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Problem Healthcare Institutions have decided to implement the principles of lean 

to improve and change their business. There is a debate about the extent 

to which lean should be adapted to different businesses. Further there are 

several authors who believe that lean must be implemented in full range 

for effect. In the public sector new management systems have emerged 

in recent decades and in many cases they have been influenced by 

management in the private sector. Several authors also argue that lean is 

a new approach to management and that Lean Management is different 

than traditional management. There is also a discussion about managers’ 

responsibility for the implementation of Lean Healthcare.  

 

Purpose The general purpose is to examine managers’ work in the 

implementation of Lean Healthcare. More specifically we examine the 

requirements that a manager faces in the implementation of Lean 

Healthcare. 

 

Question What are the requirements for managers implementing Lean Healthcare? 

 

Methodology We chose to do a case study on a division of Skåne University Hospital 

that started implementing Lean Healthcare 2007.  The method of our 

study consists of an observation, seven qualitative interviews and a 

questionnaire survey targeted at managers with different responsibility 

areas within the division. 

 

Results We have reached the conclusion that managers have both extended and 

new requirements to relate to in the implementation and work with Lean 

Healthcare. The extended requirements are for example that the manager 

has to be more distinct with assignments, have to work more together 

and encourage employees who have managed to improve their work. The 

new requirements of a successful manager is for example to follow up on 

projects and leanwork, create routines that favor lean and exercise more 

leadership than management working in accordance with lean. 
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Problematik Inom sjukvården har det blivit allt vanligare att implementera 

principerna för lean i arbetet med att utveckla och förändra 

verksamheten. Det finns en diskussion om i vilken utsträckning lean bör 

anpassas till olika verksamheter. Vidare menar flera författare att 

organisationer måste implementera lean fullt för att uppnå önskad effekt. 

Inom den offentliga sektorn har nya styrsystem växt fram under de 

senaste årtiondena och i många fall har de försökt att efterlikna 

managementkoncept från den privata sektorn. Författare menar att lean 

innebär en förändrad syn på beslutsfattande och en del menar att 

chefskap i samband med lean skiljer sig från traditionellt chefskap. Det 

finns även en diskussion kring vilket ansvar chefen har vid införandet av 

Lean Healthcare. 

 

Syfte Det övergripande syftet är att undersöka chefens arbete i och med 

implementering av Lean Healthcare. Närmare vill vi undersöka vilka 

krav som en chef ställs inför vid införandet av Lean Healthcare.  

 

Frågeställning Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? 

 

Studiens genomförande Vi valde att göra en fallstudie på en division på Skånes 

Universitetssjukhus som arbetat med Lean Healthcare sedan 2007. 

Metoden för vår studie var en observation, sju kvalitativa intervjuer samt 

en enkätundersökning som riktade sig till chefer med olika 

ansvarområden inom divisionen.  

 

Studiens resultat Vi har kommit fram till att chefen har såväl utökade som nya krav att 

förhålla sig till i och med implementeringen och arbetet med Lean 

Healthcare. De utökade kraven är exempelvis att det krävs att chefen är 

tydligare, kan samarbeta mer samt uppmuntra medarbetarna som lyckats 

förbättra verksamheten. De nya kraven en god chef måste arbeta med är 

exempelvis att följa upp projekt och arbete med lean, skapa rutiner som 

gynnar lean och utöva mer ledarskap än chefskap i arbetet med lean.  
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KAPITEL 1. INLEDNING 

Inledningsvis presenterar vi ett tankeväckande citat som belyser en diskussion som finns inom 

management. Därefter följer en bakgrundsinformation som förklarar uppkomsten av 

begreppet lean och vi redovisar även ett avsnitt som beskriver vårt ämne Lean Healthcare. 

Vidare problematiserar vi vårt valda ämne där vi tydliggör aktuella diskussioner och tidigare 

studier. Uppsatsens syfte, frågeställning och disposition kommer slutligen att redovisas i detta 

kapitel. 

 

I den mest välkända historiska modellen är ledarskap de få utvaldas domän. Inom 

de ramarna blir ett koncept, där många personer bidrar med ledarskap som krävs 

för att driva förändringsprocessen /…/ i bästa fall dåraktig. Även om du tror att du 

gjort dig av med den gamla modellen, så kommer du – om du har levt på planeten 

jorden under 1900-talet – förmodligen att ha den här elitistiska uppfattningen i 

bakhuvudet, vilket kan komma att påverka dina handlingar på olika sätt som du inte 

är medveten om. 

(Kotter, John P.1998:179) 

 

1. 1.  Från Taylorism till Lean Production 

Scientific Management även kallat Taylorismen är en teori som går ut på att effektivisera sin 

produktion med fokus på specialisering och centralisering. Frederick Taylor som är teorins 

skapare var verksam sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och han förespråkade standardiserat 

arbete och filosofin rätt man på rätt plats för att möjliggöra en effektivitet i hela 

produktionsprocessen. Denna teori är grunden till många system som används i 

industriföretag idag. Bland annat influerades Ford Motor Company i början av 1900-talet av 

Taylorismens principer och detta har sedan i sin tur påverkat japansk bilindustri (Liker 2009: 

176ff). 

 

Företagsledaren på Toyota, Eiji Toyoda, besökte Fords fabrik i Detroit år 1950 som på den 

tiden var den största och mest effektiva bilfabriken i världen. Toyoda identifierade 

framgångsfaktorer och kunde även se utvecklingspotential med Fords produktionssystem. 

Med den erfarenheten kunde Toyoda tillsammans med fabrikschefen Taiichi Ohno utveckla 

ett system som kom att kallas Toyota Production System (TPS) vilket grundas på principer 

som just-in-time och att eliminera icke värdeskapande aktiviteter (Liker 2009:22ff:40ff). 

Toyota fick stor framgång i och med detta och har sedan dess haft ett stort inflytande på andra 
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verksamheter då liknande system har uppfunnits. Ett exempel är Lean Production som 

introducerades i verksamheter över hela världen sedan början av 90-talet. Lean Production 

bygger på samma principer som TPS då grundtanken är att eliminera icke värdeskapande 

moment och att kontinuerligt förbättra arbetet (Womack et al. 2007). Utifrån Lean Production 

har sedan begrepp som Lean Thinking och Lean Culture uppkommit och även andra 

branscher än industritillverkning har applicerat principerna som syftar till värdeskapande och 

ständig utveckling i sina verksamheter. Beroende på vilken bransch det är innebär dessa 

värdeskapande moment och förbättringsarbete olika. Exempelvis inom sjukvården har lean 

blivit en strategi för att förbättra kvaliteten på deras verksamhet. Begreppet Lean Healthcare 

har uppkommit och det har blivit vårt fokusområde i denna uppsats. För att studera detta har 

vi gjort en fallstudie på en division på Skånes Universitetssjukhus (SUS).   

 

1. 2. Lean Healthcare 

Lean Healthcare bygger på samma principer som Lean Production och TPS. Inom sjukvården 

handlar det dock inte om produktion utan snarare om Lean Thinking, Lean Culture och Lean 

Management (Miller 2005). Med andra ord att skapa en filosofi, med grund i värdeskapande 

och ständig förbättring, som ska genomsyra allt arbete och alla beslut i verksamheten. De 

värderingar som ska fungera som principer är individuella för varje verksamhet då faktorer 

som bransch, profession och bakgrund är avgörande. Diana Miller från Institute for 

Healthcare Improvement skriver i artikeln Going lean in Health Care (2005) att lean syftar 

till att särskilja de aktiviteter i processen som skapar värde för patienten och ta bort de icke 

värdeskapande aktiviteterna. Fortsättningsvis menar hon att lean är ett sätt för företag att 

reducera deras kostnader, förbättra kvaliteten och effektivisera tiden som arbetsprocessen tar. 

Kortfattat kan lean beskrivas som /…/ using less to do more (Miller 2005:2) och utifrån 

principerna med lean skapas system som ska öka tillfredställelsen för både patienter, personal 

och övriga intressenter för verksamheten (Miller 2005). Begreppet Lean Healthcare innebär 

därmed att skapa en sjukvård som bygger på principer och system som syftar till 

värdeskapande utan onödiga moment för patienten. Strategichefen Magnus Lord berättar 

under en föreläsning på Malmös Universitetssjukhus den 31 mars 2010 att Lean Healthcare 

handlar om att behandla patienter i rätt tid sett ur patientens synvinkel och att se aktiviteterna i 

en sammanhängande serie och eventuellt även eliminera aktiviteter så att två blir en. Det 

handlar även om hur två aktiviteter interagerar vilket exempelvis kan vara remiss och 

remissvar. Ett annat exempel på en process inom sjukvården kan vara från den tid patienten 
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får sin diagnos till dess att behandlingen sker (se Bilaga 1 – Observation på Malmös 

Universitetssjukhus 2010-03-31). 

 

Lean Healthcare har blivit ett internationellt väletablerat begrepp inom sjukvården. Enligt en 

undersökning år 2009 i USA av American Society for Quality är det strax över 50 % av 

sjukhusen i undersökningen som implementerat lean i verksamheten (Hospitals & Health 

Networks 2010). Ett av de första sjukhusen att implementera Lean Healthcare var Virginia 

Mason Medical Center i Seattle, Washington som började med detta år 2002 (Miller 2005).  

 

1. 3.  Problematisering 

1. 3.1. Applicerbarhet inom sjukvården 

Det finns en diskussion huruvida Lean Production och TPS överhuvudtaget är applicerbart 

inom andra branscher än bilindustrin. Närmare kretsar diskussionen kring om det är lämpligt 

att jämföra människor med bilar. Professorerna Terry Young och Sally McClean (2009) 

menar att det finns två olika synsätt, då den ena sidan karaktäriseras av att Lean Healthcare 

kan hjälpa sjukvården att förbättras och utvecklas i takt med trender och förändringar i 

samhället medan den andra sidan ifrågasätter meningen med Lean Healthcare och diskuterar 

de stora svårigheterna med att implementera denna strategi i företag som inte är 

produktionsföretag. Deras slutsats är dock att det inte finns någon anledning att inte 

implementera Lean Healthcare med tanke på den rådande utvecklingen som fokuserar på 

processer, prestationer och värdeskapande (Young & McClean 2009). Även enligt professorn 

och grundare till Lean Enterprise Academy U.K. Daniel Jones och forskare Alan Mitchell 

(2006:23) har lean en positiv inverkan på verksamheter, /…/ the lean message is 100 per cent 

positive. Lean can improve safety and quality, improve staff morale and reduce costs – all at 

the same time. (Jones & Mitchell 2006:23). Miller (2005) menar att principerna för lean har 

gett positiva effekter på tjänsterna inom sjukvården. Vidare menar hon att först när lean 

implementerats fullt ut i en organisation resulterar det i en förbättrad produktivitet, 

kostnadsreduceringar, kvalitetsförbättringar samt tidseffektivitet.  

 

Det har publicerats en magisteruppsats som heter Kan Lean Healthcare vara den bit som 

saknas i den svenska sjukvårdens pussel? En studie av kommersiella modeller i svensk 

sjukvård från institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings Universitet 

där de studerat tre svenska sjukvårdsenheter och bland annat diskuterat Lean Healthcare i 

samband med andra kommersiella modeller. En av deras slutsatser är att lean hittills inte 
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implementerats fullt ut inom sjukvården och att modellerna som kommer från Lean 

Production måste anpassas till den enskilda verksamheten. De konstaterar även att 

leanfilosofin liknar andra kommersiella modeller som tagits från den privata sektorn vilket i 

sin tur även ställer krav på organisationsförändring (Forzelius & Skogeryd 2008). Två 

konsulter som arbetat mycket inom den offentliga sektorn med Lean Management, Andy 

Bagley och Eirian Lewis (2008), diskuterar vad lean egentligen handlar om och ifrågasätter 

om det är rätt att utgå ifrån just denna strategi för att förbättra sjukvården då många olika 

modeller redan beprövats i syfte att förbättra kvaliteten. Finns det verkligen en metod som kan 

lösa alla problem och skapa framgång oavsett bransch? Hur ska man inom sjukvården 

motivera att lean är bättre än tidigare beprövade metoder? Forskarna Tom Joosten, Inge 

Bongers och Richard Janssen (2009) är också kritiska till att implementera lean inom 

sjukvården då det bland annat krävs uthållighet och exceptionellt bra ledarskap för att lyckas. 

Vidare menar de att det inte finns några garantier och att det krävs mer forskning kring ämnet.  

 
1. 3.2. Utvecklingen inom offentlig sektor 

Hela den offentliga sektorn har förändrats och både styrning och organisationsstruktur har 

ifrågasatts. Ett samlingsbegrepp för denna förändring har blivit New Public Management 

(NPM) och Kate Mc Laughlin, Stephen P Osborne och Ewan Ferlie (2002) har samlat flera 

författares verk om detta ämne i boken New Public Management Current trends and future 

prospects. Ett kapitel är skrivet av Sandra Dawson och Charlotte Dargie som studerat 

sjukvården i Storbritannien och de menar att utvecklingen mot NPM började med reformer 

under 80- och 90-talet. De stora problemen med ineffektivitet och dålig kvalitet inom 

sjukvården ansågs oacceptabelt då det medförde ökade kostnader som finansierades med 

skattemedel. För att skapa en förändring inom sjukvården vände de sig till den privata sektorn 

där både effektivitet och kvalitet var högre. Detta medförde också att det krävdes både en ny 

styrning och organisationsstruktur. Denna förändring skedde världen över i länder med 

omfattande offentlig sektor och Sverige har inte varit ett undantag för denna utveckling 

(Laughlin et al. 2002, Dawson & Dargie1999). Enligt forskare Bo Hallin och docent Sven 

Siverbo har NPM medfört att offentliga sektorn likt storföretag i större utsträckning utsatts för 

konkurrens då villkoren för resursfördelning inom privat sektor har försökt att efterliknas. 

Vidare menar författarna att det primära problemet har gått från att vara bristande effektivitet i 

början av 90-talet till att i början av 00-talet snarare handla om resursbrist (Hallin & Siverbo 

2001).   
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1. 3.3. Tidigare publikationer med USiL som studieobjekt 

Det har skrivits flera uppsatser om Lean Healthcare där de haft Lunds Universitetssjukhus 

som studieobjekt då Lund haft denna strategi sedan 2007. En av de publicerade uppsatserna är 

en kandidatuppsats från Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet som heter 

Lean Healthcare - en fallstudie av framgångs- och riskfaktorer vid implementeringen av lean 

vid Universitetssjukhuset i Lund där de har studerat framgångs- och riskfaktorer i samband 

med implementering av lean på Lunds Universitetssjukhus och bland annat kommit fram till 

att det krävs en förändrad styrning där chefen är drivande i förändringsarbetet och motiverar 

och inspirerar medarbetarna (Bergström et al. 2010). Det har även publicerats en annan 

kandidatuppsats från samma institution som heter Lean Healthcare på USiL – en förändring 

mot lärande där de har studerat problem med att Lunds Universitetssjukhus ska bli en lärande 

organisation med hjälp av Lean Healthcare. De kommer fram till att det finns ett kulturellt och 

strukturellt motstånd och att systemet kräver att personalen intar nya roller. Det kulturella och 

strukturella motståndet de syftar till i uppsatsen är dels att läkare som profession har stor makt 

och även att strukturen inom sjukvården präglas av hierarki och toppstyrning. Lean innebär en 

förändrad syn på beslutsfattande då systemet utgår ifrån att förändring sker genom 

medarbetarna. Denna problematik synliggör den maktförskjutning som lean innebär och att 

chefer i större grad behöver goda ledaregenskaper än kunskaper kopplat direkt till deras 

profession (Johansson et al. 2009).  

 
1. 3.4. Chefens krav och ansvarsområden 

Det råder delade meningar om vem som har det avgörande ansvaret, chefer eller medarbetare, 

i verksamheter som arbetar med lean. David Mann (2009) som är fil.dr. och konsult har 

studerat Lean Management inom sjukvården och menar att ledarskapet är den felande länken 

vid implementering av lean. Han menar vidare att Lean Management skiljer sig mycket från 

traditionellt chefskap. Professorerna Zoe Radnor och Paul Walley (2008) ser lean som en 

filosofi och de menar att man inte ska fokusera på metoderna utan att man bör koncentrera sig 

på att utveckla en kultur som stödjer ett öppet klimat och ett kritiskt förhållningssätt hos alla 

medarbetare. Författarna skriver fortsättningsvis att det är grundläggande att urskilja de 

processer som organisationen är uppbyggd av. Att ha ett processtänk där man ser samband 

mellan aktiviteter inom organisationen och hur de i sin tur påverkar varandra för att 

personalen inom organisationen ska kunna förstå och hantera förändringar. De menar att 

verksamheter bör lära sig att /…/ walk before we try to run /…/ (Radnor & Walley 2008:19).  
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Joosten et al. (2009) diskuterar chefens ansvar och menar att det är dennes uppgift att 

förbättra och utveckla sin egen arbetskapacitet för att sedan kunna skapa en arbetsmiljö som 

gynnar interaktionen mellan personalen i företaget. Ann Esain, Sharon Williams och Lynn 

Massey (2008) har utifrån sin forskning kring Lean Healthcare kommit fram till att en 

förståelse för olika sätt att styra en organisationsförändring kan ge en större kunskap och 

förståelse för hur man bäst ska implementera och styra en leanförändring. De behandlar även 

mellanchefernas betydelse då det är viktigt att bestämma deras operationella och strategiska 

ansvar för att skapa system som länkar samman olika delar i företaget. Vidare är det viktigt att 

identifiera möjliggörande och hindrande faktorer för att kunna skapa en hållbar förändring 

(Esain et al. 2008).   

 

Vi kan konstatera att flera författare resonerar kring chefens ansvar vid implementering av 

Lean Healthcare (se t.ex. Joosten et al., Mann, Bagley & Lewis). Vidare finns det en 

diskussion kring ett behov av ett förändrat chefskap i och med Lean Healthcare vilket vi ser 

som en del av utvecklingen i dagens verksamheter, inte minst inom den offentliga sektorn (ex. 

NPM). Professor i pedagogik Per-Erik Ellström och Henrik Kock fil.dr. i pedagogik (2009) 

menar att det finns ett ökat intresse för produktions- och managementkoncept som betonar 

betydelsen av teamarbete och att organisera utifrån processer till skillnad från att organisera 

utifrån funktioner eller specifika aktiviteter och exemplifierar med bland annat Lean 

Production (Kock & Ellström 2009:51). De menar att det är ett nytt sätt att organisera och 

styra samt att chefen kan komma att behöva förändra sitt ledarskap. Vidare anser de att 

forskningen kring chefens förändrade ansvar är bristfällig då det nästan uteslutande finns 

teorier av normativ karaktär (Kock & Ellström 2009:162). Även Lord menade att chefer står 

inför en förändrad roll och förklarade vidare att det vuxit fram en väsentlig skillnad mellan 

chefskap och ledarskap. Vidare förklarade han att arbetet med Lean Healthcare bara kunde 

införas av cheferna och göras av medarbetarna (se Bilaga 1 – Observation på Malmös 

Universitetssjukhus 2010-03-31). Att det eventuellt krävs att chefer intar en förändrad roll i 

och med införande av Lean Healthcare finner vi intressant och tankeväckande. Vi vill i denna 

uppsats bidra med empiriskt material till hur det förändrade chefskapet ter sig i verkligheten 

för chefer som arbetar med Lean Healthcare.    
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1. 4.  Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka chefens arbete i och med implementering av Lean 

Healthcare. Närmare har vi valt att undersöka vilka krav som en chef ställs inför vid 

införandet av Lean Healthcare. För att uppnå vårt syfte har vi gjort en fallstudie på en division 

på Skånes Universitetssjukhus.  

 

1. 5.  Frågeställning 

 

Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? 

 

1. 6. Disposition 

Först presenterar vi vår teoretiska ram och vårt valda studieobjekt för att sedan motivera hur 

vi gått tillväga. Detta upplägg har vi valt då val av metod bygger på de teoretiska 

utgångspunkter vi valt. Vi anser att det är viktigt att ha den teoretiska förförståelsen innan vi 

presenterar hur vi gått tillväga. Studiens genomförande skapar i sin tur en förståelse för 

analysens upplägg där vi analyserar vårt teoretiska ramverk tillsammans med vårt insamlade 

empirimaterial. Avslutningsvis kommer vi att redovisa studiens slutsatser, diskussion, 

forskningsbidrag samt förslag till vidare forskning. För att skapa en översikt över denna 

disposition har vi även presenterat den i en modell på följande sida. 
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KAPITEL 2. TEORETISK RAM 

Inledningsvis redogör vi för en diskussion kring begreppen leadership och management och 

redovisar vår definition av begreppen. Vidare presenterar vi ett avsnitt som behandlar 

styrning utifrån funktioner och processer. Därefter behandlar vi fyra managementteorier som 

i olika utsträckning format organisationer sedan 90-talet. Dessa managementteorier är Lean 

Management, Knowledge Management, Change Management och Gränsöverskridande 

Ledarskap. Avslutningsvis har vi sammanfattat grunddragen i de valda managementteorierna 

i form av en modell.  

 

2. 1. Leadership vs Management 

Det har skett en utveckling av chefens roll i verksamheter och forskare skiljer mellan 

management och leadership vilka Kotter menar är två särskiljande och kompletterande sätt att 

agera. Vidare menar han att leadership handlar om att skapa en vision och definierar det som 

att få människor att arbeta efter den samt inspirera och motivera dem (Kotter 1998:33f). 

Fortsättningsvis förklarar han vikten av att arbeta med relationerna i verksamheter då 

utmaningen är att skapa förändringen och få personalen att agera ut efter den. Enligt Kotter är 

det vanligt att leadership förväxlas med management vilket innefattar att planera, budgetera 

och organisera, kontrollera, lösa problem och ta hand om personalfrågor (Kotter 1998:33f). 

Vidare menar Kotter att management är detsamma som administrativ ledning och denna 

ledning består av en uppsättning processer som får ett komplicerat system av människor och 

teknologi att löpa problemfritt. För att skapa en framgångsrik verksamhet krävs både 

leadership och management (Kotter 1999). 

 

It’s possible to have too much or too little of either. Strong leadership with no 

management risks chaos; the organization might walk right of a cliff. Strong 

management with no leadership tends to entrench an organization in deadly 

bureaucracy (Kotter 1999:10-11).  

 

Enligt John Seddon (2005), en flitigt anlitad konsult inom sjukvården, skiljer man i dagens 

verksamheter på beslut och arbete. En managers arbete är att ta beslut angående budget, 

standard, mål och liknande aktiviteter och därmed styra människor. Seddon (2005) menar 

dock att management borde baseras på att se helheten och istället styra de system som en 

verksamhet består av (Seddon 2005: xi ff). Enligt Seddon (2005) finns det ingen uttalad 

definition av leadership utan de flesta anser sig veta vad det betyder och ifrågasätter därför 
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ingen som pratar eller skriver om det. Han beskriver leadership som att influera människor 

och menar vidare att det inte har något med hierarki att göra (Seddon 2005:95ff). Enligt 

Seddon finns det ett behov av ett förändrat management och denna förändring börjar med 

chefens lärande tillsammans med de som människor som faktiskt gör det påtagliga jobbet 

(Seddon 2005:224). 

 

Enligt Ellström och Kock (2009) kan chefens nya roll ses som ett svar på förändrade 

organisatoriska förhållanden. De har utformat en modell över skillnader mellan 

byråkratisk/funktionell och processorganiserad organisationsform där de bland annat 

beskriver olika ledarskapsstilar. Den byråkratiska/funktionella ledarskapsstilen karaktäriseras 

av detaljstyrning, uppgiftsinriktning och är avpersonifierad och den processorienterade 

ledarskapstilen karaktäriseras av att vara stödjande, relationsinriktad och karismatisk 

(Ellström & Kock 2009:69). Vidare menar de att detta nya ledarskap är inriktat på att främja 

medarbetarnas delaktighet, engagemang och lärande (Ellström & Kock 2009:181).   

 
2. 1.1. Vår definition av leadership och management 

Det finns en problematik kring begreppen leadership och management då de har olika 

innebörd beroende på vem som använder dem. Vi vill därför tydliggöra hur vi resonerar kring 

och tolkar begreppen. Vidare väljer vi att översätta leadership som ledarskap och management 

som chefskap. Ledarskap syftar till att motivera och inspirera människor att utföra ett bra 

arbete. Vidare ser vi det snarare som en egenskap än en profession då detta är något som alla i 

en organisation kan ha mer eller mindre av. Begreppet chefskap ser vi som de arbetsuppgifter 

som är direkt kopplade till den professionella ställningen en person har i en verksamhet. 

Ansvarsområden kopplade till detta kan exempelvis vara att fatta beslut, planera och 

organisera.  
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2. 2. Styrning utifrån funktioner eller processer 

I början av 1900-talet uppkom behovet av en funktionsindelad organisationsstruktur då 

företagsledare, som exempelvis Henri Fayol, behövde kontrollera sina snabbväxande 

verksamheter. Detta sågs på den tiden som det enda rätta sättet att organisera en verksamhet. 

Professorn Peter Drücker menar att det krävs flera olika organisationsstrukturer som kan 

fungera parallellt med varandra. Vidare menar han att en verksamhet som har ett behov av att 

ha specialister inom olika områden måste vara organiserad utifrån funktioner. Fortsättningsvis 

argumenterar han för att hierarkier faktiskt finns av ett skäl då alla organisationer måste ha en 

ytterst ansvarig som kan fatta de avgörande besluten (Drücker 2000:11ff). 

 

Manager in the future will manage by process, not function (Davenport 1994:133). Det vill 

säga att chefer i framtiden kommer styra utifrån processer och inte endast se till enskilda 

funktioner eller aktiviteter. Enligt Professor i informationsteknologi och management, 

Thomas H. Davenport (1994), definieras en process som strukturerade aktiviteter som skapar 

en produkt eller tjänst till en kund eller marknad. Den har en början och ett slut samt 

definierad input och output. Allt i en process går att mäta och på så vis också förbättra. Det 

handlar till exempel om att mäta kostnad, tid, kvalitet och kundnöjdhet. Han menar att få 

företag kan definiera sina huvudsakliga processer och har svårt att bestämma hur 

processorienterade de vill vara. Detta skapar i sin tur en förvirring för chefer då de inte kan 

veta i vilken utsträckning de hindrar eller kompletterar varandra i sitt arbete (Davenport 

1994:134f).  

 

Professor Michael Hammer och konsulten James A. Champy (1995) studerade framgångsrika 

företag inom tjänstesektorn och fann att dessa företag hade liknande system och metoder som 

de designade utifrån kundens perspektiv(1995:5). Hammer och Champy forskar även de inom 

processorienterat management men använder begreppet Business Reengineering. Detta 

begrepp definieras som att förändra företaget från grunden och genomföra radikala 

processförändringar för att uppnå förbättringar och kunna mäta företagets prestationer, såsom 

kostnader, kvalitet, service och hastighet (Hammer & Champy 1995:32). De menar att företag 

som inte är processorienterade har stora problem då funktionsindelning bland annat skapar 

köer och fel som kan förbli oupptäckta under en lång tid. Problematiken uppstår i och med att 

personalen endast har ansvar för sitt område och ingen har därmed något övergripande ansvar 

för hela processer (Hammer & Champy 1995:29).    
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Howard Smith och Thomas Fingar (2003), båda aktiva inom näringslivet och flitigt anlitade 

föreläsare, definierar Process Management som att leda företaget med en avsikt att ständigt 

förbättra och optimera verksamheten. Trots att teorierna kring Process Management 

huvudsakligen är grundade på sunt förnuft menar författarna att det nu finns en större kunskap 

om hur det ska implementeras. Med Process Management kan företaget ta kontroll över 

interna processer genom att kommunicera och dela samma vision. Att tala samma språk 

hjälper företaget och dess intressenter att förbättra och optimera processer i företaget. Smith 

och Fingar (2003) menar fortsättningsvis att företag som tar sig an den teknologiska 

utvecklingen och det processorienterade chefskapet kommer bli de mest framgångsrika 

företagen i framtiden (Smith & Fingar 2003). 

 

2. 3. Lean Management 

En annan teori som också den grundas på att se till hela processer i verksamheter är Lean 

Management. Enligt Miller (2005) innebär Lean Management att använda sig av en ny 

filosofi för att styra processer, reducera kostnader, förbättra kvaliteten och leverera produkter 

och tjänster i tid. Vidare beskrivs denna filosofi som en managementstrategi som är 

applicerbar på alla organisationer då det kan liknas vid en förbättringsprocess. Alla 

verksamheter är sammansatta av processer eller olika delar som syftar till att skapa värde för 

mottagaren. Vad dessa processer består av för aktiviteter är olika för olika organisationer men 

att använda sig av Lean Management innebär att organisationer ständigt ska ifrågasätta vad 

som är värdeskapande och vad som kan förbättras (Miller 2005). Ett exempel på en sådan 

process som kan ifrågasättas vara värdeskapande kan vara den tid inskrivningen tar för 

patienter inom sjukvården (se Bilaga 1 – Observation på Malmös Universitetssjukhus 2010-

03-31).  

 

Likt Miller (2006)  menar även Bagley och Lewis (2008) att Lean Management innebär att 

kunna identifiera vad som är värdeskapande och eventuellt går att förbättra. Detta sätt att styra 

en verksamhet grundas på att skapa strategisk allians, ledarskap, handlande och engagemang. 

Lean Management ska inte ses som en stand-alone improvement activity utan som en 

integrerad del av Change Management och företagets strategi (Bagley & Lewis 2008:11).  

Joosten et al. (2009) betonar att Lean Management bygger på att alla medarbetare kan delta i 

arbetet kring att förbättra processerna i målet att bli en lean verksamhet då det är det de 

personer som faktiskt arbetar med dessa processer inom sjukvården som känner till arbetet 
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bäst. Det är dock chefens ansvar att kunna utveckla och förbättra sitt arbetsteam. För att kunna 

göra detta måste chefen skapa en miljö där de olika personerna i teamet kan interagera och 

samarbeta då ingen person kan uppnå förändring på egen hand (Joosten et al. 2009). Även 

Miller resonerar kring att chefen när denne tillämpar Lean Management måste skapa en miljö 

som gynnar principerna för lean och detta innebär att det ska vara accepterat att göra misstag, 

sträva efter mål och att uppmuntras till att sikta mot stjärnorna (Miller 2005:4). 

 

Enligt Mann (2009) innebär Lean Management att överbrygga gapet mellan arbetsmetoder 

och filosofi. Chefens arbete har en stor betydelse för att kunna implementera lean och det är, 

enligt Mann (2009), Lean Management som skiljer de som inte lyckats skapa en lean 

organisation från de som lyckats. Mann (2009) sammanfattar chefens medverkan till att leda 

organisationen med målet att bli en lean verksamhet, det vill säga att eliminera aktiviteter som 

inte skapar värde för mottagaren av tjänsten, i fem steg. Det första steget är att utveckla och 

införa strukturer och processer som underlättar arbetet och medför till att överbrygga interna 

gränser. Det andra steget är att omvandla filosofin till verklighet och stödja och utveckla nya 

beteenden och sedvänjor. Det tredje steget är att skapa förutsättningar för att lean ska bli en 

långsiktig och hållbar utveckling. I det fjärde steget bör man etablera fler processorienterade 

åtgärder och underhålla tidigare identifierade processer. Det femte och sista steget är när hela 

organisationskulturen genomsyras av värdeskapande och där medarbetarna är öppna för 

ständig utveckling (Mann 2009). Enligt Mann måste detta processorienterade management bli 

en del av organisationens strategi och angreppssätt för att verksamheten ska bli framgångsrik 

och successivt präglas av ett tänk som bygger på ledarskap och lean.  Vidare resulterar detta i 

en organisation där denna strävan efter perfektion kan förklaras som /…/ the way we do things 

here /…/ eller Lean Culture (Mann 2009:26). 
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2. 4. Change Management 

För att kunna förändra en verksamhet krävs det chefer som leder utvecklingen. Kotter har 

utformat åtta steg som hanterar den komplicerade och tidskrävande processen en chef måste 

arbeta med vid en förändring (se fig. 2:1).  

 

1. Att skapa ett 

angelägenhetsmedvetande. 

Majoriteten av medarbetarna måste ha en förståelse för 

syftet med förändringen. Det är i denna fas viktigt att 

diskutera och uppmärksamma personalen på de 

problem som finns i verksamheten.  

 

2. Att skapa den 

vägledande koalitionen. 

För att vägleda medarbetarna bör det skapas en grupp 

som har befogenhet att leda förändringen. 

3. Att utveckla en vision 

och en strategi. 

Denna vision skapar en riktning för medarbetarna och 

strategin ska fungera som en vägvisare till målet. 

 

4. Att förmedla 

förändringsvisionen. 

I detta stadium bör visionen förmedlas till alla 

medarbetare genom flera kommunikationskanaler vid 

upprepade tillfällen. 

 

5. Att ge befogenheter för 

handlande på bred bas. 

I detta steg i förändringsprocessen handlar det om att ta 

bort hindrande aktiviteter, förändra hela system och 

strukturer samt uppmuntra till kreativitet bland alla 

medarbetare. 

 

6. Att skapa kortsiktiga 

vinster. 

Det är i denna fas viktigt att visa på resultat av 

förbättringar för att skapa trovärdighet i 

förändringsprocessen. Även belöningar till de som gjort 

förändringen möjlig är av stor vikt.  

 

7. Att befästa vad som 

uppnåtts och att producera 

fler förändringar. 

Syftet är att öka förändringskraften och skapa en mer 

genomgående förändring samt sätta igång fler projekt. I 

denna fas kan man behöva anställa personer till nya 

tjänster som gynnar förändringsprocessen. 

 

8. Att förankra de nya 

inställningarna i 

företagskulturen. 

I denna fas spelar ledarskapet en stor roll och det är 

även viktigt att betona samband mellan förändringen 

och den pågående framgången.  

 

Fig. 2:1 Åttastegsmodellen 

(Fritt efter Kotter 1998:29) 

  

De första fyra stegen i Kotters modell karaktäriseras av aktiviteter som skapar förutsättningar 

för att få med sig så många som möjligt i förändringsprocessen. De följande tre stegen, fem 
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till sju, syftar till att skapa handlingskraft och till exempel förändra hela processer eller 

grundläggande system. När förändringsprocessen nått fram till det sista steget har 

förändringen blivit integrerad i företagskulturen och kulturella värderingar bland 

medarbetarna går väl ihop med den önskade visionen (Kotter 1998). Den viktigaste kraften 

för förändring är ledarskap och att chefen måste kommunicera företagets vision och strategi 

samt förmedla denna till medarbetarna så att alla strävar åt samma håll och tillsammans 

överkommer hinder i strävan att nå målen med visionen (Kotter 1999:10f).  

 

2. 5. Knowledge Management 

Professor Ikujiro Nonaka har utformat en modell som heter Organizational Knowledge 

Creation Process där han presenterar processen för lärande inom en organisation. En del av 

denna modell anger möjliggörande egenskaper (se fig. 2:2) och dessa är intention, kaos, 

självstyrande, ge utrymme för eftertänksamhet, överlappa arbetsuppgifter och kompetenser 

samt skapa variation av villkor. För att styra en lärande organisation utgår Nonaka ifrån tre 

principer vilka är att skapa kreativt kaos, skapa ett överskott av viktig information, 

affärsaktiviteter och ledningsansvar i verksamheten samt att konstruera system och kanaler 

som kan hantera informationsflödet som uppstår i organisationen (Nonaka 1994).  

 

Fig. 2:2 Organizational Knowledge Creation Process 

(Efter Nonaka 1994:27, använder endast Enabling Conditions) 

 

Nonaka (2007) menar att lärande och kunskap har stor betydelse i dagens verksamheter. 

Japanska företag såsom Honda och Canon sätter värdesätter kunskap och lärande vilket ska 

genomsyra hela företaget. Detta framgångsrika japanska koncept har sedan företag världen 
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över försökt att kopiera. Det är dock lättare sagt än gjort och Nonaka menar att ett företag bör 

överväga att förändra hela system, strukturer eller sätt att organisera medarbetare och 

arbetsprocesser för att gynna en lärande organisation. Det handlar till exempel om nya roller 

och ansvar samt organisationsstruktur (Nonaka 2007).  

 

Mary M. Crossan professor i affärspolitik, professor Henry W. Lane och docent Roderick E. 

White (1999) har även en de skapat en modell för en lärande organisation där de beskriver 

lärande som fyra processer i tre olika nivåer inom organisationen (se fig. 2:3). 

 

Fig. 2:3 Learning/Renewal in Organization: Four Processes Trough Three Levels 

(Efter Crossan et. al. 1999:525) 

 

För att styra dessa processer som handlar om att initiera, interpretera (förklara), integrera och 

institutionalisera lärande måste organisationen möjliggöra informationsflödet och centralt i 

modellen 4I är både feed-forward och feedback. Denna modell för hur en lärande organisation 

ska fungera sätter stora krav på chefen. Detta i och med att det krävs en förmåga att arbeta 

över flera nivåer och vara vaksam på omgivande reaktioner i arbetet med de fyra processerna 

(Crossan et al. 1999).  
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2. 6. Gränsöverskridande ledarskap 

Ledarskapet spelar en stor roll i det gränsöverskridande arbetet och det är inte ett traditionellt 

chefskap som utövas utan ledarskapet ses som en funktion där flera personers erfarenhet och 

kunskap möts. Det är ingen formell makt som styr arbetet utan värdet skapas genom dialog 

och möten med varandra. Det gränsöverskridande arbetet kan vara utmanande då det kräver 

att verksamheten vågar agera utan att vara försäkrade om resultatet innan. Att hantera 

relationer och reaktioner från verksamhetens intressenter blir även en central del. Arbetet är 

indelat i tre ledarskapsroller vilka är initiera och etablera, driva och utveckla samt stödja och 

underlätta vilket illustreras i figur 2:4 (Persson & Westrup 2007:75ff).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fig. 2:4 Gränsöverskridande ledarskap  

(Efter Persson & Westrup 2007:76) 

 

Initiera och etablera inleds med ett stadium där en entreprenör ser möjligheter att arbeta på ett 

annat sätt för att lyckas öka effektiviteten. Denna personal har starka drivkrafter att förändra 

och utveckla verksamheten. Utmaningen är att delge och motivera sin idé främst till ledningen 

men även den övriga verksamheten. Därefter ligger fokus på att skapa gemensamma mål för 

verksamheterna vilka måste kunna omformuleras i det praktiska handlandet. För att hela 

organisationen ska vara tillfreds med utvecklingen är det viktigt att skapa en dialog och 

inspirera medarbetarna (Persson & Westrup 2007:77ff).  

 

I rollen driva och utveckla är det fokus på att skapa engagemang och ett öppet klimat för att 

uppmuntra en dialog. Det krävs även att ledarskapet möjliggör och stimulerar till att kunskap 

artikuleras, dokumenteras och sprids. För att övertyga de övriga medarbetarna är det viktigt 
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att visa på samband, effekter, vinster och resultat vilket bör göras på ett mätbart sätt för att 

öka förståelsen (Persson & Westrup 2007:81ff).  

 

Den sista rollen benämns stödja och underlätta vilken förklarar vikten av att ha välfungerande 

struktur och styrsystem vilket i sin tur syftar till att stödja och underlätta det 

gränsöverskridande arbetet.  Det är även i denna fas viktigt att skapa utrymme för dialoger 

mellan personalen och övriga intressenter då detta arbetssätt kräver att alla tror på systemet.  

Arbetet bör även belönas och visualiseras i ett större perspektiv för att skapa en större 

förståelse och engagemang hos den berörda personalen (Persson & Westrup 2007:84ff).  
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2. 7. Sammanfattning av de olika managementteorierna 

Grunddragen i processorienterat ledarskap är att; ständigt förbättra och optimera 

verksamheten, kontrollera interna processer och att kommunicera och dela samma vision. Här 

nedan kommer en kort presentation av de fyra managementteorierna vi valt att utgå ifrån och 

här vill vi visa de olika steg eller roller som processorienterat ledarskap kan innebära (se fig. 

2:5). 
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Fig. 2:5 Översiktsmodell managementteorier 
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KAPITEL 3. PRESENTATION AV STUDIEOBJEKT 

I detta kapitel ger vi en övergripande presentation av vår valda fallstudie. Vi redovisar även 

en förteckning över hur organisationen är uppbyggd. 

 

3. 1. Skånes Universitetssjukhus  

Lunds sjukhus startades år 1768 och blev universitetssjukhuset (USiL) år 1993. Detta var 

något tidigare än Malmö som grundades 1896 och omgjordes till universitetssjukhus (MAS) 

år 1994. Båda sjukhusen växte successivt i takt med att behovet blev allt högre. År 2010 

skedde en sammanslagning av de båda sjukhusen som nu kallas för Skånes 

Universitetssjukhus (SUS). Skånes Universitetssjukhus är det tredje största 

universitetssjukhuset i Sverige. Sjukhusets tre fokusområden är att bedriva en hög kvalitativ 

sjukvård, utbildning och forskning. Sjukhusets forskning betyder mycket för regionen 

samtidigt som de har hela världen som arbetsfält. De 12 500 medarbetarna som arbetar på 

sjukhuset är med deras stora engagemang och kompetens en av de viktigaste tillgångarna. 

Syftet med sammanslagningen var att få en ökad konkurrenskraft ur både nationellt och 

internationellt perspektiv. Tanken är att sjukhusens medarbetare ska se möjligheter och ta till 

vara på varandras starka sidor för att på så sätt skapa synergieffekter. Sammanslagningen 

innebar även att SUS integrerades med den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och 

Universitetsmedicinsk Centrum Skåne (UMCS) bildades (om skånes universitetssjukhus, 

skane.se/sus). 

I Sverige var USiL de första att implementera Lean Healthcare år 2007 och sedan 

sammanslagningen med MAS år 2010 arbetar även de med Lean Healthcare. På SUS arbetar 

man med Lean Healthcare utifrån två principer: att fokusera på snabba och smidiga 

patientflöden och att bygga strukturer så att sjukhusets team själva kan förbättra sina 

arbetssätt kontinuerligt (vår verksamhetsfilosofi, skane.se/sus). 
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3. 2. Organisationsschema 

Figuren 3:1 illustrerar hur Skånes Universitetssjukhus är uppbyggt. Högst upp i 

organisationen finns sjukhusledningen och under denna finns det ett flertal staber med 

specialistkunskap inom olika områden. Divisionerna består av kliniker och avdelningar men 

har även kompetens inom områden såsom ekonomi, HR och kommunikation. 

 

Fig. 3:1 Organisationsplan SUS 

(Fritt efter Organisationsplan, skane.se/sus) 
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KAPITEL 4. STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel ämnar klargöra och förklara hur vi kom fram till vårt valda studieområde.  

Vidare kommer en redogörelse för det teoretiska angreppssättet vi använder oss av. 

Följaktligen beskrivs vilka metoder vi använt för att samla in vår empiri samt hur denna 

process sett ut. Vidare berör vi hur vi gått till väga för att sammanställa och använda oss av 

det insamlade materialet och slutligen reflekterar vi över studiens trovärdighet. 

 

4. 1. Ämnesval 

Under vår utbildning har det varit mycket fokus på ledarskap och organisation och vi har ofta 

berört betydelsen av organisationskultur och intern kommunikation som nyckeln till 

framgång. Vi närvarade vid en föreläsning där personer som studerat Service Management 

och Strategisk Kommunikation berättade om sina nuvarande arbeten. Där deltog en person 

som nu arbetar på SUS som kommunikationsutvecklare. Hon berättade om hur 

tillfredställande och inspirerande det var att arbeta inom sjukvården. Vidare berättade hon att 

hennes arbete innefattade kommunikation i samband med införandet av Lean Healthcare. 

Begreppet lean var något som vi kände igen ifrån tidigare kurser och idén om att undersöka 

Lean Healthcare närmare väcktes. Efter föreläsningen började vi undersöka vad som skrivits 

om ämnet tidigare och vi märkte ganska snabbt att det fanns en tydlig diskussion huruvida ett 

system som lean, vilket är utformat efter näringslivet, kan översättas till sjukvårdsbranschen.  

 

4. 2. Teoretiskt angreppssätt 

Då det fanns en del tidigare forskning och uppsatser kring ämnet Lean Healthcare valde vi att 

använda oss av dessa som underlag för vår uppsats. Vidare har vi byggt vår uppsats på ett 

flertal managementteorier och vår studies utgångspunkt kan därför till stor del ses som 

deduktiv. Ett deduktivt arbetssätt karaktäriseras av att man utgår ifrån teoretiska slutsatser och 

allmänt vedertagna principer (Patel & Davidsson 2003:23) vilket vi i den inledande delen av 

vår studie gjorde. För att hitta vår utgångspunkt sökte vi artiklar och annan relevant 

information gällande Lean Healthcare på exempelvis elin@lund, lovisa och uppsatser.se och 

använde oss av sökord som lean, Lean Healthcare, Management och Leadership. Vi fann det 

särskilt intressant att det återkommande var fokus på chefen och de krav som är kopplat till 

denne vid införandet av Lean Healthcare. Forskare har uppmärksammat behovet av ett 

förändrat chefskap men få redogjorde för vad det förändrade chefskapet i samband med Lean 

Healthcare innebar. Vi upptäckte att det fanns relativt lite forskning kring chefskap i samband 
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med Lean Healthcare. Detta resulterade i att vi sökte teorier som vi ansåg kunde kopplas till 

Lean Management.  

 
4. 2.1. Val av teorier 

Valet av dessa teorier grundas på våra studier inom Service Management där vi under tidigare 

kurser tagit del av teorier kring management. Vi ser Lean Management som en 

processorienterad managementteori och utifrån det valde vi att studera andra 

managementteorier med liknade grundtankar. Teorierna om Lean Management och Process 

Management skapar en utgångspunkt som vi sedan jämför med olika modeller inom teorierna 

Knowledge Management, Change Management och Gränsöverskridande Ledarskap för att på 

ett systematiskt vis hantera vår empiri. Valet av teorin Knowledge Management gjordes då 

lean handlar om att ständigt förbättra verksamheten och lära sig ett nytt sätt att tänka och 

arbeta. Change Management valde vi då lean kan ses som en förbättringsprocess och 

utveckling som till stor del också innebär förändring. Valet av teorin Gränsöverskridande 

Ledarskap gjordes då vi anser att Lean Management, som grundas på att synliggöra 

värdeskapande aktiviteter eller processer, kan innebära att organisationer behöver skapa en 

struktur som möjliggör arbete över interna gränser. Detta arbetssätt var även något som 

Magnus Lord beskrev som en nödvändighet då han menade att det var kostsamt för 

sjukvården att endast se till enskilda enheter vilket inte var värdeskapande för patienterna som 

ofta hänvisades till olika avdelningar. Vidare förklarade han att det var viktigt att se över 

interna verksamhetsgränserna då de olika verksamheterna skapade konsekvenser för varandra 

(se Bilaga 1 – Observation på Malmös Universitetssjukhus 2010-03-31). Dessa teoretiska 

utgångspunkter blev en grund för vår empiriska undersökning då syftet med uppsatsen var att 

undersöka chefers arbete i och med implementeringen av Lean Healthcare och vilka krav som 

ställs på chefer i och med detta. Vi är medvetna om att de managementteorier vi valt till stor 

del är normativa men att det ändå skapat olika utgångspunkter som exempelvis chefskap i 

samband med lärande eller chefskap i samband med en förändring. Detta har lett till att vi fått 

en bredd i vår analys om krav på chefer då vi jämfört olika teorier och synsätt med varandra.  

 

Det fjärde och sista avsnittet Lean Management – från chef till ledare? i vår analys behandlar 

vi det förändrade chefskapet i samband med införande av Lean Healthcare. Detta avsnitt 

ämnar summera och återkoppla till teoretiska resonemang som menar att chefens ansvar och 

krav har förändrats. Vi problematiserar det förändrade chefskapet genom att belysa dessa 

resonemang i samband med vårt mer praktiskt inriktade empiriska material över chefernas 
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arbete. Syftet med detta avsnitt är att kunna urskilja mer generella slutsatser gällande krav på 

chefer och i till viss del återkoppla till slutsatser från tidigare avsnitt i analysen. I uppsatsen 

använder vi både begreppen krav och ansvar. Detta val har vi gjort då vi anser att det krävs en 

förståelse för chefens ansvarsområden för att sedan kunna urskilja mer specifikt vad kraven 

är, vilket även är våra slutsatser. 

 

Enligt Gummesson har forskare inom managementområdet oftast inte någon erfarenhet av att 

arbeta som chef i ett företag och har därför ingen förkunskap eller praktisk erfarenhet om 

management generellt. En managementkonsult däremot har ofta fått insyn i olika 

verksamheter och har därför förståelse och förkunskaper om management. (Gummesson 

2000) Att vi använt oss av böcker som är skrivna av konsulter i ämnet Lean Healthcare och 

Lean Management kan därför anses vara ett bra komplement till de teorier som kommer från 

professorer eller forskare. Att vi själva inte har någon chefserfarenhet kan naturligtvis 

avspeglas i våra resonemang men då vi är medvetna om detta tror vi inte att det ska påverka 

vår studie i någon större utsträckning. Förkunskaper kan dock hindra ens förmåga att se 

situationer med objektiva ögon (Gummesson 2000). I detta avseende är det positivt att vi inte 

hade de förkunskaperna då vi kan bidra med nya tankar kring chefernas verklighet. 

 

4. 3. Val av metod 

Vår empiriska undersökning, bestående av metoderna observation, intervju och 

enkätundersökning, är av kvalitativ karaktär då vi ville få en djupare insikt och förståelse för 

respondenternas svar (jfr Bryman 2007:33ff). För att få en inblick i hur arbetet med Lean 

Healthcare såg ut på SUS deltog vi i en föreläsning som hölls av SUS strategichef, Magnus 

Lord. Denna föreläsning var ämnad för de som var intresserade av ämnet Lean Healthcare 

vilket var allt från sjukhusets personal till studenter och privatpersoner. Genom denna 

föreläsning fick vi kunskap om arbetet kopplat till lean på ett sjukhus vilket i en inledande fas 

av vår studie var utmärkt för att skapa en förförståelse. Denna föreläsning fungerade som en 

observation (Patel & Davidsson 2003:87ff) då vi gjorde fältanteckningar som resulterade i en 

beskrivning som vi valt att redovisa i en bilaga (Se Bilaga 1 – Observation på Malmös 

Universitetssjukhus 2010-03-31). 

 

4. 3.1. Vårt urval 

För att kunna göra en avgränsad studie av hur chefer arbetar valde vi att fokusera på en 

division på SUS. Vi valde att intervjua sju personer i ledningsgruppen på divisionen för att få 
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olika synpunkter angående deras krav vid införande av Lean Healthcare. Det var 

divisionschefen, tre klinikchefer, ekonomichefen, HR-chefen och kommunikationschefen. 

Även om deras formella titel inte alltid var chef väljer vi att benämna dessa personer som 

chefer då deras arbete bestod av chefsuppgifter. Cheferna i fråga har inom olika områden 

ansvar för divisionen och dessa är ekonomchefen vars formella titel är divisionscontroller, 

HR-chefen vars formella titel är HR-ansvarig och kommunikationschefen vars formella titel 

är kommunikationsutvecklare. Då den divisionen vi studerat fortfarande inte har 

implementerat Lean Healthcare fullt ut i verksamheten valde vi att utföra intervjuerna med 

divisionens ledningsgrupp. Detta val gjorde vi eftersom vi förutsatte att de hade mest 

kunskaper om principerna för lean. För att få ytterligare empiriskt material om chefers arbete 

och krav i och med införandet av Lean Healthcare valde vi även att göra en mindre 

enkätundersökning. Denna enkätundersökning valde vi att genomföra på kliniker inom samma 

division men riktade oss till avdelningschefer då vi ansåg att det var viktigt att även få deras 

syn på leanarbetet. Utöver föreläsning, intervjuer och enkätundersökning har vi även använt 

oss av SUS webbsida (skane.se/sus) där arbetet med Lean Healthcare finns väl dokumenterat.  

 

Vårt urval för enkätundersökning kan liknas vid ett strategiskt urval (Trost 2007:33) då vi 

riktade oss till utvalda personer. Att göra en sådan riktad undersökning är enligt Trost (2007) 

endast representativt för den enheten i ett visst sammanhang och blir på så vis inte grund i 

statistisk mening. Vi är medvetna om att urvalet som består av 23 chefer på olika kliniker 

inom divisionen inte är statistiskt representativt men väljer ändå att använda oss av 

undersökningens resultat till viss del då denna undersökning bidrar med ytterligare en 

infallsvinkel av vårt studieobjekt. 

 

4. 3.2. Fallstudie som metod 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med en undersökning på en avgränsad grupp, även 

kallat fallstudie, att få ett helhetsperspektiv och samla in så mycket information som möjligt 

om den avgränsade gruppen. Vidare menar de att en fallstudie är en användbar metod för att 

undersöka processer eller förändring (Patel & Davidsson 2003:54). Att vi valde att utföra vår 

undersökning på en division var för att kunna få så mycket information som möjligt om en 

avgränsad grupp. Införandet av Lean Healthcare handlar om förändring inom organisationen 

och även det gjorde att vi ville använda oss av en fallstudie. Vi var dock begränsade i vårt 

urval då vi ville ha information från kliniker som arbetat med Lean Healthcare sedan 
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införandet 2007. I divisionen fanns även kliniker som inte arbetat med Lean Healthcare och vi 

valde medvetet att inte genomföra undersökningen på dessa kliniker.  

 

4. 4. Genomförande  

En person i ledningsgruppen på den valda divisionen hjälpte oss att få en översikt av 

verksamheten och tipsade oss om vilka chefer som skulle kunna vara relevanta för vår studie. 

Vi har främst använt oss av mail för att hålla kontakt med cheferna inom divisionen. De flesta 

av cheferna fick inte information om vår undersökning utan var relativt oförberedda inför vårt 

möte. Detta eftersom vi ville ha en verklighetssyn och att de inte skulle kunna fundera för 

mycket över korrekta svar. Vi valde att låta chefernas bidrag vara anonymt i uppsatsen. Detta 

val grundas på tidigare erfarenhet och var inget önskemål från respondenterna. Då vi gjort en 

studie på en avgränsad del i en organisation kändes det viktigt att undersökningen var 

anonym. Vi hoppas och tror att det bidrog till att cheferna kände att de kunde svara ärligt då vi 

informerade om detta i förhand. Vid alla intervjutillfällen förklarade vi även vårt syfte med 

undersökningen och på så vis kunde den intervjuade på ett naturligt sätt delge oss information 

som var inom ramen för vårt valda ämne. I slutet av varje intervju återkopplade vi till syftet 

vilket ofta resulterade i att respondenten sammanfattade och återkopplade till sina krav och 

ansvarsområden som chef eller sitt specifika område relaterat till leanarbetet. Att berätta om 

syftet kan ha påverkat de intervjuade att svara på frågorna på ett visst sätt. Det kan vara så att 

den intervjuade i vissa avseende förskönar sitt eget arbete som chef då det finns en allmän 

uppfattning om hur en chef ska vara. Till exempel att man använder sig av begrepp som 

lärande, delaktighet och samarbete. Vi valde ändå att göra detta för att respondenterna skulle 

känna sig motiverade att svara och skulle ha ökad förståelse för vår studie. 

 

I viss utsträckning upplevde vi att det var svårt att inte ställa ledande frågor men vi försökte 

att vara objektiva och inte använda oss av begrepp som kunde vara ledande. Enligt 

Gummesson bör man som forskare vara medveten om sina egna värderingar och förkunskaper 

för att kunna förklara sitt resultat mer trovärdigt (Gummesson 2000:18f). Att vara helt 

objektiv är mer eller mindre omöjligt och något som vi inte kan bortse ifrån. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera egenskaper 

eller olika uppfattningar om ett ämne. Vi upplevde att intervjuerna mer liknade ett samtal och 

detta kan enligt Patel och Davidsson resultera i att man tillsammans med respondenten bygger 

ett meningsfullt och sammanhängande resonemang. I vissa fall upplevde vi detta men vi 
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märkte även, vilket även författarna menar, att man som intervjuare också kan upptäcka att 

respondenten inte kan resonera kring ämnet så som vi från början trodde (Patel & Davidsson 

2003:78). Det tror vi i så fall kan bero på förförståelse kring ämnet lean och begrepp från 

managementteorier.  

 

En av de intervjuade bad om frågor på förhand vilket hon fick. Det kan ha påverkat resultatet 

något men i och med att vi inte följde intervjuguiden så strikt så kunde intervjupersonen inte 

förbereda svar i någon större utsträckning. Att vi inte hade strukturerade frågor berodde på att 

vi ville spegla deras arbete och i vilken utsträckning det var relaterat till lean. Vi var tvungna 

att anpassa oss och använda termer och begrepp som passade in i olika situationer och 

sammanhang. På så vis fick vi mer konkreta berättelser om vad deras arbete eller krav 

innefattade. För att de skulle delge oss information om hur de uppfattade deras krav och 

ansvarsområden använde vi oss av våra kunskaper inom coachning. Det var viktigt att lyssna 

på den intervjuade och ställa frågor relaterade till det som berättades. Exempelvis om de sa att 

de fungerade som ett stöd för andra så frågade vi på vilket sätt de var det. Även om frågorna 

inte var desamma så har vi ändå kunnat jämföra och analysera svaren i och med att vi hade ett 

avgränsat ämne, det vill säga krav på chefer i och med Lean Healthcare.  

 

Vi upplevde att det var positivt att spela in intervjuerna eftersom vi då hade möjlighet att 

samtala utan att den intervjuade behövde tänka på att vi noterade vissa saker. Vid majoriteten 

av intervjuerna stannade bandet av sig själv mot slutet av intervjun och den intervjuade blev 

då uppmärksammad på att vi inte spelade in längre. För att inte störa det pågående 

resonemanget genom att sätta på bandspelaren igen övergick vi då till att göra anteckningar 

under tiden. Vi valde även detta då vi sedan tidigare arbeten haft negativ erfarenhet av att 

exempelvis byta sida på bandet under intervjuns gång. I stor utsträckning skrev vi även ner 

saker vi tänkt på under intervjun direkt efter för att få med viktiga tankar som annars lätt 

glöms bort. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat men tror ändå att vi 

gjorde rätt valet då vi inte bytte sida på bandet. 

 

För att komma i kontakt med de chefer som vår enkätundersökning var riktad till frågade vi 

respektive klinikchef om hur det skulle kunna genomföras på bästa sätt. På en av klinikerna 

hade de ett system för att dela ut brev och vi kunde därför låta enkäterna skickas ut den vägen. 

På en annan klinik fick vi namn och adress till de olika avdelningscheferna och skickade 
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därför enkäten i brev med svarskuvert. Vi upplevde att det var svårt för oss att styra över 

enkätutdelningen då vi inte var en del av organisationen. Enligt Trost (2007:42) kan den 

person som får en enkät via interposten ifrågasätta sin anonymitet och det kan dels påverka 

beslutet av delta i undersökningen men också de angivna svaren. För att motverka detta var 

det viktigt för oss att skicka med ett missivbrev som innehöll information om vårt syfte och 

att vi skulle behandla informationen anonymt i uppsatsen. Trost (2007) menar även att man 

bör fundera noga över utförandet av enkäten och vilka frågor man väljer att använda sig av. I 

vår enkät använde vi oss av frågor med flervalsalternativ, påståendesatser och öppna frågor. 

Detta för att skapa en balans mellan att enkäten skulle vara lätt att besvara men även ge 

möjlighet till att svara fritt. Vid användningen av påståendesatser använde vi oss av tre 

alternativ som var instämmer, instämmer delvis eller instämmer inte alls. Då vi fick många 

svar som var instämmer delvis är vi medvetna om att det finns en risk att respondenterna 

svarar det av bekvämlighetsskäl då de slipper ta ställning i en viss fråga (jfr Trost 2007:73). 

 

4. 5. Bearbetning 

För att försäkra oss om att vi inte missade någon viktig information så transkriberade vi alltid 

intervjuerna samma dag. Detta eftersom vi var medvetna om att det ibland kan vara svårt att 

höra vad som sägs om vi exempelvis skulle råka prata i mun på varandra eller dylikt. Därefter 

strukturerade vi upp alla transkriberade frågor under olika rubriker för att få en överblick över 

hur vår analys skulle te sig. De rubriker vi valde att använda bygger på teorier och modeller 

inom Change Management, Knowledge Management, Gränsöverskridande Ledarskap samt 

Leadership och Management. De teorierna om Process Management väljer vi att inte bearbeta 

i analysen då det mer är en teoretisk utgångspunkt som skapade en förståelse för de andra 

managementteorierna. Teorierna kring Lean Management använder vi kontinuerligt genom 

hela analysen för att jämföra dessa med de modeller eller teorier som vi valt ut inom Change 

Management, Knowledge Management, Gränsöverskridande Ledarskap och Leadership och 

Management.  Detta för att kunna analysera kring chefernas arbete och krav under de fyra 

avsnitten i kapitel fem och urskilja samband samt olikheter mellan respondenternas svar. I 

slutet av varje avsnitt finns en sammanfattning som fungerar som underlag för att urskilja de 

krav som ställs på cheferna. Nästa steg i att bearbeta vårt material handlade om att se vilka 

krav som funnits tidigare men som blivit tydligare och vilka krav som var nya i och med 

införandet av Lean Healthcare. Vissa krav kunde urskiljas under fler än ett avsnitt men vi har 

trots det valt att redovisa kravet en gång i slutsatserna för att skapa en tydlighet.  
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Resultatet från enkätundersökningen sammanställde vi genom stapeldiagram och tabeller (se 

Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning, Bilaga 6, 7 – Enkätsvar) då det underlättade arbetet att 

urskilja de likheter och skillnader som fanns representerade bland svaren. Vi har ett externt 

bortfall (Patel & Davidsson 2003:132) på cirka 30 % då 15 av 22 chefer svarade på enkäten. 

Detta tror vi kan bero på att cheferna inte kände sig motiverade att ta sig tid och svara på ännu 

en enkät. Det kan även ha berott på att vi inte hann skicka ut påminnelser då tiden för 

empiriinsamlingen var begränsad. Trots detta anser vi att antalet respondenter gör vår studie 

representativ.  

 

4. 6. Studiens trovärdighet 

Reliabiliteten av en uppsats kan förklaras som hur tillförlitlig den är (Bryman 2002:43). För 

att du som läsare ska tycka att vår studie är tillförlitlig har vi genom hela uppsatsen varit noga 

med att ange källor, såväl teoretiskt som empiriskt. Majoriteten av intervjupersonerna hade 

arbetat på sjukhuset under många år, i många fall över 20 år. Respondenterna i vår 

enkätundersökning hade även de arbetat inom organisationen under en längre tid och 87 % 

svarade att de arbetat på SUS/USiL i mer än 9 år (Se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). 

Detta visar att de personer som ingått i vår studie har varit väl införstådda med verksamheten 

och den filosofi som råder där. Att våra respondenter arbetat där under en så lång tid styrker 

vår studies tillförlitlighet då det är denna organisation som format och influerat 

respondenterna. Att arbetet med Lean Healthcare på Skånes Universitetssjukhus finns väl 

dokumenterat på deras webbsida (SUS webbsida, skane.se/sus) kan även i viss utsträckning 

bidra till att vår studie blir tillförlitlig då du som läsare även kan ta del av information där. I 

fråga om studiens validitet, att undersöka det som vi ämnade undersöka, har vi utan att ha 

varit inriktade på det berört ämnet Lean Healthcare i samband med fusionsarbete då USiL och 

MAS bara för några månader sen blev ett sjukhus. Det ser vi inte som en nackdel utan som en 

naturlig del av förändringsarbete och ännu något chefen måste förhålla sig till. Något som 

också kan ha påverkat resultatet är att de personer som deltog i vår empiriska undersökning 

hade olika mycket utbildning i ämnet Lean Healthcare. Detta kan ha påverkat vår tolkning då 

utbildning i lean medför att man använder sig av begrepp och termer förknippade med lean i 

större utsträckning. Att använda samma begrepp kan ha ökat vår förståelse för deras arbete.  

 

För att öka chansen att vår metod med våra intervju- och enkätfrågor skulle uppfattas korrekt 

utförde vi tester på en chef vid ett annat sjukhus. Detta sjukhus arbetar även de med Lean 

Healthcare och vi fick på så vis insikt i vilka begrepp och termer man då bör känna sig bekant 



Att skapa kvalitativa tjänster   Helena Larsen  

Krav på chefer vid införande av Lean Healthcare  Åsa Tagesson 

 

30 

 

med. Denne person gjorde oss även medveten om att man som chef ofta fick besvara enkäter 

och ställa upp på intervjuer och att det var viktigt att vi var tydliga med studiens syfte. Efter 

tips och synpunkter från denne omformulerade vi till viss del vår intervjuguide och 

enkätundersökning så att respondenterna skulle bli mer motiverade att svara och få en större 

förståelse för undersökningen. I fråga om studiens generaliserbarhet riktar sig främst vårt 

resultat till liknande organisationer inom hälso- och sjukvården. Vi hoppas även att de som 

deltagit i vår undersökning lärt sig något under resans gång. Som Gummesson uttrycker det; 

science is a journey, not a destination (Gummesson 2000:22).  

 

  



Att skapa kvalitativa tjänster   Helena Larsen  

Krav på chefer vid införande av Lean Healthcare  Åsa Tagesson 

 

31 

 

KAPITEL 5. LEAN MANAGEMENT INOM SJUKVÅRDEN 

Kapitel fem består av fyra avsnitt som behandlar chefskapet i samband med införandet av 

Lean Healthcare som ett sätt att leda en förändringsprocess, ett chefskap som gynnar lärande 

och ständig utveckling, ett chefskap som innebär att arbeta över interna gränser och till sist 

ett avsnitt som behandlar chefskapet som ett förändrat sätt att agera. Alla avsnitt avslutas 

med en sammanfattning som sedan resulterar i de utökade och nya krav som ställs på chefer 

vid införande av Lean Healthcare.   

 

5. 1. Lean Management – att leda förändring 

Miller (2005) förklarar innebörden av ledningsstrategin Lean Management som fokuserar på 

att styra processer, reducera kostnader, förbättra kvaliteten och leverera produkter och tjänster 

i tid. Vidare beskriver de leanfilosofin som en managementstrategi som är applicerbar på alla 

organisationer då det kan liknas vid en förbättringsprocess. De beskriver att alla verksamheter 

är sammansatta av processer eller olika delar som syftar till att skapa värde för mottagaren. 

Bagley och Lewis (2008) resonerar även de kring Lean Management och menar att 

implementeringen av lean ska bygga på strategisk allians, ledarskap, handlande och 

engagemang. Vidare argumenterar de för att Lean Management inte ska ses som en stand-

alone improvement activity utan som en integrerad del av Change Management och företagets 

strategi (Bagley & Lewis 2008:11). För att kunna förändra en verksamhet krävs det ledarskap 

som leder förändringen. Kotter har utformat åtta steg som hanterar den komplicerade och 

tidskrävande processen en ledare måste genomföra i och med en förändring (Kotter 1998:29). 

Vi kan se stora likheter mellan den förbättringsprocess som lean medför och den 

förändringsprocess som Kotter förespråkar. Vidare analys kommer att utgå från Kotters åtta 

steg vid en förändring för att urskilja och identifiera om cheferna på SUS arbetar på ett 

liknande eller jämförbart sätt.   

 

5. 1.1. Förutsättningar för förändring 

Första steget är att skapa ett angelägenhetsmedvetande där majoriteten av medarbetarna har 

en förståelse för syftet med förändringen. Det är i denna fas viktigt att diskutera och 

informera. Divisionschefen har fått bilden av att cheferna på kliniken har en förståelse och 

vilja att arbeta efter principerna för lean. Han är dock medveten om medarbetarna har olika 

erfarenheter och inställningar till utvecklingen och att all personal kanske inte vågar 

konfrontera honom. Divisionschefen reflekterar vidare över intresset för lean och uppskattar 
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att 80 % av linjecheferna är engagerade och vill arbeta på detta sätt. Flera av klinikcheferna 

reflekterar även de över medarbetarnas intresse att arbeta i enlighet med leanfilosofin och 

menar att det inte går att undvika att det finns motståndare då man vill införa ett nytt system i 

en organisation. De betonar dock vikten av att förändra medarbetarnas inställning och lägga 

kraft på de som vill arbeta i enlighet med systemet då de annars endast förlorar energi och sin 

egen motivation. Cheferna har utifrån SUS verksamhetsfilosofi fått två ansvarsområden, dels 

att erbjuda kvalitativ sjukvård och dels att utveckla systemen. För att lyckas med detta och 

skapa en ökad förståelse läggs det en del resurser på att utbilda personalen. Utifrån vår 

enkätundersökning kan vi utläsa att 40 % tror att majoriteten av medarbetarna har en full 

förståelse för att det krävs en förändring för att lyckas skapa en bättre arbetsmiljö och en mer 

kvalitativ sjukvård. 60 % av avdelningscheferna menar att medarbetarna till viss del har en 

förståelse för detta behov (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning).  Vi uppfattar det som 

att majoriteten av cheferna har en förståelse för syftet med förändringen som Lean Healthcare 

innebär och därmed stämmer Kotters steg ett bra in i förändringsarbetet på SUS. Då cheferna 

betonade vikten av att fokusera på medarbetare som var motiverade att arbeta efter leans 

principer reflekterar vi över att det finns en risk att de kan gå miste om värdefulla tankar om 

hindrande faktorer i arbetet med lean. Är det en person som är tveksam så finns det oftast 

flera som är tveksamma av samma skäl och att synliggöra och vara öppen för eventuella 

åsikter är oftast värdefullt. 

 

5.1.1.1. Skapa team 

Ser vi till steg två i förändringsprocessen som är att skapa den vägledande koalitionen genom 

att skapa team som har befogenhet att leda förändringen kan vi se stora likheter med Lean 

Management. Enligt Joosten et al. (2009)  bör chefen som jobbar enligt Lean Management 

skapa en miljö där medarbetarna kan arbeta i team och samarbeta för att uppnå förändring. 

Vidare menar författarna att det finns krav på chefer att utveckla och förbättra teamen 

(Joosten et al. 2009). En av klinikcheferna berättar att de har tvärprofessionella arbetsgrupper 

som arbetar utifrån ett specifikt problem och då även i enlighet med lean. Två klinikchefer 

förklarade att de redan har arbetsgrupper men att fokus ligger på att få principerna för lean att 

genomsyra arbetet. Vidare menar de att lean då det är deras verksamhetsfilosofi behöver bli 

helintegrerat för att värde ska skapas i verksamheten. Divisionschefen betonar att det är en 

lång process och det tar lång tid innan verksamhetens olika grupper arbetar efter dessa 

principer fullt ut. Cirka 70 % av respondenterna i enkätundersökningen instämmer delvis med 
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att det har skapats ett lag för att driva leanförändringar i deras verksamhet (se Bilaga 5 – 

Resultat enkätundersökning). Vi kan konstatera att det i viss utsträckning har skapats lag som 

ska leda utvecklingen med lean. I vissa fall har grupperna redan existerat men de har tilldelats 

ytterligare ansvar och arbetsuppgifter i fråga om leanprojekt. Att grupperna redan finns kan 

ses som en fördel så det blir lättare att organisera leanprojekt men det kan även vara en 

nackdel då personerna i grupperna redan har sina ursprungliga och invanda ansvarsområden 

inom gruppen. Detta kan tänkas hindra medarbetarna att organisera sig i grupper som är 

optimalt för just det leanprojektet. Dock är det positivt att cheferna upplevde en teamanda 

redan innan de implementerade lean och det visar på att medarbetarna är vana att samarbeta 

och ta vara på varandra.  

 

5.1.1.2. Tydlig verksamhetsfilosofi 

Steg tre handlar om att utveckla en vision och en strategi där visionen syftar till att skapa en 

riktning för medarbetarna medan strategin visar vägen till målet. SUS vision är alltid 

jämförbar med de bästa (vision och värdegrund, skane.se/sus). Divisionschefen menar att de 

på divisionen till stor del efterföljer och anpassar sig till den övergripande införandeplanen 

som finns på sjukhusledningsnivå. Kommunikationschefen berättade att de utgår från SUS 

vision med lean men tänker att nästa steg kan vara att anpassa visionen efter deras division. 

Under våra intervjuer återkopplade inte respondenterna direkt till SUS vision utan snarare till 

verksamhetsfilosofin som är: att fokusera på snabba och smidiga patientflöden och att bygga 

strukturer så att sjukhusets arbetsteam själva kan förbättra sina arbetssätt kontinuerligt (vår 

verksamhetsfilosofi, skane.se/sus). Dessa principer medför att alla medarbetare kan ses ha två 

arbeten dels att ge vård, dels att förbättra sina arbetssätt runt patienten. Alla chefer 

återkopplade till dessa principer då de anser att alla medarbetare kan ses ha två arbeten. Vi 

reflekterade över att de benämner lean som en verksamhetsfilosofi och att visionen inte är 

direkt förknippad med lean. Att visionen är att jämföra sig med de bästa kan skapa en oklar 

bild över vad de vill uppnå. Däremot är deras verksamhetsfilosofi tydligare och varje 

medarbetare kan relatera till hur detta ska uppnås. På SUS har de alltså inte utvecklat en 

vision och strategi utan snarare en verksamhetsfilosofi som ska fungera som riktning för 

medarbetarna vilket även Kotter i steg tre menar. Majoriteten av avdelningscheferna menar att 

det delvis finns en vision om målet med Lean Healthcare (se Bilaga 5 – Resultat 

enkätundersökning) vilket kan visa på att det råder en viss oklarhet kring målsättningen med 

lean.   
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5.1.1.3. Kommunicera lean 

Det fjärde steget som Kotter behandlar är att förmedla förändringsvisionen. Denna vision 

måste förmedlas genom flera kommunikationskanaler vid ständigt upprepade tillfällen. 

Kommunikationschefen reflekterade över att lean som verksamhetsfilosofi förutsätter att 

organisationen ska vara kommunikativ då dialoger är avgörande för detta system. 

Fortsättningsvis menar hon att det finns en utmaning i att praktiskt hitta system och 

kommunikationsvägar som möjliggör leanarbetet. I rollen som kommunikationschef innebär 

det att hon måste belysa de diskussioner som finns angående lean så att kunskap förmedlas i 

syfte att öka medvetenheten hos personalen i verksamheten. Vidare berättar hon att det är 

viktigt att hålla lean levande och föra en diskussion kring ämnet och ta hänsyn till 

medarbetarnas tankar och erfarenheter. Hon menar vidare att organisationen har en ambition 

att anställa en kommunikationsansvarig på varje division vilket visar på att SUS 

uppmärksammat behovet av kommunikation i en förändringsprocess. Klinikcheferna ser 

också vikten av att vara kommunikativ i sitt arbete och värdesätter att dagligen föra dialog 

med sina medarbetare på klinikerna. Divisionens ledningsgrupp har möten varannan vecka 

och cheferna kommunicerar även via exempelvis intranät och veckobrev till den övriga 

personalen. På mötena och i veckobreven tas det upp sådant som för tillfället är relevant och 

divisionschefen berättar att lean inte är en självklar punkt för diskussion. Det kan bero på att 

lean blivit ett naturligt tänk i ledningsgruppen och att det inte krävs att de avsätter specifik tid 

endast för detta. De flesta av avdelningscheferna var till största del överens om att 

kommunikationen om Lean Healthcare kommuniceras löpande eller delvis löpande i 

verksamheten.  

 

5. 1.2. Skapa förutsättningar för handlingskraft 

Det femte steget handlar om att ge befogenheter för handlande på bred bas. I denna fas är det 

fokus på att ta bort hindrande aktiviteter, förändra system och strukturer samt uppmuntra till 

kreativitet bland alla medarbetare. Divisionschefen förklarar att cheferna ges möjligheter att 

arbeta och ta till sig principerna för lean men att det sedan är upp till var och en att förmedla 

filosofin vidare till medarbetarna. Det ställer ett högt krav på självständighet och förmåga att 

tänka kreativt och inspirera såväl förespråkare som motståndare på avdelningarna. Vi ser det 

som frihet under ansvar då klinikcheferna får riktlinjer från divisionschefen och 

sjukhusledningen för att sedan översätta principerna till sin verksamhet. Klinikcheferna måste 
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sedan i sin tur skapa dialog, släppa på kontrollen och ge befogenheter till medarbetarna då det 

är dem som ska driva på förbättringsarbetet.  

 

En av klinikcheferna förklarade att han själv kände sig lättad sedan införandet av lean då han 

kräver att medarbetarna är mer delaktiga och engagerade i sina arbetsuppgifter. Vidare 

berättade han att medarbetarna har befogenheter att agera inom vissa ramar och han på så sätt 

blivit underordnade de praktiska aspekterna. En annan av klinikcheferna resonerade kring 

medarbetarnas befogenheter och hon tyckte att de hade befogenhet att utveckla och förbättra 

verksamheten dock kunde hon inte veta helt säkert om medarbetarna kände likadant. Då vi 

frågade klinikcheferna om vilka krav och ansvarsområden de hade vid införandet av lean 

förklarade en av dem att ansvaret och kraven på dem var stora. Vidare förklarade hon att 

uppgifterna innebar att diskutera vad som skapade värde, kartläggning av processer, 

utvecklingsarbete, utbilda personalen samt visa vägen för att på så sätt skapa inspiration och 

engagemang. I vår enkätundersökning svarade de flesta av avdelningscheferna att de till viss 

del tagit bort aktiviteter som motverkar lean. Fortsättningsvis instämde de, helt eller delvis, att 

de uppmanat sina medarbetare att prova icke traditionella idéer i sitt dagliga arbete (se Bilaga 

5 – Resultat enkätundersökning). Majoriteten av cheferna är medvetna om att medarbetarna 

måste vara mer delaktiga i utvecklingen av arbetet och att detta ställer krav på att de måste 

uppmuntra och inspirera medarbetarna till självständigt arbete. De har kommit olika långt i 

sina leanprojekt och många är fortfarande i början av utvecklingen. Detta kan vara en 

förklaring till att avdelningscheferna svarar att de endast till viss del tagit bort aktiviteter som 

motverkar leanarbete. Vi reflekterar även över chefernas skilda sätt att hantera medarbetarnas 

delaktighet då en ser det som en lättnad och en annan som ett stort ansvar med många krav. 

Det kan tänkas att delaktigheten innebär ett större ansvar i form av att ha en övergripande roll 

samtidigt som det kan innebära en lättnad då de kan delegera ansvar till medarbetarna. 

 

5. 1.2.1. Visa på effekter 

Det sjätte steget handlar om att skapa kortsiktiga vinster. Det är i denna fas viktigt att visa på 

resultat av förbättringar för att skapa trovärdighet i förändringsprocessen. Kotter menar även 

att ett alternativ är belöna arbete som lett till positiva förändringar. Klinikcheferna 

reflekterade över hur de informerade om effekterna vid arbetet med Lean Healthcare. En av 

dem menade att de genom att arbeta med leantavlor kunde få en överblick över de olika 

projektens resultat. En annan klinikchef sa att de på kliniken hade en tidning där de visade 



Att skapa kvalitativa tjänster   Helena Larsen  

Krav på chefer vid införande av Lean Healthcare  Åsa Tagesson 

 

36 

 

upp lyckade projekt men betonade även att goda resultat och mönsterprojekt även redovisades 

på intranätet. Den tredje klinikchefen menade att de visade på effekterna genom att ha bättre 

koll på köer och exemplifierade med att kön förkortats från sex månader till sex veckor som 

ett resultat av ett leanprojekt. Hon förklarade fortsättningsvis att det inte går att arbeta med 

lean om man inte mäter och följer upp delar och projekt i verksamheten. Divisionschefen 

säger att tanken i framtiden är att de ska utforma mer övergripande mått på förbättring 

exempelvis för en hel division men att det är en process och att det tar tid att ta sig dit. Han 

fortsätter och förklarar att de i dagsläget mestadels mäter exempelvis kötider och produktivitet 

i olika projekt. Alla chefer vi intervjuade var överens om att det inte fanns någon möjlighet till 

ekonomisk belöning utan att det i så fall gavs i uttryck i en mer trivsam arbetsmiljö. I vår 

enkätundersökning har vi sett att cirka 80 % av avdelningscheferna, helt eller delvis, 

informerar om effekterna i leanarbetet (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). Vi får 

uppfattningen att cheferna är väl medvetna om att visa på effekterna i denna 

förändringsprocess men att de också vet att de skulle kunna mäta mer än i dagsläget. När 

leanarbetet går från att i stor utsträckning handla om projekt till att det är integrerat i allt 

arbete ökar kanske behovet av att ha ett mer övergripande mått. Att kunna se förändringar, 

kunna visa på effekter, på en mer övergripande nivå skulle kanske motivera cheferna mer och 

det kan därför vara viktigt att fundera över hur detta skulle kunna mätas. 

 

5. 1.2.2. Ökad förändringskraft 

Kotter beskriver det sjunde steget som att befästa vad som uppnåtts och att producera fler 

förändringar. Syftet är att öka förändringskraften och skapa en mer genomgående förändring 

samt sätta igång fler projekt. I denna fas kan man behöva anställa personer till nya tjänster 

som gynnar förändringsprocessen. En av klinikcheferna reflekterade över att de olika 

klinikerna kommit olika långt i sin utvecklingsprocess och att det fanns projekt i varierande 

storlek och omfattning inom divisionen. När vi frågade om de anställt personer för att införa 

ny kompetens i och med arbetet med Lean Healthcare svarade divisionschefen att de inte gjort 

det. Tanken var att hantera utvecklingen och förbättringsprocessen genom att använda sig av 

den befintliga linjechefsstrukturen och på så vis skapa en långsiktig förändring. Att anställa 

personer att driva på processen, exempelvis leankonsulter, ansågs inte vara ett alternativ. HR-

chefen reflekterade även hon över behovet av andra kompetenser och menade att de inte 

kommit så långt i den utvecklingen ännu. Dock kunde hon tänka sig att man upptäckte behov 

av nya kompetenser när man gick igenom processerna, exempelvis att de behövde en till i 
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kökspersonalen men färre undersköterskor för att skapa ett bättre flöde. 75 % av 

avdelningscheferna anser att de delvis förändrat system och organiserar system annorlunda 

efter införandet av Lean Healthcare på avdelningen (se Bilaga 5 – Resultat 

enkätundersökning). Utifrån chefernas svar kan vi tyda att de i vissa fall inte kommit så här 

långt i förändringsprocessen och det beror antagligen främst på att det tar tid att förändra 

sådant som först kräver organisatorisk förändring.  

 
5. 1.3. En förändrad organisationskultur 

Det åttonde och sista steget är att förankra de nya inställningarna i företagskulturen. 

Divisionschefen reflekterade över organisationskulturen och förklarade att Lean Healthcare 

har blivit tydligare på så sätt att personalen använder nya begrepp och att de oftare återkopplar 

till huruvida deras arbete är värdeskapande för patienterna. Han menar att medarbetarna 

fokuserar mer på värdeskapande och flöden istället för störningar och motstånd. En klinikchef 

upplever likt divisionschefen att man talar i andra termer och menar att man tänker helt 

annorlunda nu. En annan klinikchef har inte observerat någon förändring i 

organisationskulturen då hon menar att det tar lång tid innan en sådan utveckling blir märkbar.  

Den tredje klinikchefen reflekterar över att han inte har någon kunskap om i hur stor 

utsträckning som personalen använder leantermer i det dagliga arbetet. Han ser dock inte detta 

som ett behov eller problem då han upplever att arbetet med lean fungerar som det är. 70 % av 

avdelningscheferna menar att företagskulturen delvis är annorlunda sedan införande av Lean 

Healthcare (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). Att komma till det åttonde steget i 

förändringsprocessen kan jämföras med strävan efter att uppnå en lean organisation. Vi ser 

stora likheter med Manns resonemang kring Lean Culture där hela organisationskulturen 

genomsyras av lean och medarbetarna är öppna för ständig utveckling. Att medarbetarna i 

större utsträckning börjat tala samma språk kan till viss del tyda på en förändrad 

organisationskultur. 

 
5. 1.4. Sammanfattning 

Cheferna upplever att de har ett ansvar att skapa förståelse för denna förändring och upplever 

att 70-80 % av medarbetarna delar samma engagemang att skapa en bättre verksamhet genom 

lean. I stor utsträckning fanns redan etablerat teamarbete vilket även det skapar förutsättningar 

för leanarbete. På SUS arbetar de inte utifrån en vision med leanarbetet utan cheferna drivs 

snarare av en stark verksamhetsfilosofi. Arbetet med att förmedla förändringsvisionen är 

ständigt närvarande och deras ambition är att integrera lean i allt som kommuniceras. 
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Kommunikationskanaler de använder sig av är daglig kontakt, möten, intranät, veckobrev och 

webbsidan. Cheferna är medvetna om att lean inneburit att de måste skapa utrymme för 

medarbetarna att vara delaktiga i beslut som rör deras arbetsuppgifter. Till stor del upplever 

de att delaktigheten faktiskt skapat en synlig och kännbar förändring. I annat fall är deras 

ambition att medarbetarna ska känna sig delaktiga och kunna komma med egna kreativa 

lösningar på problem. I stor utsträckning informerar cheferna om effekterna av ett gott 

leanarbete och har större koll på uppföljning av projekt och mäter skillnader nu mer än innan. 

Cheferna beskriver att belöningar för lyckat leanarbete snarare handlar om en förbättrad 

arbetsmiljö snarare än belöning i ekonomiska termer. Cheferna reflekterar över att de inom 

divisionen kommit olika långt i förändringsprocessen. De har inom divisionen utgått från att 

använda sig av den befintliga linjechefsstrukturen för att i sin tur kunna skapa en långsiktig 

och hållbar förändring. Inom divisionen använder de sig i stor utsträckning av nya termer och 

detta menar cheferna kan ha påverkat medarbetarnas syn på sitt arbete. Exempelvis att 

medarbetarna pratar om flöden istället för störningar eller att kunna urskilja värdeskapande 

aktiviteter. I viss utsträckning tyder detta på en förändrad organisationskultur och en ny 

gemenskap men många av cheferna menar ändå att det är en lång process i målet att bli en 

lean organisation. Denna förändringsprocess som Lean Healthcare innebär har gett upphov till 

vissa krav på chefen och vi menar att dessa är; 

 

 Utökat krav att skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna. 

 Utökat krav på att samarbeta och att klara av att arbeta i grupp 

 Utökat krav på att ge medarbetarna befogenhet att agera inom sitt arbetsområde. 

 Krav på att i så stor utsträckning som möjligt implementera lean i alla arbetsprocesser. 

 Krav på att skapa utrymme för medarbetarna att komma med idéer och vara delaktiga i 

beslut.  

 Krav på att mäta effekterna och följa upp leanarbetet.  

 Krav på att berömma och uppmuntra positivt leanarbete på klinikerna och 

avdelningarna. 
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5. 2. Lean Management – ett lärande ledarskap 

Som vi tidigare nämnt innebär Lean Management enligt Miller (2005) att bland annat styra 

över processer och att förbättra kvaliteten. Vidare menar hon att alla i en organisation är 

sammansatta av dessa processer. Chefen har ett ansvar att skapa en arbetsmiljö där 

medarbetarna känner att de kan vara med och påverka utvecklingen. Som vi tidigare nämnt är 

det dock i stor utsträckning medarbetarnas ansvar att förbättra arbetsprocesser inom sjukvåden 

(Joosten et al. 2009). Divisionschefen menade att en grundläggande förutsättning för att 

arbeta lean var att de skapade en organisation där alla kände att de kunde vara med och 

påverka och att organisationen präglades av ett ständigt lärande. Även avdelningscheferna 

förklarade att det skapats en mycket större förståelse för flödena i verksamheten vilket 

engagerade och motiverade medarbetarna i organisationen. Vidare menade de att personalen 

tänker mer på vad som är värdeskapande för patienterna. 

 

5. 2.1. Ett nytt sätt att tänka 

Enligt Nonaka (2007) har betydelsen av lärande och kunskap blivit allt viktigare för dagens 

verksamheter och för att uppnå en lärande organisation måste det genomsyra hela 

organisationen. Det krävs att organisationer förändrar många grundläggande aspekter för att 

gynna lärande. Divisionschefen menade att det inte var en förändring som skedde från en dag 

till en annan men att de hade ambitionen att förändra det som behövde förändras för att uppnå 

målen med lean. Han förklarar att de satsar mycket på chefernas utbildning och arbete då de 

ses som nyckeln i en lean organisation. Vidare menade han att chefskap som karaktäriseras av 

en leanfilosofi är en förändrad typ av chefskap som handlar om att lära sig ett nytt sätt att 

tänka. För att få chefer i organisationen att tänka och agera lean var det i första hand dessa 

som erbjöds leanutbildningar. Alla de chefer vi intervjuat hade deltagit på någon form av 

föreläsning eller leanutbildning och majoriteten hade även gått utbildningar i att leda lean. I 

den enkätundersökning som avdelningschefer svarade på hade alla deltagit på någon 

föreläsning om lean och majoriteten hade deltagit på flera föreläsningar. Ett fåtal 

avdelningschefer hade deltagit på konferenser eller utbildningar i lean utanför sjukhuset (se 

Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning).  

 

Att utbilda cheferna kan ses som ett första steg i att skapa en lärande organisation. På så vis 

får cheferna kunskap om lean och kan lättare möta det eventuella motståndet som kan uppstå 

vid ett införande. Divisionschefen menade vidare att det var viktigt att diskutera med sina 
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medarbetare kring leanfilosofin. Själv uppskattade han att han hade tagit diskussionen om 

huruvida lean var positivt för verksamheten eller inte några hundra gånger sedan införandet av 

Lean Healthcare i början av år 2007. Ekonomichefen reflekterade över sina krav och 

ansvarsområden som ekonom i leanarbetet och menade att det borde finnas kunskap som de 

kunde bidra med för att skapa en lean organisation. Dock var detta inget som de diskuterade 

särskilt mycket ekonomerna emellan utan deras arbetes utformning ansågs mer vara en 

självklarhet. Ekonomichefen reflekterade dock över att deras krav och ansvarsområden borde 

förändras om ekonomiarbetet också skulle leanas då de också bör se till kärnverksamheten 

som är att skapa värde för patienterna. Cirka 67 % av avdelningscheferna förstod och tyckte 

att det var bra eller mycket bra att arbeta efter principerna för lean på ett sjukhus (se Bilaga 5 

– Resultat enkätundersökning). Vi uppfattar det som att cheferna upplever att de i större 

utsträckning måste ifrågasätta sitt arbete och reflektera över vilka krav som ställs på dem i 

samband med att lära sig att arbeta efter principerna för lean.  

 

5. 2.2. Ökat behov av dialog 

Enligt Crossan et al. (1999) krävs det en förmåga att arbeta över flera nivåer och vara vaksam 

på omgivande reaktioner. Att ständigt arbeta med feed-forward och feed-back i de fyra 

processerna initiera, interpretera, integrera, och institutionalisera ständigt lärande bidrar till ett 

ökat lärande inom organisationen (Crossan et al. 1999). Klinikcheferna förklarade att de var 

närvarande ute på avdelningarna och upplevde att de diskuterade med medarbetarna varje dag. 

Divisionschefen var engagerad i ett projekt på en avdelning och fick på så vis delta i 

diskussioner kring arbetssätt och processer men kände ändå att han var långt ifrån deltagande 

i alla projekt som pågick inom divisionen. En av klinikcheferna reflekterade också över att 

han omöjligt kunde vara insatt i alla detaljer kring projekt på avdelningarna men att han 

ibland gick in och följde upp arbete för att det kunde finnas värde i att känna till detaljer. 

Dock poängterade han att majoriteten av leanförändringarna genomfördes av medarbetarna 

själva. Enligt Bagley och Lewis (2008) innebär Lean Management som vi tidigare nämnt att 

skapa en grund för att kunna implementera lean och den ska bygga på strategisk allians, 

ledarskap, handlande och engagemang. Vi menar att ett leaninförande således bygger på 

engagemang från såväl chefer som medarbetare. Det är dock viktigt att poängtera att deras 

engagemang kan utspela sig på olika sätt vilket exempelvis kan bero på arbetsområde eller 

personlig inställning. Enligt kommunikationschefen innebär lean att chefen utövar ett mer 

kommunikativt ledarskap. En av klinikcheferna reflekterade över att det var viktigt att vara 
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tydlig med budskapet om att arbetet med Lean Healthcare är i en införandefas och uppmuntra 

medarbetarna att prova sig fram och göra så gott de kan. En annan klinikchef förklarade att 

han såg det som sitt ansvar att inspirera medarbetarna och få dem att fundera över att skapa 

kreativa och utvecklande sätt att arbeta. För att möjliggöra detta arbete menar han att det är 

viktigt att berömma och uppmuntra medarbetarna under vägens gång. Många av 

avdelningscheferna upplevde att medarbetarna var mer delaktiga och engagerade i sitt arbete. 

I annat fall betonade de att det inte skett någon förändring sedan införandet av Lean 

Healthcare då de snarare upplevde att de alltid arbetat efter sådana principer.  Vi reflekterar 

över att cheferna i stor utsträckning är medvetna om att det är viktigt att skapa en dialog och 

att få medarbetarna mer delaktiga i beslut som rör det dagliga arbetet. Dock menar vissa av 

avdelningscheferna att det inte är ett nytt arbetssätt utan att principerna för lean alltid 

genomsyrat deras arbete (se Bilaga 6, 7 – Enkätsvar). Även om det inte är ett nytt sätt arbeta 

så kan vi tänka oss att det kan skapa en förändring på lång sikt då man synliggör och 

uppmärksammar sitt agerande och arbetet i verksamheten och på så sätt reflekterar över vad 

som faktiskt skapar värde.  

 

5. 2.3. Skapa en kreativ miljö 

Nonaka (1994) presenterar processen för lärande inom en organisation i en modell och anger 

att möjliggörande egenskaper är intention, kaos, självstyrande, att ge utrymme för 

eftertänksamhet, överlappa arbetsuppgifter och kompetenser samt skapa variation av villkor. 

En av klinikcheferna reflekterade över att hon var angelägen att ge medarbetarna utrymme 

och tid att diskutera för att förändra en process eller ta tag i ett problem. Det kan jämföras 

med Nonakas modell för lärande där utrymme för eftertänksamhet och självstyre är viktigt.  

Miller (2005) menar även att chefen när denne tillämpar Lean Management måste skapa en 

miljö där det är accepterat att göra misstag, sträva efter mål och att denne måste uppmuntra 

till att sikta mot stjärnorna. Att uppmuntra medarbetarna till att tänka kreativt och att få dem 

att prova sig fram utan att vara rädda för att misslyckas har även det många likheter med 

Nonakas resonemang kring lärande. För att styra en lärande organisation utgår Nonaka ifrån 

tre principer vilka är att skapa kreativt kaos, skapa ett överskott av viktig information, 

affärsaktiviteter och ledningsansvar i verksamheten samt att konstruera system och kanaler 

som kan hantera informationsflödet som uppstår i organisationen (Nonaka 1994). 

Kommunikationschefen menar att arbetet med att stötta lean som en verksamhetsfilosofi 

handlar om lärande i stor utsträckning. I och med att lean till exempel innebär gör om, gör rätt 
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blir det per automatik ett lärande. Detta ställer krav på att även cheferna bör dela med sig av 

sina mindre lyckade erfarenheter också eftersom det kan hindra andra att göra om samma 

misstag. Divisionschefen reflekterade över att utbytet mellan chefer inom divisionen kunde 

handla om att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Ett annat mål de strävade efter var 

också att de chefer som varit med i lyckade leanprojekt skulle få möjligheten att gå in i andra 

projekt och dela med sig av sina kunskaper. Detta var något som en av klinkcheferna haft en 

bra erfarenhet av då de hade haft en läkare från en annan division som delat med sig av sina 

erfarenheter vilket gjort leanarbetet mer konkret och lättförståligt för medarbetarna på hennes 

klinik. Kommunikationschefen menade även hon att det var viktigt att ta fram goda exempel 

på leanarbete och hitta ambassadörer som kan förklara hur lean konkret kan integreras i det 

vardagliga arbetet. 

 

Flertalet av de intervjuade cheferna återkommer till att det som är positivt med lean är att 

förändringen ska komma från medarbetarna själva. Klinikcheferna har alla förändrat eller 

blivit tydligare i sitt agerande gentemot medarbetarna på så vis att de låter medarbetarna styra 

mer över sitt eget arbete. De upplever att detta mottags positivt av medarbetarna och att lean 

är en verksamhetsfilosofi som är avsedd att fungera ur ett långsiktigt perspektiv. 

Avdelningscheferna menade att medarbetarna såg fördelarna med att arbeta, helt eller delvis, 

efter principerna för lean. Några av dem menade att de kunde se ett tydligare engagemang hos 

medarbetarna nu efter införandet av systemet (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning, 

Bilaga 6, 7 – Enkätsvar). Ekonomichefen reflekterar över att sjukvården genomgått många 

omorganisationer men att lean fått ett annat fäste än tidigare förändringsprojekt just för att 

medarbetarna är delaktiga. Majoriteten av avdelningscheferna såg det som sitt ansvar att 

uppmuntra medarbetarna att prova icke traditionella idéer, aktiviteter och handlingar (se 

Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). Cheferna har en ökad medvetenhet om att 

erfarenhets- och kunskapsutbyte är viktigt för att driva utvecklingen framåt dock har detta 

bara skett vid enstaka tillfällen. Vi kan se att det finns en ambition att använda sig ännu mer 

av kunskapsutbyte längre fram i utvecklingen. 

 

5. 2.3.1. Att skapa en lean och lärande kultur 

Enligt Mann bör Lean Management bli en del av organisationens strategi och angreppssätt för 

att den ska bli framgångsrik och successivt präglas av ett tänk som bygger på ledarskap och 

lean.  Detta resulterar sedan i en organisation där denna strävan efter perfektion kan förklaras 
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som /…/ the way we do things here/…/ eller Lean Culture (Mann 2009:26). Att skapa en 

lärande organisation kan liknas vid Manns resonemang kring en lean kultur. Att dela med sig 

av sina erfarenheter och lära sig av misstag för att uppnå förbättring handlar kanske till stor 

del om att förändra sitt beteende. Majoriteten av de intervjuade cheferna ser detta som en 

väldigt lång läroprocess och menar att det handlar om flera år innan lean blir en självklarhet. 

Kommunikationschefen menade att de till stor del ännu bara var i en inledande fas och att det 

på ett sätt kunde kännas frustrerande men på ett annat vis också inspirerande och roligt att 

många ser potential i arbetet med lean och att det finns stort hopp till en förändring på sikt. En 

av klinikcheferna uttryckte särskilt att det var viktigt att hon själv trodde på att arbeta med 

lean. Hon trodde även att utbildning av personalen hade stor betydelse och att ständigt ta 

diskussionen angående lärande då det är svårt att göra rätt från början. En annan klinikchef 

menade att det var viktigt att leva som man lär. I enkätundersökningen svarade cirka 73 % av 

avdelningscheferna att de helt eller delvis instämde till att organisationskulturen var 

annorlunda sen införandet av Lean Healthcare (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). 

 

5. 2.4. Sammanfattning 

Utbildning skapar förutsättningar för att cheferna ska kunna förstå principerna för lean. 

Cheferna ses som en nyckelgrupp och lean är ett nytt sätt att tänka. De känner att de nu i 

större utsträckning måste diskutera och synliggöra problem. Cheferna kände dock att det var 

svårt att ha kunskap om alla detaljer. De kände även att det var viktigt att vara tydlig med 

budskapet om att prova sig fram och att beröm och uppmuntran ses som en viktig del av 

lärande. Cheferna behövde ge medarbetarna utrymme till eftertanke i större utsträckning. De 

behövde även i större utsträckning delge andra chefer och medarbetare sina erfarenheter och 

kunskap och då även mindre lyckade erfarenheter. Leanarbetet innebär ett utökat lärande 

inom organisationen vilket också ställer krav på cheferna och vi menar att dessa krav är; 

 

 Utökat krav på att diskutera och synliggöra problem i verksamheten. 

 Utökat krav på att utveckla tydliga värderingar som all personal kan identifiera sig 

med och arbeta utefter.  

 Utökat krav på att ge medarbetarna utrymme till eftertanke och reflektion.  
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5. 3. Lean Management som gränsöverskridande 

Enligt Joosten et al. (2009) är det som vi tidigare nämnt inte chefens jobb att förbättra 

processerna i målet att bli en verksamhet som genomsyras av principerna för lean utan istället 

är det de personer som faktiskt arbetar med processerna inom sjukvården. Sjukhusets chefer 

är mitt uppe i arbetet med Lean Healthcare och som vi tidigare nämnt arbetar de efter 

sjukhusets verksamhetsfilosofi som innebär att alla som arbetar på sjukhuset kan ses ha två 

arbeten, dels att ge vård till patienter men även att utveckla arbetssättet och rutinerna för att 

underlätta och möjliggöra att de kan utföra ett gott arbete och nå uppsatta mål. Vi reflekterar 

över att detta arbetssätt borde kräva mer av alla i personalen, såväl chefer som övriga 

medarbetare, då de förväntas ha en större insikt och kunskap om sina egna krav och 

ansvarsområden och sin egen verksamhet. En av klinikcheferna reflekterade över detta nya 

ansvar personalen måste hantera och såg det som att det nu ställdes högre krav på att 

personalen skulle vara engagerade. Som vi tidigare nämnt kan chefen ses ha ansvar för att 

skapa en miljö och arbetsgrupper där medarbetarna kan interagera och samarbeta då ingen 

person själv kan uppnå förändringen som lean innebär (Joosten et al. 2009). Det kan ses som 

att alla har ett sorts ansvar och att chefen har en nyckelroll i sitt ansvar att uppmuntra och 

motivera sina medarbetare som i sin tur ska ta ett eget ansvar för verksamhetsutvecklingen.  

 

5. 3.1. Skapa rutiner för samspel och fungera som en länk 

En av de tillfrågade klinikcheferna förklarade att det var avgörande att respektera och ta till 

vara på varandra i sin yrkesroll och berättade att det var viktigt att de skapade rutiner för 

samarbete och samspel. Divisionschefen menade att chefen ska fungera som en länk och 

inspirationskälla till arbetet med Lean Healthcare. Vidare menar han att chefen ska ta till vara 

på medarbetarnas kompetenser och att se till att medarbetarna har möjlighet att komma med 

idéer och på så sätt skapa en stimulerande och god arbetsmiljö. Divisionschefen beskriver 

leanarbetet som ett breddinförande av en leanfilosofi. Det handlar om att anpassa divisionen 

till de centrala riktlinjerna på SUS. Klinikcheferna ser även de lean som en filosofi och menar 

att arbetet med lean måste integreras med arbetet ute på klinikerna. Vi har fått en förståelse 

för att leanprinciperna måste genomsyra alla aktiviteter i det dagliga arbetet. Detta resulterar i 

att cheferna måste arbeta med en processorienterad strategi för att uppnå en värdeskapande 

och effektiv verksamhet. Att arbeta utifrån processer kan i stor utsträckning även innebära att 

arbeta gränsöverskridande. Detta då de kan krävas att se över de interna gränserna för att 

kartlägga hela arbetsprocessen. Lean Management och Gränsöverskridande Ledarskap har 
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nämnvärda likheter då de båda två bygger på principer som handlar om att ta till vara på 

varandras kunskaper och fokus ligger på att skapa värde i samspel med varandra. Persson och 

Westrup betonar vikten av ett gott ledarskap i ett gränsöverskridande arbete vilket inte 

karaktäriseras av traditionellt chefskap utan snarare en funktion där ett utbyte av relevant 

information sker (Persson & Westrup 2007). Även Mann menar att chefens arbete en stor 

betydelse för att kunna implementera lean och menar att det i större utsträckning handlar om 

ledarskap. Mann (2009) redovisar fem steg vilka är de moment som bidrar till att lyckas bli en 

lean verksamhet och fortsatt analys kommer att utgå ifrån dessa fem steg och jämföras 

Persson och Westrups (2007) tre gränsöverskridande ledarskapsroller.  

 

5. 3.2. Initiera och etablera lean 

Det första steget som Mann (2007) redovisar är att utveckla och införa strukturer och 

processer som underlättar leanarbetet då detta arbete medför att överbrygga interna gränser. 

Divisionschefen förklarar att de har en ständig diskussion på vilket sätt de kan hjälpa och ta 

till vara på varandra. Då verksamheten fortfarande är i början av utvecklingen i arbetet med 

lean är detta mest en diskussion med en förhoppning om att det kommer att ske i framtiden. 

Ett sätt att göra detta skulle till exempel mer konkret kunna vara att låta en chef med mycket 

erfarenhet av lyckade leanprojekt gå in under en bestämd tid och arbeta på en annan klinik för 

att arbeta och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det första steget som Mann 

redovisar menar vi har likheter med Persson och Westrups (2007) teori om en roll i det 

gränsöverskridande ledarskapet vilken är att initiera och etablera. I detta stadium menar 

författarna att personalen bör ha starka drivkrafter för att förändra och utveckla verksamheten 

och för att hela verksamheten ska vara tillfreds med utvecklingen är det viktigt att skapa en 

dialog och inspirera sina medarbetare. Divisionschefen berättar att ett sätt som klinikerna har 

arbetat med för att utveckla sin verksamhet och motivera personalen till att skapa ett bättre 

arbetsklimat och en mer kvalitativ sjukvård är exempelvis genom de leantavlor där 

medarbetarna skriver om pågående projekt. En ur personalen blir utsedd till ansvarig och 

sedan är det upp till dem att lokalisera problem utifrån denna tavla. Detta medför att 

problemen synliggörs och skapar grund för diskussion kring hur det ska lösas på bästa sätt. 

Detta medför också att både chefen och medarbetarna lättare kan följa upp de pågående 

projekten. En av klinikcheferna reflekterar över att lean inneburit att hon som chef behövt 

förändra sitt beteende vid gentemot medarbetarna. För att få medarbetarna att våga delge 

information om identifierade problem var hon som chef tvungen att skapa ett öppet klimat.  
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Vidare menade hon att det var viktigt att släppa på kontrollen och låta medarbetarna komma 

fram till lösningar på egen hand. Divisionschefen menar att chefskap handlar om:  

 

/…/ att släppa fram andra och hjälpa dem på traven. Att man växer in i chefsrollen. 

De som har tagit sig an arbetet med lean har insett att de faktiskt kan påverka. De 

har fått ett ansvar att påverka. Det handlar kanske inte om att få befogenheter utan 

mer om att ”ta” befogenheter. De som nappat på det har nog fått mycket positivt 

tillbaka.  

 

En annan klinkchef reflekterar över att medarbetare ibland uppfattade honom som otydlig när 

han uppmanat dem att lösa problem själva då de arbetar närmare problemet. Dock var han väl 

medveten om att det ibland krävdes att han gick in och var chef, gav riktlinjer och diskuterade 

lösningar tillsammans. Vi tolkar det som att chefens ansvar i arbetet med Lean Healthcare 

ställde mer krav på att leda och inspirera medarbetarna till skillnad mot innan. Detta medförde 

i sin tur att de förändrade sitt beteende och inte var lika kontrollerande eller ansåg att de 

kunde lösa problem bättre än sina underställda. Det innebär även att de i större utsträckning 

måste diskutera och samarbeta med övrig personal. En klinikchef menar att det är positivt att 

få med sig medarbetarna och diskutera hur de ska arbeta på bästa sätt inom kliniken. Vidare 

förklarar hon att det inte bara handlar om att vara närvarande bland medarbetarna utan att 

faktiskt skapa en diskussion och dela erfarenheter.  

 

Divisionschefen menar att leanförändringen till stor del bygger på att ha engagerade chefer. 

För att cheferna ska bli engagerade har utbildning varit en viktig del. Förändringen började 

med att cheferna fick leanutbildningar under första och i början av andra året. Först fick 

divisionscheferna delta, sedan klinikcheferna och till sist avdelningscheferna. Han var 

medveten om att cheferna var engagerade i olika grad men att det var viktigt att cheferna i alla 

fall kunde uttrycka att de var med på tåget för att det skulle få effekt hos medarbetarna. Enligt 

enkätundersökningen ansåg avdelningscheferna att de helt eller delvis arbetade utifrån ett 

processorienterat ledarskap och 60 % av de cheferna upplevde att detta arbetssätt var bra eller 

mycket bra. Resterande 40 % menade att detta sätt att arbeta var bra till viss del eller att det 

berodde på omgivande faktorer huruvida det var ett bra eller dåligt arbetssätt (se Bilaga 5 – 

Resultat enkätundersökning). I en inledande fas ställs det kanske högre krav på chefen att 

inspirera och diskutera med sina medarbetare för att de ska känna sig tillfreds med 

utvecklingen. Att utöva denna typ av chefskap kan som vi tolkar det passa chefer bra eller 
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mindre bra. Vissa avdelningschefer var inte helt positiva till att arbeta processorienterat men 

det kan kanske bero på att de upplever att det finns hinder som de inte kan styra över själva, 

exempelvis tidsmässigt eller organisatoriskt.  

 

5. 3.3. Driva och utveckla lean  

Det andra steget i processen att leda lean är enligt Mann (2007) att omvandla tanken till 

verklighet och stödja och utveckla nya beteenden och det tredje steget innebär att skapa 

förutsättningar för att lean ska bli en långsiktig och hållbar utveckling. Dessa två steg finner 

vi innebära vissa likheter med den gränsöverskridande rollen att driva och utveckla som 

handlar det om att skapa engagemang och ett öppet klimat för att uppmuntra till en dialog. 

Vidare är det viktigt att visa på samband, effekter, vinster och resultat vilket bör göras på ett 

mätbart sätt för att öka förståelsen och övertyga medarbetarna (Persson & Westrup 2007). 

Klinikcheferna berättade att de följde upp resultat av olika projekt och specifika moment i 

verksamheten som exempelvis kötid eller behandlingstid. Dock var det svårt att veta ifall 

resultatet berodde på lean eller övrig organisationsutveckling. En svårighet som cheferna 

betonade var att det inte finns något specifikt mått att använda sig av vid uppföljningen av 

lean på ett övergripande plan. Detta kan tänkas bidra till att chefer får en bristande motivation 

då deras arbete inte direkt kan översättas till resultatet. Men efter våra intervjuer fick vi dock 

uppfattningen att de kommit så långt i sin process att detta inte var något hinder eller problem 

utan fokus låg istället på att utveckla fungerande sätt att nå ut med leanfilosofin överallt i 

verksamheten.   

 

En av klinikcheferna förklarar och reflekterar över hur han gått till väga för att implementera 

Lean Healthcare i sin verksamhet. Inledningsvis förstod han vikten av att skapa en 

organisation som inte karaktäriserades av för mycket hierarkier eller toppstyrning. Vidare 

menar han att Lean Healthcare passat väldigt bra in i det pågående förbättringsarbetet. 

Divisionschefen reflekterade över sina krav och ansvarsområden som chef och menade att 

arbetet med Lean Healthcare gjort att han på ett sätt kommit närmare verksamheten då han 

fått utbildning om standardisering, utjämning och avvikelser. Detta gjorde att han kunde ge 

konkreta råd till underställda chefer om hur de skulle arbeta med utjämning och att 

periodisera olika projekt. Samtidigt reflekterade han över att han inte arbetade nära 

verksamheten i vissa avseenden då han fortfarande arbetade långt ifrån majoriteten av de 

arbetsgrupper som fanns inom divisionen. Han menade dock att detta var en successiv 
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förändring och att det var svårt att se förändringen när man var mitt uppe i den. En av 

avdelningscheferna svarade att leanarbetet i en inledande fas upplevs som toppstyrt och att det 

skapar misstro bland medarbetarna. Vidare menar dock de flesta avdelningscheferna att 

medarbetarna är mer engagerade än innan leaninförandet. En annan avdelningschef menar att 

medarbetarna nu upplever ett tydligare beroende av varandra (se Bilaga 6,7 – Enkätsvar). I 

arbetet att driva och utveckla lean menar cheferna att lean medfört att de följer upp arbete i 

större utsträckning dock finns det inga övergripande mått på vad deras insats betyder för 

utvecklingen. De upplever även att leanarbetet medfört att de kommit närmare verksamheten 

samtidigt som det har gett dem en bättre överblick. Det kan tänkas att det är viktigt att kunna 

gå in och hjälpa medarbetare eller underställda chefer mer konkret för att kunna driva på 

arbetet med lean.  

 

5. 3.4. Stödja och underlätta lean 

Det fjärde steget i att leda lean innebär att etablera nya processer utöver de traditionella som 

lean ofta förknippas med (Mann 2009). Detta ser vi har vissa likheter med den 

gränsöverskridande ledarskapsrollen att stödja och underlätta vilken förklarar vikten av att ha 

välfungerande struktur och styrsystem vilken i sin tur syftar till att stödja och underlätta det 

gränsöverskridande arbetet.  Det är även i denna fas viktigt att skapa utrymme för personalen 

att diskutera det pågående arbetet då det skapar en större förståelse. Enligt Persson och 

Westrup (2007) bör även arbetet belönas och visualiseras i ett större perspektiv för att skapa 

ett större engagemang. Ekonomichefen reflekterade över att de som arbetade med ekonomi 

inom divisionen inte diskuterade så mycket. Hon upplevde att de var fullt upptagna med de 

vardagliga arbetsuppgifterna som hennes arbete innebar. Ekonomichefen hoppades att arbetet 

med Lean Healthcare skulle påverka även ekonomerna så att de kunde fungera mer som 

stödfunktion ute i verksamheten. Vidare ansåg hon att lean i stor utsträckning handlar om sunt 

förnuft och att principerna på så vis var lätta att ta till sig. HR-chefen upplevde sig i sin roll 

som ett stöd för klinikcheferna. När det gällde leanarbetet kunde det handla om att diskutera 

hur chefer skulle hantera motstånd eller andra reaktioner som uppkommit i och med arbetet 

med Lean Healthcare på klinikerna. Det kunde även handla om att diskutera hur chefen skulle 

släppa kontrollen och få medarbetarna mer delaktiga. Frågan gällande belöningar för att man 

uppnått ett förändrat arbetssätt var inget som de cheferna hade möjlighet att använda sig av. 

Det såg det i så fall mer som att uppskattning, beröm och en bättre arbetsmiljö kunde vara 

belöning i sig.  80 % av avdelningscheferna svarade att de inte instämde eller delvis instämde 
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i fråga om att belöna medarbetare för positiva effekter av leanarbete (se Bilaga 5 – Resultat 

enkätundersökning). Detta kan bero på att de förknippar belöning med ekonomisk ersättning 

och i svarandets stund inte reflekterat över att belöning även kan vara uppmuntran och beröm. 

I de öppna svaren på enkäten kan vi urskilja att avdelningscheferna upplever att det är lättare 

att motivera personalen till förbättringar i arbetet med Lean Healthcare och att engagemanget 

från medarbetarna har ökat (se Bilaga 6, 7 – Enkätsvar). 

 

Det sista steget i Manns teori om att leda lean är när hela organisationskulturen genomsyras 

av lean och då medarbetarna är öppna för ständig utveckling (Mann 2009). Flera av de 

intervjuade cheferna upplever som tidigare nämnt en viss skillnad på organisationskulturen 

främst i avseende på språkbruk. Dock är de långt ifrån en organisationskultur som 

genomsyras av lean. HR-chefen reflekterade över att det är en lång process innan lean är helt 

integrerat och trodde att det skulle ta uppåt tjugo år innan man kunde se några större 

förändringar. Medan en klinikchef upplevde det som att de kommit ganska långt och att de 

flesta medarbetare såg leanarbetet som en självklarhet. Vidare upplevde en annan klinikchef 

likt HR-chefen att det var en lång process. Ekonomichefen svarade även hon att det kunde ses 

som en utveckling då även ekonomerna måste förstå varandra och tala samma språk för att 

kunna arbeta mot samma mål. I enkätundersökningen svarade cirka 67 % att de var positiva 

till Lean Healthcare och strax över 25 % svarade att de varken var positiva eller negativa (se 

Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). Det kan tänkas att klinikerna kommit olika långt i 

den här processen och därför har olika insikt i vad Lean Healthcare egentligen innebär. Det 

kan även tänkas vara viktigt för cheferna att se hur de i sitt arbete kan gynna en gemensam 

kultur som i sin tur kan gynna utvecklingen mot att bli en lean verksamhet. 

 

5. 3.5. Sammanfattning 

Vi ser det som att Lean Management och gränsöverskridande ledarskap i stor utsträckning 

bygger på samma principer. Det finns en större medvetenhet om att cheferna måste respektera 

medarbetares olika arbeten och utnyttja de olika kompetenserna genom att skapa rutiner som 

gynnar samarbete i enlighet med principerna för lean. Att initiera och etablera 

gränsöverskridande arbete innebär för cheferna som arbetar med lean att diskutera och dela 

med sig av sina erfarenheter. De flesta av cheferna hade en stor förståelse för att deras 

engagemang var avgörande vid införande av lean som verksamhetsfilosofi. Ett första steg i att 

få cheferna att bli engagerade har på SUS varit att ge olika utbildningar i lean.  
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I rollen att driva och utveckla gränsöverskridande arbete i samband med lean kände cheferna 

att uppföljning av projekt som också kan ses som processer hade blivit tydligare. Flera av 

cheferna menar att de upplever att lean kan komma att medföra att de kan komma närmre 

verksamheten. Cheferna såg det mer som en lång utvecklingsprocess där man tar ett steg i 

taget. I dagsläget fanns inga övergripande mått på chefens inverkan vid lyckade leanprojekt 

och det kan tänkas att det skapar bristande motivation för chefer att driva på leanarbetet.  

 

I arbetet att stödja och underlätta gränsöverskridande arbete i samband med lean upplever 

cheferna att de i större utsträckning kan se sig som en stödfunktion ute i verksamheten. Som 

vi tidigare nämnt är den belöningen som ges för gott leanarbete uppmuntran, beröm och en 

bättre arbetsmiljö. Att tala samma språk och skapa en förståelse är ett steg på vägen i att 

sträva mot samma mål. Arbetet med Lean Healthcare som i stor utsträckning innebär att 

arbeta gränsöverskridande ställer också krav på cheferna och vi menar att dessa krav är; 

 

 Utökat krav på att respektera varandras yrkesroller 

 Utökat krav på att diskutera arbete och möjliga tillvägagångssätt med fler inom 

organisationen.  

 Utökat krav på att skapa ett individuellt och kollektivt engagemang. 

 Utökat krav på att uppmuntra och berömma medarbetare som lyckats förbättra 

verksamheten. 

 Utökat krav på att ha en bättre överblick över verksamheten och att följa upp resultat.  

 Krav på att skapa rutiner som gynnar leanarbetet 
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5. 4. Lean Management – från chef till ledare? 

Både Ellström, Kock (2009) och Seddon (2005:224) menar att chefen står inför en förändrad 

roll med nya krav. Ellström och Kock ser det som ett svar på förändrade förhållande då 

organisationer gått från att vara byråkratiska eller funktionella till att vara organiserade utifrån 

processer. En av klinikcheferna berättar att hon upplever att hon har genomgått en successiv 

förändring i sin roll som chef.  

 

För man börjar på något sätt förstå att man måste jobba på ett annat sätt faktiskt 

/…/ Jag tror mer att man måste dela ut små projekt till medarbetare som själva 

måste hålla i det och försöka jobba med gruppen.  

 

Divisionschefen menar även han att dagens organisation och ledarskap kräver att personalen 

deltar mer och att cheferna i och med detta kommer närmare verksamheten. Som tidigare 

nämnt menar avdelningscheferna att de, helt eller delvis, arbetar utifrån ett processorienterat 

ledarskap i enlighet med lean och majoriteten av dem tycker också att det är bra att arbeta på 

detta sätt (se Bilaga 5 – Resultat enkätundersökning). Ellström och Kock menar att den 

processorienterade ledarskapsrollen karaktäriseras av att vara stödjande, relationsinriktad och 

karismatisk (Ellström & Kock 2009:69). Vidare menar de att detta nya ledarskap är inriktat på 

att främja medarbetarnas delaktighet, engagemang och lärande (Ellström & Kock 2009:181). 

Majoriteten av studiens respondenter anser att de har ansvar för att främja medarbetarnas 

delaktighet, engagemang och lärande. I annat fall upplever cheferna att de redan innan 

införandet av Lean Healthcare utövade denna typ av ledarskap. Vi reflekterar över att många 

av cheferna inte ser det som en förändring att utöva ledarskap utan mer att det innebär en 

förändring i fråga om medarbetarnas delaktighet. Att medarbetarna ska vara mer delaktiga 

gällande beslut och utveckling av sitt eget arbetsområde ställer mer krav på cheferna att 

möjliggöra detta arbete. Denna förändring som de vill uppnå i och med arbetet med lean 

handlar mer om att förändra system som möjliggör ett förbättrat arbete. Cheferna upplever att 

de alltid haft krav på sig ifråga om att leda och inspirera medarbetarna. 

 

Enligt Kotter är chefskap och ledarskap två särskiljande och kompletterande sätt att agera. 

Båda egenskaper är viktiga, dock kan ledarskapsegenskaper tänkas vara extra viktigt i en 

förändringsprocess. Kotter menar att utmaningen är att få personalen att agera i linje med 

denna förändring (Kotter 1999). En av klinikcheferna reflekterar över hur han får personalen 

att bli mer kreativ vilket han i högsta grad anser är en ledarskapsfråga. Vidare förklarar han att 
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det är viktigt att uppmuntra och berömma medarbetarna. Klinikcheferna poängterar vikten av 

att skapa dialog med medarbetarna i syfte att uppmuntra ett samspel där personalen kan dela 

med sig av sina idéer, tankar och erfarenheter. För att möjligöra utbytet krävs det att 

organisationsstrukturen tillåter det. En av klinikcheferna betonade detta och menade att han 

inte kunde utföra sitt arbete och ledarskap om inte hierarkierna minskade. Fortsättningsvis 

förklarade han att han snarare fungerade som en ledare än en chef. Seddon resonerar kring 

denna problematik och menar att ledarskap främst handlar om att influera människor vilket i 

sig inte har med hierarki att göra (Seddon 2005:95ff). Man kan fråga sig huruvida det går att 

vara en ledare i en hierarkisk organisation som sjukvården i viss utsträckning är. Även om 

cheferna har den ambitionen kan strukturer och invanda beteende ses hindra chefen att 

fungera som en ledare. Enligt Seddon måste chefen lära sig att leda processorienterat och det 

lär denne sig bäst tillsammans med sina medarbetare (Seddon 2005:224). En av 

klinikcheferna reflekterade över hans arbete efter implementeringen av Lean Healthcare och 

menade att han kände sig lättad i sin roll som chef efter införandet. Detta då medarbetarna 

blev mer delaktiga i arbetet och en mer effektiv arbetsmiljö skapades vilket i sin tur 

resulterade i mer tid för klinikchefen att fokusera på eftertanke kring arbetet och utveckling av 

kliniken. Chefen exemplifierade med ett lyckat leanprojekt; 

 

I den utvecklingen har jag varit underordnad vad gäller det praktiska och taktiska. 

Det enda jag har gjort är att ge dem beröm. Sen finns det vissa administrativa delar 

som måste till. Men det är ett exempel på där man släpper krafterna loss bland 

medarbetarna. Hur kraftfullt det är och vilken potential som finns.  

 

Vi uppmärksammade skillnader mellan klinikchefernas tankar kring ämnet vilket vi fick 

uppfattningen grundades på deras personliga värderingar. Särskilt väl märktes det i fråga om 

deras eget ansvar och förmågan att låta medarbetarna ta över delar i det vardagliga arbetet i 

verksamheten. Seddon menar att en grundläggande aspekt i det processorienterade ledarskapet 

är att inte skilja på arbete och beslut utan att det ska vara en integrerad del i arbetet (Seddon 

2005:224). En av klinikcheferna menade att det nu var större krav på att vara tydlig gentemot 

sina medarbetare. Detta innebar att hon på ett sätt upplevde att sitt arbete kommit närmare 

verksamheten då det bland annat medförde att ha mer koll på effekterna och hela tiden mäta 

det pågående arbetet.  

 



Att skapa kvalitativa tjänster   Helena Larsen  

Krav på chefer vid införande av Lean Healthcare  Åsa Tagesson 

 

53 

 

Vi märkte att klinikcheferna upplevde att kraven och deras ansvar hade förändrats sedan 

införandet av Lean Healthcare. Kraven hade dock inte förändrats i någon större utsträckning 

för de chefer som hade en mer administrativ chefsroll. Ekonomichefen upplevde inte att 

hennes arbete hade förändrats sedan sjukhuset blivit mer leanorienterat. Hon kunde dock i en 

fortsatt utveckling tänka sig att även ekonomernas ansvar påverkas av lean och beskrev det 

som att de också behövde hitta /…/ vår plats i leanet. Även hon såg det som att komma 

närmre verksamheten i så fall och att de då skulle fungera som en stödfunktion och vara mer 

aktiva ute i verksamheten. HR-chefen ansåg inte heller att hennes krav och ansvarsområde 

hade förändrats i denna förändringsprocess. Hon menade dock att lean i viss utsträckning 

bidragit till att tydliggöra kraven på henne som chef och hon såg det som sitt ansvar att 

fungera som stöd till andra chefer ute i verksamheten. En av klinikcheferna såg det som att 

budskapet med lean var väldigt tydligt och uttryckte det som följer: 

 

 /…/ sedan tycker jag att lean, så som det serveras här, med en väldigt tydlig filosofi 

med respekt för människan och överenskommelser mellan kategorier är faktiskt 

väldigt antihierarkiskt och det svarar väldigt väl mot visionen och hur det är att 

försöka bli en bra chef.  

 

Detta förändrade chefskap kan på ett sätt innebära oklarheter ifråga om vem som har ansvar 

och vem som ska utföra jobbet. Å andra sidan ser dock flera av cheferna att deras chefskap 

blivit tydligare då lean bidrar till att tänka igenom och ifrågasätta sina egna krav och 

ansvarsområden. Vi upplever att cheferna ser det som ett lärande och att de är positiva till 

förändringen. 

 

5. 4.1.  Sammanfattning 

Arbetet med Lean Healthcare har inneburit en successiv förändring även för cheferna. De 

upplever att de kommit närmre verksamheten då lean inneburit ett krav på en bättre överblick. 

Arbetet med lean är fortfarande på en projektnivå men flertalet av cheferna upplevde ändå att 

kraven på dem som chef hade förändrats sedan införandet. De chefer som inte hade upplevt 

någon förändring hade ett mer administrativ ansvar men även de kunde i en fortsatt utveckling 

ha en förståelse för att även deras arbete skulle förändras. I viss utsträckning kunde de 

uppleva att deras chefsarbete blivit tydligare och att de nu fungerade som stöd för andra 

chefer. Att chefens arbetsuppgifter blivit tydligare var även något som majoriteten av cheferna 

upplevde. Delaktighet, samarbete och utbyte hade medfört att cheferna i större utsträckning 
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blev tydligare med vem som skulle göra vad. Cheferna upplevde att deras arbete nu mer 

handlade om att uppmuntra, berömma och leda medarbetarna. Att fungera som ledare mer än 

en chef ställer nya krav på chefen och vi menar att dessa är; 

 

 Utökat krav på att ha en bättre överblick över hela verksamheten. 

 Utökat krav på att vara tydligare med vem som ska göra vad. 

 Krav på att ha mer kunskap om arbetet som utförs av medarbetarna på klinikerna och 

avdelningarna. 

 Krav på att utöva mer ledarskap än chefskap i arbetet med lean. 
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KAPITEL 6.  STUDIENS RESULTAT  

I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser, i form av chefens utökade och nya krav, vi 

kommit fram till i vår studie. Därefter följer en diskussion kring uppsatsens resultat vilket i 

sin tur följs av vårt forskningsbidrag samt förslag till vidare forskning. 

  

6. 1. Slutsatser  

 

Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? 

 

6. 1.1. Chefens utökade krav 

 

 
Fig. 6:1 Chefens utökade krav 
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I figur 6:1 redovisar vi de utökade krav på chefer som vi har identifierat utifrån vår studie. 

Dessa krav har i viss utsträckning funnits sedan tidigare men har blivit tydligare i och med 

införandet av Lean Healthcare.  

 

6. 1.2.  Chefens nya krav 

 
Fig. 6:2 Chefens nya krav 

 

I figur 6:2 redovisar vi de nya krav på chefer som vi har identifierat utifrån vår studie. Dessa 

krav är helt nya sedan införandet av Lean Healthcare. I figuren benämner vi leanarbete och då 

syftar vi till de projekt där principerna för lean, värdeskapande och ständig utveckling, blivit 

integrerad i arbetet.  
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6. 2.  Diskussion 

I takt med att samhället karaktäriseras av snabba förändringar och konkurrensen ökar 

uppkommer det en mängd olika företag i syfte att förbättra och effektivisera branscher. 

Privata företag har arbetat med och tvingats förhålla sig till denna utveckling under en relativt 

lång tid och dagens samhälle har nu även sporrat den offentliga sektorn. Det är en stor 

utmaning att ta sig an en sådan omfattande organisation som sjukvården då den funnits och 

formats under många år. I båda fallen handlar det om konkurrens men i olika bemärkelser. Då 

det i privata företag handlar om att skapa lönsamhet och stor framgång så karaktäriseras 

sjukvården istället av att skapa en hög kvalitativ sjukvård. Det är en lång process då det är 

svårt att förutse vad som skapar värde i olika verksamheter då det är komplext och väldigt 

individuellt. Så hur ska en chef kunna förhålla sig till och lyckas visa vägen för att skapa 

denna optimala verksamhet? De ovan nämnda slutsatserna vilka belyser utökade och nya krav 

på chefer tydliggör hur chefer ska förhålla sig till arbetet med Lean Healthcare och dessa kan 

även fungera som vägvisare till hur chefer bör arbeta. De flesta av de krav vi funnit har dock 

redan ingått i chefens arbetsuppgifter och kan endast ses som utökade. Vi reflekterar även 

över ifall det kan vara så att kraven blivit tydligare i och med arbetet med lean då det finns en 

större medvetenhet kring vad chefer i och med detta ska bidra med. Vidare menar vi att dessa 

urskilda krav på chefer även inneburit att kraven på chefer har förändrats. I detta avseende 

kan vi hålla med tidigare forskning inom ämnet Lean Healthcare som tar upp att det krävs ett 

förändrat chefskap. 

 

Vi reflekterar även över att vissa krav kan ses som motsägelsefulla. Kravet på att vara 

tydligare gentemot sina medarbetare kan exempelvis ses som motsägelsefullt till att skapa 

utrymme för medarbetarna att komma med egna lösningar, det vill säga, att inte vara tydlig 

med hur arbetet ska utföras. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om detta då det har 

betydelse för att arbetet med Lean Healthcare ska kunna ha en fortsatt varaktig utveckling. Vi 

ställer oss också frågan i hur stor omfattning chefer i olika nivåer och funktioner bör ta till sig 

kraven? Det kan tänkas att de måste förhålla sig till kraven på skilda sätt i olika verksamheter.  

 

Då vi kommit fram till att chefer har en mängd krav, såväl utökade som nya, ställer vi oss 

frågan huruvida dessa kommer utvecklas i framtiden. Det kan tänkas att kraven, i takt med att 

principerna för lean integreras allt mer i det övriga arbetet, kommer att förändras. Kanske är 

dessa krav aktuella just vid en införandefas men behöver kompletteras eller utvecklas för ett 
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vidare arbete. I en införandefas kan det tänkas att kraven upplevs ha ökat då en förändring 

innebär att man stegvis utför nya arbetsuppgifter samtidigt som tidigare arbetsuppgifter också 

ska genomföras. Vi menar att detta är en övergångsfas och att kraven i samband med arbetet 

med Lean Healthcare kommer att samordnas med tidigare arbete och på sikt även underlätta 

arbetet. Ur ett långsiktigt perspektiv tror vi att lean är en bra strategi då dessa principer är av 

utvecklande och ifrågasättande karaktär. Chefer inom sjukvården står inför en inspirerande 

utmaning då de ska bidra till att skapa kvalitativa tjänster inom sjukvården. Arbetet med Lean 

Healthcare har öppnat en möjlighet till att lära av gamla misstag och skapa något ännu bättre. 

 

6. 3. Vårt forskningsbidrag 

Management som forskningsområde är ett spritt och väl representerat ämne vilket vi inte har 

sett som en nackdel för vårt resultat. Vi menar att vår studie blir mer tillförlitlig då vi använt 

oss av väl etablerad forskning inom olika områden. Tidigare forskning inom Lean 

Management beskriver till stor del endast att det finns ett behov av ett förändrat chefskap. Vår 

studie har resulterat i en modell där vi förtydligar de utökade och nya krav som ställs på 

cheferna. Det chefskap som tidigare forskning presenterat som ett behov av ett förändrat 

chefskap har på så vis blivit påtagligare genom vår fallstudie.  

 

6. 4.  Förslag till vidare forskning 

Då Lean Management är ett relativt nytt forskningsområde finns det många intressanta 

frågeställningar att studera närmare.  Eftersom vår tid var begränsad hade vi inte möjlighet att 

inrikta oss på hela divisionen på Skånes Universitetssjukhus vilket var synd eftersom de 

kommit olika långt i införandeprocessen av Lean Healthcare. En sådan studie hade antagligen 

resulterat i att vi fått olika resultat beroende på vilka kliniker vi riktat oss till.  

 

Det hade även varit intressant att ha ett medarbetarperspektiv och se till den övriga 

personalens arbete och tankar kring införandet av Lean Healthcare. Närmare hade det varit 

intressant att studera systemet utifrån olika nivåer för att se hur det överförs och tolkas mellan 

personalen. Detta är särskilt intressant då Lean Healthcare har en lång införandeprocess och 

det tar många år innan leanarbetet är helt integrerat med sjukvårdsarbetet på klinikerna.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Observation på Malmös Universitetssjukhus 2010-03-31 

 

Lean Healthcare - Går det att förbättra dagens sjukvårdssystem? 

Föreläsare: Magnus Lord, Strategichef SUS Lund. 

I början av vår arbetsprocess med vår magisteruppsats om Lean Healthcare undersökte vi 

forskningsområdet och vad som var skrivit om detta sedan tidigare. Vi hittade en öppen 

informationsföreläsning som strategichefen Magnus Lord skulle hålla på Malmö 

Universitetssjukhus som var tillägnad intressenter inom ämnet.   

 

Vi, liksom 300 andra intresserade, befann oss på Jubileumsaulan på Malmö 

Universitetssjukhus tisdagen den 31 mars år 2010.  Magnus Lord var glad över det stora 

intresset som visades kring hans ansvarsområde Lean Healthcare på Skånes 

Universitetssjukhus (SUS). Det var till största del personal från de olika avdelningarna på 

sjukhuset som var där och lyssnade förväntansfullt.  Medan Lord försökte visa besökarna till 

de sista lediga platserna började de småpratas mellan stolarna och åhörarna tog upp block och 

penna i hopp om att inte missa någon viktig information.  

 

Den första Power Point bilden slogs på och han inledde med texten Lean Healthcare – Går 

det att förbättra dagens sjukvårdssystem? Vidare menade han att det var dags att ifrågasätta 

de system som var etablerade i sjukvården. Är de lämpliga? Lord förklarade att de är 

opassande inom sjukvården och han gick så långt att han sa att de motarbetade medarbetarna 

många gånger.  Sveriges sjukhus drivs idag av ett stordriftstänkande och föreläsaren menar att 

det är en stor mental utmaning att lämna system som man arbetat med under en lång tid.  Han 

förespråkar en ny metod och endast inte en förbättring av den redan etablerade.  

Fortsättningsvis talade han om att dagens sjukvård har alla möjligheter att lyckas och skapa 

exceptionellt goda tjänster då det finns både bra teknologi och motiverad personal.  Men 

sjukhuspersonalen arbetar alla i ett bristfälligt system och detta är något som bör fokuseras på.  

Det är viktigt att se att detta är en process som tar lång tid då tidigare exempel har visat på att 

arbetat med Lean Healthcare ger ett kraftfullt och mycket positivt resultat.  

 

Magnus Lord berättade att han hade en bakgrund som civilekonom, civilingenjör och läkare. 

Då han själv hade upplevde att han som läkare arbetat i ett bristfälligt system började han 
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inrikta sig på management vilket han menar blivit ett svenskt ord i dagens samhälle. Han hade 

ett stort intresse för hur man skapar en bra verksamhet.  Vidare förklarade han att det vuxit 

fram en väsentlig skillnad mellan chefskap och ledarskap. Han refererade även till en 

forskare, Steven Spear, som studerat framgångsrika verksamheter och identifierat vilka 

faktorer som varit drivande i denna utveckling.  Spear menade att dessa överlägsna 

verksamheters framgång berodde på två faktorer. Den första framgångsfaktorn var att 

verksamheten var orienterad efter sina flöden i syfte att optimera dessa.  I sjukvården är det 

viktigt att se till patientens väg då de inte har några styrsystem och risken att deras väg ”blir 

som den blir” är stor.  Utmaningen ligger i att se till helheter då en nedskärning på en 

avdelning kan resultera i ett sämre resultat för hela sjukhuset.  Att endast se till enskilda 

verksamheter är kostsamt då det kan leda till att patienten istället får läggas in och vänta på att 

mottagningen ska ha tid.  Den andra framgångsfaktorn var enligt Spear att verksamheterna 

hade självförbättrande system vilket betyder att de utvärderade varje dag och upptäcker hur de 

sedan ska kunna förbättra direkt. I detta moment är medarbetarna i centrum och det är dem 

som ska utvecklas.  Vidare förklarar Lord att alla medarbetare har idéer om vad som behöver 

göras för att underlätta deras dagliga arbete men det är bara cirka en på hundra som lyckas att 

”sälja in” sin idé. Detta är slöseri med resurser då man inte tar till vara på personalens 

erfarenhet och kompetens. Istället är det i dagens sjukvård nästan uteslutande chefer och 

specialister som bestämmer.  

 

I stordriftssystemet som råder i sjukvården är det till största del systemet och inte 

medarbetarna som bestämmer hur resultatet blir. I dagsläget är det 95 % av utfallet som beror 

på arbetssättet som styrs av systemet och endast 5 % som medarbetarna kan styra över.  För 

att få reda på hur bra sin verksamhet är bör man studera effektivitet vilket innefattar 

produktivitet, kostnader och nyckeltal, kvalitet, arbetsmiljö och tillgänglighet som är ett mått 

på leveranstiden för sjukhustjänsterna.  

 

Magnus Lord förde ett resonemang över hur ofta något blev fel eller inte som man tänkt sig. 

Han menade att det inte gick att jämföra med produktionsföretag då de har helt andra 

förutsättningar men att det fanns en hel del att arbeta på inom sjukvården.  Det sker 10 % 

felmedicineringar idag vilket betyder att patienterna har fått fel dos av läkemedlet, fel 

läkemedel eller uteblivet läkemedel. Lord argumenterar för att det är arbetssättet som gör att 

det blir fel och att det krävs ett nytt sätt att arbeta för att eliminera dessa misstag.  
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Kvalitetsbrist är en annan utmaning som sjukvården tampas med vilket kan vara att patienten 

måste ringa då de inte kan komma till sin tid till exempelvis operation vilket leder till 

ineffektiv tid och höga kostnader. Det kan även vara att det ofta tar för lång tid för patienterna 

att få sin diagnos vilket leder till att de oroliga patienterna ringer vilket slösar både tid och 

pengar för den dagliga sjukvårdsverksamheten. 

 

Arbetsmiljön har problem som stress, hög personalomsättning och sjukfrånvaro som är i 

behov av att förbättras. Leveranstid är ett annat dilemma som måste hanteras med största 

medvetenhet då det exempelvis brukar ta trettio dagar mellan patienten har fått sin 

cancerdiagnos till dess att denne ska på strålbehandling. Det finns dock vissa typer av cancer 

som växer dubbelt så snabbt och då är behandlingen inte aktuell att utföra på samma sätt 

längre.  Därför är det återigen viktigt att tänka NU, flöden och patienter istället för endast 

funktioner. För att kunna förbättra verksamheten måste man kunna mäta vad man faktiskt gör. 

Lord menar att allt går att mäta och ritade upp en modell över fyra faktorer som går att mäta. 

Dessa var Kvalitet, Leveranstid, Arbetsmiljö och Produktivitet (KLAP). 

 

Kvalitet Leveranstid Arbetsmiljö Produktivitet 

Antal misstag/miljon 

Tid fr. upptäckt cancer till 

behandling Stress 

Knivtid under 

operation 

Industriföretag: 5ggr Idag: 30 dgr Vanmakt Normalt: 30-35 % 

Allmänhet: 1000-5000 

ggr Faktisk tid: 5-8 h Mållöshet 

Bästa i Sverige: 65 

% 

Sjukvård 100 000 ggr 

(10 %)   Personalomsättning 

Bästa i världen: 80 

% 

    Sjukfrånvaro 

 En sjuksköterska 

lägger 3,5 h/dag på 

att vänta och hämta 

saker. 

    

 

I allmänhet ligger antalet misstag per miljon på 10 % men ibland är siffran högre än så inom 

sjukvården. Det uppstår upp till 40 % misstag i och med att patienter inte kan komma på 

inbokade tider utan måste boka om. I upp till 80 % av fallen är remisser ofullständiga och i 94 

% av fallen är medicinbeskrivningar felaktiga. Dessa kvalitetsmisstag leder till att folk dör 

och Lord uppmärksammade oss på hur stort problemet var genom att göra en jämförelse. 

Tänk om SAS skulle krascha ett Boeingflygplan varannan vecka. Då skulle ingen flyga med 

SAS. Så många människor dör på grund av misstag inom sjukvården och det bör 

uppmärksammas.  
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Magnus Lord förklarar att det har framkommit ett nytt ledarskap där det är viktigt att aktivera 

sina anställda och få dem att vara delaktiga då det är den största motivationen för 

verksamheten. Att ge medarbetarna en lönehöjning ger resultat i ungefär tre veckor medan 

delaktighet fungerar som en kontinuerlig motivationskälla. Att tro på sina anställda är en 

primär faktor.  Åtgärden är att det bör ske en effektivisering som grundas på att man ska ta 

bort moment som inte skapar värde för patienterna. Detta tänk bygger på principerna från 

Lean Production vilket är en motsats till stordriftstänket och går att översätta och applicera på 

alla verksamheter.  Lean Production bygger på två huvudsakliga principer där den första 

handlar om att se aktiviteterna i en serie. Syftet är att hjälpa patienten i rätt tid sett ur 

patientens synvinkel. Tanken är då att man ska koppla ihop aktiviteterna och gärna eliminera 

dem så att två aktiviteter blir en. Den andra principen handlar om hur två aktiviteter 

interagerar vilket exempelvis kan vara remiss och remissvar. Syftet är att det ska ske 

förbättringar varje dag och att ett ständigt lärande ska uppmuntras. Det är endast 

medarbetarna som kan göra detta.  

 

Leanhuset är ett sätt för Skånes Universitetssjukhus att översätta deras teoretiska principer till 

praktisk handling. Det är verksamhetens gemensamma synsätt och ledstjärnor som avspeglas i 

modellen. Leanhuset fungerar som en vägvisare till en ständigt utvecklande och förbättrande 

organisation inom sjukhuset.  

 
Fig. Leanhuset (Lean - Ständigt bättre vård med Lean Healthcare som verksamhetsfilosofi, SUS webbsida) 
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Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. 

(Albert Einstein) 

 

Kan bara införas av cheferna och göras av medarbetarna.  

(Magnus Lord) 

En stor utmaning som sjukhusen står inför idag är att det i de flesta fall krävs en utjämning. 

Detta betyder att målet är att få ett jämnt flöde av patienterna på mottagningarna och därmed 

lättare att bemanna efter det. Personalen ska hinna med att göra så mycket som möjligt utan 

att stressa och Lord betonar att det är förbjudet att springa då det motsäger hela systemet. Det 

är viktigt att se över verksamhetsgränserna då ortopedens arbete ger konsekvenser för 

kirurgmottagningen och så vidare.  Sjukvården har ofta arbetat med olika former av 

prioriteringar på sina avdelningar och då inte minst på akutmottagningen. Detta är något som 

leantänket vill ta bort då detta inte skapar värde för patienterna utan personalen kommer hinna 

med att hjälpa alla patienter i tur och ordning utan långa köer om de arbetar efter 

leansystemet. Lösningen är i stället då att man ska skapa hjälpsystem så att man kan behålla 

det positiva klimatet i verksamheten. Att personalen och ledarna har en öppen dialog och en 

tydlig överenskommelse är även viktigt så att alla är medvetna om vad som sker.  Det är 

chefens uppgift att informera och medarbetarnas uppgift att göra. För att lära sig måste man 

göra lika varje gång. Han menade att ett visst arbetssätt ger ett resultat till skillnad från om 

man gör olika varje gång då det är svårare att identifiera vad som gick bra och mindre bra.  
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 

 

Institutionen för Service Management                                                                                                                                    

Enkätundersökning – Lean Healthcare 

Vi är två studenter från Service Management på Lunds Universitet, Campus Helsingborg som 

just nu skriver vår magisteruppsats om Lean Healthcare. I uppsatsen kommer vi att använda 

oss av SUS som studieobjekt och närmare bestämt din division. 

 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka chefers arbete i och med 

implementeringen av Lean Healthcare. Närmare vill vi undersöka vilka krav en chef ställs 

inför i och med Lean Healthcare.  

 

Vi är intresserade av frågor som: 

 Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? 

 Vilka konsekvenser får Lean Healthcare på chefskapets utövande? 

 

Det empiriska material vi ämnar använda oss av är denna enkätundersökning samt intervjuer 

med divisionens ledningsgrupp.  

 

När vår magisteruppsats är färdig kommer vi att skicka ut den till er så att ni får möjlighet att 

ta del av de resultat vi kommit fram till. Viktigt att poängtera är att vi använder oss av er 

division som en fallstudie och vi kommer inte benämna den i uppsatsen vilket betyder att ni 

på så sätt blir helt anonyma. 

 

Vi är väldigt tacksamma om du har möjlighet att svara på dessa tio frågor. 

 

Tack på förhand! 

Åsa Tagesson  

Helena Larsen 
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Markera det svarsalternativ som stämmer bäst! 
 

1) a) Hur länge har du arbetat på USiL/SUS? 

 

0-2 år   3-5 år  6-8 år   9 år eller 

längre 

 

 

b) Hur länge har du arbetat i den befattning du gör nu? 

 

0-2 år  3-5 år  6-8 år  9 år eller 

längre 

 

 

2) I vilken omfattning har du deltagit i aktiviteter för att öka din kunskap om Lean 

Healthcare? 
 

a) Informationsmöten inom sjukhuset/divisionen 

Flera   Enstaka   Inga 

 

b) Kurs/konferens utanför sjukhuset 

Ja  Nej 

 

c) Specifik utbildning över flera dagar 

Ja  Nej 

 

 

3) Vad anser du om dina kunskaper om Lean Healthcare? 

 
Mycket goda Goda Bristfälliga Har inga 

 

 

4) Vad tycker du om att arbeta efter principerna med lean på ett sjukhus?  

 
Mycket bra Bra Beror på Bristfälligt Dåligt 

 

 

5) a) Arbetar du med ett processorienterat ledarskap i enlighet med lean? 

 
Alltid Delvis Aldrig 

 

b) Vad tycker du som chef om att arbeta på detta sätt? 

 
Mycket bra Bra Beror på Bristfälligt Dåligt 

 

 

  



Att skapa kvalitativa tjänster   Helena Larsen  

Krav på chefer vid införande av Lean Healthcare  Åsa Tagesson 

 

72 

 

6) Hur har ditt ledningsarbete förändrats i och med införandet av Lean Healthcare? (Ge 

två exempel!) 

 

 

 

 
7a) Vad tror du att medarbetarna på din avdelning tycker om Lean Healthcare? 
 

Mycket bra Bra Beror på Bristfälligt Dåligt 

 

b) Hur har deras arbete förändrats? 

 

 

 
  

8) Hur påverkar Lean Healthcare kvaliteten på den vård ni erbjuder? 
 

Mycket positivt  Positivt Beror på Bristfälligt Negativt 

 

 

9) Vilka av följande påståenden stämmer in på din kliniks arbete med Lean Healthcare? 

 

Majoriteten av alla medarbetare på kliniken har en förståelse för att en förändring krävs för att få en 

bättre arbetsmiljö och kunna erbjuda bättre sjukvård. 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Det har skapats en grupp/ett lag som ska leda förändringen på kliniken.  

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Personalen har de befogenheter som krävs för en förändring. 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Vi har en vision om målet med Lean Healthcare. 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Visionen med Lean Healthcare kommuniceras vid upprepade tillfällen till ALLA på kliniken. (Möten, 

Veckobrev, E-mail etc.) 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 
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Vi har tagit bort aktiviteter som hindrar Lean Healthcare.  

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Jag har uppmuntrat medarbetarna att ta risker och prova icke-traditionella idéer, aktiviteter och 

handlingar. 

Instämmer helt                          Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Jag informerar om effekterna av Lean Healthcare till alla på medarbetare på kliniken. 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Jag belönar arbete som lett till vinster som kan härledas till arbetet med Lean Healthcare. 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Vi har förändrat hela systemet och organiserar allting annorlunda inom kliniken.  

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Det har skapats nya tjänster och behov av ny personal i och med införandet av Lean Healthcare.  

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Jag upplever att företagskulturen är helt annorlunda sedan införandet av Lean Healthcare.   

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

 

10) Vad är din sammanlagda uppfattning om Lean Healthcare? 

 

1            2             3             4           5             6            7             8             9              10 

Mycket negativt              Mycket positiv 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor Divisionschef/Klinikchefer 

 

Hur länge har du arbetat i denna position? 

 

 

Hur arbetar ni med Lean Healthcare  

 

på din division? 

på din klinik? 

 

På vilket sätt arbetar du med Lean Healthcare? 

 

I vilken omfattning har du deltagit i aktiviteter för att öka din kunskap om Lean 

Healthcare? 

 

 

(Lean Healthcare innebär att medarbetare ska vara mer deltagande i beslut.)  

Hur får du medarbetare att känna sig mer delaktiga? 

Hur har det påverkat ditt arbete?  

 

Hur arbetar du för att medarbetarna ska få kunskap om Lean Healthcare? 
 

Arbetar du på något speciellt sätt för att få medarbetarna att tänka själva och komma 

med idéer? 

 

Hur har du tagit emot reaktioner från medarbetarna om Lean Healthcare?  

 

 

Arbetar du med ett processorienterat ledarskap i enlighet med lean? 

 
På vilket sätt har dina dagliga arbetsuppgifter ändrats sedan införandet av Lean 

Healthcare?  
 

Upplever du att förändringen kräver stora resurser? 
 

Vilket ansvar anser du att du har i och med införandet av Lean Healthcare? 

 

Förändringsprocess 

Upplever du att alla medarbetare på kliniken har en förståelse för att denna förändring 

krävs? 

Har det skapats en grupp/ett lag som ska leda förändringen på divisionen/kliniken? 

Anser du att personalen har de befogenheter som krävs för en förändring? 

Har ni en vision om målet med Lean Healthcare på er division/klinik? Hur 

kommuniceras denna vision? 
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Har ni tagit bort aktiviteter som hindrar arbetet med Lean Healthcare? (I så fall vilka? 

Varför?)  

Uppmuntras medarbetarna att ta risker och prova icke-traditionella idéer, aktiviteter 

och handlingar? 

Informerar ni om effekterna av Lean Healthcare? Till vilka? Hur? 

Belönas arbete som lett till vinster som kan härledas till arbetet med Lean Healthcare? 

Har ni förändrat processer och system inom er division/klinik? Samarbete med andra 

divisioner/kliniker?  

Har det skapats nya tjänster i och med införandet av Lean Healthcare?  

Upplever du att organisationskulturen är helt annorlunda sedan införandet av Lean 

Healthcare?   

 

 

Har du mer kunskap om dina medarbetares arbete nu? 

 

Hur löser du eller ni ett problem som dyker upp? 

 

Hur följer du upp medarbetarna när du gett en uppgift? 

 

Hur ofta har du möten/kontakt/informationsutbyte med… 

… andra chefer inom divisionen? 

… din chef? 

… medarbetarna inom divisionen? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor  

HR-ansvarig/Kommunikationutvecklare/ Divisionscontroller 

 

Hur länge har du arbetat i denna position? 

Vad är dina arbetsuppgifter? Beskriv din roll. 

 

Hur insatt är du i arbetet med Lean Healthcare? 

 

Hur har du lärt dig principerna för Lean Healthcare? 

 

Har dina dagliga arbetsuppgifter ändrats sedan införandet av Lean Healthcare? På 

vilket sätt? 

 

Upplever du att förändringen kräver stora resurser? Tid, Pengar, Kraft? 

 

Vilket ansvar anser du att du har i och med införandet av Lean Healthcare?  

 

Upplever du att alla medarbetare på kliniken har en förståelse för att denna förändring 

krävs? 

Anser du att personalen har de befogenheter som krävs för en förändring?  

Har ni tagit bort aktiviteter som hindrar arbetet med Lean Healthcare? (I så fall vilka? 

Varför?)  

Informerar ni om effekterna av Lean Healthcare? Till vilka? Hur? 

Har ni förändrat processer och system inom er division? Samarbete med andra 

divisioner?  

Hur ser det eventuella samarbetet ut mellan divisionerna?  

(Kunskapsutbyte, Erfarenhetsutbyte?) 

Har det skapats nya tjänster i och med införandet av Lean Healthcare?  

Upplever du att organisationskulturen är annorlunda sedan införandet av Lean 

Healthcare?   
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Bilaga 5 - Resultat enkätundersökning 
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I vilken omfattning har du deltagit i aktiviteter för att öka din  

kunskap om Lean Healthcare? 
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Vilka av följande påståenden stämmer in på din kliniks arbete med Lean Healthcare? 
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Jag belönar arbete som lett till vinster som kan 

härledas till arbetet med Lean Healthcare.
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Det har skapats nya tjänster och behov av ny personal 

i och med införandet av Lean Healthcare.
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Jag upplever att företagskulturen är helt annorlunda 

sedan införandet av Lean Healthcare.
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Vad är din sammanlagda uppfattning av Lean 

Healthcare?
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Bilaga 6 - Enkätsvar 

 

Fråga 6b) 

Hur har ditt ledningsarbete förändrats i och med införandet av Lean Healthcare?  

Bättre förståelse för flöden mellan olika enheter. 

Mer engagerade medarbetare. 

Vi använder inte detta då vi redan för längesedan använder oss av samma principer. 

En ökad press på att med lean struktur göra samma saker som vi gjort tidigare. 

Lättare att tydliggöra/synliggöra förändringar. 

Inget, alltid arbetat efter dem principerna. 

Inre motivation viktig. Var och en påverkar sin egen situation. 

Har alltid tänkt lean själv så det har inte ändrat så mycket. 

Regel: Gör saker direkt! Skjut aldrig upp! 

Lättare att motivera förändringar. 

Roligare när engagemang finns hos medarbetarna 

Arbetet har inte förändrats någon speciellt. 

Vi sorterar oftare, tar bort onödiga saker.  

Lättare att motivera personalen då de ser att och får vara med i en förändring som blir bra. 

Chef för den administrativa delen! Svårt att få med sekreterare i olika lean. De som varit med är 

positiva. Puffar på för att sekreterare ska delta och visa engagemang. 

Försöker ta hjälp av team kring patienten att skapa ett effektivt arbetssätt, tycker där att jag har fått 

mycket hjälp, men yttre strukturer har obstruera och vara till hinder. 

Har inte varit ledare innan lean infördes. 
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Bilaga 7 - Enkätsvar 

 

Fråga 7b) 

Hur har medarbetarnas arbete förändrats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få initiativen att växa "nedifrån" - engagemang 

Upplevs initiativ som ”toppstyrning” – skepsis. 

Många har kommit in i tankar att ständigt förbättra men problemet är att man kommit 

olika långt 

Insett nyttan av arbetet 

Har arbetat med detta tidigare. Finns sedan gammalt. 

Kräver större engagemang på flera avdelningar. 

Tydligare beroende av andra. 

En del mer engagemang – andra mindre 

Inte särkilt något speciellt. 

Mer strukturerat – tänker förbättringsarbete 

Delaktighet 

Kanske tydligare i vissa fall. 

De är mer delaktiga i förbättringsarbeten och tänker hela tiden på sätt att göra saker 

”leanare”. 

Jag tror att de mer och mer ser att deras erfarenheter och därifrån sprungna idéer är 

värdefulla och kan leda till förändring/förbättring. 

De tänker mer på värdeskapande tid för patienterna. 


