpade sig för studien 
kontaktades de olika klinikerna och ett möte bokades in där information om studien kunde ges 
till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som var intresserade fick anmäla sitt intresse direkt till 
författaren via mail och det var åtta sjuksköterskor som anmälde sitt intresse. Sex av dessa 
inkluderades i studien. Två exkluderades, en för att hen hade arbetat kortare tid än 6 månader 
på universitetssjukhuset, en för att hen hade ansvar för flödesarbetet på sin klinik. De 
sjuksköterskor som inkluderades i studien fick skriftlig information skickat till sig via mail för 
att läsa igenom och fick ge förslag på datum, tid och plats för intervjun om de fortfarande var 
intresserade. De sex sjuksköterskorna som inkluderades i studien arbetade på fem olika 
kliniker, alla inom kirurgisk verksamhet. Fem stycken arbetade inom slutenvård och en 
sjuksköterska inom öppenvård. Samtliga sjuksköterskor var kvinnor mellan 22-43 år och hade 
jobbat som sjuksköterska 9 månader – 14 år. 
 
2.2 Datainsamling 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. En semistrukturerad intervju innebär att 
intervjun har ett tydligt fokus och följer ett tema (Kvale, 2009). I detta fall var fokus 
sjuksköterskors upplevelser av förbättringsarbetet enligt LEAN på sin arbetsplats. En 
intervjuguide gjordes (v.g. se Bilaga 1) och användes under intervjuerna för att strukturera 
upp intervjuerna och säkerställa att samma grundfrågor ställdes vid de olika 
intervjutillfällena. Mellan frågorna i intervjuguiden ställdes följdfrågor beroende på vad 
informanterna svarade. En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjuguiden 
genererade tillräckligt utvecklade svar för att få fram ett resultat. Pilotintervjun genomfördes 
av praktiska skäl med en frivillig sjuksköterska från författarens klinik. Efter pilotintervjun 
korrigerades intervjuguiden. Pilotintervjun inkluderades inte i studiens resultat. 
 
Innan intervjun hade intervjudeltagarna fått skriftlig information i form av 
forskningsinformation (v.g. se Bilaga 2). Vid själva intervjutillfället fick de även upprepad 
muntlig information och informerat samtycke skrevs under av informanten (v.g. se Bilaga 3). 
Författaren genomförde intervjun med utvalda sjuksköterskor vid ett tillfälle. Längden på 
intervjuerna var 9-18 minuter. Samtliga intervjuer ägde enligt informanternas önskan rum i 
universitetssjukhusets lokaler. Ingen intervju gjordes på sjuksköterskornas ordinarie arbetstid. 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant.  
 
2.3 Dataanalys 
Data analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2003). Manifest innehållsanalys innebär att fokus ligger på det uppenbara i intervjutexterna, 
vilket minimerar risken för feltolkning och således ett missvisande resultat. Materialet som 
analyserades var de transkriberade intervjuerna. Intervjutexten lästes igenom flertalet gånger 
för att få en förståelse för innehållet i sin helhet. Därefter togs meningsbärande enheter ut ur 
texten. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken i en text som har en inbördes 
relation genom sitt innehåll. De meningsbärande enheterna markerades med överstrykning 
och klipptes sedan ut till ett dokument. Totalt togs 123 meningsbärande enheter ut ur de sex 
intervjuerna. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att de kortades ner 
utan att berövas sin mening. Därefter abstraherades de meningsbärande enheterna och 
tilldelades en kod. De olika koderna jämfördes sedan med varandra för att få fram likheter och 
skillnader för att sedan delas in i subkategorier och sedan jämfördes dessa för att därefter få 
fram huvudkategorier (v.g. se Tabell 1 för exempel på analysprocessen).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess enl. Graneheim & Lundman (2003). 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

För att förbättra flödet 
både för patienter och 
för vi personal så tror 
jag att man skulle 
utbilda i flödesarbete så 
tror jag det skulle öppna 
upp fler dörrar, att fler 
skulle våga tänka på det 
här sättet. 

För att förbättra flödet, 
både patienter och 
personal så skulle man 
behöva utbilda i 
flödesarbete. Öppna upp 
fler dörrar. 

Utbildning för 
att förbättra 
flödet 

Utbildning 
och kunskap 

Förutsättningar 
för att bedriva 
flödesarbete 

2.4 Etiska ställningstaganden: 
Studien har genomförts i enlighet med forskningsetiska riktlinjer (Codex, 2014).   
För att beakta autonomi och integritet fick informanterna både skriftlig och muntlig 
information om studien innan informerat skriftligt samtycke inhämtades (v.g. se Bilaga 2 och 
3). Intervjuerna skrevs av med beaktande av att varken informant eller dennes arbetsplats 
skulle kunna identifieras och intervjuerna förvarades inlåsta ej åtkomliga för obehöriga. Efter 
studiens slut raderades intervjuerna. 
 
3. Resultat 
Resultatet mynnade ut i fyra kategorier och 14 subkategorier som presenteras i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Resultatöversikt. 
 
Kategori Subkategori 
Hinder i flödesarbetet 
 
 
 

Okunskap om LEAN och flödesarbete 
Motstånd till förändring 
Byråkratisk organisation 
 

Förutsättningar för att bedriva 
flödesarbete 
 

Utbildning och kunskap 
Tid finns avsatt 
Chefens engagemang 
Positivt inställd högsta ledning 
 
 

Fördelar ur 
arbetsorganisationssynpunkt 
 

Införande av flödestavla underlättar att få 
en översikt över arbetet   
Medför multiprofessionellt samarbete 
Främjar kliniköverskridande samarbete 
Flödesarbete initierar till förbättringsarbete 
 

Vinster för patienter och personal Ökad patientsäkerhet 
Ökad patientdelaktighet 
Reflektion och utvärdering 
Bättre planering av dagen 
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3.1 Hinder i flödesarbetet 
3.1.1. Okunskap om LEAN och flödesarbete 
Sjuksköterskorna som intervjuades uppgav att de hade liten eller ingen kunskap om vad 
LEAN och flödesarbete faktiskt är.  
”Även fast jag inte vet exakt vad som är flödesarbete och bara hur vi jobbar så tycker jag att 
det fungerar bra. Jag har inte så mycket kunskap om flödesarbete. ” 
(Informant nr 6, sjuksköterska, slutenvård).  
 
Sjuksköterskorna rapporterade att LEAN och flödesarbete hade marknadsförts på 
universitetssjukhus genom utdelning av en bok om LEAN, genom information på 
universitetssjukhusets hemsida och på möten. Trots detta var de osäkra på om de använde 
LEAN i sitt arbete och uppgav att de hade liten kunskap om vad LEAN faktiskt var. 
”Jag kan inte direkt säga att vi använder oss av, jag tror gärna att många vill kalla det LEAN 
sen vet inte jag om det exakt är LEAN som vi faktiskt jobbar med. ” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att det bland andra sjuksköterskor än de själva även där fanns en 
stor okunskap om LEAN och flödesarbete.  
”En nackdel då som jag skulle kunna säga är att det saknas kunskap bland personalen, jag 
vet att jag inte är ensam om att känna såhär.” 
(Informant nr 6, sjuksköterska, slutenvård).  
 
3.1.2 Motstånd till förändring 
En sjuksköterska upplevde att det fanns ett visst motstånd till förändring bland personalen och 
att detta utgjorde ett hinder i flödesarbetet. 
”Sen måste jag ändå tycka att jag upplever ett visst motstånd hos vissa också, det handlar 
inte bara om att man inte tänker flödesinriktat utan att man faktiskt är mot vissa 
förändringar. Finns det. Och det kan vara alltifrån stora saker till små saker. Kommentaren 
”såhär har vi alltid gjort är vanlig.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård).  
 
3.1.3 Byråkratisk organisation 
Sjuksköterskorna menade på att faktumet att universitetssjukhuset där intervjustudien ägde 
rum är en så pass stor organisation som den är resulterade i att det ibland blev långa 
beslutsvägar för att få igång ett flödesarbete eller förändring. . Detta upplevdes som ett hinder 
i flödesarbetet. En sjuksköterska påpekade att personal, som arbetade med flödesarbete var 
tvungna att vara väldigt drivna och orka vara drivande för att flödesarbetet ska tas sig igenom 
den byråkratiska organisationen fram till den slutliga genomförandefasen. 
”En annan sak är att många gånger när man ska försöka initiera en förändring så är det 
väldigt långa beslutsvägar. Sjukhuset är uppbyggt på ett sådant sätt så att byråkratin är 
komplicerad, det blir långa beslutsprocesser och det försvårar.” 
 
3.2 Förutsättningar för att bedriva flödesarbete 
3.2.1 Utbildning och kunskap 
Vikten av kunskap och utbildning i flödesarbete och LEAN är något som sjuksköterskorna 
ständigt återkom till i intervjuerna. De menade att motivationen bland personalen med att 
jobba med flödesarbete skulle öka om man hade mer kunskap, då man bättre skulle förstå 
syftet med flödesarbete. Sjuksköterskor som hade anställts på kliniken efter det att LEAN 
införts upplevde att de inte hade fått någon särskilt introduktion i LEAN och flödesarbete när 
de började arbeta på sin nuvarande klinik. De beskrev att det var någonting som man förstod 
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efter att ha arbetat ett tag. 
”Flödesarbete har nog funnits länge här känns det som jag kan ju inte påstå att det var någon 
direkt introduktion med hur man jobbade med flödesarbete på kliniken utan det var mer något 
som man kom underfund med efterhand ju längre man jobbade.”  
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård,) 
 
De som arbetade på kliniken när LEAN infördes beskrev flödesarbete som något som kommit 
plötsligt, utan att någon förstått syftet med det. 
”I alla fall så tycker jag inte direkt att man blev introducerad. Helt plötsligt pratade bara 
cheferna om flöden och ville att vi skulle börja med en flödestavla…” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård). 
 
Majoriteten av de sjuksköterskor som intervjuades upplevde, liksom sjuksköterskan ovan, att 
de hade otillräcklig kunskap om flödesarbete och LEAN och utryckte ett behov av en 
inskolning eller utbildning speciellt inriktat på detta. De menade att flödesarbete var en viktig 
del av det dagliga arbetet med patienterna och att de skulle behöva mer kunskap för att kunna 
se möjligheter i att utveckla flödena.  
”För att förbättra flödet både för patienter och för vi personal så tror jag att man skulle 
utbilda i flödesarbete så tror jag det skulle öppna upp fler dörrar, att fler skulle våga tänka 
på det här sättet.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska slutenvård) 
 
Sjuksköterskorna berättade att de tror att motivationen bland personalen med att jobba med 
flödesarbete skulle öka om man hade mer kunskap, då man bättre skulle förstå syftet med 
flödesarbete.  
” Folk måste veta varför de gör något, att det har ett syfte att stå vid tavlan.” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård). 
 
Sjuksköterskorna uttryckte också att cheferna inte heller alltid har så goda kunskaper i 
flödesarbete och/eller LEAN och menade att om cheferna skulle vara mer kompetenta inom 
det området så skulle de kunna utbilda och/eller inspirera personalen vilket skulle kunna leda 
till ett bättre flödesarbete.  
”Det hade varit bättre med en inspirationsdag eller dylikt… Eller utbilda cheferna i LEAN så 
de kan entusiasmera personalen att bli mer engagerade.” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård). 
 
3.2.2 Tid finns avsatt 
Tid var något som samtliga intervjuade sjuksköterskor upplevde som en förutsättning för 
lyckat flödesarbete; tid för att samlas vid tavlan, tid för att planera och även tid för att 
genomföra förändringar. Sjuksköterskorna berättade också att vid tidsbrist, p.g.a. hög 
arbetsbelastning och/eller personalbrist, så frångick man ofta flödesarbetet. 
”Om det är dåligt bemannat är det större chans att man skiter i den där tavlan. 
Förutsättningarna runt omkring måste vara bra.” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård) 
 
Flertalet sjuksköterskor som intervjuades berättade att det i situationer där det varit tidsbrist, 
ofta som resultat av hög arbetsbelastning, personalbrist eller andra pressade lägen, varit 
flödesarbete och/eller annat utvecklings-/förbättringsarbete som prioriteras bort först. Detta 
menade sjuksköterskorna resulterade i ett budskap att flödesarbete inte är så viktigt.  
”Då stryker man möten, eller skjuter upp dom på kort varsel vilket gör att man kanske till 
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nästa möte tänker att äsch det blir ändå ingenting idag eller att det blir någon slags 
nonchalans i det hela. Folk tänker ja men det är inte så viktigt med det här med flödesarbete 
för man flyttar ju på det ändå och då får det inte den vikten det förtjänar.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård).  
 
Sjuksköterskorna berättade också att flödesarbete till viss del stal tid från det patientnära 
arbetet och att detta kunde leda till en känsla att man struntade i patienterna och att det var 
viktigt att se till att personalen fick tid avsatt för att arbetade med flödesarbete.  
”Om man istället schemalade personer att jobba med flödesarbete så skulle man inte känna 
att man ”struntade i patienterna” på samma sätt för att jobba med papper vilket känslan ofta 
är idag.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
3.2.3 Chefens engagemang 
Flest meningsbärande enheter hade koppling till chefens betydelse. Att en engagerad chef är 
nyckeln till ett lyckat flödesarbete gavs det flera exempel på. Sjuksköterskorna berättade att 
en bra chef kan få personalen att förstå syftet med flödesarbetet vilket motiverar och gör att 
flödesarbetet känns värdefullt. 
”Det tog nog ett år eller två tills det blev någon ordning på tavlan och det var för att vi fick en 
chef som var väldigt engagerad och inspirerande. Hon såg till att alla kom till tavlan varje 
morgon, nästa släpade folk dit, haha, och hon fick oss att förstå vad syftet var att jobba med 
flöden.” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Att avsaknaden av en engagerad chef resulterat i avsaknad av flödesarbete på kliniken 
betonade också betydelsen av chefens engagemang. 
”Det var ingen som såg till att vara vid tavlan och ingen verkade heller lägga någon vikt vid 
det, inte ens chefen. Hur motiverar det de andra? Inte alls.” 
(Informant nr 4, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Chefens roll var essentiell för att flödesarbete ska fungera enligt de intervjuade 
sjuksköterskorna.  
“Det är ju ett väldigt bra syfte och i teorin låter det fantastiskt men lets face it- om man inte 
har en bra chef eller någon annan drivande person som ansvarar så falerar det” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård). 
 
 
Dock tyckte inte alla sjuksköterskor att chefen är den som själv måste vara drivande i 
flödesarbetet utan kan utse någon annan att vara detta men att det är chefens ansvar att 
planera, se till att det genomförs samt att utvärdera. 
”Sen om chefen är personen som är drivande i flödesarbetet rent praktiskt eller om man utser 
någon som gör det tror jag inte spelar någon roll större roll. Bara chefen visar på, genom att 
exempelvis avsätta tid och utvärdera på ett bra sätt, att det är viktigt med flödesarbete.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Det framkom i intervjuerna att chefens roll var absolut viktigast i uppstartningsfasen av ett 
flödesarbete och att ansvaret för flödesarbete succesivt bör flyttas över till personalen så att 
inte flödesarbetet är individberoende.  
”Så nu kanske hon (chefen) inte är lika viktig när det väl funkar… Vi i arbetsgruppen är nog 
grundstenarna för att det ska funka nu.” 
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(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård). 
 
3.2.4 Positivt inställd högsta ledning 
Ledningens stöd på högre nivå, inte då närmaste chefens, var något som sjuksköterskorna 
menade var en förutsättning för lyckat flödesarbete. En sjuksköterska uppgav att personalen 
på kliniken fått ökad motivation när det gällde flödesarbete då ledningen på högre nivå 
investerat, både tid och pengar, för att införa flödesarbete  
”Det är viktigt att ledningen, i alla olika led, visar att de tycker det är viktigt med 
flödesarbete.” 
(Informant nr 4, sjuksköterska, slutenvård). 
 
3.3 Fördelar ur arbetsorganisationssynpunkt 
3.3.1 Införande av flödestavla underlättar att få en översikt över arbetet   
Samtliga sjuksköterskor som intervjuades berättade om att de använde sig av en flödestavla i 
flödesarbetet. Flödestavlan hade olika syften på de olika klinikerna men var en naturlig 
samlingspunkt där man träffades och planerade dagen. Flödestavlan användes också som en 
plats där man kunde skriva upp förslag på förbättringar, så kallad förbättringstavla. En 
sjuksköterska berättar att ett av huvudsyftena med flödestavlan på hens klinik var att mäta 
produktion, hur många patientbesök man hade i förhållande till budget. På fem arbetsplatser 
så användes tavlan primärt för flödesarbete med patienten i fokus; framförallt då för 
patientens planering, att recept är skrivna, återbesök bokade osv. En sjuksköterska berättade 
att flödestavlan fungerade som ett verktyg för att enkelt fånga upp viktig information som 
berörde patienten 
”Vårt flödesarbete fokuserar på patientflödet och vi kände att det var bra att ha översikt på 
tavlan vem som var ansvarig sjuksköterska, undersköterska och läkare, när operation var 
planerad samt andra saker som kan vara bra för all personal att enkelt och snabbt veta, 
telefonnummer till ansvarig sjuksköterska eller exempelvis om patienten ber om mat till 
någon personal som inte är ansvarig så kan sjuksköterskan lätt på flödestavlan se om 
patienten fastar, om det är någon speciell annan restriktion etc.” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård). 
  
En av sjuksköterskorna berättade att de på hens arbetsplats hade en flödestavla som gav en 
översikt över vem som var patientansvarig sjuksköterska (PAS) för de olika patienterna men 
att deras flödesarbete inte ännu fungerade. 
 
3.3.2 Medför multiprofessionellt samarbete  
I intervjuerna framkom att flödesarbete inte enbart involverade sjuksköterskorna utan även 
undersköterskor och läkare. En sjuksköterska berättar att de på hens klinik hade en 
flödesgrupp som bestod av både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  
”Vi har delvis en flödesgrupp som består av ett antal människor från olika professioner. Det är 
undersköterskor, läkare och sjuksköterskor som sitter med.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Två andra sjuksköterskor som jobbade på samma klinik berättade att läkarna var särskilt 
inblandade i planeringen av patienterna, då de vid ett möte på morgonen planerar och 
prioriterar patienterna så att rätt patient styrs mot rätt resurs.   
 
3.3.3 Främjar kliniköverskridande samarbete 
Flödesarbete medförde också utökat kliniköverskridande samarbete. En sjuksköterska 
berättade att ett större flödesarbete pågick med en annan klinik. Syftet var att förbättra flödet 
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för den elektiva patientgruppen som i dagsläget tillbringar ofta en hel dag på sjukhuset för att 
genomgå vissa undersökningar och bli inskrivna inför planerat kirurgiskt ingrepp. 
Flödesgruppen på denna sjuksköterskas klinik hade fått in synpunkter och förslag där det 
framkom att patienterna tyckte att denna dag ofta kändes onödig till viss del och att de inte 
kände något behov av att finnas fysiskt på plats på sjukhuset för inskrivningen. Tillsammans 
med en annan klinik arbetade flödesgruppen med att samordna så att stor del av inskrivningen 
kunde ske via telefon med patienterna samt via tidigare journalanteckningar. En annan 
sjuksköterska berättade att de utökat samarbetet med en annan mottagning på grund av 
avvikelser som kommit fram via flödestavlan 
” I och med att avvikelserna kommit fram från den andra mottagningen och vi gjort det här 
har vi också fått ett mycket närmare samarbete med den mottagningen vilket är trevligt….” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård). 
 
3.3.4 Flödesarbete initierar till förbättringsarbete 
Sjuksköterskorna berättade att flödestavlan hade en viktig funktion då den också användes 
som förbättringstavla där vem som helst kunde skriva ner förslag till förbättringar. De 
berättade också att eftermiddagsreflektionen där man tog upp avvikelser ibland leder till att 
förbättringsförslag kommer fram.  
”Det är också ett bra sätt att få fram avvikelser och avvikelserna leder ibland till förslag på 
förbättringar…” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård”). 
 
Att flödesarbete och utvecklings/förbättringsarbete går hand i hand framkom tydligt i 
intervjuerna med sjuksköterskorna.  
”Flödesarbete är en nödvändighet för att utveckla tycker jag.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård.) 
 
3.4 Vinster för patienter och personal  
3.4.1 Ökad patientsäkerhet  
Sjuksköterskorna menade att patienterna är de stora vinnarna i flödesarbetet, framförallt ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv. 
”Det är fördel för patienten så klart och det finns en otroligt stor vinst där, inte minst ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv för mycket av det man identifierar som risker i ett flöde berör 
många gånger patientsäkerhet." 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
 Sjuksköterskorna berättade att flödestavlan fungerat som ett verktyg att fånga upp, diskutera 
och få fram avvikelser som berör patientsäkerheten. 
”Vid tavlan på eftermiddagen försöker vi även fånga upp avvikelser som påverkar 
patienterna. På ett fredagsmöte så går vi sedan igenom avvikelserna och bedömer om det 
måste rapporteras i vårt avvikelsesystem eller om avvikelsen kan hanteras bättre på något 
annat sätt.” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Att avvikelserna diskuteras och hanteras dagligen gjorde också att man lade större vikt 
uppmuntrade till en hög patientsäkerhet berättade sjuksköterskorna.   
”Eftersom vi går igenom avvikelser varje dag gemensamt så uppmuntras det liksom att vi har 
en hög patientsäkerhet. Det visar liksom på något sätt att alla avvikelser tas på allvar och ska 
om möjligt försöka åtgärdas.” 
(Informant nr 5, sjuksköterska, slutenvård). 
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3.4.2 Ökad patientdelaktighet 
En annan vinst för patienterna var att flödesarbetet medförde ökad patientdelaktighet. En 
sjuksköterska berättade att de på hennes arbetsplats, i och med flödesarbetet, har involverat 
patienterna så att de blivit delaktiga i den dagliga ronden, varit med och hört diskussionerna 
och således kunnat vara med och påverka besluten som tagits.  
“Patienterna är delaktiga i många av besluten som tas eftersom att man inte har en rond där 
man sitter ner och diskuterar patienten utan patienten är faktiskt med i diskussionen.” 
(Informant nr 5, sjuksköterska, slutenvård). 
 
En annan sjuksköterska berättade att man på hennes klinik hade infört en veckoutvärdering 
där man varje vecka jämförde personalens upplevelse av veckan med patienternas 
upplevelser, vilket inhämtades genom en enkätundersökning. På så sätt fick de med 
patienternas perspektiv i utvärderingen. Enkäten innehöll också frågor om huruvida 
patienterna kände sig delaktiga i sin vård eller inte. De gavs möjlighet att förklara varför de 
kände som de gjorde.  De kunde också ge förslag på hur de skulle kunna bli mer delaktiga i 
sin vård vilket lett till ett förbättringsarbete på kliniken. 
 
”Parallellt delar vi ut enkäter till alla patienter som går hem så varje torsdag så har vi ett 
flödesmöte där vi sammanställer veckans utvärderingar och sen mäter det emot 
sammanställningen av de här patientenkäterna då. Då får vi med patienternas perspektiv i det 
hela och kan då se vissa tydliga saker, som att om arbetsbelastningen är hög så är ofta 
patienterna inte lika nöjda, patientsäkerheten brister etc.…….…och där har vi faktiskt fått 
upp ett förbättringsarbete vi jobbar med nu, många patienter svarade att de inte kände sig 
delaktiga och nu har vi formulerat om frågan för att få reda på varför patienten känner sig 
delaktig eller inte”. 
(Informant nr 5, sjuksköterska, slutenvård). 
 
3.4.3 Reflektion och utvärdering 
Att ha reflektion och utvärdering hade även andra vinster än en ökad patientsäkerhet enligt de 
intervjuade sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna menade att eftermiddagsreflektionen 
upplevdes som ett tillfälle där de kunde ventilera arbetsdagen och således inte tog med sig 
arbetet hem på samma sätt som man kanske skulle ha gjort annars. 
“Eftermiddagsmötet är bra för man får ventilera och tar inte med sig saker som hänt på 
jobbet hem på samma sätt.” 
(Informant nr 2, sjuksköterska, öppenvård).  
 
3.4.4 Bättre planering av dagen 
Sjuksköterskorna berättade att de upplevde att flödesarbete resulterat i en bättre planering av 
dagen, både när det gäller patienterna och personalen.  
 
”Det är en ”win-win-situation! Dessutom förstår inte många att den tid och energi man 
lägger ner oftast kommer tillbaka i vinning för både personal och patienter.” 
(Informant nr 1, sjuksköterska, slutenvård). 
 
Sjuksköterskorna menade att den förbättrade planeringen för patienterna indirekt också leder 
också till förbättrad planering för personal vilket resulterar i att arbetet flyter på bättre för alla. 
”Att jobba med flöden är naturligt tycker jag, man vill ju att allt flyter på så smidigt och bra 
för patienten men också för sin egen skull.” 
(Informant nr 3, sjuksköterska, slutenvård). 
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3.5 Syntes 
Sjuksköterskornas upplevelser av flödesarbete enligt LEAN var genomgående positiva trots 
att sjuksköterskorna upplevde att de hade begränsad kunskap om LEAN och/eller 
flödesarbete. En utbildning och/eller introduktion av något slag skulle kunna resultera i ökad 
kunskap och motivation bland sjuksköterskorna. För att bedriva flödesarbete krävs det 
förutom kunskap också tid samt en positivt inställd högsta ledning och en engagerad chef. 
Chefens engagemang är av mycket stor betydelse. Om dessa förutsättningar finns är det goda 
möjligheter att flödesarbete blir lyckat. Ett lyckat flödesarbete enligt LEAN genererar positiva 
effekter för såväl personal som patient. För personalen visar sig detta i form av ett tillfälle för 
reflektion och utvärdering samt en bättre planering av dagen. Den förbättrade planeringen 
påverkar givetvis också patienterna. För patienterna såg man också att flödesarbete enligt 
LEAN genererade en ökad patientsäkerhet samt en ökad patientdelaktighet. 
 
4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 
Studien hade ett klart och tydligt fokus då den syftade till att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av flödesarbete enligt LEAN inom kirurgisk verksamhet. Metoden som valdes för 
intervjustudien, en kvalitativ intervjustudie, lämpar sig väl vid studier där syftet är att fånga 
människors upplevelser (Kvale, 2009). Graneheim & Lundman (2003) menar att det ökar 
studiens credibility om deltagare med olika erfarenheter väljs ut, då det ökar möjligheterna att 
belysa forskningsfrågan från en mängd olika aspekter. Urvalet av informanter till denna studie 
baserades på frivillighet vilket omöjliggjorde variation av deras erfarenheter att arbeta med 
flödesarbete. I det avseendet kanske det då hade varit bättre att inkludera sjuksköterskor på 
annat sätt. De sex sjuksköterskorna som intervjuades var dock i olika åldrar, hade olika 
erfarenheter då de arbetade på olika kliniker inom kirurgisk verksamhet, hade olika lång 
arbetslivserfarenhet samt arbetade i både öppen- och slutenvård. Detta resulterade i en 
variation av svaren vilket stärker studiens credibility. Något som minskar studiens credibility 
är dock att samtliga deltagande sjuksköterskor i studien var kvinnor vilket ur ett 
genusperspektiv gör att det manliga perspektivet på forskningsfrågan saknas. Något annat 
som tyvärr också minskar studiens credibility var att majoriteten av de intervjuade 
sjuksköterskorna hade en uppenbar positiv grundsyn till flödesarbete enligt LEAN. Detta blev 
tydligt när sjuksköterskorna som intervjuades hänvisade till andra sjuksköterskor som 
negativa, vilket visade att ett det finns en grupp sjuksköterskor med negativ syn på LEAN 
som inte finns representerade i studien. De få antalet deltagare, sex stycken, skulle kunna ses 
som något som minskar studiens credibility men enligt Graneheim & Lundman (2003) är det 
viktigaste mängden data som kommer fram efter analysen. I denna studie har det kommit 
fram en stor mängd data med god kvalitet och resultatet av intervjustudien visade att 
sjuksköterskorna till stor del hade liknande upplevelser av flödesarbetet. Underlaget kan 
således bedömas som tillräckligt stort för att kunna besvara forskningsfrågan. 
 
Valet av analys lämpar sig även det väl för att besvara forskningsfrågan då en kvalitativ 
innehållsanalys är en väletablerad analysmetod inom omvårdnadsvetenskaplig forskning som 
lämpar sig vid kvalitativa intervjustudier (Kvale, 2009). Graneheim & Lundman (2003) 
menar dock att ett kritiskt moment vid kvalitativ innehållsanalys är valet av de mest passande 
meningsbärande enheterna. Ett annat kritiskt moment vid manifest innehållsanalys, som 
användes i denna studie, är risken för tolkning och därmed ett förlorande av den 
grundläggande meningen. För att undvika detta bör tillvägagångssättet för analys beskrivas 
väl samt illustreras för att styrka credibilty. Detta har gjorts i denna studie och presenteras i 
löpande text samt i tabeller under analys och resultatkapitlen. Ett annat kritiskt moment vid 
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kvalitativ innehållsanalys är hur väl kategorier och subkategorier täcker data på ett lämpligt 
sätt. För att visa på credibility krävs då att i resultattexten visa citat från den transkriberade 
texten, vilket görs i denna studie. Ett annat tillvägagångssätt för att stärka studiens credibility 
är att ha en dialog med andra forskare för att identifiera och diskutera oenigheter. I denna 
studie fördes en dialog med handledare, som gjorde en egen analys av två av intervjuerna. 
Resultaten från denna oberoende analys bekräftade de subkategorier och kategorier som 
presenteras i detta arbete. Det är värt att notera att handledaren inte är insatt i flödesarbete 
enligt LEAN. Detta styrker att förförståelsen hos undertecknad som genomfört studien och 
som arbetar med flödesarbete, inte påverkat analysen.  
 
När data sträcker sig över lång tid finns det en risk för inkonsekvens under datainsamlingen. 
Denna risk har minimerats i studien då data har samlats in under en begränsad, förhållandevis 
kort tidsperiod, vilket stärker studiens dependability. För att underlätta transferability 
(överförbarhet) är det av värde att ge en tydlig beskrivning av kontext där studien ägde rum 
och av urvalet (Granheim & Lundman, 2003) vilket görs i denna studie.  Studiens 
överförbarhet är dock begränsad då denna studie enbart berört kirurgisk verksamhet. Det kan 
dock diskuteras om resultatet kan vara överförbart till andra verksamheter då resultatet inte 
särskilt hänvisar till faktumet att sjuksköterskorna arbetat inom kirurgisk verksamhet utan mer 
till flödesarbete enligt LEAN generellt.  
 
4.2 Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att flödesarbete innebar en vinst för patienterna. 
Ekman (2014) har rapporterat att patienter upplever att fokus för hälso- och sjukvård ligger 
mer på organisationsnivå än på personnivå. Fynd i denna studie visade dock att flödesarbete 
inte enbart fokuserar på processer på organisationsnivå utan också att vårdpersonalen vid 
flödesarbete lägger vikt vid att försöka se personen bakom patienten och hens värderingar. De 
beskrev att flödesarbetet resulterat i att patienterna t.ex. fick delta i ronden med möjlighet att 
diskutera sin vård och vara delaktiga i sina beslut med läkaren och sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna beskrev också att patienternas perspektiv beaktades vid den gemensamma 
veckoutvärderingen och även förslag från patienterna efterfrågades hur de skulle kunna bli 
mer delaktiga i sin vård. Enligt McCormack (2010) är grunden för personcentrerad vård att 
patienten (personen) och dennes rätt till självbestämmande respekteras. Mot bakgrund av vad 
sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna förefaller personcentrerad vård kunna vara möjligt att 
tillämpa också i vårdverksamheter där personal arbetar med flödesprocesser enligt LEAN. 
Sjuksköterskorna berättade också att diskussioner vid flödestavlan fungerade som ett verktyg 
för att upptäcka avvikelser som berör patientsäkerheten. I detta avseende innebär flödesarbete 
också en vinst för patienterna. 
 
Flödesarbete genererade också positiva effekter för personalen. Sjuksköterskorna upplevde att 
med hjälp av flödesarbetet planerade det dagliga arbetet på ett bättre sätt samt att de berättade 
att eftermiddagsreflektionen vid flödestavlan fungerade som ett tillfälle för ventilation och 
reflektion vilket resulterade i att de inte tog med sig arbetet hem på samma sätt som tidigare. 
Detta fyller inte enbart en funktion som personalvård utan Angelöw (2010) menar att 
reflektion och utvärdering av dagen inte enbart leder till att personalen mår bättre, utan även 
ett lyckat utvecklingsarbete. Sjuksköterskorna berättade också att flödestavlan parallellt 
fungerar som förbättringstavla och att just förslag på förbättringar eller avvikelserapportering 
som leder till förbättringsförslag kommer fram vid eftermiddagsreflektionen vilket stämmer 
väl överens med Angelöw (2010).  
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De intervjuade sjuksköterskorna menade att kunskap och utbildning var en förutsättning för 
ett lyckat flödesarbete. Tidigare kvantitativa studier som gjorts har även de visat på att just 
kunskap och utbildning är en viktig faktor för lyckad implementering av LEAN (Al-Balushi 
et al 2014).  Något som de intervjuade sjuksköterskorna rapporterat om, som det även finns 
evidens för i tidigare kvantitativa studier (Al-Balushi et al 2014) samt organisationsteori 
(Angelöw, 2010) är behovet av en engagerad och kompetent chef i arbetet med flödesarbete 
enligt LEAN. De intervjuade sjuksköterskorna berättade och hade konkreta exempel på 
tillfällen där flödesarbete inte fungerat optimalt eller alls på grund av avsaknad av en 
engagerad chef och det gavs även exempel på det motsatta; där en engagerad chef gjort att 
sjuksköterskorna känt glädje och inspiration kring LEAN och flödesarbete. Angelöw (2010) 
menar att kunskap, visioner och mål gör att gemenskapen på arbetsplatsen ökar då det blir 
tydligt att alla strävar åt samma håll och det uppstår ett slags kollektivt konsensus. Med 
sjuksköterskornas berättelser som underlag stämmer detta väl överens med Angelöw (2010).  
 
5. Slutsats 
Vissa delar av flödesarbete enligt LEAN kan vara förenligt med personcentrerad omvårdnad. 
Den ökade patientdelaktigheten som visat sig vara ett resultat av flödesarbetet är ett exempel 
på att flödesarbete inte enbart har fokus på organisationen. Dock är personcentrerad 
omvårdnad ett komplext begrepp och det krävs mer studier för att kunna bekräfta att 
flödesarbete enligt LEAN och personcentrerad omvårdnad är förenligt. Intervjustudien 
antyder också att flödesarbete innebär fördelar för personalen i form av att sjuksköterskorna 
upplever att flödesarbete leder till en bättre planering av dagen samt att reflektionen på 
eftermiddag resulterar i att sjuksköterskorna kan ventilera och således inte tar med sig arbetet 
hem. Avgörande för att flödesarbetet ska fungera är dock en engagerad chef. Denna studie ger 
dock enbart en positiv bild av flödesarbete enligt LEAN då samtliga sjuksköterskor hade en 
grundläggande positiv inställning till flödesarbete. Fler studier behövs med selektivt urval av 
sjuksköterskor som inte är positivt inställda till flödesarbete enligt LEAN. 
 
6. Kliniska implikationer 
En rekommendation till verksamheter som planerar att implementera flödesarbete enligt 
LEAN på sin arbetsplats bör tänka på vikten av att ha en engagerad och driven chef. Om det 
saknas en sådan är risken stor att flödesarbetet blir misslyckat. Det är också av stor vikt att ge 
personalen kunskap om flödesarbete enligt LEAN för att personalen ska förstå syftet med 
införandet. En flödestavla kan användas i flödesarbetet för att dels fungera som en naturlig 
samlingspunkt för planering och reflektion men också för att ha en god översikt och göra 
personalen påmind om det pågående flödesarbetet.  
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Bilaga 1; Intervjuguide. 
 
(Introduktion. Förklaring av intervjustudiens syfte. Inhämtande av skriftligt samtycke) 
 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Hur länge på den här arbetsplatsen? 
 
Kan du berätta om hur ni arbetar med flödesarbete enligt LEAN på din arbetsplats? 
 
Kan du berätta hur du tycker att det fungerar att arbeta med flödesarbete enligt 
LEAN? 
 
Vilka fördelar ser du med flödesarbete enligt LEAN? 
  
 
Vilka nackdelar ser du med LEAN? 
 
Känner du att du som sjuksköterska använder ”flödes-tänket” i det dagliga 
omvårdnadsarbetet? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
Har du något mer du skulle vilja säga angående flödesarbete enligt LEAN och 
förbättringsarbete? 
 
(Avslutande av intervju). 
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Bilaga 2. Forskningsinformation. 
 
Skriftlig information om studie som undersöker sjuksköterskors upplevelser av 
förbättringsarbete med LEAN 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie som genomförs på kliniker inom 
kirurgisk verksamhet på Karolinska Institutet. Denna intervjustudie är ett examensarbete på 
magisternivå i omvårdnadsvetenskap vid Örebro Universitet med inriktning på 
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens organisationer.  
 
Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av förbättringsarbetet enligt 
LEAN. Forskning finns som utvärderat resultat av LEAN projekt men det saknas kunskap om 
hur det upplevs av personalen.  
 
Studien genomförs vid ett intervjutillfälle på ca 30-60 minuter. Du kan själv välja tid och 
plats för intervjun. Intervjun kommer att spelas in och skrivas av ordagrant. Insamlad data 
kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av de 
uppgifter du lämnat. Inga personuppgifter kommer att lagras i studien. Varken intervjun eller 
avskriften kommer att kunna härledas till enskild individ eller arbetsplats. Insamlad data 
kommer att förvaras inlåst. Resultaten från intervjustudien kommer att redovisas i ett 
examensarbete vid Örebro universitet och/eller eventuellt publiceras i en 
omvårdnadsvetenskaplig tidskrift.   
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång välja att 
avbryta ditt deltagande utan särskild förklaring. Önskar du mer information, kontakta 
handledare som är huvudansvarig för studien (se telefonnummer/ e-post adress nedan) 
 
 
 
Stockholm den XXXXXX 
 
Projektansvarig: 
Vanja Engvall, leg. sjuksköterska, student 
Tel 076-0504415, E-post: vanja.engvall@karolinska.se 
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Bilaga 3; Informerat samtycke 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien som avser att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av förbättringsarbetet enligt LEAN och samtycker härmed till 
deltagande. 
 
Stockholm den XXXXXX 
 
Underskrift: 
 
 
………………………………………………..……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


