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Sammanfattning 
Lean har fått stor uppmärksamhet i många olika yrkesområden och i de sociala medierna under de 

senaste åren. Det mest diskuterade i dagsläget är implementeringen av Lean i den offentliga sektorn och 

då framförallt inom sjukvården. Detta har väckt heta debatter där människor från olika yrkesområden 

och åldrar har starkt skilda åsikter gällande implementeringen. Vissa är mycket positiva till att införa 

Lean i sjukvården medan andra ser mycket negativa effekter av implementeringen. 

Att det finns så mycket skilda åsikter angående detta och att så många människor har olika perspektiv 

på hur Lean fungerar gör att ämnet är väldigt intressant att analysera. Syftet och målet med denna 

rapport är att fokusera på just de olika perspektiven och analysera dessa för att se ifall det finns någon 

tydlig förklaring till varför dessa perspektiv skiljer sig så pass mycket. Det kommer även undersökas vad 

som ligger till grund för detta beteende och vilka faktorer som påverkar de olika perspektiven.  

De som är positiva till Lean menar att det blir enklare för personalen att arbeta då allt är strukturerat 

och onödiga slöserier som skapar stress har eliminerats. En så enkel sak som att ha en speciell plats för 

varje objekt gör att personalen slipper att springa runt och leta efter föremål i onödan och sparar då tid 

som kan läggas på andra mer värdeskapande faktorer. De menar att Lean effektiviserar arbetet i stor 

utsträckning och att den tid som förut lades på onödiga ärenden nu kan läggas på att ge patienter mer 

fokus och omvårdnad. 

Många av de personerna som har en negativ syn till införandet av Lean i sjukvården menar bland annat 

att Lean är en metod för industrin som inte går att implementera bland människor i sjukvården, att det 

är en trend som snart kommer bytas ut mot något annat och att Lean införts för att minska resurser och 

kostnader istället för att gynna personal och patienter.  

Den huvudsakliga slutsatsen som har dragits i denna rapport är att introduktionen oftast är den 

bristfälliga faktorn till att många personer har en negativ syn på implementeringen av Lean. 

Introduktionen bör anpassas bättre till sjukvården för att få alla att uppfatta Lean på ”rätt” sätt från 

början. Några av de underfaktorer som är problematiska i introduktionen är bland annat att namnet 

Lean förknippas för mycket med industrin, att felaktig information förmedlas gällande innebörden av 

Lean och att ledarna inte är tillräckligt engagerade.  

  



Abstract 
Lean has received considerable attention in many different fields and in social media in recent years. 

The most discussed topic in the current situation is the implementation of Lean in the public sector and 

especially in health care. This has raised heated debates where people from different professions and 

ages have strongly differing views on the implementation. Some are very positive to introduce Lean in 

health care while others believe it has negative effects of the implementation. 

That there is so many different opinions regarding the topic and that so many people have different 

perspectives on how Lean works makes this very interesting to analyze. The purpose and goal of this 

report is to focus on the different perspectives and analyze them to see if there is any clear explanation 

to why these perspectives differ so much. It will also be analyzed what lies in the basis for this behavior 

and the factors that influence the different perspectives. 

Those who are in favor of Lean mean that it is easier for the staff to work when everything is structured 

and unnecessary wastage that create stress has been eliminated. Such a simple thing as having a special 

place for each object means that the staff does not have to run around and look for objects 

unnecessarily and will save their time that can be spent on other more value-creating factors. They 

argue that Lean makes work more effective in large extent and that the time before was put on 

unnecessary errands now can be added to give patients more attention and care. 

Many of the people who have a negative view of the introduction of Lean in health care mean among 

other things that Lean is a method for industries that can not be implemented among people in health 

care, that there is a trend that will soon be replaced with something else and that Lean was introduced 

to reduce resources and costs instead of benefiting staff and patients. 

The main conclusion that has been drawn in this report is that the introduction is usually the insufficient 

factor that makes many people have a negative view of the implementation of Lean. The introduction 

should be better adapted to health care to get all to perceive Lean in the "right" way from the 

beginning. Some of the sub-factors that are problematic in the introduction is that the name Lean 

associated too much with the industry, that incorrect information is mediated regarding the meaning of 

Lean and that the leaders are not sufficiently involved. 

  



Förord 
Denna rapport är ett examensarbete inom produktion för civilingenjörer på programmet Maskinteknik 

på KTH som behandlar ämnet resurseffektiv produktion. Examensarbetet innefattar 15hp och 

genomförs under vårterminen 2014. 

Vi vill tacka de personer som har bidragit till att genomföra denna rapport. Vi vill därmed tacka vår 

handledare Michael Novotny och handledaren Lasse Wingård. Dessutom vill vi rikta ett varmt tack till 

personalen på den medicinska avdelningen 23 på Södersjukhuset, kontaktpersonen Anette Lind och 

kvalitetsutvecklarna Birgitta Wranne och Ulla Frisk. 
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1. Inledning 
Denna rapport är baserad på vetenskapliga referenser och empiriska undersökningar inom området 

resurseffektiv produktion. Arbetet fokuseras på införandet av Lean och litteratur kommer att 

kompletteras med empiriska studier i form av intervjuer som genomförs på Södersjukhuset i Stockholms 

län. I detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
Lean har blivit ett starkt modeord som används allt mer i flera olika organisationer och branscher. Lean 

är en filosofi gällande hantering av resurser och ett ständigt genomförande av förbättringar, där 

huvudsyftet är att eliminera slöseri. Det gäller då att granska alla delmoment i produktionen och 

analysera vilka operationer som skapar värde för slutkunden och vilka som inte är värdeskapande och 

därmed ska elimineras. Lean används framförallt inom industrin där produktvariation är låg och 

produktantalet är högt. Grundtankarna med Lean kommer från Fords bilindustri i början av 1900-talet, 

men tankarna blev stora först under 1940-talet då Taylor utvecklande idén. Produktionssystemet spred 

sig över hela värden och har nu även nått den statliga sektorn i Sverige och därmed den svenska 

sjukvården.  

Införandet av Lean inom sjukvården är idag ett aktuellt ämne som skapar heta debatter bland många 

inblandade. Det finns starka åsikter både för och mot införandet. Ett av de första sjukhusen att 

implementera denna metod var Södersjukhuset i Stockholms län. Denna rapport kommer innefatta en 

studie av hur införandet av Lean har bemötts bland sjukhuspersonal och utomstående personer, och för 

att kunna jämföra dessa svar med något konkret kommer bland annat intervjuer och studiebesök att 

genomföras på Södersjukhuset. Studien genomförs för att se vad det är som ligger till grund för de starkt 

varierande åsikterna och vad som kan göras för att minska denna enorma klyfta av åsikter. 

Granskningen kommer att baseras på vetenskapliga referenser om ämnet och på empiriska 

undersökningar utförda på Södersjukhuset.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att klargöra vad orsaken till de starkt avvikande perspektiven angående 

införandet av Lean i sjukvården grundar sig på och göra en sammanställning av dessa. Det kan vara svårt 

att implementera en ny idé då det finns många personer med motstridiga åsikter. Det kan även vara 

svårt att implementera en ny metod och motivera anställda när så pass många människor har helt olika 

bilder av innebörden med Lean. Det kommer undersökas vad som skulle kunna förbättras eller 

förändras för att minska dessa klyftor och för att alla ska få samma bild av vad införandet av Lean i 

sjukvården handlar om.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet i denna rapport riktar sig till en mycket bred grupp människor. Dessa personer har på något sätt 

en koppling till implementeringen av Lean inom sjukvården. Arbetet innefattar att granska möjliga 

samband mellan olika grupper och därför undersöks åsikter från både personer som arbetar inom 

sjukvården och utomstående personer. De empiriska studierna som utförs avgränsas till Södersjukhuset 

där intervjuer genomförs av fem personer med olika befattningar på en medicinsk avdelning. Denna 

avgränsning har gjorts eftersom Södersjukhuset är ett så pass stort sjukhus och därmed anses vara 

representativt av Sveriges sjukvård.  
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1.4 Precisering av frågeställning 
Då litteraturstudien inom ämnet Lean i sjukvården har mötts av väldigt varierande åsikter gällande 

effekterna av införandet av Lean är detta ett mycket intressant område att fördjupa sig inom och 

analysera noggrannare. Baserat på detta blev frågeställning följande: Vad ligger till grund för de så starkt 

avvikande perspektiven på vad Lean inom sjukvården innebär? 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas vilka metoder som ligger till grund för detta arbete och hur analyser och 

faktainsamling har utförts för att nå önskat resultat. Det presenters hur undersökningar av flera parters 

åsikter har genomförts och hur dessa har sammaställts för att komma fram till något slags mönster.   

2.1 Val av metod 
I denna rapport används ett flertal olika metoder för framtagning av resultat. För att få en så rättvis bild 

som möjligt av verkligheten har det genomförts analyser av rapporter och artiklar som både är 

vetenskapliga och representativa. Väldigt många rapporter och artiklar har studerats och sammanställts 

för att få en bra grund till ämnet och för att få så korrekt fakta som möjligt. Gällande de empiriska 

metoderna har kvalitativa undersökningar genomförts i form av intervjuer. 

Vetenskapliga rapporter har studerats för att få ut fakta om Lean och hur metoden används på 

sjukhusen. Artiklar har granskats för att ta reda på hur de skilda åsikterna ser ut. Intervjuer genomfördes 

för att betrakta åsikter och undersöka vilken kunskap personalen på Södersjukhuset har angående Lean.  

Det valdes även att göra ett studiebesök på sjukhuset för att se hur de arbetar och för att komma 

närmre verkligheten. Detta gjordes för att få en större inblick i hur sjukvården fungerar innan några 

slutsatser kunde dras. Det är viktigt att sätta sig in i själva ämnet innan fördjupningar och vidare 

problemlösning sker. Ett studiebesök genomfördes på en medicinsk avdelning där det studerades hur de 

använder sig av Lean och hur sjukvården fungerar i allmänhet med olika system. Syftet med 

studiebesöket var även att betrakta hur personalen arbetar och se allt från deras perspektiv och höra 

deras åsikter. 

2.2 Faktainsamling 
För att få en grund i vad Lean betyder och hur detta har implementerats inom den offentliga sektorn 

och därmed sjukvården har ett stort antal vetenskapliga skrifter granskats. Arbetet började med att 

granska Lean i allmänhet och allteftersom detta blivit mer och mer tydligt har granskingen brutits ner via 

implementeringen av Lean i den offentliga sektorn till implementeringen av Lean inom sjukvården. De 

vetenskapliga referenserna har tagits från KTHs- samt Södersjukhusets databaser och var mycket 

kortfattade och informativa. 

2.3 Artikelgranskning 
För att kunna analysera hur olika perspektiv uppkommer och vad det beror på granskades många 

artiklar som har skrivits av personer från olika yrken och olika befattningar. Det granskades även artiklar 

av både privatpersoner och forskare inom ämnet eftersom även utomstående personers åsikter kan 

vara av värde. Det är viktigt att analysen görs på en bred grupp människor för att få en så rättvis bild 

som möjligt. I granskningen har det tagits hänsyn till att personerna har sett Lean från olika synvinklar.  

Artiklarna sorterades under processens gång genom att dela upp dem i positiva och negativa perspektiv. 

Parallellt med detta antecknades även vem som uttryckt respektive åsikt och vilken befattning eller yrke 

dessa personer har. Det analyserades sedan ifall det fanns något samband mellan grupper av personer 

och åsikterna. 

De artiklar som granskats har varit trovärdiga och utförligt skrivna. För att komma fram till slutsatser i 

denna rapport har mycket information tagits ur dessa artiklar.  

2.4 Empiriska studier 
Ostrukturerade intervjuer utfördes på en medicinsk avdelning på Södersjukhuset för att få en ökad 

kunskap och undersöka hur medarbetare och avdelningschefer upplevde, uppfattade och tänkte kring 
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införandet av Lean. Dessa genomfördes även för att kunna ta del av erfarenheter från de som arbetar 

med och som ser effekterna av införandet i den dagliga verksamheten. Intervjuer öppnar även utrymme 

till fri diskussion vilket är till stor fördel när mycket information och egna åsikter vill framtas. Det som 

ska kontrolleras med hjälp av intervjuerna är att se om verkligheten stämmer överens med vad som 

lästs i de vetenskapliga referenserna. 

I denna rapport har det till mesta del valts att intervjua sjuksköterskor då dessa arbetar nära patienterna 

och har en bra bild över hur allt fungerar och kan då bidra med åsikter av värde. Utöver de tre 

sjuksköterskorna intervjuades även avdelningschefen och den undersköterska som satt som 

Leanansvarige på avdelningen.  

Varje intervju var cirka en timme lång och omfattade både diskussionsfrågor och direkta frågor. En 

grundmall med intervjufrågor användes och under intervjupasset utvecklades frågorna till vidare 

diskussion.   
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3. Teoretisk referensram 
Det finns idag mycket fakta som förklarar vad begreppet Lean innebär, vad det kommer ifrån och hur 

det idag tillämpas inom olika områden. Teorin om varje del som kommer att tas upp i denna rapport 

kommer här att förklaras för att få en bild av vad Lean inom de olika områdena handlar om. 

3.1 Historia om Lean 
Lean är ett begrepp som används mer och mer inom flera olika organisationer, branscher och företag. 

Lean, eller Lean Production som det även uttrycks, bygger på att identifiera och eliminera slöseri och 

effektivisera processer. Arbetet för att uppnå detta baseras bland annat på att medarbetarna ska vara 

delaktiga i förbättringsarbetet (Brax, 2013). 

Historien om Lean och dess grundtankar grundades redan i början av 1900-talet då Ford skapade ett 

produktionssystem inom bilindustrin baserat på löpandebandetprincipen (Luo & Bapir, 2012). Dessa 

tankar utvecklades och fick sedan stor spridning då den japanska biltillverkaren Toyota tog till sig 

grundtankarna och utvecklande något som kom att kallas för Toyta production system, TPS. TPS 

grundade sig i att göra ständiga förbättringar och tankarna spred sig till biltillverkare över hela världen. 

Konceptet spred sig senare till hela tillverkningsindustrin och under 1990-talet nådde det även 

tjänstesektorn. Sjukvården nåddes av Lean under 2000-talet och sedan dess har det utvecklats i snabb 

takt på många sjukhus värden om (Sandberg, Geijer, & Roxeheim, 2011). 

För att få förståelse för Lean och TPS förekommer 14 principer som delas upp i fyra kategorier. 

Kategorierna bildar tillsammans 4p-modellen som består av filosofi, process, anställda & 

samarbetspartners och problemlösning. Det finns även en hel del verktyg som kan användas vid Lean 

arbetet. Ett vanligt verktyg är det så kallade 5S som är ett verktyg för att få ordning och reda. De fem 

S:en står för sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om. Ett annat vanligt verktyg är 

värdeflödesanalys. Detta går ut på att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Syftet med 

detta är att upptäcka och eliminera olika slöserier så som väntan, onödiga rörelser, överarbete, lager 

och outnyttjad kreativitet. Ett tredje verktyg är ett verktyg för systematiskt förbättringsarbete och kallas 

PDCA. Bokstäverna i förkortningen står på svenska för Planera, Utföra, Kontrollera och Agera (Sandberg, 

Geijer, & Roxeheim, 2011). 

3.2 Lean inom offentliga sektorn 
Nationalencyklopedins definition av offentliga sektorn lyder: ”…statens, kommunernas och landstingens 

verksamhet samt socialförsäkringssektorn. Omkring en tredjedel av Sveriges samlade resurser brukas 

inom denna för produktion av tjänster, såsom sjukvård, utbildning, försvar och förvaltning. Ungefär lika 

mycket omfördelas genom s.k. transfereringar, dvs. pensioner, arbetslöshetsersättning, barnbidrag etc. 

Dess verksamhet finansieras genom skatter, avgifter och lån.” (Nationalencyklopedin, 2014) 

Den offentliga sektorn har mer och mer börjat implementera Leanmetoder i olika verksamheter för att 

minska onödiga slöserier och för att effektivisera processerna (Sandberg, Geijer, & Roxeheim, 2011). Att 

implementera en metod som härstammar från industrin och produktionsföretag till tjänstesektorn och 

verksamheter som bygger på att ta hand om människor där variationen är stor har fått mycket skilda 

åsikter.  

Lean används inom flera av verksamheterna och dessa är bland annat Läkemedelsverket, Centrala 

studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket. På skatteverket utförs 

arbete med Lean i olika delar av huvudkontoret, på migrationsverket inom 50% av allt som görs och på 

försäkringskassan arbetar flera verksamheter med det. (Stigendal & Brandt, 2012) 
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3.3 Lean inom sjukvården 
Idag visar en undersökning att 90 procent att alla sjukhus i offentlig regi arbetar med Lean i någon 

omfattning. De senaste fem åren har även skådats en tydlig ökning av antal sjukhus som på något sätt 

arbetar med Lean. På de sjukhus som har infört Lean använder även ca 47 procent av avledningarna 

metoden (Weimarsson, 2011). 

Leanarbetet inom sjukvården handlar om att förbättra flödena, vilket är patientens resa från att en 

olycka uppstår till att patienten lämnar sjukhuset. Det handlar även om att skapa en bra struktur och 

ordning på arbetsplatsen och se till så att medarbetarna hela tiden är delaktiga i att ständigt förbättra 

och utveckla arbetsplatsen. Leanarbetet inom sjukvården är en komplett ledarskapsstil och många 

menar att Lean är en ny människosyn (Von Garrelts, 2013). 

Användningen av Lean varierar mellan olika sjukhus beroende på att de har olika visioner om vad de vill 

få ut av Leanarbetet. Vissa sjukhus ser Lean som en metod som måste implementeras i ett stort 

perspektiv där patientvärde och flödeseffektivitet är i fokus, medan andra endast inför vissa delar 

exempelvis en princip eller ett verktyg. Fördelningen av detta kan bland annat bero på sjukhusets storlek 

(Rognes & Svarts, 2012).  

Lean i sjukvården handlar om att personalen på ett naturligt sätt är delaktig i utvecklingsarbetet, vilket 

handlar om att de själva måste kunna se vad som skapar värde för patienten. De anställda ska därmed 

kunna se vilka faktorer som kan elimineras för att frigöra tid och resurser som istället kan läggas på 

patienterna (Hägglin, 2013).  
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4. Olika perspektiv på Lean 
Lean inom sjukvården är idag ett väldigt aktuellt ämne som skapar många heta debatter. Vissa anser att 

implementeringen är mycket bra och väl anpassad till sjukvården medan andra anser motsatsen och 

detta är ett intressant ämne att diskutera och analysera mer ingående. Det måste finnas en bristande 

faktor som driver dessa starka debatter inom ämnet och bidrar till de så väldigt avvikande åsikterna 

gällnade införandet av Lean. Genom att göra en grundlig granskning av vilken typ av människor som har 

vilka åsikter och hur de ser på implementeringen av Lean ska det analyseras ifall det finns en gemensam 

nämnare som ligger till grund för detta beteende.  

I detta avsnitt har olika aspekter och åsikter delats upp i positiva och negativa och olika människors 

perspektiv på Lean förklaras. Åsikterna grundas på rapporter och artiklar som har granskats och 

sorterats. För att få en så generell bild som möjligt av åsikterna har väldigt många artiklar och studier 

analyserats och sammanställts. Det har tagits vetenskapliga referenser från både KTHs databaser och 

Södersjukhusets, samt offentliga artiklar som skrivits av både privatpersoner och personer inom 

området. 

4.1 Positiva perspektiv 
Följande citat är en bra förklaring på en positiv syn av hur Lean fungerar i sjukvården; 

”Lean thinking identifies the least wasteful way to provide better, safer healthcare to patients - with no 

delays. It's about being able to do more with the resources available.” (The Ipswich Hospital, 2011) 

Det är en hel del personer som är positiva till införandet av Lean och ser detta som framtidens 

sjukvårdsystem. Överläkaren och docenten Johan Brandt och många andra personer som är positiva 

anser att Lean inte bara är till för industrin utan kan även tillämpas inom andra yrkesområden, som 

exempelvis sjukvården (Wallin, 2013). De anser även att Lean kan modifieras och inte behöver se ut som 

den gjort för industrin då vården är dynamisk. De här personerna har varit öppna för förslaget om Lean 

från början, gett det en chans och kunnat se att det kan skapa förändringar. 

Organisationsdoktoranden Agneta Halvarsson och civilingenjören Pernilla Lindskog är ett exempel på 

personer som uttalar sig om att Lean kan effektivisera arbetet, minska stress hos personalen, ge mer tid 

till patienterna och göra både personalen och patienterna mer nöjda. De menar att genom att ta bort 

icke värdeskapande resurser blir det tydligare vad varje person ska göra och onödig tid elimineras och 

kan då läggas på annat (Utbult, 2011). 

Ett sätt att effektivisera är att undvika moment som inte är värdeskapande samt att förbättra 

arbetsmiljön (Lindstedt, 2013). Om detta genomförs blir det ett bättre flyt i verksamheten vilket leder till 

minskad stress och ett lugn (Modig & Åhlström, 2013).  

Sjuksköterskorna Jessika Fritzon och Sofia Gundberg anser att en viktig aspekt inom Lean är att engagera 

personalen och skapa delaktighet i beslutsprocessen. Lean är en helt ny ledarskapsfilosofi som bygger på 

att medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen. Ledaren och medarbetarna måste tillsammans jobba 

för att utveckla och effektivisera verksamheten. Detta görs genom att ledaren är mer demokratisk och 

låter personalen vara delaktig och föra fram vad de ser ”på golvet”. Detta för att det är personalen som 

jobbar nära patienterna och kan se vart brister finns och kan då komma med förbättringar. En ledare är 

oftast inte på plats och har då svårt att kunna se hur verksamheten fungerar i mer än statistik. Genom 

att låta medarbetarna vara mer delaktig i arbetet blir de mer motiverade och presterar bättre (Fritzon & 

Gundberg, 2012). 
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Chefredaktören för Magasinet Läkaren Lisa Von Garrelts och många andra som ser det positiva med 

Lean har accepterat att det är en långsiktig process där förändringar inte uppmärksammas direkt. De har 

sett tidigare exempel där det har fungerat och ser då möjligheten att införa det även inom sjukvården i 

Sverige. Eftersom det är ett så pass nytt och stort system krävs det att det implementeras lite åt gången 

så att alla kan hänga med (Von Garrelts, 2013). Det går inte heller att införa Lean helt plötsligt, utan det 

måste implementeras i hur personalen redan arbetar. Ett helt sjukhus kan inte stängas ner för att 

genomföra förändringar. Detta gör att det blir svårt att se förändringar i det korta perspektivet.  

Ett väl uppmärksammat problem inom sjukvården är de långa väntetider och igenom att implementera 

Lean ska dessa väntetider minskas ner. När väntetiden minskas medför det att patientflödet minskas. 

Med patientflöde menas den tid från att patienten kommer in till sjukhuset tills att den fått en diagnos. 

Under behandlingen besöker patienten ofta flera avdelningar och får då flera väntetider. Detta skapas 

flaskhalsar, vilket bidrar till att personalen har många patienter att tänka på och behandla samtidigt. Att 

ha många bollar i luften leder till att vi tappar kontroll och gör misstag (Modig & Åhlström, 2013). 

4.2 Negativa perspektiv 
Mycket kritik riktas mot införandet av Lean inom sjukvården.  Många kritiker anser att införandet 

genomförs för att minska resurser och kostnader (Fritzon & Gundberg, 2012), vilket ger en fördel till 

sjukhuset snarare än personal och patienter. De starkaste åsikterna som riktas mot införandet handlar 

om att Lean i grund och botten är skapat för industrin och inte går att tillämpa i sjukvården (Fritzon & 

Gundberg, 2012) och många menar också att detta bara är en av alla trender och att det snart kommer 

att komma en ny trend. De anser därför att det är onödigt att lägga ner tid och resurser på Lean 

(Malmberg & Jallinder, 2012). Universitetslektorn Torbjörn Jacobsson anser även att det finns brister i 

kommunikation både inom och mellan avdelningar (Jacobsson, 2010). 

Lean kommer, som nämnts tidigare, från industrin och har används för exempelvis bilproduktion. När 

det kom som förslag att detta även skulle införas i sjukvården väcktes det starka åsikter i och med att 

industrin och sjukvården är så pass olika. Många menar att det inte går att jämföra dessa branscher och 

därmed kan inte samma metoder användas för att skapa effektivt arbete. Ett bra exempel på när Lean 

inte håller förklarar Maciej Zaremba (2013) i följande citat: ” ”Lean production” är ett sätt att bygga 

Toyotabilar så billigt och bra som möjligt. En av grundsatserna är ”just in time”: att tusen förgasare 

anländer just när fabriken behöver dem. Men hjärtinfarkter, njurstenar och förlossningar har en 

irriterande benägenhet att inte komma ”just in time” ”. Anledningen till att många anknyter Lean med 

industrin är för att det är så det introduceras. Det börjar med att personalen får ha några dagars 

utbildning, som bland annat består av ett Leanspel (Bertholds, 2010). Leanspelet handlar om hur flödet 

sker i en fabrik och hur detta kan förbättras och effektiviseras. En annan faktor som fokuseras på i spelet 

är hur det påverkar ekonomin. Det gäller att försöka gå med så mycket vinst som möjligt. Detta spel kan 

ge två negativa konsekvenser, dels att deltagarna förknippar det för mycket med industrin och dels att 

de förknippar Lean med ekonomiska aspekter. En viktig sak vid införandet av Lean är att inte prata om 

ekonomi eftersom detta kan göra de anställda omotiverade då förändringen inte förbättrar deras 

arbetssituation utan mer företagets (Goedbloed, van Harten, & van Lent, 2009).  

Inom offentliga sektorn har många system infört genom åren för att försöka effektivisera och tjäna 

pengar. Det kommer ständigt nya metoder med nya namn som bara finns kvar i korta perioder och 

sedan blir ersatta. Många anser att Lean bara är en i mängden av alla dessa metoder och snart kommer 

att ersättas av något annat. Detta leder till en minskad motivation för förändring. Många anställda anser 

då att det inte är värt att lägga energi på metoden för att så fort de lärt sig den kommer den att läggas 

ner och de måste börja om från början och lära sig på nytt. Dessa personer tycker att det är negativt att 
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det läggs ner så mycket tid, pengar och resurser på det här då de anser att de snart kommer rinna ut i 

sanden som alla andra principer har gjort (Malmberg & Jallinder, 2012).  

En del människor som uttalat sig anser att många ledare inte tar implementeringen av Lean på allvar och 

det blir då svårt att införa något. För att genomföra detta så måste personalen ha någon som är väldigt 

positiv och engagerad. Det är även viktigt att ledarna har rätt kunskap och är utbildade inom Lean 

(Fritzon & Gundberg, 2012). Det får inte bli så att det är utomstående konsulter som sköter allt då de 

inte har en bild av hur verksamheten går till. Exempelvis så har nämnts att konsulter som inte har 

kännedom om hur en förlossning eller en operation går till får i uppdrag att effektivisera och införa 

styrningen i vården (Frisk, 2013). 

Många anser att en av byggstenarna med Lean är standardisering av komponenter och processer. DN-

journalisten Maciej Zaremba menar exempelvis att det inte går att sätta ett styckpris på en behandling 

av reumatism eftersom det aldrig går att förutse hur lång tid behandlingen tar. Detta gör att det blir 

svårt att säga hur lång tid och därmed även hur mycket det kommer att kosta för patienten och 

sjukhuset. Ett exempel är att det inte ens går att standardisera priserna för en bilverkstad. Detta för att 

de inte kan förutse vad det är för fel på bilen. En bilverkstad kan ändå för många ses som en bransch där 

Lean är optimal, men inte ens där verkar den fungera perfekt, så frågan är hur den ska kunna 

effektivisera sjukvården som är ännu mer komplext (Zaremba, 2013). Kritikerna anser att varje patient 

är unik och att alla behöver behandlas på ett individuellt sätt (Fritzon & Gundberg, 2012). De anser även 

att processen är dynamisk och att det inte går att förutse vad som komma skall (Rodak, 2012). 

Samtidigt som många, inklusive danska forskare vid Århus universitet, anser att Lean minskar stress så 

finns det även personer som menar motsatsen. Den ständiga pressen på att hela tiden prestera och 

uppnå bättre resultat bidrar till att personalen upplever utmattning och en känsla av otillräcklighet. 

Detta ökar stressen och gör medarbetarna mindre motiverade till arbetet. Det finns även personer som 

känner oro över att effektiviseringen kan leda till minskad personalstyrka och risken finns då att vissa 

anställda förlorar sin tjänst (Nordin, 2013). Det finns ett antal faktorer som många anser är de 

underliggande orsakerna till att stressen ökar av implementeringen. Dessa faktorer är utomstående 

press, implementering av ny teknik, kulturella förändringar och nya kunskapskrav.  Utomstående 

pressen kan komma ifrån sjukhusets ledning samt svenska staten. Ett exempel på en förändring är att 

det sätts nya riktlinjer och standarder på hur arbetet måste ske (Greenfield, Pawsey, Hinchcliff, 

Moldovan, & Braithwaite, 2012). 
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5. Empiriska studier 
De empiriska studierna har genomförts på Södersjukhuset i Stockholm och har utförts i form av fem 

intervjuer och ett studiebesök på en medicinsk avdelning. I detta kapitel redovisas resultaten av dessa 

empiriska studier och det ges även en bakgrund till Södersjukhuset och dess historia gällande 

implementeringen av Lean inom sjukvården. 

5.1 Bakgrund Södersjukhuset 
Södersjukhuset är det största etablerade akutsjukhuset i Stockholms kommun och är beläget på 

Södermalm i centrala Stockholm. Sjukhuset drivs idag som ett aktiebolag och ägs till hundra procent av 

Stockholms läns landsting. På Södersjukhuset arbetar drygt 4300 personer och dessa tar årligen hand 

om cirka 100 000 patienter som kommer in för akut hjälp med allt från benbrott till hjärtinfarkter. Varje 

år läggs även cirka 52 000 patienter in på någon av sjukhusets avdelningar och mer än 7000 barn föds 

här varje år. Det är med andra ord ett mycket stort sjukhus med en bred kundkrets eftersom de 

erbjuder alla 2 miljoner stockholmare och även patienter utanför Stockholms län vård (Sjöqvist, 2012).   

Södersjukhuset är ett av alla sjukhus som har anammat idén med att införa Lean för att förbättra och 

effektivisera arbetsplatsen. Syftet angavs vara att minska på olika slöserier för att få smidigare och 

effektivare processer. År 2008 introducerades för första gången Lean på sjukhuset och den avdelning 

som det fokuserades mest på då var ortopeden. För att kunna införa den nya grundtanken 

introducerades all personal för Lean-tänket genom ett kompetensuppbyggnadsprogram. Detta program 

bestod av chefsutbildning, studiebesök, lunchseminarium och Leanspel för all personal. Leanspel är ett 

legospel där deltagarna själva får prova på och uppleva hur principerna med Lean påverkar resultatet vid 

produktion av tjänster och varor. På varje avdelning på sjukhuset finns även en Leantavla som är en 

tavla där personalen själva kan sätta upp lappar med nya idéer och förbättringar som de kommer på. 

Det infördes även något som kallas för arbetsträffar som är möten där alla ska delta och diskutera 

igenom de lappar som satts upp på Leantavlan. Om majoriteten tror att förslaget kan leda till en 

förbättring tas idén vidare till nästa fas där det ska beslutas om vem som ska genomföra förändringen 

och när den ska genomföras (Sjöqvist, 2012). 

Efter ett år med Lean kunde sjukhuset konstatera att de på en avdelning gjort över hundra förbättringar 

där det främst har handlat om att förändra små saker för att minska slöserier. De har även konstaterat 

att när all personal följer dessa förbättringar blir tidsvinsten 5308 timmar vilket motsvarar 2,7 

sjukskötersketjänster. Den tid som de sparat in på detta ska istället användas för att höja 

patientsäkerheten (Sjöqvist, 2012). 

Tina Sjöqvist (2012) som är vårdenhetschef på ortopeden på södersjukhuset verkar se en ljus framtid 

med Lean och hon menar att de ska arbeta för att höja patientsäkerheten ännu mer. Hon uttrycker även 

att de i framtiden ska ha ännu bättre kontakt med patienter och dess anhöriga och öka samarbetet 

mellan medarbetare för att de bättre ska kunna reflektera över patientens behov. Det är även viktigt att 

påminna varandra om att det finns två viktiga delar i deras arbete. Det ena är att ge vård till patienterna 

och det andra är att ständigt förbättra arbetssättet med patienten där säkerheten ligger i fokus.  

5.2 Intervjuer 
Det har genomförts fem intervjuer varav tre var med sjuksköterskor, en med avdelningschefen och en 

med den undersköterska som är Leanansvarig på en medicinsk avdelning på SÖS. Samma grundfrågor 

har ställts till alla fem personer och svaren på dessa har sedan sammanställts och jämförts för att kunna 

kontrollera ifall det finns något eventuellt samband mellan de olika personernas svar och synsätt. 
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Intervjudagen började med en rundvandring på den medicinska avdelningen och en genomgång av vad 

som skett på avdelningen efter att Lean införts. Det demonstrerades exempelvis att det nu finns 

markeringar i golvet för vart olika saker ska stå se figur 1, de har olika färger på medicinmuggarna för 

vilken tid på dygnet som medicinen ska tas (en färg för morgon, en för lunch, en för kväll och en för natt) 

se figur 2 och att det nu även har införts ett lagersystem för förbrukningsvaror. Genom att ha en 

bestämt plats för varje föremål vet alla vart föremålet finns. Står den inte på sin bestämda plats kan de 

anställda enkelt dra slutsatsen om att objektet är upptaget och de slipper då att lägga onödig tid och 

energi på att leta vilket minskar onödiga slöserier. Att ha olika färg på medicinkopparna för olika tider på 

dygnet är ett effektivt sätt att undvika fel och minska tiden för att läsa i journaler. Detta gör att 

personalen direkt kan se om patienten tagit sin tablett från tidigare pass. Personalen behöver då inte 

lägga tid på att läsa på samtidigt som risken för att ge dubbel medicin eller glömma blir mindre. 

Lagersystemet innebär bland annat att det står på hyllan på toaletten hur många handdukar som alltid 

ska finnas där se figur 3. Står det att det ska finnas tio handdukar men det bara ligger sju stycken på 

hyllan så vet personalen enkelt att hon/han ska lägga dit tre handdukar till. Det finns även ett system 

som behandlar mediciner för att kunna hålla koll på att de inte förvaras för länge i lager eller att en 

medicin skulle ta slut. Efter rundvandringen påbörjades intervjuerna, vilka kändes väldigt avslappnade 

och personerna svarade utförligt på de frågor som ställdes.  

 

 

Figur 1 Markering i golvet för vart vågen ska vara placerad. 
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Figur 2 Olika färger på medicinmuggarna beroende på vilken tid på dygnet som medicinen ska tas. 

 

 

Figur 3 Varje sak har sin plats och antalet som ska finnas är markerat på hyllan. 

 

När de intervjuade personerna fick frågan om hur de skulle förklara Lean och vad de tyckte om Lean när 

de först blev introducerade till det blev det ganska varierande svar bland de anställda. Alla var överens 

om att det handlade om att effektivisera och underlätta arbetet, men utöver det var det ganska stor 

spridning på svaren. En nyexaminerad sjuksköterska som precis blivit anställd hade inte speciellt mycket 

kunskaper angående Lean förutom att avdelningen hade en Leantavla. Hon hade inte blivit introducerad 

till det, men kände till begreppet då några anställda pratat om det. Några av de andra berättade att de 

var väldigt negativa och skeptiska mot Lean från början då de som introducerade Lean för dem hade 

kopplat det väldigt mycket till industrin i form av Leanspelet och de gav inget budskap om att detta 

handlade om att göra det bättre för patienten. Vissa tycker fortfarande att Lean känns som en felaktig 

metod att använda, medan andra har sett en hel del förbättringar efter att Lean har införts och tycker 

därmed att det är något positivt som bör arbetas mer med.  
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En annan fråga som ställdes under intervju var hur effektivt de anser att de arbetar på avdelningen. Alla 

de personer som intervjuades anser att arbetet på avdelningen är strukturerat och att det finns mycket 

fasta rutiner och bestämda tider för när uppgifter ska utföras. Detta gör att det blir enkelt att komma in i 

arbetet då ett nytt skift påbörjas eller då någon kommer in som nyanställd. Det finns rutiner för det 

mesta och detta har förbättrats och effektiviserats allt eftersom att Lean har införts. Ett annat ämne 

som diskuteras mycket är stress. De intervjuade personerna anser att arbetet på avdelningen delvis kan 

blir stressigt och att detta beror på att de inte vet exakt vilka och hur många patienter som kommer 

komma in varje dag, då de förs vidare till denna avdelning efter att ha varit på akuten. Förändring inom 

stress efter att Lean har införts har de däremot svårt att ge ett svar på eftersom vissa av de intervjuade 

personerna inte jobbade på avdelningen innan implementeringen av Lean infördes och att personalen 

inte har en klar bild av vad Lean innebär. De tror dock att eftersom arbetet nu är mer strukturerat och 

varje person vet vart föremål är placerade och vad olika färger på medicinburkarna betyder, så minskar 

onödig stress som annars kan uppstå.  

Några av de anställda som intervjuades visste inte att avdelningen faktiskt har infört en hel del Lean 

redan och trodde därför att Lean endast var prat som aldrig skulle genomföras ordentligt. Personalen 

har inte fått några redovisningar av de förändringar som har genomförts sedan Lean infördes. De 

anställda menar att de skulle vilja få resultaten presenterade för sig mer för att få motivation till fortsätt 

utveckling av Leanarbetet.  

Under studiebesöket gjordes även en rundvandring på ortopedavdelningen för att kunna göra en 

jämförelse mellan två avdelningar och då kunna få en uppfattning om skillnaderna. På väggarna hängde 

tavlor som avspeglade statistik gällande Leanarbetet på avdelningen se figur 4. Genom detta kan 

personalen enkelt ta del av resultat från de förändringar och förbättringar som genomförts och då bli 

motiverade till vidare arbete.  

 

 

 

Figur 4 Tavla från ortopedavdelningen. 
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6. Diskussion och analys 
Många granskningar och empiriska studier har genomförts för att ta reda på om det finns något 

samband mellan de perspektiv, åsikter och aspekter som olika personer har gällande implementeringen 

av Lean i sjukvården och vad som är de bristande faktorerna till att implementeringen ibland misslyckas. 

Trots att granskningarna har skett i en stor utsträckning har väldigt få samband kunnat hittas. Det finns 

exempelvis överläkare som är både positiva och negativa, och personer utanför sjukvården som även de 

har både positiva och negativa åsikter. Det kommer i detta avsnitt att analyseras vart bristerna finns 

gällande ämnet och vilka faktorer som bör fokuseras på för att Lean ska fungera inom sjukvården och för 

att så många som möjligt ska vara positiva till implementeringen.  

Genom de granskningar som gjorts har det kommit fram att introduktionen till Lean inom sjukvården 

ofta sker genom att de anställda först får gå på ett antal föreläsningar som presenteras av en konsult 

och handlar om Lean, därefter har de fått spela ett så kallat Leanspel som går ut på att styra en fabriks 

produktion med hjälp av lego klossar. Den uppfattning som har uppstått är att introduktionen oftast 

börjar med att någon förklara grundtankarna om hur Lean tillämpas inom industrin. De använder 

industrin som exempel eftersom det är därifrån de flesta ofta har hört uttrycket tidigare. Detta kan 

oftast få negativa konsekvenser eftersom många har svårt att se hur en metod som tillämpas i industrin 

ska kunna användas i sjukvården. Om föreläsaren istället hade förklarat grundtankarna med Lean 

tillämpat på sjukvården från början hade troligtvis fler personer varit mer mottagliga för kommande 

information angående Lean. De kunde även ha redovisat positiva resultat på förbättringar från andra 

sjukhus som redan implementerat metoden. Det är aldrig bra att tappa de anställdas förtroende för en 

ny idé redan från början, det kan då bli mycket svårt att få med dem på konceptet och få dem att se det 

positiva med metoden igen.  

Många efterfrågar ofta resultat av vad som kommer hända om en ny metod börjar användas. Saknas 

detta resultat kan det bli svårare att övertala folk om att Lean faktiskt är en bra metod. En anledning till 

att det saknas resultat som kan redovisas är att många är oense om att det går att mäta effekterna av 

implementeringen av Lean. Vissa personer menar att det går att mäta effekterna medan andra menar 

att det är svårt. Om en tillbakablick görs inom en avdelning för att se om det skett några förändringar 

kan det troligtvis resultera i att det hittas en hel del faktorer som har ändrats och förbättrats. Frågan är 

dock ifall dessa förändringar beror på Lean eller på andra faktorer. På en medicinsk avdelning på 

Södersjukhuset infördes exempelvis Lean i samband med att avdelningen bytte lokaler. Självklart skedde 

det då en hel del förändringar, men det är oklart vilka förändringar som berodde på införandet av Lean 

och vilka som berodde på att de flyttade till nya lokaler. 

Ett flertal granskare inom ämnet menar att det finns tre grundstenar i vad som ska tänkas på vid 

implementeringen av Lean inom sjukvården. Det första som är viktigt att tänka på är att förklara ett 

tydligt syfte med varför Lean ska införas, så som vad det ska ge för effekter och hur det ska effektivisera 

vården. Den andra grundstenen är att redan från början vara tydlig med att Lean kräver ett långsiktigt 

tänkande som innebär ett ständigt förändringsarbete med små steg i taget. Om detta inte informeras 

från början är det lätt att personalen tappar motivation och det blir då svårt att införa Lean. Den sista 

grundstenen för att arbetet ska fungera på ett bra sätt är att både chefer och medarbetare är 

engagerade och delaktiga i arbetet. En annan faktor som inte nämns bland de tre grundstenarna, men 

som tagits upp i en hel del andra sammanhang är att det är viktig att inte prata om ekonomi vid 

införandet av Lean. Det kan leda till en oro bland personalen då de kan tro att implementeringen inte 

görs för deras eller patienternas skull utan för att landstinget eller ledningen i de privatägda sjukhusen 

ska tjäna in mer pengar. Denna faktor talas det en hel del om i olika rapporter som är skrivna av 

personer som inte själva arbetar inom sjukvården. Vid intervjuerna och besöket på Södersjukhuset var 
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detta däremot aldrig någon faktor som togs upp av personalen. En anledning till det kan vara att 

Södersjukhuset inte är något privatägt sjukhus. Det har nämligen visats sig i några av de tidigare 

granskningarna att ekonomiska faktorer talas mest om i privatägda företag.  

Det pratas mycket om att de olika avdelningarna på sjukhuset har infört Leantavlor som alla anställda 

ska ha tillgång till. Meningen med dessa Leantavlor är att de anställda ska kunna sätta upp förslag på 

förbättringar och förändringar som borde genomföras för att effektivisera och underlätta arbetet på 

avdelningen. När hela personalstyrkan sedan har möte tas förslagen upp och de diskuterar sedan vilka 

förslag som ska genomföras och vem som i så fall ska vara ansvarig för att det genomförs. Det som bör 

läggas till på denna tavla är en lista över alla förslag som har tagits fram med en ruta framför varje 

förslag som kryssas i när förslaget har genomförts. På detta sätt kan alla enkelt se vilka förändringar som 

skett under året och att personalen har inflytande i arbetet då deras förslag faktiskt blir verklighet. 

Denna aspekt talades det mycket om vid intervjuerna på Södersjukhuset, de saknade en redovisning 

över vilka förändringar som skett och vilka förslag som förverkligats. Det visar därmed att det kan vara 

en bra sak att genomföra för att öka motivationen hos de anställda. 

Ortopeden på Södersjukhuset är ett tydligt exempel på att en bra ledare och tydlig statistik gällande 

genomförda förbättringar medför ett väl fungerade Leanarbete. Där är allt tydligt och strukturerat och 

allt som utförs är genomtänk. Alla delmoment under patientens vistelse på avdelningen är tidsbestämda 

och det bidrar till att det är lätt att få en tydlig struktur i arbetet. På en medicinsk avdelning varierar 

däremot varje patients vistelse och det blir då svårare att standardisera omvårdnaden. Detta bidrar till 

att det kan ta längre tid att implementera Lean på en medicinsk avdelning eftersom att det kan bli 

svårare för personalen att se syftet med det. 

Olika avdelningar på ett sjukhus har olika arbetssätt, men trots detta kan de lära sig otroligt mycket av 

varandra. Om en avdelning har infört Lean och har sett ett positivt resultat av detta bör de samarbeta 

med andra avdelningar för att sprida vidare hur arbetet ska genomföras för att få ett positivt resultat av 

det. I dagsläget är det tyvärr inte självklart att olika avdelningar inom samma sjukhus är villiga att dela 

med sig och samarbeta med andra avdelningar. De vill allt för ofta hålla informationen för sig själva och 

det skapar ett problem då de framgångsrika avdelningarna inte delar vidare sina kunskaper och 

erfarenheter till andra. Det kan även bli spänningar mellan avdelningarna om vissa anser att andra 

avdelningar är ovilliga att hjälpa till och stänger ute andra avdelningar. Spänd och dålig stämning leder 

sällan till bra motivation och bra utvecklingsarbeten.  

Lean anses både minska och öka stressen hos personalen. Vissa anser att stressen minskar på grund av 

att arbetet blir mer strukturerat och det behöver följaktligen inte läggas energi och tid på att leta efter 

de föremål som behövs. Andra menar däremot att stressen ökar eftersom det hela tiden ligger en press 

på personalen att de måste bli bättre och ständigt arbeta med att utveckla sitt arbete. Det är svårt att 

mäta hur stressen har minskat eller ökat hos personalen med införandet av Lean eftersom det är väldigt 

individuellt hur personer hanterar och upplever stress och det är även svårt att veta om det är just Lean 

som minskar/ökar stressen. Det kan självklart vara andra faktorer som gör att en person är mer stressad 

under en viss period. Grundtanken med implementeringen av Lean är att minska stressen och 

underlätta för personalen, men detta är som sagt svårt att riktigt dra en slutsats om eftersom det är så 

pass svårt att mäta.  

Vid alla de granskningar som har gjorts har åsikter sorterats enligt vilka som har uttryckt dessa. Detta 

har gjorts för att kunna analysera ifall det finns något samband mellan hur en persons åsikter och 

perspektiv till Lean ser ut och vad personen har för yrke, ålder och befattning. Till att börja med 

sorterades personer som arbetade på sjukhus i en grupp och övriga personer i en annan grupp. Det 
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visade sig då att åsikterna skiljde sig väldigt mycket i grupperna och därmed gjordes en ny uppdelning 

som baserades på ålder. Det som var intressant här var att se ifall en viss ålderskategori var mer 

mottaglig och då även positiv till förändringar, men inte heller här fanns det något tydligt samband. Den 

sista indelningen som gjordes baserades på befattningar, alltså om en person hade en befattning med 

stor möjlighet till att påverka beslut eller inte. Inte heller här kunde något tydligt samband tas fram. Det 

enda som skiljer sig är vilken bild olika personer har utav Lean och vad det innebär. De som är positiva 

till implementeringen har ungefär samma tankar om vad Lean innebär och hur det ska implementeras i 

sjukvården, medan de personer som är negativa har en helt annan bild av situationen.  
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7. Slutsats 
Efter att alla de ovan nämnda analyserna och granskningarna har genomförts har ett antal slutsatser 

uppkommit. Den huvudsakliga faktorn som bidrar till att det förekommer så pass många olika perspektiv 

på vad Lean inom sjukvården innebär är introduktionen till metoden. Några underfaktorer som bidrar till 

den bristande introduktionen är att ledarna inte är tillräckligt engagerade och kunniga i ämnet, att 

namnet Lean misstolkas eftersom det har ett ursprung från industrin, att Lean inte införas i ett större 

perspektiv, att personalen inte är medvetna om att ett långsiktigt arbete måste genomföras, att ett 

tydligt syfte inte presenteras, att personalen inte är tillräckligt delaktig och att förbättringar inte 

regelbundet redovisas. Underfaktorerna har tagits fram för att kunna användas som en mall för en 

lyckad implementering av Lean. 

Ledaren har en oerhört viktig roll vid implementeringen av en ny metod. Ledaren måste vara väldigt 

engagerande, ha god kunskap i metoden och arbeta effektivt för att få med sig personalen så att de blir 

delaktiga. Det är viktigt att ledaren sprider en positiv bild av Lean och att det tydligt framförs att 

medarbetarna har en viktig del i arbetet då de ska vara med och besluta och utveckla metoden.  

Medarbetarna måste känna att de får vara delaktiga i beslutstagandet och i förbättringsarbetet och inte 

få känslan av att de styrs uppifrån. För att Lean ska fungera krävs samarbete och engagemang.  

Begreppet Lean används väldigt friskt idag och detta leder till att det finns mycket olika definitioner av 

vad Lean står för. Det Lean som används i industrin är inte riktigt samma Lean som har presenterats för 

sjukvården. Ett sätt att undvika missförstånd med Leans betydelse i sjukvården är att ett annat namn 

borde användas istället för Lean, då ordet lätt förknippas med industrin. Detta gör att väldigt många har 

en negativ bild av det eftersom det inte går att standardisera sjukvården, att varje patient är unik.  

Lean är en metod som måste införas i ett större perspektiv, det går inte att införa endast små delar av 

konceptet och säga att Lean används. Vissa menar att detta skapar ”falsk Lean” då metoden inte får 

samma effekt om den inte används fullt ut. Det är dock mycket viktigt att redan från början vara 

medveten om att Lean ska ses som ett långsiktigt arbete och att det kan ta lång tid innan det fungerar 

fullt ut. Det handlar om att ta några steg i taget och hela tiden arbeta med att utveckla konceptet för att 

nå önskat resultat. Viktigt att påpeka är att Lean inte ska ses som ett mål utan en metod som ska 

användas för att ta sig till ett utsatt mål. Ledarna måste därför vara tydliga med att framföra detta till 

personalen redan vid introduktionen till Lean. Det kommer även att medföra en stor förändring som 

kommer underlätta för personalen och förbättra patienternas upplevelse. 

Det är viktigt att redan vid introduktionen redogöra för de resultat som implementeringen av metoden 

ska ge. Med detta menas att ett tydligt syfte presenteras så att personalen får en förståelse och därmed 

blir motiverade till att göra en förändring. För att personalen ska behålla sin motivation krävs det att de 

förbättringar som genomförs presenteras kontinuerligt och lättåtkomligt för personalen.  

En slutsats som har dragits gällande kopplingar mellan olika grupper av personer och deras syn på Lean 

är att det inte går att avgöra om det finns något tydligt samband. Lean går även att tillämpa på alla olika 

sorters avdelningar så länge introduktionen blir ordentligt genomförd. Även om avdelningen är optimal 

för Lean behöver det inte betyda att Lean blir effektivt om inte introduktionen genomförs väl. 

Sammanfattningsvis är Lean en metod som skulle kunna användas för att effektivisera och förbättra 

sjukvården, men för att detta ska funka krävs det en del förändringar för att få med sig fler personer på 

den positiva sidan. Konceptet med Lean är egentligen bra men folk ser det ofta på ett felaktigt sätt på 

grund av att de har fått en bristfällig introduktion. Introduktionen bör ske på ett sådant sätt att det är 



 18 

mer anpassat för sjukvården och Leanspelet som används bör därmed moduleras. Om de ovan 

diskuterade faktorerna följs finns en stor möjlighet till ett lyckat Leanarbete inom sjukvården.  
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