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Kapitel 1. Lean – hot eller möjlighet?

Lean har kommit att bli en mycket populär managementidé för hur man skall
organisera såväl organisationer som vår privata vardag. Lean tillämpas inom
både privat och offentlig sektor och i så skilda branscher som industri, skola,
vård och omsorg (se exempelvis Sederblad, 2013 för översikt). Sedan början
av 2000-talet har användandet av Lean inom hälso- och sjukvården ökat i
Sverige men även i andra länder (Andersen och Røvik, 2015; Brandao de
Souza, 2009; Dellve et. al., 2013; Hellman, 2016; Joosten et. al., 2009;
Kollberg et al., 2007; Mazzocato, 2012; Radnor och Boaden, 2008; Rognes
och Svarts, 2012). Det erbjuds exempelvis konferenser med specifikt fokus på
Lean och det finns möjlighet att läsa kurser om Lean vid universitet och
högskolor. Lean har även tagit steget in i vårt vardagsliv vilket bland annat
kan exemplifieras med boken ”Från frustration till flow med lean@home”
(Jarlsdotter, 2015) där fokus ligger på att presentera Lean som ett sätt att
underlätta i vardagen. Det handlar om att minska slöseri i hemmiljön (både tid
och pengar) och att skapa ett mer hållbart och harmoniskt hem.
Idén om Lean är hämtad från japansk bilindustri, mer specifikt Toyota, men
har rötter inom japansk textilindustri från tidigt 1900-tal. Därefter har Lean
spridits till västerländska företag och organisationer (Holweg, 2007). Som
begrepp presenterades Lean av Krafcik (1988) för att beskriva Toyotas
produktionsmodell och blev sedan känt via Womack et al. (1990) genom
boken ”The machine that changed the world”. Ett vanligt förekommande sätt
att beskriva Lean är att det handlar om ständiga förbättringar och om att skapa
mer värde för kunden genom att synliggöra och eliminera icke-värdeskapande
aktiviteter, som exempelvis väntan. Dessutom avser Lean att åstadkomma
effektiva flöden, med andra ord att leverera det kunden önskar när kunden
önskar det (Brandao de Souza, 2009; Womack och Jones, 1996a). Enligt
Womack och Jones (1996b) handlar värde om det kunden anser vara
värdeskapande eller icke-värdeskapande och flöde om den helhet som knyter
samman alla aktiviteter en produkt passerar. Det finns således ett löfte i Lean
om att lösa problem med en organisations effektivitet och Lean har spridits
från Japan till västerländska företag och sedan till områden utanför
tillverkningsindustrin, däribland hälso- och sjukvården.
Lean kan ses som en del av den utveckling som har pågått i västvärlden
sedan början av 1980-talet och som går under benämningen ”New Public
Management” (NPM) (Hood, 1995; Almqvist, 2006; Christensen och
Lægreid, 2001). I stort sett innebar NPM att offentlig sektor öppnades upp för
11

idéer hämtade från privat sektor och att nya tankar kring styrning och
organisering fördes in i offentliga verksamheter bland annat på grund av krav
på ökad effektivisering. Hellman (2016) menar dock att Lean även kan ses
som en reaktion mot NPM genom att modellen erbjuder ett helhetsperspektiv
på patientens väg genom vården och en lösning på de problem som kan
hänföras till NPM. Ett av problemen handlar exempelvis om fragmentering av
hälso- och sjukvården, det vill säga att patientens väg styckas upp utan att
någon har ett helhetsansvar för den behandling som ges.
En förklaring till att Lean har blivit populärt i hälso- och sjukvården är
ökade krav på effektivitet och kvalitet vilka har skapat ett stort behov av att
utveckla verksamheten. Det finns studier som visat att Lean i praktiken, med
sitt fokus på metoder för att förstå och skapa mer effektiva processer och på
att identifiera och analysera problem, har bidragit till minskat slöseri av tid,
minskade kostnader samt en reducering av fel och misstag i sjukvården
(Mazzocato et al., 2010; Laursen et al., 2003). Vidare visar en
kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket att Lean inom hälso- och
sjukvården resulterade i övervägande positiva effekter på den psykosociala
arbetsmiljön och positiva hälsoutfall (Fagerlind Ståhl och Ekberg, 2016).
Ytterligare exempel på positiva resultat inom hälso- och sjukvården är
förbättrad kommunikation mellan medarbetare samt ökad delaktighet och
inflytande med fokus på ständiga förbättringar (Utbult, 2014).
Larsson (2012) har studerat förekomsten av Lean inom populärpress
(dagspress, affärspress, affärstidskrifter samt special-/branschtidskrifter) och
visar att Lean förekom under perioden 1990-1997 och verkar sedan
återkomma i en andra popularitetperiod under åren 2004-2009. En
undersökning som genomfördes under 2011 visade att cirka fyra av fem
landsting och en av fem kommuner i Sverige arbetade med Lean i olika
omfattning, framför allt inom hälso- och sjukvården (Sveriges kommuner och
landsting, 2012a). Denna bild bekräftas också av en senare studie (Dellve et.
al., 2016).
Men kantat med löften har Lean även uppfattats som ett hot. Under 2013
publicerades en artikelserie i Dagens Nyheter som handlade om den
förändring som skedde inom hälso- och sjukvården där ökade krav på att
effektivisera och skapa en lönsam sjukvårdsverksamhet löstes med införandet
av moderna managementidéer hämtade från privat näringsliv (Zaremba,
2013). En av de managementidéer som belystes i artikelserien var Lean. En
överläkare på Karolinska, som intervjuades i reportaget i Dagens Nyheter,
beskrev exempelvis att Lean innebar: ”’en ständig rationalisering’: Att allt
oavlåtligen skall kunna göras ännu snabbare och effektivare. ’Det stämmer
säkert på biltillverkningen. Men nu skall det tillämpas på vården av döende.
Det är kriminellt.’” (Zaremba, 2013a). Citatet illustrerar hur Lean sågs som
ett hot mot medicinsk praktik. Reportaget beskrev det som att ”vårdcentraler
leker företag” samt menade att det var bisarrt att benämna patienten i termer
av kund. ”Patienter shoppar inte sjukvård. Det är läkaren som bestämmer vad
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man behöver. Eller?”, skrev Zaremba (2013). Begreppet Lean debatterades
även i Läkartidningen där en överläkare menade att ”aldrig har så stora
resurser satsats som med Lean. Resurser som hade kunnat ägnas åt
vårdinsatser går åt till ett Lean-arbete som är skapat för industrin, inte
sjukvården” (Bertholds, 2010). Även många forskare har framhållit
nackdelarna med NPM generellt i offentlig sektor och har bland annat lyft
fram svårigheten att definiera begreppet kund (Agevall, 2005; Hasselbladh et
al., 2008; Bejerot och Hasselbladh, 2003). Det finns även de forskare som har
riktat kritik mot Lean specifikt och att det kan innebära negativa effekter på
arbetsmiljö och hälsa beroende på hur det införs (Johansson et al., 2013;
Fagerlind Ståhl och Ekberg, 2016) och inom hälso- och sjukvården med
specifikt fokus på svårigheter att definiera begreppet kund (Radnor et al.,
2012). Vidare har viss kritik riktats mot specifika verktyg förknippade med
Lean, så som Just-in-time (JIT) (Kollberg et al., 2007) och hur det har
tillämpats inom hälso- och sjukvården. Just-in-time innebär i stort sett att
enbart producera det kunden efterfrågar när kunden så önskar (Ohno, 1988).
Inom hälso- och sjukvården kan det finnas svårigheter att identifiera
patientens efterfrågan och önskan då detta kan variera i hög grad beroende på
patientprofil och diagnos. Det patienten önskar behöver inte vara samma sak
som det patienten är i behov av sett utifrån ett medicinskt perspektiv (Kollberg
et al., 2007). Även de framgångssagor som har presenterats inom offentlig
verksamhet hävdar vissa varit noga utvalda för att betona fördelarna med Lean
(Radnor och Boaden, 2008).
Trots att Lean av vissa har beskrivits som ett hot mot hälso- och sjukvården
fördes denna managementidé in i den svenska hälso- och sjukvården från
2000-talets början och framåt. Man kan fråga sig hur en managementidé som
har vuxit fram i en viss typ av verksamhet de facto kan få fäste i en verksamhet
som är så radikalt annorlunda? Vad betyder exempelvis ord som värde och
effektiva flöden inom en verksamhet som är så komplex och som består av så
många olika specialiteter och patientgrupper som sjukvården gör, och där
fokus ligger på vård och omsorg? Ett sätt att finna svar på dessa frågor är att
ta hjälp av forskning om spridning av moderna managementmodeller.

Idéer översätts och anpassas
Förutom möjligheterna att verksamheten i praktiken, genom att införa Lean,
kan tänkas komma att utvecklas med högre effektivitet och kvalitet som
resultat, handlar en annan förklaring till att Lean har blivit populärt om
legitimitet. Införandet av nya företags- och marknadsinspirerade styrmodeller
– som Lean – kan fungera som symboler för modernitet, handlingskraft och
goda avsikter och sprida bilden av en effektiv organisation. Att uppfylla de av
omgivningen satta förväntningarna skapar legitimitet och trovärdighet vilket
krävs för att överleva. I en grundläggande artikel från den nyinstitutionella
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teorins födelse definierade Meyer och Rowan (1977) omgivningens
förväntningar som rationaliserade myter, det vill säga, för givet tagna
antaganden om att något ska vara på ett visst sätt. I Meyer och Rowans ögon
skulle Lean således kunna ses som en rationell myt. När vi implementerar en
idé ”på modet” blir vi legitima i omgivningens ögon.
Den
nyinstitutionella organisationsteorin eller
”organizational
institutionalism” som den ibland benämns har blivit mycket dominerande
inom organisationsforskningen och har utvecklats i flera olika riktningar
(Greenwood et al. 2017). Ett sådant teoretiskt perspektiv som är särskilt
intressant för den här avhandlingen är skandinavisk institutionell teori och mer
specifikt översättningsteorin (Czarniawska och Sevón, 1996; Wedlin och
Sahlin, 2017). Forskare inom denna teoribildning har framförallt studerat hur
olika managementidéer har spridits mellan organisationer, och hur idéerna
under spridningsprocessen, förändras och anpassas, eller med ett annat ord,
översätts (Eriksson-Zetterquist, 2009).
För att studera hur en idé anpassas till en specifik verksamhet måste man
ner på golvet och studera det praktiska arbetet därför att det är på den nivån
som idén omsätts i praktik. I det avseendet kan ett översättningsteoretiskt
perspektiv ses som särskilt givande då det öppnar upp för den möjligheten och
då denna teoretiska inriktning beskriver hur idéer översätts och anpassas då
de färdas såväl mellan som inom olika kontexter (Boxenbaum och Pedersen,
2009). Det betyder att den idé som införs inte alls behöver vara identisk med
originalidén utan att den översätts och anpassas till det specifika
sammanhanget. Översättning är ett nyckelbegrepp för att förstå
organisationsförändring och visar hur något ”sätts över” från en plats till en
annan och hur detta något kan förändras, transformeras, i
översättningsprocessen (Czarniawska och Sevón, 1996).
Utifrån en översättningsmodell beskriver Latour (1986) hur
individer/organisationer påverkar det sätt på vilket idéer översätts och betonar
att idéer inte sprids per automatik. Latour (1986) hävdar att översättning kan
ses som en kedja av individer/organisationer där varje del i kedjan påverkar
det sätt på vilket en idé översätts och där alla delar är lika viktiga. För att
översättning skall kunna äga rum krävs med andra ord någon som agerar.
Czarniawska-Joerges och Sevón (2005) hävdar att översättning består av
transformation och skriver att:
Vi har märkt att begreppet översättning är ett bra sätt att beskriva uppkomsten
och konstruktionen av olika typer av förbindelser världen över för att det är
polysemiskt (det vill säga mångtydigt), om än vanligtvis förknippat med språk
betyder det även omvandling och överföring (Czarniawska-Joerges och Sevón,
2005:8, min översättning).

De menar således att begreppet ”translation”, vilket har en språklig
konnotation, även betyder ”transformation”, vilket kan översättas till
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omvandling (Czarniawska-Joerges och Sevón, 2005:8, min översättning). En
annan forskare inom denna tradition menar att detta i så fall skulle indikera att
översättning aldrig kan ske i form av kopiering, det vill säga att översättning
per definition alltid innebär transformation (Røvik, 2016).
I och med att idéer inte sprids per automatik är ett första steg i utforskandet
av hur idén om Lean har fått fäste och kommer till uttryck inom hälso- och
sjukvården att fundera över om det är vissa aktörer eller arenor som är speciellt
betydelsefulla i detta arbete.

Vilka medverkar i översättningsprocessen och var sker
den?
Metoder och verktyg för organisationsutveckling sprids mellan olika länder
och verksamheter. De som ingår i förpackning och spridning av dessa
managementidéer har beskrivits i termer av idébärare (”carriers”) (SahlinAndersson och Engwall, 2002a). Mer specifikt utgörs idébärare av konsulter,
business schools (som exempelvis ekonomiutbildningar, MBA,
managementutbildningar) och affärsmedia (såväl tidskrifter som böcker)
(Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a). Managementidéer sprids bland annat
genom arenor på vilka idébärare har möjlighet att träffas och/eller föra ut sina
tankar och idéer kring organisationsutveckling. Exempel på sådana
mötesplatser är externa arenor vilket kan exemplifieras av möten, konferenser,
seminarier eller kurser (Røvik, 2008). Vad som sker på dessa externa arenor
påverkar hur idéer översätts och anpassas när de sprids mellan verksamheter.
Även om vi vet att idébärare och arenor är viktiga i översättningsprocessen
mellan organisationer, sker inte all översättning där. Översättning sker också
internt inom de olika organisationerna. Framförallt Røvik (2008) samt
Andersen och Røvik (2015) har studerat vilka som översätter utifrån ett
intraorganisatoriskt perspektiv i termer av exempelvis interna konsulter
(Andersen och Røvik, 2015) och lokala förändringsagenter (Røvik, 2008).
Trots att de spelar en viktig roll har varken organisationsteori eller
konsultbranschen formulerat och skiljt ut översättarrollen i kunskaps- och
idéöverföringsprocesserna i någon nämnvärd grad (Røvik, 2008). För att
idéerna ska bli användbara är det viktigt med kompetens och förmåga att
anpassa managementidéer. Vidare kan interna arenor, vilka Røvik (2008)
definierar som interna utvecklingsenheter som exempelvis en
personalavdelning, ses som viktiga inkörsportar till organisationer för idéer.
Dessa interna arenor förväntas ingå i översättningsprocessen precis som
externa arenor.
På samma sätt som externa idébärare och arenor befinner sig även dess
interna motsvarigheter en bit ifrån det praktiska, vardagliga och operativa
arbetet, eller det verksamhetsnära arbetet. En intern konsult anställd vid en
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intern utvecklingsenhet befinner sig på och utgår ifrån en
organisationsövergripande arena vilket rent organisatoriskt innebär en bit
ifrån ”golvet”. Men även om det inte i så hög grad är beforskat är det rimligt
att tro att översättning också sker på verksamhetsnära platser – som i mitt fall
i det vardagliga sjukvårdsarbetet. Det är även rimligt att tro att patientnära
aktörer, som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, har betydelse för
översättning av idéer. Detta är en viktig utgångspunkt för denna avhandling.
Med begreppet patientnära menar jag nära kärnverksamheten, eller det
Mintzberg (1983) skulle kalla den operativa kärnan, det vill säga de delar av
organisationen där huvuddelen av dess kärnverksamhet sker. Jag intresserar
mig alltså för de aktörer (såsom professionella yrkesutövare) och arenor
(såsom möten på avdelningen) som lite slarvigt uttryckt befinner sig ”i
praktiken”, i det vardagliga sjukvårdsarbetet med och kring patienterna.
Begreppet patientnära kan ställas i relation till begreppet
organisationsövergripande som istället beskriver en position högre upp i den
organisatoriska hierarkin som exempelvis en aktör i stabsfunktion eller en
arena såsom en ekonomiavdelning. Begreppet patientnära kan i mångt och
mycket användas synonymt med begreppet verksamhetsnära. Båda begreppen
syftar på kärnverksamheten, det vill säga den operativa kärnan, men att
använda ordet patientnära ger en tydligare bild av vilken verksamhet jag
beskriver, det vill säga hälso- och sjukvården.
Jag kommer att beskriva såväl externa som interna aktörer i termer av
översättare då detta begrepp pekar på vad de gör – de översätter idéer till
praktik. Alla i kedjan är översättare men vissa rör sig på en mer allmän nivå,
såsom konsulter, medan andra agerar mer konkret och lokalt inom
verksamheten, såsom medarbetare. Generellt gäller att ju närmare golvet desto
mer konkretiseras idén. I översättningskedjan är alla länkar transportörer och
översättare av idén om Lean. Alltifrån Womack et al. (1990) (som skrev den
bok genom vilken Lean populariserades), utbildningsanordnare och externa
konsulter till interna personal- och utbildningsavdelningar och de patientnära
översättare som är aktiva på en verksamhetsnära nivå.
Gemensamt för hur översättare (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a;
Andersen och Røvik, 2015; Røvik, 2008) och arenor (Røvik, 2008) har
beskrivits i tidigare översättningsstudier är att de till övervägande del befinner
sig mellan organisationer eller på en organisationsövergripande nivå inom
organisationen. I min avhandling sätter jag de patientnära översättarna och
arenorna i fokus, det vill säga de översättare och arenor som medverkar i den
lokala översättningsprocessen. Med andra ord de som kontinuerligt tillämpar
en specifik managementidé och hur det sker.
Detta är en avhandling om verksamhetsutveckling inom hälso- och
sjukvården baserat på översättningsteori och med Lean som exempel. Den
handlar om hur Lean översätts från idé till praktik inom hälso- och sjukvården,
med specifikt fokus på två sjukvårdsavdelningar vid två olika sjukhus. Jag vill
sätta organisationens medarbetare och interna mötesplatser i fokus och lyfta
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fram deras roll när Lean som idé ska bli till praktik. Jag vill förklara hur
översättning går till lokalt inom verksamheter, det vill säga det som sker
mellan människor på en hierarkisk nivå nära kärnverksamheten och hur det
påverkar det sätt på vilket Lean översätts från idé till praktik. Jag menar att
det framförallt är på denna nivå som Lean övergår i praktik och därigenom
blir synligt i det praktiska arbetet inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården som empiriskt fält
Vad vet vi då om hälso- och sjukvården och vilken betydelse denna kontext
har för översättning? I stort sett kan sägas att organisationer inom hälso- och
sjukvården ingår i samma organisatoriska fält (DiMaggio och Powell, 1983),
det vill säga, de producerar liknande tjänster och aktiviteter, konkurrerar om
samma medel och legitimitet samt styrs av samma lagar och regelverk. På så
sätt finns det mycket som förenar all typ av sjukvård. Vidare kan hälso- och
sjukvården beskrivas som ett verksamhetsområde som är färgat av ett specifikt
handlingsmönster, dels gällande sättet att styra och organisera, dels gällande
den medicinska och andra professioner som bygger på regler och normer för
hur professionen skall verka. Jacobsson (2002) skriver till exempel att ”det
professionella är just ett regelsystem som styr aktörernas uppfattningar om
vad som skall göras, hur det skall göras och varför det skall göras” (Jacobsson,
2002:49). Mintzberg (1983), som har kategoriserat sjukvården som en
professionell byråkrati, menar att det inte finns något större behov av ledning
i professionella byråkratier i form av mål- och beteendestyrning då den
professionella styr sitt eget arbete. Den professionella byråkratin bygger enligt
Mintzberg (1983) på standardisering av kunskap, utbildning och
indoktrinering där medarbetarna innehar den kompetens och expertis som gör
organisationen konkurrenskraftig. De professionella ges sedan stor kontroll
över sitt eget arbete vilket innebär att de agerar relativt oberoende av sina
kollegor men i nära samarbete med patienterna. De agerar med andra ord med
en stor grad av autonomi, och kontrollen över arbetet ligger i expertisen
(Freidson, 2001). Man skulle därför kunna tänka sig att införandet av Lean
kan skapa problem och möta internt motstånd då det motverkar de
professionellas autonomi och kontroll över sitt arbete.
Men hälso- och sjukvården kan även ses som en heterogen sektor bestående
av varierande aktiviteter, olika huvudmän och bestående av organisationer av
olika storlek och inriktning mot olika patientgrupper och specialiteter.
Trägårdh och Lindberg (2004) menar att det är omöjligt att behandla och
utvärdera hälso- och sjukvården som om det vore en enhetlig sektor.
Anledningen till detta bygger på att vissa delar av hälso- och sjukvården är
högteknologisk och produktorienterad medan andra delar är mer orienterade
kring omvårdnad, som exempelvis äldrevård. Även Lindkvist och Cederholm
(2002) menar att det ofta talas om ”sjukvården och hur denna skall styras som
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om denna vore en starkt homogen verksamhet” (Lindkvist och Cederholm,
2002:166) och betonar istället att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan
olika sjukvårdsenheter vilket kan innebära olikheter i modifiering och
anpassning av nya styrsystem. Detta gör att samma modell kan få olika
betydelse och ta sig olika uttryck i olika delar av vården, vilket ligger till grund
för mina val av studieobjekt.

Avhandlingens frågeställningar
Avhandlingen handlar om att förklara hur Lean går från att vara en
managementidé till att bli en del av det patientnära arbetet. Det innebär med
andra ord att skapa en ökad förståelse för och kunskap om hur Lean som idé
kommer till uttryck inom hälso- och sjukvården och den roll som de
patientnära översättarna och arenorna spelar i den processen.
Mitt fokus är ”på golvet” men översättning sker i flera steg och alla dessa
steg är viktiga för att förstå vad som sker i den operativa kärnan. För att studera
och öka förståelsen för patientnära översättning av Lean samt finna svar på
hur Lean går från idé till praktik har jag genomfört en jämförande fallstudie
av två sjukvårdsavdelningar vid två olika sjukhus. I detta ingår att studera det
sätt på vilket Lean praktiseras internt och de översättare och arenor som
medverkar i den process då Lean går från managementidé till praktik. De två
sjukvårdsavdelningar som är i fokus är dels en avdelning som utför planerad
vård inom ortopedi/kirurgi/urologi/gynekologi, dels en akutgeriatrisk
avdelning med inriktning mot demens. Avdelningarna är organiserade på
olika sätt, där den ena har en verksamhet som är något mer förutsägbar och lik
bilindustrins löpande band och den andra mer oförutsägbar och komplex.
Avhandlingens forskningsfrågor lyder som följer:
•
•
•

Hur går det till när Lean översätts till patientnära praktik?
Vilka översättare och arenor blir viktiga i den patientnära
översättningsprocessen?
Hur kommer Lean till uttryck i det patientnära arbetet?

Ovanstående frågor innebär att studera hur Lean har översatts och tillämpats
rent praktiskt på de studerade avdelningarna och i synnerhet hur de för Lean
centrala begreppen värde och flöde har översatts inom hälso- och sjukvården
där fokus ligger på vård och omsorg. Det innebär även att studera hur den
mottagande verksamheten har anpassats för att passa Lean, det vill säga vad
som händer med sjukvården när Lean förs in. Jag har med andra ord studerat
patientnära översättning av Lean utifrån två perspektiv. Dels uppifrån och ner,
det vill säga hur Lean som managementidé översätts i mötet med en ny
kontext, dels nerifrån och upp, det vill säga hur den patientnära verksamheten
anpassas i mötet med en ny managementidé.
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Disposition
I detta kapitel har jag kort beskrivit bakgrunden till Lean, dess
användningsområden och den diskussion kring farhågor om Lean som har
förts inom media under 2000-talets första decennium. Vidare har jag beskrivit
hur spridningen av Lean kan förstås utifrån ett översättningsteoretiskt
perspektiv samt problematiserat och presenterat mina forskningsfrågor.
Min teoretiska referensram beskrivs i kapitel två där jag går igenom
översättningsteori och hur översättningsprocessen kan förklaras och förstås
utifrån ett antal regler. Jag beskriver även vilka översättare och arenor som
ingår i översättningsprocessen, såväl externt som internt inom en organisation.
I kapitel två belyser jag även betydelsen av lokala översättare och arenor och
hur detta kan ses som ett komplement till min teoretiska referensram.
Kapitel tre är en historisk tillbakablick där jag beskriver hur Lean har vuxit
fram som begrepp och managementidé. I kapitlet presenteras hur Lean har
spridits mellan länder och över tid genom en kartläggning av aktörer i såväl
Sverige som i andra länder. Mitt fokus är ”på golvet” men översättning sker i
flera steg, vilket kartläggningen visar, och alla dessa steg är viktiga för att
förstå vad som sker i den operativa kärnan.
Därefter, i kapitel fyra, följer en metodologisk genomgång. Jag presenterar
data som min studie bygger på samt går igenom hur jag har samlat in mitt
material genom intervjuer, observationer och textmaterial. Slutligen beskriver
jag hur jag har bearbetat mitt material och genomfört analysen.
I kapitel fem och sex beskrivs mina två fallstudier, det vill säga en
avdelning inom planerad vård och en avdelning inom akutgeriatrisk vård.
Båda kapitlen är uppbyggda på samma sätt och beskriver varför respektive
verksamhet införde Lean, hur genomförandet gick till och vad det resulterade
i.
I kapitel sju besvarar jag frågorna som berör hur Lean har översatts till
patientnära praktik och hur Lean kommer till uttryck i det patientnära arbetet.
Jag för ett analytiskt resonemang utifrån begreppen värde och flöde, det vill
säga de begrepp som enligt min tolkning lägger fokus på patienten och
arbetsprocessen och utgör kärnan i Lean som originalidé. Som analytiska
verktyg använder jag framförallt Røviks (2008) översättningsregler
(kopiering, addering, subtrahering och omvandling). I kapitel sju för jag även
ett resonemang kring de översättare och arenor som deltar i den lokala
översättningsprocessen, det vill säga de patientnära översättarna och arenorna.
Som analytiska verktyg använder jag Sahlin-Andersson och Engwalls (2002a)
resonemang kring idébärare samt översättare i termer av interna konsulter
(Andersen och Røvik, 2015), interna förändringsagenter (Røvik, 2008) och
hybridprofessioner (Blomgren och Waks, 2015) samt Røviks (2000 och 2008)
beskrivning av översättningsarenor (det vill säga externa utvecklingsarenor
och interna utvecklingsenheter). Vidare använder jag bland annat Kelloggs
(2009) resonemang om relationsutrymmen (”relational spaces”) samt
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begreppet småprat (Gustafsson, 1994; Ekman, 1999; Karrbom Gustavsson,
2005) för att beskriva vad som sker på de lokala arenorna. I kapitel sju
presenteras såväl analys som slutsatser.
I kapitel åtta presenteras den uppföljning som jag genomförde vid årsskiftet
2018/2019 med representanter från de två studerade avdelningarna, det vill
säga sex till sju år efter de inledande intervjuerna. Syftet med detta kapitel är
att ge en bild av vad som hände vid avdelningarna och det sätt på vilket
avdelningarnas arbete med Lean har utvecklats över tid. I kapitel åtta
presenteras empiri, analys och ytterligare en slutsats.
Slutligen, i kapitel nio, besvaras mina frågeställningar utifrån de slutsatser
som presenteras i kapitel sju och åtta.

20

Kapitel 2. Teoretisk referensram

Översättningsteori
Det område inom organisationsforskningen som framförallt har studerat
spridningen av organisationsidéer är nyinstitutionell teori och specifikt då den
skandinaviska institutionella teorin där man intresserat sig mer ingående för
själva processen bakom spridningen och hur översättning går till
(Czarniawska och Sevón, 1996).
På ett övergripande plan visar institutionell teori att organisationer
påverkas av sin omgivning, hur organisationer följer regler och tar efter idéer
och modeller inom organisatoriska fält vilket skapar stabilitet och
likformighet (isomorfism) (DiMaggio och Powell, 1983; ErikssonZetterquist, 2009; Sahlin och Wedlin, 2008). Som en utveckling av
institutionell teori presenterades den skandinaviska institutionella teorin i
boken ”Translating Organizational Change” (Czarniawska och Sevón, 1996).
Den skandinaviska institutionalismen växte fram under 1970- och 1980-talet
genom ett informellt nätverk av forskare från Skandinavien med koppling till
forskare vid Stanford University såsom James G. March och John W. Meyer
(Boxenbaum och Pedersen, 2009). Den lägger fokus på hur idéer översätts när
de reser mellan länder och organisatoriska fält och hur de skapar lokal
variation (Czarniawska och Joerges, 1996; Sahlin-Andersson, 1996, Scheuer,
2006; Boxenbaum och Pedersen, 2009; Wedlin och Sahlin, 2017). Detta kom
att ligga till grund för att se spridning av idéer i form av översättning, ett
begrepp hämtat från forskarna Latour (1986) och Callon (1986) (ErikssonZetterquist, 2009; Johansson, 2002; Scheuer, 2006). Skandinavisk
institutionalism utgår ifrån att idéer och modeller är tolkningsbara och därför
föremål för översättning när de cirkulerar (Lamb och Currie, 2011).
Som en utveckling av den traditionella institutionella teorins antagande om
att organisationer inom samma fält har en tendens att likna varandra förklarar
översättningsteorin istället hur kontextuella skillnader medverkar till att skapa
lokala variationer av idéer (Røvik, 2008; Sahlin-Andersson, 1996). Forssell
och Jansson (2000) betonar att frågan om organisationer är/blir lika eller olika
beror på betraktarens observationspunkt. De skriver att:
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Den organisation som på avstånd uppfattas som bara en i mängden av likadana
organisationer kan på nära håll te sig helt unik. Eftersom de flesta
nordamerikanska nyinstitutionalister har valt en observationspunkt på långt
avstånd från de organisationer som studeras tenderar de att betona
likformningen (Forssell och Jansson, 2000:110).

Forskare inom den skandinaviska institutionella teorin har analyserat den
intraorganisatoriska dynamiken i långt större utsträckning än i den tidigare
institutionella teorin där fokus främst har legat på spridningen av idéer mellan
verksamheter (Boxenbaum och Pedersen, 2009). Den skandinaviska
institutionalismen har även i större utsträckning fokuserat på organisationers
praktik och gjort fallstudier av enskilda organisationer och att man därigenom
sett variation (Boxenbaum och Pedersen, 2009; Eriksson-Zetterquist, 2009;
Wedlin och Sahlin, 2017). En faktor som har möjliggjort detta angreppssätt i
den svenska kontexten är att uppgifter inom svensk offentlig sektor, enligt
offentlighetsprincipen, skall vara just offentliga vilket har bidragit till god
access till olika organisationer (Czarniawska, 2008). Den institutionella teorin
har generellt beskyllts för att ”sakna aktörer” samt för att se organisationer
som passiva och att de anpassar sig till den institutionella omgivningen
(Røvik, 2008). Denna bild motsägs dock av ett flertal skandinaviska fallstudier
som visat att organisationer ofta har starka aktörer (exempelvis professioner)
som bland annat försöker omsätta idéer till handling internt i organisationen
(Boxenbaum och Pedersen, 2009; Røvik, 2008).
Ett antal översättningsteoretiska studier har analyserat hur idéer cirkulerar
på fältet och hur dessa idéer översätts och redigeras när de möter praktiken
inom samma eller i andra organisatoriska fält. Exempel på idéer som har
studerats är bland annat kvalitetssäkring och ackreditering (Erlingsdóttir,
1999), kvalitetsidén (Skålén, 2002), resultatansvar (Blomgren, 1999), total
quality management (TQM) (Rogberg, 2006), Lean (Andersen och Røvik,
2015; Hellman, 2016; Pettersen, 2009), vårdkedjor (Lindberg, 2002),
balanced scorecard (Käll, 2005), diversity management (Boxenbaum, 2006)
och corporate social responsibility (CSR) (Windell, 2006).
Hur för givet tagen och etablerad en idé blir, i vilken grad den
institutionaliseras, har också intresserat översättningsteoretiker. Begreppen
institutionalisering och översättning liknar varandra på många sätt men pekar
på lite olika saker. Översättning handlar om transport och transformation av
idéer medan institutionalisering handlar om i vilken grad en idé etableras. I
stort sett kan sägas att idéer kan översättas såtillvida att de institutionaliseras
vilket kan resultera i ett för givet taget sätt att agera (Eriksson-Zetterquist,
2009). Berger och Luckmann (1979) skriver att ”som vi har sett, vidmakthåller
vardagslivets verklighet sig själv genom att konkretiseras i rutiner, något som
är institutionaliseringens innersta väsen”. Mänskligt handlande skapar rutiner
vilket leder till ett givet sätt att agera.

22

Ett exempel på studie som har analyserat det sätt på vilket en idé
institutionaliseras är Skålén (2002). Fokus i studien är lokal
institutionalisering av kvalitetsidén inom Landstinget i Värmland där hälsooch sjukvården utgör det huvudsakliga verksamhetsområdet. Med referens till
Latour (1986) beskriver Skålén (2002) hur det krävs att aktörer tillför energi
och riktning till idéer för att de ska kunna resa i tid och rum. I Skåléns (2002)
studie var det enbart ett fåtal individer (framförallt på chefsnivå) som tillförde
energi till kvalitetsidén. När dessa individer tvingades avgå under processens
gång avstannade institutionaliseringsprocessen vilket kan förklara varför
kvalitetsidén inte översattes till handling. Skålén (2002) visar även hur den
organisatoriska praktiken tydliggjordes, aktiverades och reproducerades när
kvalitetsidén gjorde sitt inträde i organisationen, istället för att förändras helt.
Även Erlingsdóttir (1999) har följt institutionaliseringsprocessen av dels
kvalitetssäkringsidén dels ackrediteringsidén vid Universitetssjukhuset i Lund
utifrån ett översättningsteorietiskt perspektiv. Hon beskriver både spridning
och översättning mellan olika typer av verksamheter samt lokal översättning
internt inom den mottagande verksamheten. Hon visar hur
kvalitetssäkringsidén har institutionaliserats genom en ”fri” process som har
inneburit omtolkningar av idén i tid och rum. Ackrediteringsidén har däremot
institutionaliserats genom en ”kontrollerad” process där idén istället har
transformerat personer, organisationer och handlingar snarare än idén i sig. De
idéer som Erlingsdóttir (1999) studerade översattes således på olika sätt i
praktiken.
Andersen och Røvik (2015) har studerat översättning av Lean inom ett
sjukhus i Nordnorge. I studien identifieras interna aktörers bild av
möjliggörare (”enablers”) för en lyckad intervention (Andersen och Røvik,
2015). Studien visar hur Lean fördes in i sjukhuset via ledningen och sedan
kommunicerades internt i organisationen via interna konsulter för att slutligen
användas av medarbetarna. De interna konsulterna var de enda som
identifierade behovet av processorientering och att inneha en helhetssyn vilket
de karakteriserade som ett ”lean hospital” (Andersen och Røvik, 2015:4,
kursivt i original). Studien visar att Lean genomgick ett flertal översättningar
på sin resa internt inom organisationen och att bilden av Lean skiljde sig åt
mellan de olika hierarkiska nivåerna inom sjukhuset. Andersen och Røvik
(2015) menar att i den process där Lean har översatts inåt och nedåt inom
sjukhuset har den bakomliggande filosofin i Lean tvättats bort (”washed out”)
medan verktygen har förts in (Andersen och Røvik, 2015:6). En förklaring till
det kan vara att verktygen befinner sig på en lägre abstraktionsnivå i
jämförelse med filosofin om Lean och kan därför upplevas som lättare att
överföra (Lillrank, 1995).
Även kontexten har betydelse för det sätt på vilket idéer översätts varför
den är viktig att uppmärksamma. Organisationer inom hälso- och sjukvården
ingår i ett verksamhetsområde som Mintzberg (1983) har kategoriserat som
professionella byråkratier. Han menar att det inte finns något större behov av
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ledning i professionella byråkratier i form av mål- och beteendestyrning då
den professionella styr sitt eget arbete. Professionella har ofta givits stor
kontroll över sitt eget arbete vilket inneburit att de agerar relativt oberoende
av sina kollegor men i nära samarbete med patienterna (Freidson, 2001). De
agerar med andra ord med en stor grad av autonomi, och kontrollen över
arbetet ligger i expertisen (Freidson, 2001). Vid en studie av införande och
översättning av Lean inom ett verksamhetsområde som hälso- och sjukvården
är det därför lätt att anta att det kommer att möta motstånd från de
yrkesgrupper vars arbete Lean är tänkt att påverka.

Diffusion kontra översättning
Studier av idéers spridningsprocesser har tidigare inom institutionell teori
beskrivits med termen diffusion (se exempelvis Tolbert och Zucker, 1983).
Termen diffusion är ursprungligen naturvetenskaplig och kan beskrivas som
en självgående process, något som kan gälla ”partiklars tendens att fördela sig
jämnt i en mängd vätska” (Forssell och Jansson, 2000:104). Inom
samhällsvetenskapliga studier av fenomen sker spridning utifrån sociala
mekanismer som påverkar spridningen, varför termen diffusion har kommit
att ifrågasättas. Som alternativ till diffusionsbegreppet har Latour (1986 och
1998) beskrivit processen utifrån en översättningsmodell som istället pekar på
det faktum att idéer ej sprids per automatik utan att de människor som ingår i
kedjan gör någonting av grundläggande betydelse för symbolens existens och
bevarande. Latour (1998) skriver att:
Med andra ord utgörs kedjan av aktörer – inte av patienter1 – och eftersom
symbolen är i vars och ens hand i tur och ordning, formar var och en den i
enlighet med sina olika projekt. Det är därför den kallas översättningsmodellen. Symbolen förändras när den går från en person till nästa och den
exakta överföringen av ett påstående blir ett enstaka och ovanligt fall bland,
troligen, många andra (Latour, 1998:44f, kursivt i original).

Den initiala kraften i kedjan är således inte viktigare än den andra, eller den
fyrtionde, vilket kan tolkas som att alla delar i kedjan av individer/
organisationer påverkar det sätt på vilket en idé översätts. Ovanstående citat
indikerar även att översättning aldrig kan ske i form av kopiering, vilket kan
förekomma om det som överförs är kopplat till exempelvis ett specifikt ITprogram, ISO-modell eller fysiskt verktyg (Røvik, 2008). Latour (1986 och
1989) hävdar dock att det sker en kontinuerlig förvandling där alla led spelar
roll. Vidare krävs någon som agerar för att översättningen överhuvudtaget
skall äga rum. Latour menar vidare, i ett flitigt använt citat, att enligt
översättningsmodellen är:

1

Med begreppet ”patienter” menar Latour (1998) ”tålmodiga personer” (Latour, 1998:56).
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..spridningen i tid och rum av vad det vara må – yrkanden, befallningar,
artefakter, varor – i händerna på människor; var och en av dessa människor kan
handla på många olika sätt, låta symbolen falla, eller modifiera den, eller
avleda den, eller förråda den, eller lägga något till den, eller lägga beslag på
den (Latour, 1998:44).

I citatet ovan används ordet symbol med hänvisning till det som översätts. Till
syvende och sist är det således kedjan av individer som avgör om en idé skall
spridas vidare eller ej och hur detta görs. Eller som Latour skriver, “När ingen
är där och tar upp uttalandet eller symbolen så stannar det helt enkelt av” /…/
”om du vill att symbolen ska gå vidare måste du hitta nya energikällor hela
tiden” (Latour, 1986:267, min översättning). Till skillnad från
diffusionsmodellen utgår översättningsmodellen således ifrån att aktörer
tillför ny energi till processen, det vill säga: ”översättningsbegreppet beskriver
sammanfattningsvis lokala aktörers förhållningssätt till det som sprids”
(Johansson, 2002:110). Rent konkret kan detta innebära att en individ försöker
övertyga och få andra individer att arbeta enligt Lean och tillför på så sätt
energi till översättningsprocessen. Sammantaget skiljer sig översättningsstudier från spridningsstudier på två punkter: 1) översättning sker inte per
automatik utan kräver aktörer som driver processen och tillför energi och 2)
spridningsstudier har betonat att spridningen leder till likformighet medan
översättningsstudier har betonat att översättning leder till både variation och
likformighet (Wedlin och Sahlin, 2017). Latours modell byter fokus för
analysen och sätter mottagarna i centrum i stället för diffusionsmodellens
fokus på spridarna (Forssell och Jansson, 2000).

Recept och idé
När det gäller frågan om vad det är som sprids används begreppet ”recept”,
eller institutionaliserade standarder, vilket föreskriver hur delar av
organisationen och hur arbetet bör utformas och utföras (Røvik, 2000). Recept
som sprids mellan organisationer är inte fysiska objekt utan immateriella idéer
lagrade i text och tal, vilket även är en förklaring till varför de kan spridas så
snabbt (Røvik, 2000). Organisationsrecept är oftast generella idéer som måste
tolkas och förtydligas i de mottagande organisationerna, men de kan även vara
konkreta och detaljerade i form av exempelvis tekniska standarder (se
exempelvis Erlingsdóttir, 1999). Att föra in nya organisationsrecept kan få
verksamheten att framstå som modern och effektiv vilket skapar legitimitet i
omgivningens ögon (jfr. Meyer och Rowan, 1977). Recept kommer och går
och en förklaring till att det kontinuerligt skapas nya recept kan bero på en
ständig förändring av organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Ständig
förändring innebär nya problem och utmaningar.
Lean har beskrivits i termer av ett ”procedur- och processrecept” (Røvik,
2000:15) och vid tiden för Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter under 2013
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(Zaremba, 2013) kunde Lean ses som en institutionaliserad standard, det vill
säga att denna managementidé av många upplevdes som det mest effektiva
och moderna sättet att organisera på. Många organisationer definierade dock
Lean som en ”verktygslåda” istället för en långsiktig och övergripande filosofi
så som den beskrevs i sin ursprungsform (Radnor et al., 2012).
Det har utförts många diffusionsstudier där man har undersökt spridningen
av recept mellan organisationer men det finns relativt få studier som kan visa
vad som sker över en längre tid med adopterade recept (Røvik, 2000). Med
detta menas att diffusionsstudier kan generera en bild av att organisationer blir
mer lika varandra (till exempel att alla arbetar enligt en specifik
managementidé) medan översättningsstudier bidrar med en förståelse för den
faktiska variationen mellan organisationsformer (att samma managementidé
får olika betydelse inom de olika mottagande kontexterna).
Översättningsbegreppet fokuserar således på hur idéer förändras i
översättningsprocessen då lokala sammanhang möter dessa idéer utifrån
specifika förutsättningar. Det sker med andra ord en kontinuerlig förvandling
i processen (Forssell och Jansson, 2000).
Även begreppet ”idé” används för att beskriva vad det är som sprids
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Modefenomen är moderna och spännande idéer
om förändring som tillämpas av ett antal organisationer vid en viss tidpunkt.
Ett modefenomens livscykel kan liknas vid ett klockformat mönster vilket
innebär en uppgång, en topp och en nedgång (Abrahamson, 1996). Ordet idé
betyder bokstavligen bilder som blir kända då de materialiseras som objekt
(Eriksson-Zetterquist, 2009). En idé om förändring blir synlig och
materialiseras som en modell, bild eller powerpointbild och kan sedan
översättas till handlingar. Eriksson-Zetterquist (2009) skriver att: ”För att
översättas från idé till handling krävs att idén uppfattas som lovande,
spännande eller estetiskt tilltalande” (Eriksson-Zetterquist, 2009:130).
Som ovanstående text visar kan begreppen recept och idé i mångt och
mycket användas synonymt, men med den främsta skillnaden att recept kan
tolkas som mer konkreta och detaljerade i formen. Jag har valt att benämna
Lean som en managementidé som både har en konkret del i form av verktyg
och en tolkningsbar del i form av filosofi.

Översättningsprocessen
Czarniawska och Sevón (1996) menar att översättning är ett nyckelbegrepp
för att förstå organisationsförändring och visar med detta hur något sprids,
eller ”sätts över”, mellan verksamheter och hur detta något kan förändras i
denna process. Begrepp som ”imitation” (Sevón, 1996) och ”redigering”
(Sahlin-Andersson, 1996) kan användas för att förklara vad som sker vid en
översättning. Att organisationer har en tendens att imitera de verksamheter
som uppfattas som framgångsrika kan bero på att de önskar uppnå samma
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resultat, vilket kan påverka spridningen av idéer där de idéer som uppfattas
som de senaste framgångsrika lösningarna har en benägenhet till större
spridning (Sevón, 1996). Denna process leder dels till likhet mellan
organisationer (samma idéer används) dels till olikhet (idén formas i den
lokala situationen).
Studier som har analyserat flödet av idéer enbart genom att följa en specifik
”etikett” kan resultera i att homogenisering överbetonas (Sahlin-Andersson
och Engwall, 2002). Med ordet etikett åsyftas ett specifikt ord (såsom Lean)
eller en bokstavskombination såsom TQM (Total Quality Management), BPR
(Business Process Reengineering) eller NPM (New Public Management).
Rent hypotetiskt skulle således en studie av hur Lean cirkulerar på en
övergripande nivå, det vill säga att följa etiketten Lean, kunna generera en
slutsats som skulle peka på en ökad likformighet på fältet. En praktiknära
studie utifrån ett översättningsperspektiv skulle istället kunna generera
slutsatser som pekade på olika former av översättningar av Lean och
därigenom på variation.
Idéer och recept, med olika etiketter och som utlovar framgångsrika
organisationsförändringar, cirkulerar mellan och inom länder och
organisatoriska fält. Spridning sker exempelvis via konsulter och konferenser
och ofta i skriftlig eller muntlig form via exempelvis böcker, tidskrifter,
seminarier etc. Det har visat sig att idéer har en tendens att bli kraftfulla när
de cirkulerar, snarare än att de sprids på grund av att de är kraftfulla (Wedlin
och Sahlin, 2017).

Redigeringsregler
Den process då idéer och recept översätts till en ny omgivning/kontext kan
beskrivas som en kontinuerlig redigeringsprocess och sker inte helt
okontrollerat och utan påverkan, utan förväntas följa vissa (redigerings-)
”regler” (Sahlin-Andersson, 1996). Det kan till exempel handla om hur en idé
lyfts från sitt sammanhang och presenteras i abstrakta och generella termer för
att spridas till ett nytt sammanhang. Sahlin-Andersson (1996) beskriver tre
redigeringsregler. Den första redigeringsregeln berör kontext, tid och rum, och
beskriver hur den mottagande kontexten påverkar det sätt på vilket en specifik
idé utformas. Regel nummer två omfattar formulering vilket innebär att det
sätt på vilket idén benämns påverkas av den miljö den blir presenterad i. Sättet
att formulera idén kan påverka hur den uppfattas. Slutligen handlar regel
nummer tre om logik vilket beskriver hur en idé kan förändras till en rationell
lösning på ett problem, det vill säga att anledningen till att implementera idén
beror på att den ses som en lösning på ett problem där lösningen kan vara
specifika modeller eller verktyg. Dessa redigeringsregler styr således hur en
specifik idé berättas och återberättas inom ett organisatoriskt fält och visar hur
översättningen inte är fullständigt fri utan sker utifrån vissa redigeringsregler.
Som exempel beskriver Sahlin-Andersson (1996) ett försök i södra
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Stockholm, vid slutet av 1980-talet, att imitera en typ av industripark såsom
Silicon Valley, eller snarare ”the success story of Silicon Valley” (SahlinAndersson, 1996:79). Hon skriver vidare att vissa aspekter som ofta lyftes
fram vad gäller framgångssagan Silicon Valley, såsom väderförhållanden, den
omgivande naturen och industrin ej kunde kopieras och således lämnades åt
sidan. Sagan om Silicon Valley särkopplades med andra ord från tid och rum
och formade en prototyp utan anknytning till en specifik kontext.

Översättningsregler
Røvik (2008) har utvecklat begreppsapparaten kring översättning och
använder termerna dekontextualisering (det vill säga praxis 2 översätts till
idéer) och kontextualisering (det vill säga idéer översätts till praxis) för att
beskriva översättningsprocessen. Dekontextualisering beskriver den, inte
alltid så kontrollerade, del i processen då idéer lyfts ur sitt sammanhang vilket
bland annat består av avskiljande och paketering. Avskiljande beskriver hur
en konkret praxis ges en idémässig och språklig representation och paketering
beskriver hur en organisationsidé omformas så att den framstår som mindre
kontextberoende. Kontextualisering beskriver istället den del i processen då
idéer hämtade från en kontext förs in i en ny organisatorisk kontext, och
därigenom möter exempelvis fysiska strukturer (exempelvis sjukhus),
formella strukturer, rutiner, procedurer och kultur (Røvik, 2008). Den
mottagande kontexten består av individer som genom sina kunskaper redan
har etablerade sätt att arbeta varför friktion kan uppstå vid införandet av nya
idéer (Røvik, 2008). Bild 2.1 nedan visar hur en idé, mycket enkelt uttryckt,
dekontextualiseras (rycks loss) från en organisation (1) och översätts genom
tid och rum via översättare (2) (till exempel konsulter, media, universitet) på
olika arenor (3) (till exempel konferenser, kurser, seminarier, studieprogram)
för att sedan kontextualiseras (ta form) i en ny organisation (4). I denna
översättningsprocess ges managementidéer ett mer materiellt innehåll (Røvik,
2008).

2

Med begreppen praktik eller praxis menar Røvik (2008) ”ett kunskapsbaserat och rutiniserat
utförande av en uppsättning arbetsuppgifter” (Røvik, 2008:224).
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Dekontextualisering (Praktik till idé)

Organisation (1)

Kontextualisering (Idé till praktik)

Idéer/recept sprids
och översätts via
översättare (2)
och arenor (3)

Ny organisation (4)

Bild 2.1: Illustration av översättningsprocessen.

Røvik (2008) beskriver även specifika översättnings- och omformningsregler.
Dessa regler handlar om vad som händer med innehållet i idéerna när de ”sätts
över” mellan olika organisatoriska kontexter, det vill säga från idé till en mer
kontext- och verksamhetsspecifik variant. Vid inträdet i en ny kontext möter
idén ofta en redan etablerad verksamhet bestående av strukturer, rutiner, kultur
och ett vedertaget sätt att utföra arbete på. Översättningsreglerna, det vill säga
de analytiska verktygen för att synliggöra regelbundenheter, definierar Røvik
(2008 och 2016) som kopiering, addering, subtrahering och omvandling där
de olika stegen där emellan kan representera olika grader av omformning.
Idéer kan ej per definition kopieras fullständigt när de sprids, vilket är möjligt
vid överföring av fysiska objekt, varför Røvik (2008) istället talar om en
"ungefärlig kopiering” (Røvik, 2008:263, kursivt i original) i fråga om idéer.
Detta förutsätter att det finns en originalidé som en översättning kan mätas
mot eller avvika mer eller mindre från (Scheuer, 2006). Detta behöver dock
inte nödvändigtvis vara fallet då en originalidé kan vara otydlig i både form
och innehåll. Vad gäller Lean kan dess originalidé bottna i antingen
textilindustrin eller bilindustrin (Toyota) vilket innebär att en originalidé kan
betyda olika saker beroende på vem som definierar den.
De fyra översättningsreglerna3 kan representera olika grad av omformning
av det som översätts. Det översättningen resulterar i beskrivs längs ett
kontinuum från ingen eller svag omformning till betydande omformning och
placeras in under tre omformningsmodus: reproducerande modus (kopiering),
modifierande modus (addering och subtrahering) och radikalt modus
(omvandling) (Røvik, 2008:263). Att addering och subtrahering placeras
3 I en tidigare version talade Røvik istället om konkretisering, delvis imitation, kombination
och omsmältning (Røvik, 2000).
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under samma modus beror på att de beskrivs ha många liknande drag. Antalet
empiriska varianter av översättningar är i stort sett obegränsat, men
översättningen delas ändå in i fyra olika analytiska klassificeringar (Røvik,
2008). Nedan följer en genomgång av det Røvik (2008) definierar som modus
och som representeras av ett antal översättningsregler vilket således berör ett
för avhandlingen relevant begrepp, det vill säga kontextualisering, eller ”när
kunskap ska ’sättas in’” (Røvik, 2008:18).

Reproducerande, modifierande och radikalt modus
Det reproducerande moduset, vilket berör översättningsregeln kopiering,
handlar om hur organisationer och översättare försöker återge och återskapa
en så exakt översättning som möjligt av praktiken när den översätts mellan
olika kontexter (som nämndes ovan kan det dock beskrivas som ungefärlig
kopiering i fråga om idéer) (Røvik, 2008). Det innebär med andra ord att en
praktik dekontextualiseras, det vill säga tilldelas en idémässig representation,
för att därefter kontextualiseras i en ny organisatorisk kontext. Sannolikheten
för att använda sig av kopiering som översättningsregel och att det kommer
att lyckas hänger bland annat ihop med översättbarhet och omformbarhet hos
det som ska överföras. Om en idé omtolkas i översättningsprocessen kan med
andra ord hänga samman med graden av omformbarhet. Ju mindre
omformbarhet, desto större sannolikhet för att översättningen ska kunna ske
som kopiering, vilket kan vara fallet om idén är kopplad till exempelvis ett
specifikt IT-program, ISO-modell eller fysiskt verktyg (Røvik, 2008).
Erlingsdóttirs (1999) studie visar exempelvis att standarder för
kvalitetssäkring och ackreditering av sjukhuslaboratorier lämnar lite utrymme
för lokal anpassning. En idé som i detalj beskriver hur en praxis skall utföras
minskar således möjligheterna till omformningar av idén. Även relationen
mellan de kontexter mellan vilka översättning sker påverkar det sätt på vilket
en idé översätts. Ju större likhet mellan dessa kontexter desto större är
sannolikheten för att översättarna försöker kopiera idén (Røvik, 2008). Det
finns dock exempel på utmaningar som kan uppkomma vid överföring av
idéer mellan olika kulturella kontexter och Lillrank (1995) menar att avståndet
mellan verksamheter beträffande dels geografi dels kontext kan påverka det
sätt på vilket ursprungsidén blir presenterad och omsatt i handling.
Det modifierande moduset, vilket berör översättningsreglerna addering och
subtrahering, handlar om omformning och anpassning av det som översätts
och att ha en balans mellan att vara originalet troget och att ta hänsyn till att
det som skall översättas skall anpassas till en ny organisatorisk kontext
(Røvik, 2008). Addering innebär att man lägger till element i idén när den
skall översättas till en ny organisationskontext och subtrahering motsatsen, det
vill säga att element dras bort ifrån en idé vid överföring.
Addering knyter även an till begreppet explicering, det vill säga att något
som är outtalat/otydligt i originalet görs explicit i det idén översätts till, vilket
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kan ses som att något läggs till originalet och idén utvidgas när det outtalade
blir uttalat och tydligt (Røvik, 2008). Här framkommer en viktig aspekt, det
vill säga balansen mellan att göra något outtalat i originalet till uttalat i
översättningen. Till skillnad från addering knyter subtrahering an till
begreppet implicering, vilket innebär att något som är uttalat i en viss version
i en viss kontext dämpas eller generaliseras i den översatta versionen. Istället
för att förstärka detaljrikedomen, som i fallet explicering, så innebär
implicering att minska denna vid översättning och överföring av idéer.
Addering och subtrahering kan delas in i två former: den rationellstrategiska formen och den oavsiktliga formen. Rationell-strategisk addering
och subtrahering kan exempelvis innebära att genom beräkningar besluta att
enbart översätta delar av en idé för att uppnå största möjliga utdelning.
Torsteinsen
(2006)
studerade
till
exempel
införandet
av
resultatenhetsmodellen inom ett antal norska kommuner och visade att de mest
radikala dragen i företagsmodellen hade sållats bort samtidigt som man
förstärkte de drag som överensstämde med den konsensusorienterade
organisationskulturen, det vill säga den mottagande kontexten. Även
Boxenbaums (2006) studie av översättning av ”diversity management” kan
tolkas som en rationell-strategisk form av översättning. Boxenbaum (2006)
beskriver hur diversity management hämtades från en amerikansk kontext och
fördes in i två danska företag och menar att det uppstod en konflikt mellan
olika logiker. Diversity management i en amerikansk kontext byggde på en
logik om ökad finansiell avkastning medan det danska området ”human
resource management”, vari diversity management fördes in, byggde på
demokrati och demokratiskt beslutsfattande. För att underlätta införandet och
som ett resultat av översättningsprocessen kom diversity management istället
att innefattas inom den mottagande verksamhetens CSR-frågor (corporate
social responsibility) och inte inom ”human resource management”
(Boxenbaum, 2006:944). Hon menar att översättarna handlade medvetet och
strategiskt när de valde vilket område diversity management skulle innefattas
inom (Boxenbaum, 2006). Fördelen med detta var att CSR redan var ett
etablerat område i Danmark och inom företagen och att det därför var legitimt.
Vidare tonades språket kring finansiell avkastning ned något för att underlätta
införandet av diversity management (Boxenbaum, 2006).
Oavsiktlig addering och subtrahering handlar istället om hur översättare
oavsiktligt lägger till eller drar ifrån delar av idéer som implementeras. Detta
kan exempelvis inträffa då ledare på grund av begränsad tid ej sätter sig in i
alla perspektiv av den idé som skall översättas. Røvik (2000) tar bland annat
upp exemplet om Silicon Valley hämtat från Sahlin-Andersson (1996) och
beskriver hur detta visar hur vissa delar av en idé kan vara lättare att ta till sig
och är mer överförbara än andra. Delar som i detta fall berörde klimatet,
omgivningen och den industriella infrastrukturen var omöjliga att föra över
varför de således tonades ned, eller subtraherades, i den version som infördes
i Stockholm.
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Slutligen handlar ett radikalt modus, vilket berör översättningsregeln
omvandling, om att översättare och organisationer hämtar inspiration från en
eller flera idéer och recept och utformar egna varianter av dessa (Røvik, 2008).
Med begreppet omvandling menas en grundläggande förändring av den idé
från vilken inspiration hämtas vilket gör att den idé som förs in i
organisationen får formen av en lokal innovation. Røvik (2008) framhåller att
”ju svårare det är att översätta en praxis till en idémässig representation, desto
större är sannolikheten för att den utsätts för omfattande omtolkningar och
omvandlingar när den överförs till andra kontexter” (Røvik, 2008:272). Syftet
med översättningen skulle således kunna vara att genomföra en kopiering men
resultaten kan istället bli en lokal innovation. Detta innebär att
omformbarheten ökar ju mindre det fysisk-materiella inslaget är och ju mindre
idén är förankrad i lagar och föreskrifter eller föremål för extern tillsyn,
kontroll och granskning. Hur översättningsprocessen kan analyseras har
beskrivits ovan. Men vilka ingår i översättningsprocessen och var sker den?

Översättaren – vem är det och vilken roll spelar den?
Den process där idéer färdas och översätts är en aktiv process där aktörer, så
kallade idébärare, möjliggör flödet via möten inom exempelvis nätverk
(Sahlin och Wedlin, 2008). Till skillnad från diffusion (se ovan), som
beskriver spridning som en mer eller mindre automatisk process, knyter
idébärare an till översättning och beskriver en mer aktiv process. Begreppet
bärare kan tolkas som passivt, någon ”bär på något” (Sahlin-Andersson och
Engwall, 2002). Dock har begreppet, inom institutionell teori, tolkats som en
kombination av passivitet och aktivitet i termer av exempelvis att stödja,
transportera och transformera.
Sahlin-Andersson och Engwall (2002a) definierar idébärare (carriers of
management knowledge) som aktörer som spelar en viktig roll i hur idéer
paketeras och cirkulerar. De menar vidare att idébärare har medverkat i att öka
utbudet av managementidéer och identifierar dem som konsulter, business
schools (det vill säga utexaminerade från ekonomiutbildningar, MBA,
managementutbildningar) och affärsmedia (såväl tidskrifter som böcker)
vilket innebär att de definierar dessa aktörer både som enskilda individer och
som representanter för organisationer (Sahlin-Andersson och Engwall,
2002a). I rollen och uppgiften som exempelvis konsult ligger att aktivt och
uttalat medverka i att idéer cirkulerar och förs in i verksamheter, det är så att
säga en förutsättning för konsulters överlevnad (Sahlin-Andersson och
Engwall, 2002b). Det förekommer dock en viss kritik mot externa
organisationskonsulter som bottnar i att de ofta inte är tillräckligt bra
översättare (Røvik, 2000). Med detta menas att de har en bristande kunskap
kring den mottagande organisationens verksamhet då de kommer utifrån
vilket kan innebära en mindre lyckad lokal översättning av en idé. Att inte
fånga upp viktiga förutsättningar som gjorde att idén fungerade bra i den
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ursprungliga kontexten kan enligt Røviks (2008) termer vara ett tecken på ett
mindre lyckat översättningsarbete. God ”translatorkompetens” kan vara en
avgörande faktor för att ”lyckas” med överföring av en idé (Røvik, 2008:47).
Mindre lyckat översättningsarbete kan även handla om att idéer tas in men inte
översätts och konkretiseras tillräckligt för att kunna bli en organisatorisk
praxis.
Det existerar en interaktion mellan de olika idébärarna och även mellan
dessa och ”praktiken” (det vill säga företag, organisationer, verksamheter),
vilket således innebär att det sätt på vilket managementidéer sprids kan ses
som ett samspel mellan praktik, forskning, utbildning och konsultation
(Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a; Engwall, 1999a). Från utbildning går
exempelvis utexaminerade till konsultverksamhet och praktik. Forskning
sprids via publikationer till utbildning, praktik och konsultverksamhet och
slutligen överförs idéer via konsulter genom uppdrag i olika företag.
En ökad interaktion mellan de olika idébärarna har även inneburit att
gränserna dem emellan har kommit att suddas ut, eller åtminstone blivit
oskarpa, vilket har kommit att tendera en ökad likriktning mellan de olika
idébärarna. Ökad likriktning har bland annat medfört att konsultverksamheter
har blivit alltmer noggranna vad gäller datainsamling och att utbildning har
fått en mer praktisk prägel. Det har även kommit att innebära svårigheter att
tydligt se vem/vilka som skapar, förmedlar och använder olika idéer. Idébärare
kan inneha rollen som skapare, förmedlare och även användare av en idé, allt
på samma gång (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a).
Gemensamt för de idébärare som Sahlin-Andersson och Engwall (2002a)
beskriver är att de framförallt agerar mellan organisationer, exempelvis i
egenskap av konsulter. Røvik (2000) visar med referens till Bourdieu (1977)
hur fältet består av såväl centrala som perifera aktörer där de centrala
aktörerna, såväl organisationer som enskilda personer, ofta får rollen som
”auktoritativt centrum” och referenspunkter för övriga aktörer inom fältet
(Røvik, 2000:70). Aktörer med stor auktoritet inom fältet bearbetar och
översätter idéer som sedan får en auktoritativ status i förhållande till övriga
aktörer på fältet. Sådana ”auktoritativa aktörer” fungerar dels som
”förstärkare”, som väljer ut och framhåller vissa aspekter av idén men också
som ”filter” vilket innebär att vissa aspekter inte tas med i den fältgiltiga
versionen (Røvik, 2000:154).
Idébärares motsvarighet internt i organisationer finns beskrivet i
översättningsteoretiska studier i termer av exempelvis interna konsulter
(Andersen och Røvik, 2015), interna förändringsagenter (Røvik, 2008) och
hybridprofessioner (Blomgren och Waks, 2015). Andersen och Røvik (2015)
belyser till exempel det sätt på vilket Lean har översatts inom ett specifikt
sjukhus och visar att Lean har blivit introducerat av ledningen och sedan
kommunicerats inom verksamheten via interna konsulter för att sedan
praktiseras av medarbetarna i det dagliga förbättringsarbetet. De interna
konsulterna har således, utifrån en specifik roll, agerat som översättare mellan
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ledning och medarbetare. Vidare skriver Røvik (2008) om interna
förändringsagenter och menar med detta begrepp de interna
utvecklingsenheterna och deras anställda och hur dessa ofta blir viktiga
agenter inåt i organisationen och förväntas vara pådrivande vad gäller interna
organisationsförändringar. De anställda på dessa enheter ”förväntas vara
idéarbetare” (Røvik, 2008:77) och utvecklingsenheternas legitimitet är knuten
till rollen som små lokala ”innovationscentra”. Utifrån denna roll förväntas de
sedan ta initiativ och driva genomförandet av beslutade förändringar i
organisationen. De skall med andra ord se till att idéerna inte enbart cirkulerar
utan också implementeras och materialiseras. De anställda på dessa
organisationsinterna avdelningar beskrivs i termer av ”transportörer” och
”translatorer” (Røvik, 2000:157) och avdelningarna har inneburit en ökning
av organisationens kompetens att fånga in, bearbeta och översätta idéer till
lokalt bruk.
Organisationer kan även ha interna öronmärkta tjänster, som exempelvis
”kvalitetschef-/ledare”, som uttalat arbetar med att anpassa generella idéer till
lokala förhållanden (Røvik, 2000). Scheuer (2006) menar att det internt i
organisationen företrädesvis är ledare samt konsulter som fungerar som
transportörer och översättare av organisationsrecept.
Även Blomgren och Waks (2015) beskriver intern översättning inom hälsooch sjukvården och hybridprofessionernas roll i översättningsprocessen. I
studien visar Blomgren och Waks (2015) hur data från rapporten ”Öppna
jämförelser” (Sveriges kommuner och landsting, 2006) översattes internt och
att hybridprofessioner, i termer av individer med koppling till flera olika
områden, så som politik, ledarskap och praktiskt sjukvårdsarbete, medverkade
i den interna översättningsprocessen. I rollen som hybridprofession tolkade,
kommunicerade och förklarade de data, figurer och resultat som presenterades
i rapporten ”Öppna jämförelser” (Sveriges kommuner och landsting, 2006).
Då hybridprofessionerna hade koppling till flera områden skapades legitimitet
bland kollegor internt i organisationen. Blomgren och Waks (2015) menar att
då idébärare beskrivs som viktiga aktörer i översättning av kunskap mellan
olika verksamheter är hybridprofessionens funktion istället att verka internt i
organisationen.
Av de studier av interna översättare som har gjorts framgår att de till
övervägande del befinner sig på alternativt utgår ifrån en
organisationsövergripande nivå inom organisationen (se exempelvis
Andersen och Røvik, 2015; Røvik, 2008; Skålén, 2002; Blomgren och Waks,
2015).
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Översättningsarenor – externa och interna
En viktig inkörsport för idéer/recept in i organisationer kan vara via
översättningsarenor, eller så kallade externa utvecklingsarenor (Røvik,
2008:253). Exempel på sådana kan vara arrangerade konferenser, kurser,
seminarier och studieprogram som utformats som upplärnings- eller
utvecklingsinitiativ (som exempelvis vidareutbildningar) för en viss grupp av
individer. På utvecklingsarenorna deltar oftast representanter från
professioner eller funktioner inom organisationer som samarbetar och
identifierar sig med motsvarande aktörsgrupp i andra organisationer.
Arenorna är med andra ord ett forum där individer från samma profession eller
yrkesgrupp möts.
Idén om arenan som inkörsport utmanar en annars vanlig uppfattning och
beskrivning om hur idéer tas in i organisationer. Denna uppfattning bygger på
att idéer (inte sällan generellt beskrivna) följer en rationell och linjär
implementeringsprocess och tas in via ledningen för att sedan spridas inåt och
nedåt i organisationen i en så kallad hierarkisk översättningskedja (Røvik,
2008). Varje enhet/nivå (uppifrån och ned) tolkar och översätter sedan idén
till lokala variationer utifrån lokala förhållanden vilket innebär att idén ges ett
mer konkret och materiellt innehåll på dess väg ner och in i organisationen.
Det förekommer dock kritik mot denna hierarkiska översättningskedja i form
av att externa utvecklingsarenor ofta faller ”utanför ramen för mer hierarkiskt
inspirerade framställningar av hur idéer översätts och implementeras” (Røvik,
2008:253) eftersom idéer även hämtas in utifrån av olika yrkesgrupper och
från olika hierarkiska nivåer i organisationen via externa utvecklingsarenor.
En orsak till detta kan bland annat vara att omfattningen av det manuella
arbetet har avtagit och ersatts av en längre teoretisk utbildning vilket kan
medföra att alltfler medarbetare är motiverade och mer positivt inställda till
organisationsidéer (Røvik, 2008). De utvecklingsarenor som är viktiga som
inkörsportar för idéer in i organisationer utgörs exempelvis av kurser och
konferenser där idéer presenteras och är lokaliserade utanför de organisationer
från vilka deltagarna kommer. Dessa arenor är ofta ”utformade som
informations-, upplärnings- eller utvecklingsinsatser riktade mot bestämda
professioner eller yrkesgrupper, inte sällan i form av vidareutbildningar”
(Røvik, 2008:253). Utvecklingsarenorna har ofta formen av nätverk av
personer som arrangerar konferenser, seminarier eller dylikt. På dessa arenor
sker översättning och det är även arenor från vilka deltagarna ”hämtar hem”
(Røvik, 2008:254) idéer till sina respektive verksamheter.
Interna förändringsagenter i bemärkelsen interna utvecklingsenheter
(Røvik, 2008) kan vara ytterligare en väg in i organisationer för idéer och
recept. Dessa enheter och deras anställda, kan definieras som en:
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…gemensam beteckning på alla organisationsinterna enheter med uppgifter
knutna till ett eller flera av områdena organisation, ledarskap och
personalpolitik och som är materialiserade i lokaliteter som personalavdelning
eller personalkontor, administrationsavdelning eller administrationskontor,
organisationsavdelning osv (Røvik, 2008:77).

Dessa enheter har medfört ökade möjligheter för organisationer att identifiera
och anpassa managementidéer och fungera som organisationens ”…antenner
och inkörsportar för populära organisationsrecept som är ute på resa” (Røvik,
2000:284, kursivt i original). Det genomförs ofta en omfattande bearbetning
av idéer internt i organisationen innan idén tas i bruk (Røvik, 2000).

Vem/vilka och var
Ovan beskrivs hur såväl externa som interna arenor (Røvik, 2000 och 2008)
ingår i översättningsprocessen. Dessa arenor kan sedan verka som mötesplats
för externa och interna översättare, det vill säga idébärare (Sahlin-Andersson
och Engwall, 2002a), interna konsulter (Andersen och Røvik, 2015), interna
förändringsagenter (Røvik, 2008) och hybridprofessioner (Blomgren och
Waks, 2015) i den process där idéer översätts mellan och inom organisationer.
Bild 2.2 nedan sammanfattar vem/vilka som ingår i översättningen av idéer
och var det sker utifrån uppdelningen externt och internt.

Externt/mellan organisationer:

Externa översättare, exempelvis
konsulter (Sahlin-Andersson och
Engwall, 2002a), verkar vid och utgår
ifrån externa arenor, exempelvis
konferenser, kurser, seminarier och
studieprogram (Røvik, 2008).

Internt inom en organisation
till vilken idéer översätts:
Interna översättare, exempelvis interna
konsulter (Andersen och Røvik, 2015),
interna förändringsagenter (i rollen som
anställd vid exempelvis en
personalavdelning) (Røvik, 2008) och
hybridprofessioner (Blomgren och Waks,
2015), verkar vid och utgår ifrån interna
arenor, exempelvis en personalavdelning
(Røvik, 2000 och 2008).

Bild 2.2: Sammanställning av externa och interna översättare och arenor i
forskningslitteraturen.

Gemensamt för de översättare och arenor som beskrivs i bild 2.2 ovan är att
de till övervägande del befinner sig mellan organisationer (såsom konsulter
eller konferenser) eller, om de verkar internt, så verkar de på en
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organisationsövergripande plats inom organisationen (såsom interna konsulter
eller medarbetare vid en personalavdelning). Jag menar att det också finns
behov av att titta närmare på ännu mer verksamhetsnära översättare och
arenor. Det vill säga, hur översättning går till i den operativa kärnan där
huvuddelen av kärnverksamheten sker (Mintzberg, 1983).

Reflektion kring teoretiska skillnader
Både Sahlin-Andersson och Røvik är del av den skandinaviska
institutionalismen som växte fram under 1980-talet men skiljer sig åt inom ett
antal områden. Wæraas och Sataøen (2013) menar att om Sahlin-Andersson
(1996) skriver om översättning mellan organisationer så fokuserar Røvik
(2008) mer på översättning inom organisationen, det vill säga ett
”mottagarcentrerat förhållningssätt” (Johansson, 2002:113). Även Scheuer
(2006) hävdar att då redigering beskriver hur den process då idéer översätts
inom organisatoriska fält styrs av ett antal redigeringsregler (SahlinAndersson, 1996) fokuserar Røvik (2008) istället på hur och varför idéer reser
in i organisationen. Min tolkning av Røvik är att han beskriver det sätt på
vilket praktiker, genom dekontextualisering, ges en idémässig representation
för att sedan via utvecklingsarenor spridas och översättas mellan
organisationer och genom kontextualisering gå från idé till praxis i den
mottagande verksamheten. Han beskriver således översättning av idéer och
recept både mellan och inom organisationer. Genom specifika översättningsoch omformningsregler, eller kontextualiseringsregler, visar Røvik (2008)
således vad som händer med innehållet i idéer när de förs över mellan olika
organisatoriska kontexter och kontextualiseras i praktiken, det vill säga från
idé till mer kontext- och verksamhetsspecifika varianter. Både SahlinAndersson (1996) och Røvik (2008) beskriver översättningsprocessen men
jag menar att Røvik (2008) har en mer konkret och detaljerad begreppsapparat.
Vidare använder både Sahlin-Andersson (1996) och Røvik (2008) termen
”regler” i beskrivningen av översättningsprocessen. Min tolkning är att
Sahlin-Andersson (1996) syftar på själva processen då idéer översätts mellan
två kontexter, det vill säga att det finns faktorer som gör att idéerna reser, och
att ”redigering” förklarar varför organisationer förblir olika varandra, trots att
de imiterar varandra. Røvik (2008) å andra sidan syftar på översättningen av
idén i sig och hur idén paketeras. Till skillnad från Sahlin-Andersson (1996)
inspireras Røvik (2008) av en litterär översättning (”translation studies”), det
vill säga översättning i bokstavlig mening. Han berör bland annat frågor kring
hur idéerna kommer att bli förstådda i den mottagande verksamheten och hur
stor frihet översättarna har i omformning av idéer, och de eventuella problem
som kan uppstå, och drar paralleller till översättning av böcker. ErikssonZetterquist (2009:145) beskriver att Røvik uttrycker sig i termer av ”bra” eller
”dåliga” översättningar eller översättare. Røvik (2008) menar att:
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Sannolikheten för att man ska lyckas med överföringen av organisationsidéer
mellan olika kontexter ökar om man i organisationer blir skickligare
översättare och därmed kan skapa bättre översättningar (Røvik, 2008:275,
kursivt i original).

Jag har inte för avsikt att uttrycka mig i termer av bra eller dålig översättning
men jag använder framför allt Røviks (2000 och 2008) teoretiska
begreppsapparat då den för mina syften är mer konkret och detaljerad.

Studier på mikronivå efterfrågas
För att kunna svara på frågor som berör hur idéer får fäste i praktiken samt
vilka verksamhetsnära översättare och arenor som medverkar i den lokala
översättningsprocessen behöver fokus ligga på en verksamhetsnära nivå.
Studier inom institutionell teori berör generellt fortfarande främst spridning
av idéer på övergripande makronivå och det har förts en diskussion där studier
på mikronivå har efterfrågats (Suddaby, 2010). Men varför är det relevant?
Powell och Colyvas (2008) menar att studier på mikronivå skulle generera en
ökad förståelse för institutioner då dessa reproduceras genom individernas
vardagliga aktiviteter. De anser att kombinationer av mikro och makro skulle
ge en djupare analys av hur dessa nivåer verkar tillsammans och att
institutionell analys bör öka fokus på vardagliga processer och ej enbart på
större händelser. Powell och Colyvas (2008) skriver att “A multi-level view
will offer more purchase to the question of why institutional practices and
structures take the form they do” (Powell och Colyvas, 2008:295). Detta
bekräftas av Bévort och Suddaby (2015) som har studerat konkurrerande
logiker inom redovisningsbyråer. De instämmer i att de förändringar som sker
på fältnivå har påverkan på individen och att det finns ett värde i att studera
både makro- och mikronivå. Detta kan även exemplifieras av att de
förändringar som har skett och sker inom hälso- och sjukvården har beskrivits
på fältnivå, till exempel hur det marknadstänkande som mötte hälso- och
sjukvården under 1980-talet genom New Public Management (NPM)
påverkade styrning och organisering. Ovanstående argument visar varför fler
studier på mikronivå efterfrågas, det vill säga hur förändringar genomförs och
vad de leder till på en operativ nivå (Hasselbladh et al., 2008). Kirkpatrick et
al., (2013) belyser det faktum att liknande modeller för ledning och
organisering används i många länder världen över men att dessa modeller
implementeras och kommer till uttryck på olika sätt i det specifika landet och
i den lokala kontexten. I sin studie visade Kirkpatrick et al., (2013) hur en idé
hämtad från ett sjukhus i USA översattes inom hälso- och sjukvården i
England, Danmark, Frankrike och Italien och att idén översattes på olika sätt
beroende på geografisk kontext. De menar att vi fortfarande vet lite om vad
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som händer i detalj i översättningsprocessen, exempelvis hur organisationens
medlemmar påverkar översättningen. Även Morris och Lancaster (2006)
menar att studier inom institutionell teori främst har fokuserat på övergripande
faktorer på hög abstraktionsnivå och ej på arbetsmetoder och pekar på det
faktum att vi vet lite om hur aktörer inspireras av idéer hämtade från andra
verksamheter och översätter dem till sin egen verksamhet och praktik. De
skriver att “it has been argued that the translation process needs to be studied
at different levels, but particularly at the company level, where active
translation occurs” (Morris och Lancaster, 2006:210).
Det finns således argument för att institutionell forskning bör kombineras
med ett verksamhetsnära perspektiv då majoriteten av denna forskning har
fokuserat på studier på fältnivå. Ett sätt att uppnå detta är genom
översättningsstudier då denna teoretiska inriktning öppnar upp för att
synliggöra organisationens medlemmar och deras medverkan i att upprätthålla
alternativt förändra den institution inom vilken de verkar. Boxenbaum och
Pedersen (2009) beskriver hur översättningsteori förklarar hur ”apparently
isomorphic organizational forms become heterogeneous when implemented
in practice in different organizational contexts” (Boxenbaum och Pedersen,
2009:191). Översättningsstudier kan således ses som ett svar på den
efterfrågan av studier på mikronivå som beskrevs ovan. Men även inom
översättningsteoretiska studier har fokus främst legat på översättning av idéer
mellan organisationer eller på en organisationsövergripande nivå inom
organisationen. Detta kan exemplifieras genom hur externa och interna
översättare (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a; Andersen och Røvik,
2015; Røvik, 2008; Blomgren och Waks, 2015) och externa och interna
arenor (Røvik, 2000 och 2008) har beskrivits och hur de deltar i
översättningsprocessen, det vill säga antingen mellan organisationer eller på
en hög hierarkisk nivå inom organisationer. Reay et al. (2013) menar
exempelvis att:
With its focus on how ideas change as they travel from one context to another,
the Scandinavian institutional literature has also avoided consideration of how
ideas accepted at the organizational level are transformed into front line
practice (Reay et al., 2013:964).

Reay et al. (2013) har studerat införandet av idén om ”interdisciplinary
teamwork” (Reay et al., 2013:963) inom hälso- och sjukvården i Canada och
hur denna idé har transformerats till praktik. Med sin studie önskade de skapa
en ökad förståelse mellan ”organizational level ideas and micro level
practices” (Reay et al., 2013:965) och hur dessa nivåer behöver samverka för
att nya idéer ska bli institutionaliserade på ett framgångsrikt sätt i den
mottagande kontexten. Med referens till Berger och Luckmann (1967)
beskriver Reay et al. (2013) hur beteenden institutionaliseras så till vida att
det resulterar i ett för givet taget sätt att agera och belyser särskilt chefens roll
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för att uppmuntra ett nytt beteende bland medarbetarna och underlätta
utvecklingen av ett nytt arbetssätt. Reay et al. (2013) skriver att:
We wanted to understand how ideas adopted at the organizational level are
transformed into practice at the front line. We found that managers played a
critical role by micro level theorizing, encouraging people at the front line to
try the new practice and facilitating meaning making (Reay et al., 2013:985f).

Sammantaget visar detta att det finns argument för att bidra till de studier som
sätter verksamhetsnära översättning i fokus vilket jag önskar göra med denna
avhandling. I den här avhandlingen kommer inte begreppen makro och mikro
att användas, utan i stället begreppen organisationsövergripande och
verksamhetsnära då jag menar att dessa begrepp tydligt pekar på om det gäller
en hög eller låg hierarkisk nivå internt inom organisationen.

Betydelsen av verksamhetsnära översättare och arenor
Som ovanstående genomgång visar har tidigare studier huvudsakligen
fokuserat på översättare och arenor som sprider idéer mellan eller centralt
inom organisationer men inte i samma utsträckning uppmärksammat mer
lokala aspekter av översättningsprocessen. Jag menar att om vi ska ta
översättningsteorin på allvar måste vi utgå ifrån att översättning kan ske
överallt och att översättare kan finnas överallt, inte bara i sådana sammanhang
där det uttryckliga syftet är att utbilda i, sprida och implementera en viss idé.
Översättning kan förekomma överallt där människor pratar om exempelvis
Lean, såväl på en organisationsövergripande som en verksamhetsnära nivå
inom den mottagande verksamheten. Det kan både handla om översättare och
arenor som existerar mellan eller organisationsövergripande inom
verksamheter (såsom konferenser, externa och interna konsulter eller i en
centralt belägen enhet internt i organisationen) och verksamhetsnära
översättare och arenor (såsom individer som verkar i det dagliga arbetet i den
operativa kärnan och vid möten på avdelningsnivå).
Bland annat Lindberg (2002) och Kellogg (2009) har genomfört studier på
en verksamhetsnära nivå där fokus har legat på organisationens medlemmar
och interna möten. Lindberg (2002) analyserar översättning av vårdkedjan för
äldre personer. Hon studerar hur personer verksamma vid vårdenheter i
kommunen, inom primärvården och vid akutsjukvården samverkar för att på
så sätt öka kvaliteten vid överföring av patienter mellan de olika
organisationerna. Hennes studie beskriver bland annat samordningsproblem
samt informationsöverföring mellan organisationer. De individer som är
mottagare av en specifik idé (det vill säga lokala praktiker) beskriver Lindberg
(2002) i termer av ”idéanvändare” (Lindberg, 2002:86). En av de slutsatser
hon presenterar är att dessa individer även är ”idéavsändare” (Lindberg,
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2002:155). Det vill säga att de projektdeltagare som använde en specifik idé
samtidigt förpackade den och skickar den vidare på fältet.
Kellogg (2009) har studerat mikroinstitutionell förändring och visar
betydelsen av så kallade relationsutrymmen (”relational spaces”) vid
införandet av reglering av arbetstid vid två sjukhus (Kellogg, 2009:659). Med
detta begrepp pekar hon på lokala arenor inom verksamheten där individer
från olika yrkesgrupper kan mötas och föra samtal. Dessa utrymmen kan
beskrivas med orden ”isolation”, ”interaction” och ”inclusion” (Kellogg,
2009:659). Med detta menar Kellogg (2009) isolerade i bemärkelsen enbart
för individer från en specifik grupp som hade samma åsikt inför en förändring
(som i detta fall gällde förespråkare för reglering av arbetstid), interagerande
utifrån perspektivet att samtalet i gruppen ej handlade om det dagliga arbetet
och inkluderande, vilket innebär att individer från olika yrkesgrupper och från
olika hierarkiska positioner fick möjlighet att träffas och föra samtal. Dessa
relationsutrymmen verkade som småskaliga miljöer för grupper av
medarbetare att träffas, det vill säga mötesplatser för de som Kellogg (2009)
beskriver som reformatörer (”reformers”) alternativt försvarare (”defenders”)
av en specifik intraorganisatorisk förändring (i detta fall reglering av
arbetstid).
I Kelloggs analys framkom exempelvis hur reformatörer träffades och
förde samtal i utrymmen som exempelvis kafeterian, korridorer och
samtalsrum. Det vill säga isolerade, interagerande och inkluderande
utrymmen för individer som tyckte lika inför en förändring där möjligheten
fanns att mobilisera gruppen av reformatörer som kollektiv i mötet med de
medarbetare som försvarade ett redan etablerat och traditionellt arbete. Hon
beskriver det som förekom på arenorna i termer av ”relational mobilization”
(Kellogg, 2009:659) och att dessa mötesplatser möjliggjorde för reformatörer
att utbyta åsikter i en skyddad miljö samt skapa en känsla av lojalitet med
övriga i gruppen vilket sedan stärkte dem och mobiliserade krafter i mötet med
de personer som försvarade ett sedan länge etablerat sätt att arbeta. Vid ett av
de två sjukhus som Kellogg (2009) studerade förekom även dagliga
eftermiddagsmöten som ett sådant relationsutrymme där reformatörer vid
avdelningen samlades för att samtala om dagen och de inneliggande
patienterna samt eventuellt återstående arbete. Vid dessa möten diskuterades
även gemensamma problem och hur dessa kunde lösas. En av slutsatserna som
Kellogg (2009) presenterar är att reformatörernas tillgång till
relationsutrymmen, vilket förekom vid ett av de två studerade sjukhusen, är
viktiga för att utveckla arbetet och genomföra intraorganisatorisk förändring
samt att som kollektiv identifiera problem och tillsammans förhandla fram en
lösning. Min tolkning av Kellogg (2009) är att samtalet och mötesplatsen
spelar en viktig roll i förändringsarbetet och att det är i mötet mellan
människor som förståelse och en känsla av gemenskap skapas.
Kelloggs (2009) studie ökar förståelsen för förändring på en
verksamhetsnära nivå där fokus ligger på betydelsen av verksamhetsnära
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aktörer och arenor vilket även öppnar upp för möjligheten att synliggöra av
vilka och var lokal översättning sker. Med verksamhetsnära arenor åsyftas
möten mellan medarbetare som sker i det vardagliga arbetet på avdelningen.
Vid dessa möten sker samtal mellan medarbetare där tolkning och omtolkning
av verkligheten kontinuerligt sker. Dessa möten är också en viktig och central
del i översättningen av idéer då det möjliggör kontakt mellan individer och
därigenom bildar en länk i översättningskedjan (Latour, 1986). Men vad
händer i interaktionen mellan enskilda individer?

Möten som medel för översättning
Ett begrepp som beskriver det som händer i mötet mellan enskilda individer
är ”småprat”. Då detta ej har behandlats i någon större utsträckning inom
institutionell teori eller mer specifikt inom översättningsteori så får jag söka
mig utanför dessa teorier. Gustafsson (1994) menar exempelvis att
”människan omges av ett ständigt brus, av kommunikation, av berättelser, av
småprat” (Gustafsson, 1994:202). Han visar att kommunikation är av
avgörande betydelse för att föra över kunskap, värderingar etc. mellan
människor och att småprat kan handla om allt, om vädret, jobb, politik etc.
Han menar vidare att det centrala i att exempelvis skapa en gemensam kultur
ligger i ”mänsklighetens kontinuerliga kollektiva småprat” (Gustafsson,
1994:202f). Småprat handlar således inte enbart om skvaller och åsiktsutbyte,
utan det medverkar även till att skapa en sammanhållning och gemensam
kultur.
En annan forskare som analyserar betydelsen av möten och småprat är
Karrbom Gustavsson (2005). Hon beskriver byggandet av tre dieselkraftverk
och belyser vikten av möten och det småprat som sker vid dessa tre
byggarbetsplatser, eller ”siterna” som de kallas (Karrbom Gustavsson,
2005:19). Hon visar hur människor i praktiken i dessa kraftverksprojekt
arbetar och organiserar sin verksamhet. I sin studie beskriver hon möten
mellan människor som betydelsefulla händelser, det vill säga fysiska möten
öga mot öga, där människor växelvis pratar med varandra. Hon visar hur
vecko- och månadsmöten genomfördes på ”siterna”, såsom möten med kund
och underentreprenör samt interna möten. Karrbom Gustavsson (2005)
beskriver både formella möten där syftet var att informera, delegera och
samordna verksamheten och informella möten vid gemensamma fester eller
middagar. Det gemensamma för dessa möten var småpratet, som exempelvis
berättelserna, anekdoterna och skvallret. Karrbom Gustavsson (2005) menar
att det i mötena och i småpratet söktes och skapades en gemensam förståelse
av tillvaron och bilden av vad det innebar att arbeta på siten i ett
kraftverksprojekt. Småprat beskrivs även som en källa till information, som
länk till andra aktörer och till den lokala omgivningen (Karrbom Gustavsson,
2005). Karrbom Gustavsson (2005) menar även att det vid mötena ”jämfördes
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och förhandlades mellan olika bilder eller uppfattningar av ’verkligheten’, och
en i någon mening gemensam uppfattning om ’verkligheten’ skapades”. Vid
mötena skapades med andra ord en gemensam rationell och logisk berättelse
om projektet, det vill säga en berättelse som verkade vettig och som kunde
berättas för andra. Med referens till Lindahl (2003) beskriver Karrbom
Gustavsson (2005) exempelvis morgonmöten i termer av en ”operativ
planeringspunkt för den närmaste framtiden” då siteledningens medlemmar
träffades och det viktigaste med dagen ventilerades (Karrbom Gustavsson,
2005:135). Mötena var centrala för organiseringen av verksamheten och det
var ett tillfälle då mötesdeltagarna pratade med och informerade varandra samt
var intresserade av varandras åsikter och erfarenheter. Mötena var även ett
forum för social samvaro.
Ytterligare en forskare som betonar småpratets roll är Ekman (1999). Fokus
i Ekmans studie ligger på polisens arbete och mer specifikt på ”småpratets roll
i organisationer” (Ekman, 1999:203). Han anser till exempel att ”småpratet
har visat sig ha en normreproducerande funktion” (Ibid.) och beskriver bland
annat vikten av småprat och hur detta ständigt pågår vid kafferaster, på väg
till eller i samband med en utryckning. Normer reproduceras i småpratet och
det är i detta småprat som föreställningar kring vad som är rätt och fel sprids
mellan poliser, det vill säga hur polisarbetet är och bör vara. Ekman menar
vidare att förtroendet mellan poliser byggs upp genom det
förtroendebyggande småpratet och hur poliser i detta småprat formar
gemensamma föreställningar om hur de skall tolka och handla i specifika
situationer. Min tolkning av Ekman (1999) är att det är i småpratet vid de
interna mötesplatserna som möjlighet skapas att samtala kring det sätt på
vilket aktiviteter och dokument i verksamheten skall tolkas och utföras. Inom
polisen, såväl som inom sjukvården, kan det handla om att tolka skrivna
dokument i praktisk handling.
Ovanstående referenser behandlar inte införandet av en managementidé
men de är ändå relevanta då de resonerar kring intraorganisatoriska samtal
mellan medarbetare. Med ovanstående tillägg utvecklar jag således min
begreppsapparat och delar upp vem/vilka som ingår i översättningsprocessen
och huruvida det sker externt eller internt, och organisationsövergripande eller
verksamhetsnära (se bild 2.3 nedan). Jag har valt begreppen
organisationsövergripande och verksamhetsnära då jag menar att dessa
begrepp antingen pekar på en hög eller låg hierarkisk nivå internt inom
organisationen. Jag har således lagt till en dimension till ovanstående bild
(2.2) och vill med detta visa hur översättare och arenor kan agera vid eller
utgår ifrån en organisationsövergripande eller en verksamhetsnära nivå inom
organisationen. Jag skriver ”utgår ifrån” då exempelvis en intern konsult kan
röra sig mellan en organisationsövergripande och en verksamhetsnära nivå
inom verksamheten såsom Andersen och Røvik (2015) visar. Jag visar även
exempel på vad som sker på de verksamhetsnära arenorna, det vill säga hur
översättning går till i verksamhetens operativa kärna.
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Externt/mellan organisationer:

Internt inom en organisation
till vilken idéer översätts:

Externa översättare, exempelvis konsulter

Organisationsövergripande översättare,

(Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a),

exempelvis interna konsulter (Andersen

verkar vid och utgår ifrån externa arenor,

och Røvik, 2015), interna

exempelvis konferenser, kurser,

förändringsagenter (i rollen som anställd

seminarier och studieprogram (Røvik,

vid exempelvis en personalavdelning)

2008).

(Røvik, 2008) och hybridprofessioner
(Blomgren och Waks, 2015), verkar vid
och utgår ifrån organisationsövergripande
arenor, exempelvis en personalavdelning
(Røvik, 2000 och 2008).

Verksamhetsnära översättare, vilka är de?
Exempelvis medarbetare (Ekman, 1999;
Lindberg, 2002), verkar vid och utgår
ifrån verksamhetsnära arenor, exempelvis
avdelningsmöten (Ekman, 1999;
Karrbom Gustavsson, 2005; Kellogg,
2009).
Vad gör de? De småpratar (Ekman, 1999;
Gustafsson, 1994; Karrbom Gustavsson,
2005), tolkar, kommunicerar och
förklarar data, figurer och resultat
(Blomgren och Waks, 2015), kollektivt
identifierar problem och förhandlar fram
en lösning (Kellogg, 2009) samt
informerar, delegerar och samordnar
verksamheten (Karrbom Gustavsson,
2005).

Bild 2.3: Sammanställning av externa och interna översättare och arenor samt utifrån
perspektiven organisationsövergripande eller verksamhetsnära samt hur översättning
går till på en verksamhetsnära nivå.
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Ett exempel på hur en managementidé kan föras in i en verksamhet kan således
beskrivas utifrån följande steg:
•

•

•

En extern konsult (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a) får i
uppdrag att presentera och lära ut en idé för medarbetare vid
exempelvis en organisationsövergripande enhet (Røvik, 2000 och
2008) inom en verksamhet.
En intern konsult (Andersen och Røvik, 2015) sprider och
översätter idén vidare inom verksamheten och presenterar och lär
ut idén för medarbetare (Ekman, 1999; Lindberg, 2002) vid en
verksamhetsnära arena (Ekman, 1999; Karrbom Gustavsson, 2005;
Kellogg, 2009), exempelvis ett avdelningsmöte.
Individer på en verksamhetsnära nivå inom organisationen (Ekman,
1999; Lindberg, 2002) översätter kontinuerligt idén till praktik
genom bland annat småprat (Ekman, 1999; Gustafsson, 1994;
Karrbom Gustavsson, 2005) och genom att tolka, kommunicera och
förklara data, figurer och resultat vilket kan liknas vid hur
Blomgren och Waks (2015) beskriver hybridprofessionernas roll.
Vidare identifierar individer på en verksamhetsnära nivå problem
och förhandlar fram en lösning (Kellogg, 2009) samt informerar,
delegerar och samordnar verksamheten (Karrbom Gustavsson,
2005). På så sätt agerar de likt verksamhetsnära översättare i det
dagliga arbetet i kärnverksamheten.

Det sätt på vilket managementidéer förs in i olika verksamheter kan givetvis
beskrivas på fler sätt, men ovanstående punkter ger en övergripande bild av
processen. Beskrivningen liknar det sätt på vilket Røvik (2008) beskriver en
hierarkisk översättningskedja, det vill säga en rationell och linjär
implementeringsprocess där Lean har tagits in via ledningen för att sedan
spridas inåt och nedåt i organisationen. De streckade linjerna i bild 2.2 och 2.3
ovan är tänkt att symbolisera organisationer som öppna system (Scott, 1992)
som möjliggör att idéer även hämtas in utifrån av olika yrkesgrupper och från
olika hierarkiska nivåer i organisationen via externa utvecklingsarenor såsom
Røvik (2008) beskriver processen. De externa utvecklingsarenorna kan
exempelvis vara kurser och konferenser där idéer presenteras och är
lokaliserade utanför de organisationer från vilka deltagarna kommer.

Sammanfattning
Sammantaget ingår översättare och arenor i den process då idéer översätts
mellan och inom verksamheter. Hittills har tidigare forskning av
översättningsprocesser främst fokuserat på sådana översättare och arenor som
verkat mellan eller organisationsövergripande inom verksamheter. Mindre
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uppmärksamhet har ägnats de översättare och arenor som ingår i den
verksamhetsnära översättningsprocessen i den mottagande verksamheten, och
vilken betydelse de har för översättningsarbetet. Med en verksamhetsnära
översättningsprocess syftar jag på den del i processen då en specifik idé
översätts till praktisk verksamhet.
Exempel på studier som bidrar med en analys av vad som sker på en nivå
nära kärnverksamheten är Ekman (1999), Lindberg (2002), Karrbom
Gustavsson (2005), Kellogg (2009) och Blomgren och Waks (2015).
Blomgren och Waks (2015) visar exempelvis hur hybridprofessioner tolkar,
kommunicerar och förklarar data, figurer och resultat och Karrbom
Gustavsson (2005) beskriver hur informering, delegering och samordning av
verksamheten går till på en verksamhetsnära nivå. Studierna bidrar även med
begreppet småprat (Ekman, 1999; Gustafsson, 1994; Karrbom Gustavsson,
2005) för att beskriva vad som sker mellan individerna på arenorna. Individer
möts på arenor och småprat skapar ett gemensamt kulturellt kitt och en känsla
av gemenskap mellan individerna (Karrbom Gustavsson, (2005) och har en
”normreproducerande funktion” (Ekman, 1999:203). Vidare bidrar Kellogg
(2009) med tankar kring intraorganisatoriska utrymmen samt det sätt på vilket
arbetsgruppen som kollektiv kontinuerligt identifierar problem och
tillsammans förhandlar fram en lösning. I dessa intraorganisatoriska
utrymmen spelar samtalet en viktig roll i förändringsarbetet och i förståelsen
för varandras arbete.
Som fördes fram i kapitel ett menar jag att begreppet patientnära kan
användas synonymt med begreppet verksamhetsnära då båda begreppen syftar
på kärnverksamheten, det vill säga den operativa kärnan (Mintzberg, 1983).
Men att använda ordet patientnära ger en tydligare bild av vilken verksamhet
jag beskriver, det vill säga hälso- och sjukvården, vilket innebär att jag
kommer att använda begreppet patientnära i analysen. Jag menar att de
patientnära översättarna och arenorna utgör en viktig länk i
översättningskedjan och medverkar därigenom i översättningsprocessen.
Anledningen till detta är att de patientnära översättarna i sitt dagliga arbete i
olika grad tillför energi till och praktiserar de managementidéer som
verksamheten arbetar enligt. Dessa tillägg belyser med andra ord de personer
som dagligen översätter idéer till praktik och var det sker.
I nästkommande kapitel beskriver jag bakgrunden till Lean och hur Lean
som managementidé har spridits till Sverige via internationella aktörer. Vidare
beskriver jag ett urval av dessa aktörer, såväl i Sverige som i andra länder samt
kopplingen och spridningsvägar dem emellan.
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Kapitel 3. Lean: en resa från japansk
bilindustri till svensk hälso- och sjukvård

Mitt fokus är Lean inom hälso- och sjukvården, men för att bättre förstå Lean
som idé beskrivs historien bakom Lean i detta kapitel samt exempel på
översättare och arenor som har medverkat i spridning och översättning av idén
i Sverige och i andra länder.

Det började i Japan
Historien om Lean och det arbetssätt som ligger till grund för denna
managementidé går att härleda tillbaka till Japan och japansk textilindustri vid
början av 1900-talet. År 1918 lanserade Sakichi Toyoda en automatiserad
vävstol och genom den tankar kring effektivitet, vilket senare skulle komma
att ligga till grund för Toyota och dess bilproduktion Toyota Production
System (TPS) (Holweg, 2007; Modig och Åhlström, 2011). Vävstolen var
automatiserad på så sätt att produktionen stoppades så fort en tråd gick av,
vilket möjliggjorde identifiering, analys och eliminering av det problem som
orsakade stoppet. Att stoppa produktionen och eliminera problem så fort de
uppstod kom sedan att ligga till grund för begreppet Jidoka, det vill säga
automatisering med mänsklig touch, och kan ses som en av två pelare i Sakichi
Toyodas grundfilosofi (Modig och Åhlström, 2011).
År 1937 grundade Kiichiro Toyoda (son till ovan nämnda Sakichi Toyoda)
företaget Toyota Motor Corporation vars affärsidé var att producera bilar för
den inhemska marknaden (Holweg, 2007). Brist på resurser och ekonomiska
problem under efterkrigstiden beskrivs som faktorer som drev fram
utvecklingen att skapa en mer effektiv bilproduktion, vilket bland annat
genomfördes genom jämförelser med den amerikanska massproduktionen. Då
representanter från Toyota studerade den amerikanska bilindustrin
formulerades ett antal funderingar, dels kring lagerhållning, dels kring
behovet av reparation av produkter efter produktionslinans slut (Womack et
al., 1990). Den lokala miljö där Toyota Production System växte fram beskrivs
således som en orsak till nya sätt att tänka kring effektivitet. Kiichiro Toyoda
förde över tankarna kring Jidoka till bilindustrin och införde snören i taket vid
det löpande bandet i produktionen så att bandet snabbt gick att stoppa om ett
problem uppstod genom att dra i snöret. Tillsammans med Jidoka utvecklade
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Kiichiro Toyoda sedan Just-in-time vilken kom att bli den andra pelaren i
Toyotas grundfilosofi. Just-in-time beskrivs skapa ett flöde i
produktionsprocessen, ta bort lager, och enbart producera det kunden
efterfrågar och när kunden så önskar (Ohno, 1988). Morris och Lancaster
(2006) beskriver att principerna bakom Lean management utvecklades inom
Toyota från 1950-talet och framåt.
Toyotas produktion har definierats med begreppet flödeseffektiv vilket
grundade sig på den situation som Japan befann sig i efter andra världskriget
(Modig och Åhlström, 2011). Landet hade brist på resurser i form av mark,
teknologi, maskiner, råmaterial och finansiering (Holweg, 2007). Det verkade
således tvingande för Japan att utveckla en produktion där fokus låg på
(flödes-) effektivitet. Bristen på resurser ledde till ett behov av att göra rätt
saker och att göra saker rätt, det vill säga att leverera det kunden önskade när
den önskade det samt eliminera fel och steg i processen som inte var
värdeskapande för kunden (som exempelvis att producera defekta produkter).
Rent konkret kunde detta innebära att identifiera kundens behov, genom att
kommunicera vad, när och hur mycket kunden önskade. I syfte att ej binda
kapital i produktionen, som exempelvis mellanlager, önskade Toyota
eliminera allt som kunde komma att hämma flödet genom processen. De
önskade således eliminera allt som kunde definieras som slöserier.
Taiichi Ohno, vilken beskrivs som en av dem som utvecklade Toyotas
produktionsfilosofi och namngav det som Toyota Production System
(Holweg, 2007), menade att ”All we are doing is looking at the time line.” /…/
”And we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes”
(Ohno, 1988:ix). Ohno menade vidare att ”The basis of the Toyota production
system is the absolute elimination of waste. The two pillars needed to support
the system are: 1) just-in-time, 2) autonomation, or automation with a human
touch” (Ohno, 1988:4). Toyota Production System handlade om att öka
effektiviteten genom att eliminera slöserier, men samtidigt bibehålla respekten
för människan. I boken ”Toyota Production System: Beyond Large-Scale
Production” (Ohno, 1988) beskrevs en produktion som fokuserade på flöde
och att kontinuerligt minska tiden från beställning till leverans genom att
eliminera för kunden icke värdeskapande aktiviteter, till exempel väntan.
Ohno (1988:19) belyste, genom formeln: present capacity = work + waste, sju
former av slöserier, det vill säga: överproduktion, väntan, onödiga transporter,
onödiga processer, onödig lagerhållning, onödig rörelse och felaktiga
produkter.

Hur beskrivs Lean i litteraturen?
Lean som begrepp och idé är ett resultat av forskningsprojektet International
Motor Vehicle Program (IMVP) vid Massachusetts Institute of Technology
(MIT) där fokus låg på organisering av japansk bilindustri och där en
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beskrivning av Lean fördes fram (Krafcik, 1988; Holweg, 2007). Den term
som till en början användes av forskarna inom IMVP var ”fragile” men detta
kom sedan att ändras till ”lean” som hade en mer positiv betydelse (Holweg,
2007:426). I projektet beskrevs den produktionsmodell som användes av
Toyota i Japan. Krafcik (1988) skriver att:
The Japanese translation of the Fordist system in this area was simple. Toyota
was the great innovator here, taking the minds + hands philosophy of the
craftsmen era, merging it with the work standardization and assembly line of
the Fordist system, and adding the glue of teamwork for good measure
(Krafcik, 1988:43).

Ett resultat som framkom i forskningsprojektet IMVP var dock att
produktivitet och kvalitet ej hade koppling till något specifikt land utan istället
till en specifik anläggning (Krafcik, 1988).
Lean lanserades och populariserades sedan genom boken ”The machine
that changed the world” (Womack et al., 1990) vilken är en sammanfattning
av ovannämnda forskningsprojekt. Lean har därefter kommit att bli ett
välanvänt begrepp inom många olika typer av verksamheter och branscher
(Hines et al, 2004; Nilsson, 2011). Forskningsprojektet bedrevs vid MIT men
redan från start skapades ett internationellt nätverk bestående av kontakter
med andra universitet och forskare, vilket kan vara en förklaring till projektets
framgång (Holweg, 2007).
Womack et al. (1990) lyfte fram fyra grundläggande skillnader mellan
massproduktion och Lean produktion, det vill säga skillnader gällande:
ledarskap, teamwork, kommunikation och ständig utveckling. Några år senare
publicerades boken ”Lean Thinking” (Womack och Jones, 1996b) där
författarna presenterade Lean utifrån fem principer vilka sammanfattas i
Womack och Jones (1996a), se tabell 3.1 nedan.
Tabell 3.1: Leanprinciper enligt Womack och Jones (1996a)
Princip
1

Beskrivning
Define value precisely from the perspective of the end customer in terms of a specific
product with specific capabilities offered at a specific price and time.

2
3
4
5

Identify the entire value stream for each product or product family and eliminate waste.
Make the remaining value creating steps flow.
Design and provide what the customer wants only when the customer wants it.
Pursue perfection.

Ingen av Womack och Jones (1996a) fem leanprinciper knyter explicit an till
en specifik verksamhet, utan beskrivs i relativt generella termer. De menar till
exempel att ”We believe that enumerating the five steps those lean companies
have taken will be useful to managers everywhere” (Womack och Jones,
1996a:140). Ett konkret verktyg som Womack och Jones (1996a) beskriver är
49

en tavla som visualiseringsverktyg i form av en produktionsplaneringstavla.
De beskriver bland annat införandet av Lean på ett företag inom
tillverkningsindustrin som införde en whiteboard-tavla för att genom den
synliggöra inkommande beställningar till företaget och att detta verkade som
en sporre för säljarna på företaget. Womack och Jones (1996a) menar bland
annat att:
It is an excellent example of yet another lean technique: visual control. One of
the principles of lean thinking is that if every employee can see the status of an
activity, he or she will be able to take appropriate action (Womack och Jones,
1996a:153).

Dessa två böcker (Womack et al., 1990 och Womack och Jones, 1996b) har i
stor utsträckning bidragit till spridningen av Lean världen över. Modig och
Åhlström (2011) belyser ytterligare ett antal böcker och artiklar samt den
interna skrift vid namn ”The Toyota Way” som distribuerades inom företaget
under 2001 innehållande fem värderingar under rubrikerna ”Ständig
förbättring” och ”Respekt för människan”. The Toyota Way beskrivs som
värderingsgrunden och TPS som grundprinciperna kring hur verksamheten
skall bedrivas (Modig och Åhlström, 2011).
År 2004 lanserades boken ”The Toyota Way: 14 Management Principles
from the World's Greatest Manufacturer” (Liker, 2004, på svenska 2009) där
istället 14 principer för att uppnå en Lean verksamhet lyfts fram, se tabell 3.2
nedan.
Tabell 3.2: Leanprinciper enligt Liker (2009).
Avdelning

Princip

Beskrivning

Långsiktigt tänkande

1

Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad
av kortsiktiga ekonomiska mål.

2

Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan.

3

Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.
Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som sköldpaddan, inte som
haren.)

4
Rätt process ger rätt
beslut.

5
6
7
8

Tillför organisationen
värde genom att utveckla
personal och samarbetspartners.
Att ständigt lösa
grundorsaken till
problem driver på
lärandet inom
organisationen.
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9
10
11
12
13
14

Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att
kvaliteten blir rätt från början.
Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och
personalens delaktighet.
Använd visuell styrning, så att inte problem förblir dolda.
Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och
processerna.
Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär
ut den till andra.
Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.
Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana
dem och hjälpa dem bli bättre.
Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu).
Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ,
verkställ snabbt.
Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och
ständigt förbättra (kaizen).

Författaren Jeffrey Liker har bland annat medverkat till att starta Toyota Way
Academy vilka erbjuder kurser, litteratur etc. inom Lean (Toyota Way
Academy, 2014). Till skillnad från Krafcik har Liker en tydligare koppling till
Toyota och menar att Toyota är Lean och att termen Lean främst markerar att
principerna inte kräver bilindustrin för att kunna tillämpas (Björkman och
Lundqvist, 2013).
Som begrepp har Lean översatts som ”resurssnål produktion”, eller som
”reservsnål produktion” (Nilsson, 2011). Med reservsnål menas att resurserna
skulle vara tillräckliga men att reserverna i verksamheten skulle minskas,
exempelvis mellanlager. Rent generellt har Lean beskrivits som att, genom
ständiga förbättringar (kaizen) samt genom att skapa ett flöde i organisationen,
minska slöserier (muda) och processer som inte tillför något värde för kunden.
Det handlar om att ta reda på vad kunden vill ha och vad han eller hon anser
vara av värde och skapa en organisation som levererar detta så fort som möjligt
till så hög kvalitet som möjligt, genom att minska ledtider.
Det har visat sig att många offentliga organisationer enbart använder
verktyg och metoder hämtade från Lean utan att till fullo förstå principerna
utan endast ser Lean som ännu ett verktyg som så många andra och inte ett i
grunden nytt sätt att tänka (Radnor och Boaden, 2008). Fokus i dessa fall har
istället legat på verktyg och tekniker associerade med Lean, till exempel
”kaizen blitz” (radikal förändring av en specifik del av organisationen under
en specifik tid), ”six sigma” (nå besparingar genom att eliminera fel och
ineffektivitet i en process eller tjänst) och ”value stream mapping”
(värdeflödeskartläggning) (Radnor och Boaden, 2008). Även Modig och
Åhlström (2011) belyser det faktum att många företag och organisationer som
har för avsikt att arbeta med Lean definierar begreppet på en för låg
abstraktionsnivå och enbart använder specifika verktyg och metoder istället
för att lyfta upp begreppet på en högre nivå och se det som en
verksamhetsstrategi innehållande värderingar, principer, metoder, verktyg och
aktiviteter.
På samma sätt som Lean definieras på olika sätt, dels som en samling
verktyg dels som en filosofi, så kopplas även olika verktyg och metoder
samman med Lean. Ett verktyg som ofta associeras med Lean är 5s som bland
annat används inom hälso- och sjukvården, såväl nationellt som
internationellt. Womack och Jones (1996b) beskriver 5s utifrån fem termer
som ligger till grund för arbetet med att organisera arbetsplatsen. Dessa är:
seiri (sortera och separera nödvändiga alternativt icke nödvändiga
verktyg/material etc.), seiton (identifiera och arrangera verktyg så att de skall
kunna användas med lätthet), seiso (städa arbetsplatsen), seiketsu
(standardisera föregående för att upprätthålla ordningen) och slutligen
shitsuke (ständig förbättring) (Womack och Jones, 1996b:348). 5s går således
i stort sett ut på att organisera arbetsstationen, ta bort onödiga verktyg, städa
och se till att allt ligger på rätt plats samt standardisera arbetet och skapa
rutiner. Att enbart implementera och jobba efter 5s innebär inte att
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verksamheten ”är Lean”, men det kan vara en del i ett större leanarbete
(Radnor och Boaden, 2008; Waring och Bishop, 2010). Ofta beskrivs Lean
också som ett ”universellt” produktionssystem som ”alltid funkar”, vilket har
kommit att ifrågasättas då Lean kan komma till uttryck på olika sätt beroende
på den verksamhet där det förs in (Brännmark, 2012).

Kontakt med Sverige
Ett av de mer betydelsefulla sätten som Lean togs in i Sverige var via Scania.
Under början av 1990-talet upprättades bland annat kontakter mellan Toyota
i Japan och Scania i Sverige på grund av ömsesidigt intresse för
produktionsplanering. Toyota var intresserad av Scanias modulsystem och
Scania ville lära sig mer om Toyotas produktionssystem. Detta kom sedan att
ligga till grund för Scania Production System (SPS) (Representant från Scania,
130226). Scania beskrev att syftet med SPS var att:
…effektivisera Scanias produktion och att eliminera allt slöseri. Det har blivit
en naturlig del av arbetet och väl förankrat tack vare att arbetssättet utvecklats
i våra egna verkstäder. Varje individ bidrar med sin kunskap, erfarenhet och
vilja att löpande förbättra sitt arbete (Scania, 2013).

Idén om SPS spreds sedan från Scania i Södertälje till Södertälje kommun
vilka har arbetat med Lean sedan 2008 och har därefter spridits vidare till
andra verksamheter (Brandt och Stigendal, 2012). Tanken inom Södertälje
kommunen var att Lean skulle genomsyra hela den kommunala
organisationen med fokus på ständiga förbättringar, eliminera slöseri och att
öka värdet för medborgare och samhälle. Nedanstående figur (3.1) visar hur
utvecklingen har gått från textilindustrin till TPS (Toyota Production System)
och sedan Lean. TPS och Lean är ej samma sak, men TPS ha legat som grund
då Lean växte fram.
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Sakichi Toyoda, verksam inom textilindustrin, lanserade år 1918 en automatiserad vävstol. Formulerade
begreppet jidoka (automatisering med mänsklig touch).

Toyota Motor Corporation. Grundades 1937 av Kiichiro Toyoda, Sakichi Toyodas son. Formulerade,
vid sidan av jidokaa, begreppet just-in-time (producera det kunden efterfrågar när kunden så önskar).

Taiichi Ohno, utvecklade och namngav Toyota Production System. Skrev boken Toyota Production
System: Beyond Large-Scale Production (1988).

Början av 1990-talet: Kontakter upprättades mellan Toyota i Japan och Scania i Sverige. Scania
Production System (SPS) skapas. Under samma tid lanserades Lean som begrepp av Womack et al.
(1990), det vill säga ett begrepp med ursprung inom TPS.

Lean sprids inom Sverige till organisationer utanför verkstads- och bilindustrin, bland annat från
Scania i Södertälje till Södertälje kommun vilka har arbetat med Lean sedan 2008.

Lean sprids vidare, bland annat till hälso- och sjukvården.

Figur 3.1: Från textilindustrin till TPS och sedan Lean.
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Lean inom hälso- och sjukvården: i Sverige och i andra
länder
Sett till Lean som begrepp har detta utvecklats genom åren. Med referens till
Laursen et al. (2003) synliggör Brandao de Souza (2009) detta med diagram
3.1 nedan.

Diagram 3.1: Lean som begrepp och dess utveckling genom åren.

Diagrammet visar hur TPS låg till grund för det som senare kom att definiera
Lean samt exempel på etiketter såsom Lean Production, Lean Healthcare,
Lean Service, Lean Administration etc. Med begreppet ”Lean Thinking”, det
vill säga titeln på Womack och Jones andra bok (Womack och Jones, 1996b)
önskade författarna föra fram att det fanns en grundläggande och gemensam
filosofi bland alla olika etiketter (Björkman och Lundqvist, 2013). ”Lean
Healthcare” introducerades således runt 2002 och har sedan dess spridits
internationellt (Brandao de Souza, 2009), men det skulle dröja ytterligare
några år innan begreppet kom till Sverige och den svenska hälso- och
sjukvården.
Radnor et al. (2012) menar att Lean förekom för första gången inom hälsooch sjukvården i Storbritannien år 2001 och i USA år 2002 och definierar Lean
som ”a management practice based on the philosophy of continuously
improving processes by either increasing customer value or reducing nonvalue adding activities (muda (slöserier på japanska)), process variation
(mura), and poor work conditions (muri)” (Radnor et al., 2012:365). Med
referens till NHSI (2007) visar Radnor (2011) hur de sju slöserierna
definierades i originalidén, hur de kan exemplifieras inom servicesektorn och
inom hälso- och sjukvården, se tabell 3.3 nedan.
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Tabell 3.3: Exempel på slöserier inom originalidén, inom service och inom hälsooch sjukvården (NHSI, 2007, i Radnor, 2011:2).
Original Wastes

Service Wastes

Healthcare Wastes (NHSI, 2007)

1. Transportation

Delay on the part of customers

Transportation:

waiting for service, for delivery, in

• staff walking to the other end of a

queues, for response, not arriving as

ward to pick up notes

promised.

• central equipment stores for
commonly used items instead
• of items located where they are
used

2. Inventory

3. Motion

Duplication: Having to re-enter

Inventory:

data, repeat details on forms, copy

• excess stock in storerooms that is

information across, answer queries

not being used patients waiting to be

from several sources within the

discharged

same organisation.

• waiting lists

Unnecessary Movement: Queuing

Motion:

several times, lack of one-stop,

• unnecessary staff movement

poor ergonomics in the service

looking for paperwork,

encounter.

• e.g. drug sheets not put back in the
correct place storing syringes and
needles at opposite ends of the room
• not having basic equipment in
every examination room

4. Waiting (Delay)

Unclear Communication and the

Waiting for:

wastes of seeking clarification,

• Patients theatre staff results,

confusion over product or service

prescriptions and medicines

use, wasting time finding a location

• doctors to discharge patients

that may result in misuse or
duplication.
5. Overproduction

Incorrect Inventory: Out-of-stock,

Overproduction:

unable to get exactly what was

• requesting unnecessary tests from

required, substitute products or

pathology

services.

• keeping investigation slots 'just in
case

6. Over- or

Opportunity Lost to retain or win

Over processing:

inappropriate

customers, failure to establish

• duplication of information asking

Processing

rapport, ignoring customers,

for patients’ details several times

7. Defects

unfriendliness, and rudeness.

• repeated clerking of patients

Errors in the service transaction,

Correction:

product defects in the product

• readmission because of failed

service bundle, lost or damaged

discharge adverse drug reactions

goods.

• repeating tests because correct
information was not provided
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Vad gäller litteratur om Lean inom hälso- och sjukvården kommer majoriteten
från USA (57 procent) för att sedan följas av Storbritannien (29 procent) och
därefter Australien (4 procent) (Brandao de Souza, 2009). Vidare visade en
genomgång av litteratur som berörde managementkoncept inom offentlig
sektor att 51 procent berörde Lean och 35 procent av detta handlade om Lean
inom hälso- och sjukvården (Radnor, 2010).
Lean beskrivs ha kommit till svensk hälso- och sjukvård bland annat genom
influenser från Danmark vid mitten av 2000-talet första decennium. 2006
började Skånes universitetssjukhus, som ett av de första sjukhusen i Sverige,
att införa Lean (Intervju med representant från Skånes universitetssjukhus,
130207). Ett syfte med att införa Lean på Skånes universitetssjukhus var en
önskan om att skapa mervärde för patienterna bland annat genom att minska
ledtiderna för utredning och behandling. Många leaninitiativ har pågått inom
olika delar av vården i Sverige (se bland annat Kollberg et al., 2007; Rognes
och Svarts, 2012; Mazzocato, 2012; Dellve et. al., 2013; Hellman, 2016) och
det finns stora variationer i vad olika vårdorganisationer menar när de säger
att de implementerar Lean (Rognes och Svarts, 2012). Att implementera Lean
sägs kunna handla om allt från att införa grundläggande strategier och
värderingar till att införa ett antal leanverktyg och enstaka principer. Detta kan
påvisa att begreppet Lean och vad det innebär i praktiken är öppet för
individuell tolkning och att det finns många definitioner om vad det egentligen
är. Förutom Skånes universitetssjukhus var även Capio S:t Görans sjukhus
samt Skaraborgs sjukhus tidiga med att införa Lean, ett arbete som påbörjades
under 2005 (Rognes och Svarts, 2012).
Ett flertal organisationer inom hälso- och sjukvården i Sverige har således
infört Lean i verksamheten och en förklaring till det växande intresset kan vara
ekonomiska utmaningar inom vården samt det faktum att Lean har uppfattats
vara ett effektivt sätt att utveckla verksamheten.

Utländska organisationer och arenor
Nedan beskrivs exempel på organisationer och arenor som har verkat i
spridningen av Lean internationellt. Genomgången av internationella
organisationer och arenor utgår främst från boken ”The machine that changed
the world” (Womack et al., 1990) då denna beskrivs som den bok där
begreppet Lean lanserades och populariserades. Med ordet arena syftar jag på
sådant som nätverk, intresseorganisationer, utbildningar och föreläsningar, det
vill säga ställen där individer har möjlighet att träffas. Följande organisationer
och arenor som är viktiga för översättning av Lean internationellt har
identifierats: Lean Enterprise Institute (LEI), The Lean Enterprise Academy
(LEA), Lean Enterprise Research Center (LERC) och Lean Global Network
(LGN).
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Lean Enterprise Institute
År 1997 grundades Lean Enterprise Institute (LEI) i USA av James P.
Womack, en av författarna till boken ”The machine that changed the world”.
LEI är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att sprida Lean
genom exempelvis utbildning, material, konferenser och via en applikation till
Smartphones. LEI definierar Lean som:
The core idea is to maximize customer value while minimizing waste. Simply,
lean means creating more value for customers with fewer resources. A Lean
organization understands customer value and focuses its key processes to
continuously increase it. The ultimate goal is to provide perfect value to the
customer through a perfect value creation process that has zero waste. To
accomplish this, Lean thinking changes the focus of management from
optimizing separate technologies, assets, and vertical departments to
optimizing the flow of products and services through entire value streams that
flow horizontally across technologies, assets, and departments to customers
(Lean Enterprise Institute, 2013, fetstil i original).

LEI menar vidare att Lean inte är något enbart för tillverkning utan kan
appliceras i alla processer oavsett företag eller organisation. Boken ”Lean
Thinking” (Womack och Jones, 1996b) anser LEI vara den bästa källan för att
förstå Lean, tankeprocessen samt de övergripande principerna som skall guida
användandet av specifika verktyg (vilket kanske inte är så konstigt då
grundaren till LEI är en av författarna till ovan nämnda bok). LEI arrangerar
kurser och workshops på såväl kontoret i Boston, online som på kundernas
arbetsplatser (Lean Enterprise Institute, 2019a).
Under 2010 startades Healthcare Value Network av LEI tillsammans med
ThedaCare Health System. (ThedaCare är en hälso- och sjukvårdsaktör
bestående av sju sjukhus och baserad i Wisconsin, USA). Syftet med
Healthcare Value Network var att hjälpa sjukhus och vårdorganisationer med
deras leanarbete att eliminera slöseri, öka säkerheten och förbättra
kommunikationen.
Catalysis (tidigare ThedaCare Center for Healthcare Value) startade 2008
och arrangerar utbildningar och konferenser med fokus på förbättringsarbete
inom hälso- och sjukvården (Catalysis, 2019). Varje år (sedan 2009)
arrangerar LEI, tillsammans med Catalysis, en konferens (”The Lean
Healthcare Transformation Summit”) för att synliggöra och uppmärksamma
framsteg gällande Lean inom sjukvård (Lean Enterprise Institute, 2019b).
Via sin hemsida informerar LEI även om Lean Education Academic
Network (LEAN), det vill säga ett nätverk för universitetslärare som verkar
för att bidra med forskning och utbildning om Lean samt arrangerar
konferenser (Lean Education Academic Network, 2019).
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The Lean Enterprise Academy
Ytterligare en författare till boken ”The machine that changed the world”
(Womack et al., 1990), Daniel Jones, startade organisationen The Lean
Enterprise Academy (LEA) i Storbritannien år 2003. LEA beskrivs som en
ideell organisation som inrättades för att utveckla kunskap om Lean Thinking
och hur denna managementidé kunde tillämpas. LEA sprider information om
Lean genom publikationer, nyhetsbrev, events, böcker, podcasts och
seminarier. Begreppet Lean definierar organisationen som “Lean Thinking is
a management system pioneered by Toyota, engaging every employee in
streamlining the horizontal processes that create value for consumers...”.
(Lean Enterprise Academy, 2013). Vidare menar LEA att “The true power of
a Lean organisation is when every employee can take the initiative to solve
problems and improve their job, in a way that provides value for customers
and prosperity for organisation” (Lean Enterprise Academy, 2013). En
organisation som arbetar enligt Lean ser, enligt LEA, problem som
möjligheter till lärande i stället för felaktigheter och ledare skall agera coacher
och genom det hjälpa medarbetarna att identifiera problem och dagligen jobba
med ständig förbättring (Lean Enterprise Academy, 2019a). Jones (2015)
beskriver Lean generellt och även specifikt inom hälso- och sjukvården och
skriver att "it is now clear that Lean principles can deliver better quality (and
safety) and a better patient experience (less queues and rework) while at the
same time making better use of existing resources (to treat more patients) and
improving the work experience of staff (less frustration and stress)” (Jones,
2015).
I beskrivningen av en verksamhets ”lean transformation” använder LEA
Toyotas husmetafor, se figur 3.2 nedan. Huset innefattar en grund, två pelare
och ett tak och LEA menar att många organisationer som för in Lean i
verksamheten försöker efterlikna eller skapa egna hus genom att kopiera de
olika delarna (Lean Enterprise Academy, 2019b).
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Figur 3.2: Toyota’s Production System House.

LEA menar att det ramverk som presenteras genom huset ej skall ses som ett
recept utan istället innehållande ett antal frågor som kan ställas till hela eller
delar av en organisation. Vidare menar de att en leantransformation måste
utformas baserat på den specifika situationen och utifrån ändamål
(”Purpose”), process (”Process”), personer (”People”) och problemlösning
(”Problem Solving”) (Lean Enterprise Academy, 2019b).
I Storbritannien sprids Lean även via Cardiff University som beslutade att
år 2006 bli ett ”Lean universitet” och därigenom det första i sitt slag i landet
(Cardiff University, 2012). På Cardiff University verkade tidigare Lean
Enterprise Research Center (LERC) där fokus låg på forskning och utbildning
om Lean.

Lean Enterprise Research Center
Lean Enterprise Research Center (LERC) grundades 1994 av Daniel Jones
(grundaren av LEA, se ovan) och Peter Hines i samverkan med Roger
Mansfield, Director of the Cardiff Business School (Lean Enterprise Research
Center, 2019a). LERC var från början lokaliserad vid Cardiff University och
år 2018 tog LCS (Lean Competency System) över styrning och utveckling av
LERC. LCS utvecklades under 2005 av forskare på LERC och utför bland
annat utbildning inom Lean och ackreditering av organisationer gällande deras
leanarbete. LCS har kunder i ett flertal branscher inom såväl privat som
offentlig sektor (Cardiff University, 2019a; Lean Competency System, 2019;
Lean Enterprise Research Center, 2019a).
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LERC has played a key role in development, understanding and application of
lean thinking. It continues today to bring together practitioners, academics and
educators to work collaboratively in addressing key questions relating to lean's
role in making organisations effective in delivering value to their customers
and stakeholders (Lean Enterprise Research Center, 2019c)

En central del i LERCs arbete är att sammanföra praktiker och akademiker i
arbetet med att öka kunskapen kring Lean. LERC beskriver Lean utifrån
Womack och Jones (1996a) fem principer och lyfter fram vikten av att
definiera värdet av en viss produkt eller tjänst utifrån slutkundens perspektiv
och eliminera icke värdeskapande aktiviteter. De belyser vidare ett antal
verktyg och tekniker som de menar kan appliceras inom verksamheten för att
stödja arbetet med Lean och lyfter fram 5s, Kaizen, Value Stream Mapping
och Policydokument som exempel.
John Bicheno vid The University of Buckingham, tidigare verksam inom
LERC, har tagit fram ett flertal leanspel (bland annat ”The Buckingham Lean
Game”) som har spelats av konsulter, organisationer och universitet världen
över (The University of Buckingham, 2019a; Lean Enterprise Research
Center, 2019b). Såväl universitetet i Cardiff som universitetet i Buckingham
erbjuder kurser och workshops inom Lean (Cardiff University, 2019b; The
University of Buckingham, 2019b).

Lean Global Network
Organisationerna i USA och Storbritannien samt Lean Institute i Brasilien låg
till grund för bildandet av Lean Global Network (LGN) under år 2007 med
säte i Boston, USA. Detta nätverk består av ett antal utbildningsorienterade
organisationer som verkar världen över för att sprida Lean (Lean Global
Network, 2012). I februari 2014 grundades Planet Lean, en online-tidning
kopplad till LGN. Planet Lean skall verka som plattform för
kunskapsspridning gällande Lean Thinking och även visa exempel på hur det
kan tillämpas inom organisationer (Planet Lean, 2019a). Enligt deras hemsida
framgår att:
As the official online magazine of Lean Global Network, Planet Lean brings
you the best insights on lean management from around the world. We share
examples of successful applications of the lean methodology in all industries,
hands-on advice on how to make lean principles and lean tools work in your
organization, and thought-provoking articles that will help you to reflect
further on the opportunity to achieve operational excellence (Planet Lean,
2019b).
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Organisationer och arenor i Sverige
Sedan Lean introducerades i Sverige har tillämpningen av Lean ökat och
existerar nu inom många olika typer av verksamheter (Sederblad, 2013).
Nedan följer en genomgång av ett antal för studien relevanta organisationer
och arenor i Sverige som har verkat i översättningen av Lean samt exempel
på verksamheter som har tillämpat Lean i sitt arbete. Följande organisationer
och arenor som är viktiga för översättning av Lean i Sverige har identifierats:
Lean Forum, Verksamhetslyftet, Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Innovationsrådet och olika konsultföretag.

Lean Forum
Lean Forum är en ideell förening i global samverkan och bildades i oktober år
2000 efter internationella förebilder i form av Lean Enterprise Institute (LEI).
Lean Forum startade som en undergrupp till LEI och tog till en början namnet
LEIS, det vill säga Lean Enterprise Institute Sweden (Intervju med
verksamhetsansvarig, 130122). Lean Forum menar att dess ändamål är:
…att vara samhällets ledande inspiratör och informatör i möjligheter för
organisationer att maximera värde och att minimera slöseri. För att uppnå detta
mål sprids och främjas principer, angreppssätt, metoder och verktyg avsedda
för en värdehöjande, resurseffektiv och dynamisk verksamhet (Lean Forum,
2013a:1, kursivt i original).

Föreningen hade år 2013 över 5500 medlemmar (år 2017 över 6000
medlemmar). För att sprida information om Lean erbjuder Lean Forum årligen
en konferens där nationella och internationella forskare samt representanter
från offentlig och privat sektor bjuds in som talare. Vidare har organisationer
med verksamhet i Sverige och som arbetar med Lean möjlighet att varje år
ansöka om Svenska Lean-priset som Lean Forum delar ut i syftet att lyfta fram
goda exempel på leanarbete och inspirera till vidare fokus på utvecklingen av
Lean i Sverige. År 2010 utsågs Capio S:t Görans sjukhus (akutflödet), som
första och dittills enda sjukhus, som en av två vinnare av Svenska Lean-priset.
Karolinska Universitetssjukhuset, MK2-divisionen (medicin-kirurgi), tog
emot Lean-priset år 2014 som andra sjukhuset i ordningen.
Med start år 2010 arrangerar Lean Forum även årligen en specifik Lean
Healthcarekonferens, vilken initierades av personer på Skånes
universitetssjukhus. Detta sjukhus var även den första värdorganisationen för
Lean Healthcarekonferensen (Intervju med representant från Skånes
universitetssjukhus, 130207). Lean Forum erbjuder även utbildning i
samarbete med den svenska utbildningsanordnaren Plan och seminarier inom
Lean samt delar ut pris och stipendium för årets ex-jobb till studenter på
master-/magisternivå. Plan erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar
inom områdena Lean, logistik och supply chain samt är en av de
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organisationer som använder ett leanspel utvecklat av John Bicheno (som
nämndes ovan) (Plan, 2019a). Plan är även ett kompetensnätverk för alla som
arbetar med logistik, supply chain, Lean och flödesinriktat förbättringsarbete
(Plan, 2019b). Lean Forum ger även ut ett medlemsbrev varannan månad samt
presenterar litteratur och events inom Lean på sin hemsida för att på så sätt
sprida information om Lean. Slutligen erbjuder Lean Forum i samarbete med
Plan så kallade spetsseminarier, eller Master Meetings, under 1-3 dagar då en
specifik person bjuds in och genomför en fördjupad utbildning inom ett
aktuellt ämne.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
SKL är en politiskt ledd arbetsgivar- och intresseorganisation som driver sina
medlemmars intressen samt erbjuder stöd och service. Medlemmarna består
av Sveriges kommuner, landsting och regioner (Sveriges kommuner och
landsting, 2012b)4. SKL distribuerar information till medlemmarna främst via
sin hemsida och arrangerar aktiviteter, bland annat i form av nätverk, för att
genom det skapa mötesplatser där medlemmarna har möjligheter att utbyta
erfarenheter. Fokus ligger på att sammanföra människor och skapa goda
processer som ger ett lärande. Under 2011 diskuterades Lean inom SKL och
de valde då att hålla en relativt låg profil i fråga om Lean då SKL som stort
nationellt förbund ej önskade förespråka ett specifikt koncept. En orsak till att
SKL ändå inledde ett arbete kring Lean bottnade i att:
Regeringen har inrättat ett nationellt innovationsråd där det visade sig att Lean
blev ett av spåren. Då kände jag att vi nog måste agera på något sätt. Så efter
en diskussion bestämde vi oss för att lägga oss på någon slags miniminivå i
alla fall och erbjuda våra medlemmar någonting (Intervju med representant
från Sveriges kommuner och landsting, 130117).

SKL beslutade i och med detta att, under hösten 2011, genomföra en
kartläggning bland sina medlemmar för att öka förståelsen kring Lean inom
styrning och ledning samt få en bild av hur det såg ut hos dem vad gällde
behov och beslut kring Lean. Svarsfrekvensen i kartläggningen var 17 av 20
(85 procent) för landets landsting/regioner och 209 av 290 (72 procent) för
landets kommuner. Kartläggningen visade bland annat att fyra av fem
landsting och en av fem kommuner arbetade med Lean på ett eller annat sätt
samt att det fanns ett engagemang kring Lean bland medlemmarna och att
konkreta förbättringar genomfördes, framförallt inom hälso- och sjukvården
(Sveriges kommuner och landsting, 2012a). Kartläggningen visade även att
Lean krävde resurser och att många brast i att lyfta fram och synliggöra
4

Från och med den 1 januari 2019 har samtliga regioner tagit över det regionala
utvecklingsansvaret från länsstyrelserna och landsting som namn fasas ut (Sveriges kommuner
och landsting, 2019).
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genomförda förbättringar. I kartläggningen beskrevs Lean som ”en
verksamhetsstrategi där effektiva flöden är centrala. Detta leder i sin tur till
förbättrad resurseffektivitet med målet att den ständigt ska öka. Rent språkligt
kan det engelska ordet lean översättas med ’mager, slimmad’, och ’Lean
produktion’ betyder alltså ’Mager (slimmad) produktion’” (Sveriges
kommuner och landsting, 2012a:6).
I och med kartläggningen beslutade SKL att erbjuda medlemmarna ett
nätverk med start under våren 2012 för strateger på ledningsnivå, vilka
verkade brett och ej inom en specifik verksamhet, och som hade fått ett tydligt
uppdrag att införa Lean. Syftet med nätverket var att skapa en plattform där
medlemmarna hade möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer kring
användandet av Lean i förändringsarbetet samt i styrning och ledning.
Nätverket bestod av ca 25 personer där kommuner, landsting och regioner
fanns representerade. I diskussion med SKL fick medlemmarna i nätverket
själva avgöra vad de önskade fokusera på vid träffarna. Detta resulterade i att
varje träff hade ett övergripande tema, exempelvis Lean och ledarskap, vilka
kvalitéer som var viktiga, egna exempel från verksamheten etc.
I rapporten ”Lean – motiv, initiativ, implementering och resultat” (Sveriges
kommuner och landsting, 2012a) presenterades exempel från ett antal
kommuner och landsting/regioner för att förmedla en bild av hur
engagemanget såg ut hos medlemmarna. Rapporten visade att motiven bakom
införandet av Lean byggde på ekonomiska och demografiska utmaningar och
att den ekonomiska krisen i början av 1990-talet hade drivit på utvecklingen
av metoder och principer för att utveckla sin verksamhet och där Lean var ett
exempel. De resultat som lyftes fram visade på ett ökat engagemang hos
medarbetarna samt att leanarbetet hade lett till bland annat kortare ledtider,
färre fel och minskad tidsåtgång. Rapporten visade även att vissa
verksamheter verkade mer lämpade, med tydliga processer, där hälso- och
sjukvården var ett exempel på detta med tydliga ”hållplatser” för patientens
flöde genom vården, exempelvis akut, röntgen och operation. Exempel på
verksamhet där processerna ej var lika tydliga var särskilda boenden där fokus
mer låg på att skapa ett gott liv för de boende. Rapporten visade även att
många verksamheter hade svårigheter att synliggöra och sprida vad de hade
åstadkommit, till exempel vad de hade använt frigjord tid till.

Verksamhetslyftet
År 2009 startades utbildningsprogrammet Verksamhetslyftet genom
samverkan mellan Trygghetsfonden och Sveriges kommuner och landsting
(SKL). De menade att det fanns en efterfrågan på utbildningar och information
om Lean inom offentlig sektor. I början av 2011, då Trygghetsfonden
avvecklades, valde Verksamhetslyftet att fortsätta som eget bolag samt att
erbjuda leanutbildningar och konsultuppdrag inom offentligt sektor. De
önskade vara en sammanhållande organisation gällande utveckling av Lean
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inom kommun och landsting (Verksamhetslyftet, 2012a; Intervju med
representant från Verksamhetslyftet, 121220).
Verksamhetslyftet beskrev på hemsidan att ”Lean är en strategi för att
uppnå verksamhetens mål. Det gör att leanfilosofin är densamma oavsett
verksamhet. Däremot bör valet av leanmetoder och leanverktyg vara
avhängigt verksamhetens inriktning” (Verksamhetslyftet, 2012b).
Genom samarbete med akademin har personer vid Verksamhetslyftet varit
involverade i ett följeforskningsprogram med forskare vid Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) och Linköpings universitet. Detta följeforskningsprogram
fokuserade på kommuner och sjukhus där man hade infört Lean.
Verksamhetslyftet har även verkat som referens i ett forskningsprojekt om
Lean i hälso- och sjukvården där fokus låg på att undersöka hur
processutveckling enligt leanmodeller påverkade sjukhusanställdas
arbetsförhållanden, hälsa och arbetsprestation. Kontakter upprätthålls med
såväl nationella organisationer, såsom Lean Forum, som internationella
organisationer, exempelvis ovannämnda Lean Enterprise Academy
(Verksamhetslyftet, 2012b).

Innovationsrådet
Under våren 2011 inrättades Innovationsrådet, ett nationellt råd för innovation
och kvalitet i offentlig verksamhet. Rådets uppdrag var bland annat att ta del
av erfarenheter och forskning om Lean och studera offentlig verksamhet som
arbetar utifrån Lean (Innovationsrådet, 2011). Rådet skulle även stödja och
stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som
kunde resultera i förbättringar för bland annat medborgare. I
uppdragsbeskrivningen går att läsa att delar av offentlig sektor hade kommit
att arbeta utifrån Lean och rådet beskriver Lean som en verksamhetsfilosofi
som:
baseras på ett antal principer för hur en verksamhet styrs, hur verksamhetens
processer utvecklas ur ett helhetsperspektiv och utifrån hur värde skapas för
verksamhetens brukare (Innovationsrådet, 2011:4f).

Vidare angavs att den bakomliggande filosofin handlade om att skapa en
kultur i verksamheten som innebar ett ständigt lärande genom att utveckla
ledarskap, ta vara på och utveckla medarbetarnas kompetens och ge
medarbetarna ansvar och förmåga att förbättra. I Innovationsrådets
slutredovisning framkom att det kan förekomma viss kritik mot tillämpningen
av Lean men trots det visade flera exempel i offentlig sektor att avsevärda
förbättringar är möjliga med hjälp av Lean (SOU, 2013:40). Innovationsrådet
menade vidare att det, exempelvis inom vården, har gjorts stora satsningar på
att effektivisera verksamheten ur ett patientperspektiv utifrån leanprinciperna.
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Syftet med detta var att kunna erbjuda tjänster av högre kvalitet till en
oförändrad eller lägre kostnad (Innovationsrådet, 2011).
Rådet, med generaldirektör Dan Eliasson, verkade för att samla och
kommunicera kunskap samt lämna förslag till förbättringar. För att nå målet
att främja innovation och kvalitet i offentlig verksamhet genomförde
Innovationsrådet bland annat studier, kartläggningar, enkäter samt deltog i
diskussioner och publicerade även rapporter (se exempelvis Brännmark, 2012;
Brandt och Stigendal, 2012). Rådet erbjöd även aktiviteter i form av
konferenser, seminarier, studiebesök och lunchwebbinarium samt spred
information via sin blogg på hemsidan (Intervju med representant från
Innovationsrådet, 130214). Innovationsrådets uppdrag slutredovisades i juni
2013 (SOU, 2013:40).

Konsultföretag
Arbetet med Lean och att föra ut filosofin till både offentlig och privat sektor
kom att bli en stor marknad för konsulter i Sverige under början av 2000-talet
(Brännmark, 2012). På Lean Forums så kallade ”konsulttorg” presenterades
en lista med över 200 konsultföretag och utbildare inom leanområdet i Sverige
(Lean forum, 2012). För att ge en bild av ökningen av antalet bolag och
leankonsulter presenterar Hall (2012) empiri som visar utvecklingen för åren
2008, 2009 och 2010, se tabell 3.4 nedan.
Tabell 3.4: Antal konsulter 2008, 2009 och 2010.
Oktober 2008
Oktober 2009
Oktober 2010

Antal bolag

Antal konsulter

72
123
158

415
887
1173

Sett till ovanstående tabell ökade antalet konsultföretag i Sverige som erbjöd
tjänster inom Lean från 72 bolag och 415 konsulter år 2008 till 158 bolag och
1173 konsulter år 2010 (Hall, 2012). Lägger vi till nedanstående uppgifter, se
tabell 3.5, hämtade från Lean Forums hemsida (Lean Forum, 2012) ser vi att
utvecklingen har fortsatt i samma riktning.
Tabell 3.5: Antal konsulter 2012.
November 2012

Antal bolag
203

Antal konsulter
1408

Då konsulter kan tillkomma och falla bort från listan överensstämmer
eventuellt ej siffrorna exakt med verkligheten men det ger ändå en bild av
utvecklingen på området. De bolag som presenteras på Lean Forums lista över
konsulter består av allt från större företag såsom PwC och Deloitte till mindre
enmansföretag. Dock framgår det ej explicit av denna lista inom vilka/vilket
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område konsulterna är verksamma. Jag har ej genomfört någon systematisk
undersökning av antalet leankonsulter under de senaste åren, men genom en
sökning på Google så verkar det fortfarande (år 2019) finnas konsulter i såväl
Sverige som i andra länder som erbjuder tjänster inom Lean.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag beskrivit ett flertal organisationer, individer och arenor
världen över som har medverkat i spridningen av Lean via bland annat böcker,
nätverk och konferenser, se figur 3.3 nedan. Det kan givetvis finnas fler
kopplingar och spridningsvägar som inte framkommer i figuren nedan, men
den bidrar med en övergripande bild av de organisationer och arenor som har
medverka i spridningen av Lean nationellt och internationellt. De streckade
linjerna i figuren är tänkt att symbolisera organisationer som öppna system
(Scott, 1992) vilket betyder att spridning och översättning av Lean kan ske
från fler hierarkiska nivåer inom verksamheten.
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Sakichi Toyoda,
lanserar år 1918 en
automatiserad vävstol
inom textilindustrin.
Formulerar begreppet
jidoka.
Lean Global Network (LGN):
bildas 2007 som en följd av Lean
Enterprise Institute i USA, Lean
Institute Brasil och Lean Enterprise Academy i Storbritannien.
Omfattas av ett antal utbildningsorganisationer världen över.
Planet Lean,
online
tidning
kopplad till
LGN.

Lean Institute
Brasil: Grundat
av Jose
Roberto Ferro.

Lean Education Academic
Network (LEAN), ett nätverk
för universitetslärare, verkar
för att bidra med forskning,
utbildning och konferenser om
Lean.
The University of
Buckingham (vissa
personer tidigare
på LERC). John
Bicheno, har bland
annat utvecklat
leanspel.

Taiichi Ohno, utvecklar och
namnger Toyota Production
System. Skrev boken Toyota
Production System: Beyond
Large-Scale Production (1988).

Toyota Motor Corporation.
Grundas 1937 av Kiichiro
Toyoda, Sakichi Toyodas son.
Formulerar, vid sidan av jidoka,
begreppet just-in-time.
Japansk bilindustri.
Lean som begrepp
lanseras genom
boken: The machine
that changed the
world (Womack et
al., 1990).

Lean Enterprise
Academy (LEA)
i Storbritannien.
Grundades 2003
av Daniel Jones.

Forskning. Bl.a. ett
följeforskningsprojekt som följer
införandet av Lean.

Början av 1990-talet:
Kontakter upprättades
mellan Toyota i Japan
och Scania i Sverige.
Scania Production
System (SPS) skapas.

Lean sprids inom
Sverige till
organisationer utanför
verkstads- och
bilindustrin, bland annat
från Scania i Södertälje
till Södertälje kommun
samt via influenser från
Danmark.

Lean Enterprise
Institute (LEI) i
USA. Grundades
1997 av James P.
Womack.
ThedaCare: en
hälso- och
sjukvårdsaktör
bestående av sju
sjukhus och baserad
i Wisconsin, USA.

LERC: Lean
Enterprise
Research Center
Vid Cardiff
University.
Grundas 1994 av
bl.a. Daniel
Jones, LEA.

Myndigheter.

Forskningsprojekt
vid Massachusettes Institute of
Technologys
(MIT) där fokus
låg på organisering av japansk
bilindustri. En
beskrivning av
Lean fördes fram.

LEI tillsammans med
Catalysis (tidigare
ThedaCare Center for
Healthcare Value) arrangerar
årligen en konferens för att
uppmärksamma framsteg
gällande Lean inom sjukvård.

Verksamhetslyftet: bildas
2009 genom samarbete
mellan Trygghetsfonden och
SKL. Kontakter upprätthålls
med internationellaorganisationer, såsom Lean
Enterprise Academy.

Innovationsrådet. Inrättas 2011, ett
nationellt råd för innovation och
kvalitet i offentlig verksamhet.

Utbildningsanordnare: Exempelvis Karolinska
Institutet, IHM Business School, Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg och
Plan. Representanter föreläser bland annat vid
Lean Forums konferenser.

Healthcare Value Network
(HVN): År 2010 gick LEI
och ThedaCare Health
Systems samman och
bildade HVN för att stödja
sjukhus och andra vårdorganisationer med deras
leanarbete.
Kommuner/
Landsting/Regioner.

SKL: Publicerar material samt
drivit nätverk inom Lean för
medlemmarna.

Lean Forum: bildas 2000
efter internationella
förebilder. Hette LEIS
(Lean Enterprise Institute
Sweden) vid start, sedan
namnbyte. Årlig Lean
Forum- och Lean
Healthcare konferens.

Externa konsulter,
verkar i och utanför
Sverige. Föreläser
bland annat vid
Lean Forums
konferenser.

Lean sprids till
organisationer inom olika
branscher, bland annat hälsooch sjukvården.

Figur 3.3: Spridningsvägar samt betydande organisationer och arenor som verkar i
spridningen av Lean i Sverige och i andra länder.
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Med start år 1918, och en grund inom textilindustrin och Toyota Production
System (TPS), lanserades begreppet Lean av Krafcik (1988) och sedan vidare
av Womack et al. (1990). Lean har därefter förts in i verksamheter i olika
branscher, varav en av dem är hälso- och sjukvården. Från att ha spridits
internationellt kom TPS och Lean till Sverige vilket bland annat skedde via
kontakter mellan Toyota och Scania vid början av 1990-talet.
En bakomliggande orsak till framväxten och spridningen av TPS beskrivs
vara knappa resurser och krav på rationaliseringar av olika slag. Fokus för de
principer som växte fram inom TPS (det vill säga jidoka och just-in-time) låg
främst på att eliminera slöserier inom verkstads- och bilindustri, som
exempelvis väntan, överproduktion och defekta produkter. Det handlade med
andra ord om att (tids-) rationalisera verksamheten utifrån perspektiven
slöserier och arbete.
Genom Womack och Jones (1996a och 1996b) presenterades Lean och dess
fem principer (vilka kan tolkas inneha ett tydligt implementeringsfokus enligt
Modig och Åhlström (2011)). Fokus flyttades från verkstads- och bilindustrin
till en mer generell beskrivning av Lean och att det med fördel kunde införas
i vilken verksamhet som helst. Även Womack och Jones (1996b) beskrivning
av Lean tycks utgå ifrån rationaliseringar, dock med fokus på värde, det vill
säga att (tids-) rationalisera verksamheten utifrån perspektivet värde och kund.
Womack och Jones (1996b) angav bland annat värde som den första
principen. Det har således skett ett skifte, ”från verkstadsgolvets fokus på att
eliminera slöseri och att minska kostnader, till ett fokus på att kontinuerligt
förbättra värde (eller uppfattat värde) för kunden genom att lägga till produkteller servicefunktioner och/eller ta bort icke-värdeskapande aktiviteter”
(Hines et al, 2004:995, min översättning).
Vidare har Liker (2004) paketerat Lean utifrån 14 principer. Liker beskrivs
ha en tydligare koppling till Toyota än vad Krafcik har (Björkman och
Lundqvist, 2013). Ytterligare definitioner av Lean har framkommit så som
systemsyn (Brandt och Stigendal, 2012; Brandt, 2012) och flödeseffektivitet
(Modig och Åhlström, 2011). Både TPS och Lean kan således ses som
exempel på två tidsrationaliseringskoncept där det ena fokuserar på arbete och
att eliminera slöserier och det andra på värde och att eliminera de icke
värdeskapande aktiviteterna. Utvecklingen har med andra ord gått från
verkstads- och bilindustrin till en mer generellt beskriven managementidé,
vilket kan vara en orsak till dess spridning världen över. I nästkommande
kapitel beskriver jag hur jag har gått tillväga vid genomförandet av min studie.
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Kapitel 4. Mitt tillvägagångssätt

I föregående kapitel har jag beskrivit avhandlingens problemområde och
frågeställningar samt min teoretiska referensram. Jag har även beskrivit
bakgrunden till Lean som idé och hur Lean har spridits mellan olika länder
och verksamheter via översättare och arenor. I detta kapitel kommer jag att gå
igenom hur jag har gått tillväga för att samla in och bearbeta mitt material.
När jag under våren 2011 började skriva min avhandling var Lean populärt.
Användandet av idén hade ökat och hade bland annat spridits till hälso- och
sjukvården (Sveriges kommuner och landsting, 2012a), något som väckte mitt
intresse. Inte minst då idén hade spridits till en verksamhet som till synes
befann sig långt ifrån bilindustrin inom vilken Lean hade vuxit fram. Enligt
institutionell teori påverkas organisationer av sin omgivning och tar efter idéer
och modeller för att framstå som legitima (Meyer och Rowan, 1977; ErikssonZetterquist, 2009; Sahlin och Wedlin, 2008). Detta innebär att många olika
organisationer ofta använder samma idé vid en viss period för att sedan övergå
till en annan idé på modet. Att idéer översätts mellan verksamheter kan således
ses som en förklaring till den spridning som Lean hade fått men trots det
framstod det som ganska märkligt att hälso- och sjukvården använde en idé
hämtad från bilindustrin. När jag tittade närmare på det så framkom även olika
åsikter och bilder av vad Lean innebar. Jag blev därför nyfiken på att studera
det sätt på vilket Lean hade översatts från japansk bilindustri till hälso- och
sjukvården och hur idén kom till uttryck i praktiken.
Men hur studerar man översättning av idéer? Det var inte helt självklart hur
jag skulle börja då Lean framstod som en ganska otydlig idé. Lean var
dessutom en relativt ny idé inom hälso- och sjukvården när jag påbörjade min
studie. Jag inledde med att läsa in mig på översättningsteori (Czarniawska och
Sevón, 1996; Sahlin-Andersson, 1996; Røvik, 2008) samt andra studier som
har analyserat översättning av idéer (exempelvis Blomgren, 1999;
Boxenbaum, 2006; Erlingsdóttir, 1999; Käll, 2005; Lindberg, 2002; Rogberg,
2006; Skålén, 2002; Windell, 2006). Detta gav mig en bild av hur andra
forskare hade genomfört sina studier och hur jag kunde gå tillväga vid val av
studieobjekt och empiriinsamling. Det bidrog även till problemformulering
och frågeställningar.
För att skapa en förståelse för Lean som idé och för sjukvården som
empiriskt fält fortsatte jag mitt avhandlingsarbete med att genomföra en
förstudie och en litteraturstudie med fokus på skriftligt empiriskt material om
Lean. Dessa beskrivs nedan.
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Förstudie och litteraturstudie – beskrivning och urval
Förstudien ”Lean i äldrevården – en översikt över dagsläget vid Sveriges
geriatriska kliniker” (Larsson och Rognes, 2012) gjorde jag under hösten 2011
i samarbete med en kollega. Syftet med förstudien var att studera förekomsten
av Lean inom geriatrisk vård i Sverige. Ytterligare ett syfte med förstudien var
att öka kunskapen om Lean som idé och det sätt på vilket denna idé beskrivs
komma till uttryck i praktiken. I förstudiens urvalsprocess utgick jag ifrån
”Svensk geriatrisk förening” (Svensk geriatrisk förening, 2011) och deras lista
över geriatriska kliniker i Sverige. Utifrån den listan kontaktade jag sedan ett
antal verksamheter för en telefonintervju och genomförde intervjuer med både
sjuksköterskor och undersköterskor. Förutom värdefull insikt och kunskap om
Lean inom geriatrisk vård i Sverige på en övergripande nivå innebar
förstudien även en möjlighet att förfina problemformuleringen och
frågeställningar samt vidareutveckla min intervjuguide inför nästa steg i
processen, det vill säga, mina val av fallstudier.
Parallellt med förstudien inledde jag även en litteraturstudie med fokus på
skriftligt empiriskt material om Lean. Syftet med litteraturstudien var att
kartlägga individer, organisationer, nätverk och konferenser som verkade för
spridning av Lean i Sverige och i andra länder samt sätta mig in i relevant
litteratur för att genom det skapa en bakgrundsbild av Lean som idé och hur
denna hade spridits mellan länder och verksamheter (detta beskrevs i kapitel
tre). De aktörer jag har valt att presentera i bakgrundsbeskrivningen är de som
jag anser vara mest relevanta för forskningsfrågan. Kapitel tre har granskats
av en annan forskare som har skrivit om Lean inom hälso- och sjukvården
vilken bekräftade den historia jag förde fram i kapitlet.
Boken ”The machine that changed the world” (Womack et al. (1990) har
haft stort genomslag och är den bok genom vilken Lean populariserades.
Genom att följa författarna till denna bok fann jag de organisationer som dessa
personer hade grundat samt övriga internationella organisationer som hade
skapats som en följd av dessa. James P. Womach och Daniel Jones grundade
Lean Enterprise Institute i USA respektive Lean Enterprise Academy i
Storbritannien och kan ses som två relevanta individer/organisationer i
spridningen av Lean internationellt. Genom att kartlägga dessa organisationer
synliggjordes några av de betydande aktörer som har medverkat i
översättningen av Lean internationellt. Kartläggningen bidrog även med att
synliggöra vad dessa organisationer gör och på vilket sätt de sprider Lean, det
vill säga, vilka aktiviteter i form av konferenser, utbildningar, seminarier och
distribution av material som bedrevs.
Vilka individer/organisationer verkar för översättning av Lean inom
Sverige och vilka aktiviteter genomför de? Hur är dessa kopplade till
internationella individer/organisationer? Frågor som dessa utgick jag ifrån vid
kartläggningen av individer/organisationer som verkar för översättning av
Lean i Sverige. För att spåra Lean nationellt utgick jag ifrån internationella
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aktörer för att genom dessa kartlägga kopplingar till Sverige vilket bland annat
ledde mig till Scania, Skånes universitetssjukhus, Lean Forum,
Verksamhetslyftet,
Sveriges
kommuner
och
landsting
(SKL),
Innovationsrådet samt de konsulter som anlitades för att utbilda chefer och
medarbetare vid de två studerade avdelningarna. De personer som ansvarade
för frågor som berörde Lean valdes ut vid respektive verksamhet för intervju.
Genom att läsa in mig på artiklar, litteratur och hemsidor samt delta vid
konferenser och intervjua aktörer som verkade i spridningen av Lean skapades
en förståelse för bakgrunden till Lean. Vidare fick jag en bild av hur och när
Lean som begrepp och idé lanserades i Sverige och i omvärlden. Min
kartläggning av hur Lean har spridits i Sverige och i andra länder är ej
heltäckande då det kan finnas aktörer som ej nämns i denna kartläggning, men
den visar spridningen i stora drag.
Att spåra Lean som originalidé var inte helt lätt då Lean ofta beskrivs som
en tolkningsbar idé som går att tillämpa i olika typer av verksamheter. Det var
således svårt att finna en tydlig originalidé och inte alls självklart hur jag
skulle gå tillväga för att finna en startpunkt. Genom litteraturstudien framkom
dock att Lean ofta beskrivs som en filosofi som handlar om ständiga
förbättringar och som vilar på fem principer (Womack och Jones, 1996a). Jag
valde därför att se detta som ”kärnan” i Lean. Genom min förstudie och de
fem principerna om Lean landade jag i att ringa in Lean utifrån de två
begreppen värde och flöde. Dessa begrepp beskrivs som två relevanta och
grundläggande områden inom Lean som originalidé. Jag gjorde tolkningen att
värde i en sjukvårdskontext fokuserar på patienten och vad som är bäst för
denne som individ och flöde på patientens väg genom vården. Jag önskade
studera hur dessa hade översatts inom hälso- och sjukvården och hur de rent
fysiskt kom till uttryck i sjukvårdens praktik.
För att finna svar på mina frågeställningar som berör hur det går till när
Lean översätts till patientnära praktik samt vilka översättare och arenor som
är viktiga i den patientnära översättningsprocessen och hur Lean kommer till
uttryck i praktiken genomförde jag sedan två fallstudier vid två
sjukvårdsavdelningar, belägna vid två olika sjukhus, i Sverige. Med
utgångspunkt i att hälso- och sjukvården kan ses som en heterogen sektor
valde jag två helt olika sjukvårdsavdelningar. Genom detta gick det att
förvänta sig olika utfall. De sjukvårdsavdelningar som ingår i studien är en
avdelning inom akutgeriatrik med fokus på demens och en avdelning inom
planerad vård inom områdena kirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi.
Studien bestod inledningsvis enbart av det akutgeriatriska fallet. Detta
öppnade upp för frågor som berörde om Lean kan komma till uttryck på olika
sätt inom olika delar av hälso- och sjukvården vilket ledde till att jag utökade
studien med ytterligare ett fall, det vill säga fallet planerad vård. Detta bidrog
med möjligheten att studera och jämföra översättning av Lean i två olika
arbetsmiljöer. Nedan beskrivs hur och varför jag valde ut de två avdelningarna
samt en kort beskrivning av respektive avdelning.
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De två fallen – beskrivning och urval
Det finns mycket som förenar all typ av hälso- och sjukvård, men hälso- och
sjukvården kan även ses som en heterogen sektor bestående av varierande
aktiviteter, olika huvudmän och bestående av organisationer av olika storlek
och inriktning mot olika patientgrupper och specialiteter. Min ambition, som
till en början enbart bestod i att studera Lean vid en avdelning, utvecklades till
att studera Lean vid två avdelningar som bedrev olika typ av vård och som var
organiserade utifrån olika teknologier (Thompson, 1967). Thompson (1967)
använder begreppet teknologi för att beskriva olika typologier som alla
beskriver beroendeförhållande mellan enheter i verksamheten och hur man
väljer att specialisera enheter. Han skriver om seriekopplad teknologi vilket
innebär att alla moment och aktiviteter i verksamheten följer i en viss
tidsordning, likt ett löpande band, ofta med låg grad av osäkerhet vilket
innebär att aktiviteter kan samordnas i förväg. Han skriver även om intensiv
teknologi som istället betyder att flera olika specialiteter används samtidigt
och där det inte finns en förutbestämd ordning utan detta avgörs av det
specifika fallet. Intensiv teknologi utgörs ofta av en högre grad av osäkerhet
där olika moment i processen går in i varandra. Slutligen beskriver Thompson
(1967) en förmedlande teknologi där fokus ligger på att sammanföra vissa
individer/organisationer med vissa behov med andra individer/organisationer
som kan bidra till att fylla dessa behov, exempelvis köpare och säljare.
Jag önskade studera en avdelning som i hög grad var organiserad på samma
sätt som den kontext inom vilken Lean växte fram, det vill säga bilindustrin.
Utifrån Thompsons (1967) termer kategoriserade jag den som en seriekopplad
teknologi och representeras av fallet planerad vård. Vidare önskade jag
studera en avdelning som var organiserad utifrån en intensiv teknologi, det
vill säga en teknologi som kan anses ligga relativt långt ifrån Leans
ursprungskontext vilket representeras av fallet akutgeriatrisk vård.
Jag valde således att genomföra en tvåfallsstudie då jag önskade skapa
möjlighet att jämföra det sätt på vilket Lean har tillämpats vid två olika
sjukvårdsavdelningar (Yin, 2007). Mina två fall befinner sig båda inom
offentlig hälso- och sjukvård men deras inre kontext skiljer sig åt inom bland
annat två områden, det vill säga patientprofil och teknologi.
Vid val av fall utgick jag från ett antal parametrar, vid sidan av teknologi:
att verksamheterna hade påbörjat införandet av Lean under de senaste två åren
vid tiden för urvalet samt att de ansåg att de aktivt arbetade enligt Lean vid
studiens genomförande. Att begränsa arbetet med Lean till de senaste två åren
kan tyckas vara en relativt kort tid men då Lean började införas inom svensk
sjukvård i mitten av 2000-talets första decennium (Rognes och Svarts, 2012)
var Lean ännu en relativt ny företeelse inom sjukvården vid studiens
genomförande. Dessa urvalskriterier var en förutsättning för att kunna studera
det sätt på vilket idén hade översatts till praktik.
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Materialet vid fallstudierna består av intervjuer där alla för avdelningarna
aktuella yrkeskategorier finns representerade bland intervjupersonerna samt
av observationer vid interna möten (se sammanställning i tabell 4.1). De
yrkeskategorier som finns representerade bland mina intervjupersoner är:
undersköterska, sjuksköterska, underläkare, överläkare, sjukgymnast,
arbetsterapeut, biträdande chefsjuksköterska, chefsjuksköterska, enhetschef,
Lean-ambassadör, verksamhetschef och sjukhuschef. Vid val av respondenter
bad jag chefsjuksköterskan vid respektive avdelning att föreslå personer där
ett kriterium var att personen hade arbetat på avdelningen vid införandet av
Lean.
För att skapa möjlighet att studera hur Lean hade översatts till sjukvårdens
praktik behövde jag vara på plats i verksamheten. Detta ledde till att jag,
förutom intervjuer, även genomförde observationer av såväl enskilda möten
som rundvandring tillsammans med chefsjuksköterskan eller en medarbetare
på respektive avdelning. Då båda avdelningarna hade arbetat enligt Lean
under minst två år hade jag ej möjlighet att ta del av planeringsarbetet, något
jag däremot ställde frågor kring vid intervjutillfället och kunde ta del av via
sekundärmaterial.
Vid fallstudierna låg fokus på intervjuer och mötesobservationer, vilket
enligt Silverman (2010) är en vanlig kombination vid fallstudier. Intervjuerna
med chefer och medarbetare bidrog till att öka förståelsen för det jag
studerade. För att svara på frågan om hur begreppen värde och flöde hade
översatts inom sjukvården ställde jag bland annat frågor om hur Lean hade
påverkat arbetet med patienterna och hur Lean hade påverkat det interna
arbetssättet och patientprocessen. Att kombinera intervjuer med observationer
innebar även en möjlighet att följa upp de svar jag fick i praktiken (Fangen,
2005; Silverman, 2010). Att observera skapade även möjlighet att ta del av
vad respondenterna faktiskt gör och inte enbart höra deras förståelse av något
(Fangen, 2005). Utöver intervjuer och observationer studerade jag även
dokument såsom verksamhetsberättelser, utbildningsmaterial, artiklar,
litteratur etc. Det textmaterial som jag har använt har skapat möjlighet att
spåra händelser och information kring Lean bakåt i tiden.
Båda fallen bedrev vård inom offentlig sektor men urvalsprocessen skiljde
sig något åt mellan de två fallen. Den geriatriska kliniken valdes ut genom
förstudien och jag fick access vid den första kliniken som jag kontaktade. Jag
ringde verksamhetschefen vid kliniken som dock inledningsvis var lite
tveksam till att ställa upp men som sedan tackade ja. Chefsjuksköterskan vid
den studerade avdelningen var mycket positiv liksom övriga respondenter
inom ramen för fallet, med några få undantag. De flesta som jag var i kontakt
med i fallet akutgeriatrisk vård var mycket positiva och tacksamma över att
jag ville prata med dem och studera deras verksamhet. Jag fick intrycket av
att de var ovana vid att någon utifrån var intresserad av deras arbete. De bjöd
in till att medverka vid sina möten och tyckte att det var spännande att jag var
där.
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Valet av fallstudie inom planerad vård tog lite längre tid. Jag kontaktade
tre olika sjukhus innan jag fick access vid fjärde försöket. Ett av sjukhusen
meddelade att de får flera förfrågningar dagligen vilket gjorde att de inte hade
möjlighet att medverka. Sjukhuschefen på sjukhuset som jag slutligen fick
access till och avdelningschefen var mycket positiva till att medverka i min
studie och jag fick ganska snabbt tillgång till respondenter och möjlighet till
mötesobservation. Jag märkte en ganska tydlig skillnad mellan responsen från
de två avdelningarna vilket jag tolkar kan bero på vana att få förfrågningar om
att medverka i studier.

Uppföljning av de två fallen
Under åren 2012 och 2013 genomförde jag intervjuer och observationer vid
de två studerade avdelningar. Jag fick då en bild av hur Lean hade översatts
till patientnära praktik. Då vi vet att idéer kan ha en begränsad livscykel valde
jag att genomföra en kortare uppföljning vid de två studerade avdelningarna
vid årsskiftet 2018/2019. Att få möjlighet att genomföra en uppföljning bidrog
med att den bild som jag hade fått av de två avdelningarna efter de inledande
intervjuerna bekräftades. Uppföljningen bidrog även med helt ny information
och som efter analys bidrog till att generera ytterligare en slutsats till
avhandlingen. Detta innebär att de uppföljande intervjuerna var mycket
värdefulla för avhandlingen som helhet. Vid sidan av den ytterligare
information som en uppföljning kan ge lyfter Widerberg (2002) fram att en
uppföljning även är viktig av etiska skäl. Det skapade möjlighet för
respondenten att kommentera den bild jag hade fått av avdelningarna.
Syftet med uppföljningen var att, på ett övergripande plan, ta reda på vad
som hände vid avdelningarna efter att jag hade genomfört mina inledande
intervjuer och observationer och hur det såg ut sex till sju år efter studiens
genomförande. Uppföljningen bestod av tre intervjuer (varav en
telefonintervju): chefsjuksköterskan vid avdelningen för planerad vård, som
vid uppföljningsintervjun hade bytt tjänst och nu var chefsjuksköterska för
IVA (intensivvårdsavdelningen), den biträdande chefsjuksköterskan i fallet
akutgeriatrisk vård vid studiens genomförande, som vid uppföljningsintervjun
hade övergått till att arbeta som enhetschef vid ett äldreboende, samt den
nuvarande chefsjuksköterskan i fallet akutgeriatrisk vård (med vilken jag
genomförde en telefonintervju).

Sammanfattning av mitt material
Min avhandling baseras på en förstudie av Lean inom geriatrisk vård och en
kartläggning/bakgrundsbeskrivning av Lean i Sverige och i andra länder.
Vidare baseras den på två fallstudier vid två olika sjukvårdsavdelningar samt
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en uppföljning av dessa två avdelningar. Syftet med undersökningen är att
finna svar på mina frågeställningar om hur det går till när Lean översätts till
patientnära praktik samt vilka översättare och arenor som ingår i den lokala
översättningsprocessen. Den ena avdelningen utför planerad vård inom
ortopedi/kirurgi/urologi/gynekologi och den andra är en akutgeriatrisk
avdelning med inriktning mot demens.
Mitt material består av primärdata (intervjuer, observationer) och
sekundärdata (verksamhetsberättelser, böcker, hemsidor, beslutsdokument,
utbildningsunderlag, konferensprogram etc.). Att materialet består av både
primärdata och sekundärdata har bidragit till en både bred och djup bild av
Lean som idé samt det sätt på vilket den kommer till uttryck i sjukvårdens
praktik. Till största del skedde strukturering och organisering av materialet
parallellt eller efter det att insamlingen var avslutad, vilket kan ses som en stor
skillnad i förhållande till kvantitativa metoder (exempelvis enkäter) där
materialinsamlingen är organiserad och strukturerad i förväg (Holme och
Solvang, 1991). Materialinsamlingen kan delas in i följande fem faser:
•
•
•

•

•

Förstudie, Lean inom geriatrisk vård (Larsson och Rognes, 2012).
Materialet består av 36 intervjuer samt textmaterial från hemsidor,
uppsatser, böcker och artiklar om Lean.
Bakgrundsbeskrivning. Materialet består av 10 intervjuer,
observation vid konferenser och seminarium samt textmaterial från
konferenser, hemsidor, uppsatser, böcker och artiklar om Lean.
Fallet planerad vård. Materialet består av totalt 12 intervjuer
(inklusive uppföljningen), observation vid ett tavelmöte,
fotodokumentation från avdelningen samt textmaterial från interna
dokument såsom utbildningsunderlag, förvaltningsberättelse,
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, årsrapport, internt
material om Lean och diverse artiklar.
Fallet akutgeriatrisk vård. Materialet består av totalt 24 intervjuer
(inklusive uppföljningen), observation vid fem leanmöten,
fotodokumentation från avdelningen samt textmaterial från interna
dokument såsom utbildningsunderlag och klinikens årsbokslut (för
år 2006 tom 2011).
Uppföljning. Tre intervjuer (varav en telefonintervju) med
chefsjuksköterskan i fallet planerad vård, den biträdande
chefsjuksköterskan i fallet akutgeriatrisk vård vid studiens
genomförande samt den nuvarande chefsjuksköterskan i fallet
akutgeriatrisk vård (med vilken jag genomförde telefonintervjun).

En sammanställning av materialet finns i tabell 4.1 nedan. Tabellen är
kategoriserad utifrån ovanstående faser där uppföljningen ingår i respektive
fallstudie. För varje fas beskrivs insamlingsmetod, det vill säga intervjuer,
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observationer och/eller textmaterial. Vidare beskrivs antal respondenter och
observationer samt vilken typ av textmaterial som har samlats in. Efter
tabellen följer en genomgång och beskrivning av respektive fas. Totalt gjorde
jag 82 intervjuer, varav två telefonintervjuer, samt samtal med ett flertal
individer vid observationstillfällena. Vidare består mitt material av 14
observationstillfällen vid konferenser, seminarier, föreläsningar och interna
möten vid fallstudierna samt textmaterial.
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Textmaterial

Observationer
Konferenser,
seminarier,
möten

Intervjuer

Hemsidor, uppsatser,
böcker och artiklar
om Lean.

36 intervjuer inom
ramen för kartläggningen av Lean
inom geriatrisk vård i
Sverige.

Förstudie (Larsson
och Rognes, 2012)

Hemsidor, uppsatser,
böcker och artiklar om
Lean.

Idébärare/arenor
internationellt

12 intervjuer med 10 respondenter:
3 på chefsnivå (Sjukhuschef,
chefsjuksköterska och tidigare
chefsjuksköterska)
1 processamordnare (Lean-ambassadören)
2 läkare
2 undersköterskor
2 sjuksköterskor
Uppföljning:
1 chefsjuksköterska

1 tavelmöte på 15 minuter samt
fotodokumentation från avdelningen.

Utbildningsunderlag (utbildning via extern
konsult på avdelningen).
Förvaltningsberättelse 2010, Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2010, årsrapport
2012, internt material om Lean, diverse
artiklar.

2011: Conductive, SKL och SUS
Malmö.
2012: Controllerdagen Uppsala
universitet, Bonnier, Leading Health
Care och Ekan (konsultföretag).
2013: Lean Healhcare
Konferensbeskrivning Lean
Healthcare (för år 2010 tom 2013).
Hemsidor, böcker och artiklar om
Lean.

Fallet planerad vård
(Intervjuer och observationer genomfördes
under perioden juni 2013 t.o.m. november
2013).

10 intervjuer:
2 fackförbund (Sveriges läkarförbund
och Kommunal),
2 konsulter
1 Verksamhetslyftet
1 SKL
1 Innovationsrådet
1 Skånes universitetssjukhus
1 Lean Forum
1 Scania

Idébärare/arenor nationellt (Intervjuer
och observationer genomfördes under
perioden juni 2011 t.o.m. mars 2013).

Bakgrundsbeskrivning

Avhandlingens material

Utbildningsunderlag (utbildning via
extern konsult på avdelningen).
Klinikens årsbokslut (för år 2006 tom
2011).

5 leanmöten på 30 minuter samt
fotodokumentation från avdelningen.

24 intervjuer med 22 respondenter:
4 på chefsnivå (verksamhetschef,
enhetschef, chefsjuksköterska och
biträdande chefsjuksköterska)
3 läkare (varav en överläkare och två
underläkare)
6 undersköterskor
5 sjuksköterskor
1 sjukgymnast
2 arbetsterapeuter
Uppföljning:
1 biträdande chefsjuksköterska
1 nuvarande chefsjuksköterska

Fallet akutgeriatrisk vård (Intervjuer
och observationer genomfördes under
perioden maj 2012 t.o.m. februari
2013).

Tabell 4.1: Sammanställning av mitt material.
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Insamling av material
För att finna svar på hur det går till när Lean översätts till patientnära praktik
samt vilka översättare och arenor som är viktiga i den patientnära
översättningsprocessen och hur Lean kommer till uttryck i praktiken baseras
studien på kvalitativ metod med fokus på intervjuer, observationer och
textmaterial. Att kombinera dessa insamlingsmetoder var en förutsättning för
att finna svar på mina frågor, det vill säga att både kartlägga Lean som idé och
att studera det sätt på vilket Lean har översatts till patientnära praktik. Jag
valde kvalitativ metod med anledning av att jag var nyfiken på individens
upplevelse och bild av fenomenet Lean. Jag ville samtala med personer på
fältet samt delta vid konferenser och ta del av litteratur. Utifrån detta ville jag
öka min förståelse och fördjupa min kunskap kring Lean och det sätt på vilket
Lean hade översatts. Jag ville komma nära empirin och finna essensen i det
jag hade för avsikt att studera (Corbin och Strauss, 2008).
Kvalitativ och kvantitativ metod skiljer sig åt på ett antal punkter (Bryman,
1997; Holme och Solvang, 1991; Patel och Tebelius, 1987). En av dessa är
relationen mellan forskare och subjekt. Inom kvantitativ forskning kan
relationen ses som distanserad och inom kvalitativ forskning som nära, och
det var denna närhet jag önskade åstadkomma. Vidare kan relationen mellan
teori/begrepp och forskning inom kvantitativ forskning baseras på i förväg
uppsatta hypoteser medan det, inom kvalitativ forskning, är något som växer
fram efterhand. Holme och Solvang (1991) beskriver en huvudsaklig skillnad
mellan kvalitativ och kvantitativ metod och menar att ”kvalitativa studier
präglas av flexibilitet, kvantitativa av strukturering” (Holme och Solvang,
1991:80)

Att lyssna
Jag har intervjuat personer inom ramen för alla faser i materialinsamlingen
och vid alla intervjuer har jag använt en intervjuguide med frågor indelade i
olika teman (se bilaga 1 och 2). Frågorna i intervjuguiden anpassades något
beroende på vilken yrkeskategori eller befattning respondenten tillhörde. En
intervju kan struktureras på olika sätt och jag valde att utgå ifrån vissa
standardiserade frågor i syfte att kunna jämföra svaren med övriga
respondenter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). Frågorna delades upp i
tre teman: bakgrund, delaktighet/genomförande och utfall. Syftet med detta
var att intervjun skulle följa de olika processtegen, det vill säga syftet med
införandet av Lean, hur införandet gick till och slutligen resultatet av
införandet. Detta följer även det översättningsteoretiska perspektiv som jag
baserar min avhandling på, det vill säga att skapa möjlighet att följa en
översättningsprocess över tid. Jag utgick ifrån de frågor som jag hade
formulerat i intervjuguiden men försökte även ha en öppen dialog och skapa
möjlighet för respondenten att prata fritt. Jag önskade se intervjun som en plats
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för skapande av berättelser och som en interaktion mellan mig som forskare
och intervjupersonen (Czarniawska, 2014). Detta visar på en av styrkorna i
den kvalitativa intervjun, det vill säga att situationen liknar ett vanligt samtal
om än med tematiska ramar (Holme och Solvang, 1991). Jag erbjöd alla
respondenter möjlighet att återkomma till mig efter genomförd intervju vid
eventuella frågor, funderingar eller tillägg och erbjöd även möjligheten att läsa
den transkriberade intervjun.
Intervjuerna med respondenterna i förstudien genomfördes via telefon och
sammanfattades i ett excelark. Vid intervjuerna med nationella idébärare låg
fokus på deras verksamhet och hur de arbetade och verkade i spridningen av
Lean. De frågor som jag ställde handlade om hur de definierade Lean samt
vilka aktiviteter de genomförde och erbjöd sina medlemmar/intressenter i
form av konferenser, utbildningar, seminarier, nätverk samt vilket material i
form av böcker, rapporter etc. som distribueras. Frågorna formulerades utifrån
respondentens profil, det vill säga om respondenten kom från ett
konsultföretag, en sjukvårdsorganisation eller en intresseorganisation vilket
innebar att frågorna skiljde sig åt något. Efter genomförd intervju blev varje
respondent inom gruppen nationella idébärare/arenor ombedd att rita upp en
nätverkskarta för att på så sätt förmedla den bild de hade av vilka
individer/organisationer som existerade runt deras verksamhet. Även detta
följer mitt översättningsteoretiska perspektiv som jag baserar min avhandling
på, det vill säga att synliggöra kedjan av idébärare för att genom den följa det
sätt på vilket Lean har översatts. Vidare ledde det till ytterligare personer att
intervjua och genom det utöka min egen kartläggning genom ett så kallat
”snöbollsurval” (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:43). En risk med
denna typ av urval är att de personer jag fick tips om att intervjua kände
varandra och därigenom hade liknande erfarenheter och synsätt. Det vill säga
att materialet inte blir tillräckligt allsidigt. Jag märkte dock att samma
individer och organisationer återkom på flera av de nätverkskartor som de
nationella idébärarna ritade vid intervjuerna vilket stärkte min uppfattning
kring att de mest relevanta respondenterna, vid aktuell tidpunkt, ingick i mitt
urval.
Även intervjufrågorna till medarbetare och chefer vid de två fallstudierna
formulerades beroende på vilken yrkesgrupp de tillhörde varför frågorna kom
att förändras/utvecklas under processens gång. Frågorna berörde bland annat
intervjupersonernas beskrivning av Lean samt syftet och beslutet att införa
Lean. Vidare berörde de hur Lean hade förts in i arbetet på avdelningen,
genomförandet av eventuell utbildning, förändringar på avdelningen etc.
Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur Lean hade översatts på
avdelningarna. Alla intervjuer genomfördes vid respondentens arbetsplats,
förutom två där den ena genomfördes över telefon och den andra i en
möteslokal vid en konferensanläggning. Även de intervjuer som gjordes inom
ramen för uppföljningen genomfördes vid respondentens arbetsplats, förutom
en som genomfördes över telefon. De uppföljande intervjuerna bestod av ett
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fåtal öppna frågor som handlade om hur arbetet med Lean hade fortgått efter
det att jag hade genomfört de inledande intervjuerna under åren 2012 och
2013.
Då analys av intervjuer många gånger är en tidskrävande och omständlig
process varvades intervjuer och analys under materialinsamlingen, vilket är
ett vanligt förfarande vid kvalitativa intervjuer (Holme och Solvang, 1991).
Detta innebär att intervjufrågorna har förändrats inom ramen för
materialinsamlingen vilket kan ses som en styrka med kvalitativ metod då
möjlighet skapas att kontinuerligt utveckla och förfina intervjufrågorna. Att
varva intervjuer och analys var även en hjälp för att avgöra när mättnad hade
uppnåtts (Ahrne och Svensson, 2011). En styrka i kvalitativ metod är
närkontakten med respondenterna vilket möjliggör ökad förståelse för sociala
processer och enskilda livssituationer. En fördel med kvalitativa intervjuer, i
jämförelse med standardiserade frågeformulär, är möjligheten att anpassa
frågorna och i vilken ordning de ställs under processens gång. Metoden har
således utvecklats parallellt med processen att samla in material. Närhet till
respondenterna kan dock även innebära att respondenten kan ge svar som den
tror att jag som forskare vill höra. För att minska denna risk undvek jag att
ställa ledande frågor. Genom att intervjua flera personer från samma
yrkesgrupp ökade även möjlighet att skapa en rikare och så ”sann” bild av
verksamheten som möjligt.

Att se
Inom ramen för kartläggningen av nationella idébärare/arenor samt vid
fallstudierna har jag observerat möten, seminarier och konferenser. Vidare har
jag fotograferat valda platser på avdelningarna för att underlätta beskrivningen
av verksamheterna. Val av möte att observera vid mina två fallstudier gjordes
med anledning av att dessa specifika möten hade tillkommit på avdelningarna
i och med införandet av Lean samt att det lyftes fram som en relevant aktivitet
vid intervjuer med medarbetarna på respektive avdelning.
Observation kan delas in i olika typer, bland annat dold/öppen och
deltagande/passiv observation och om den sker på deltid eller heltid (Lalander,
2011). Den typ av observation som jag genomförde inom ramen för
fallstudierna kan definieras som öppen, deltagande och på deltid. Jag
informerade med andra ord respektive avdelning om att jag hade för avsikt att
vistas i verksamheten och delta vid ett antal möten. Jag satte även upp skriftlig
information om mig själv och min studie i personalrummet vid respektive
avdelning (se bilaga 3 för exempel). Vidare kan mina observationer definieras
som deltagande då jag vistades på avdelningen och framförallt deltog vid
möten (Czarniawska, 2014).
Vid mina observationer av konferenser framgick det ganska tydligt hur
denna typ av arena kan fungera som forum för att sprida konsultföretagens
bild av Lean. Detta kan exemplifieras av konferensen ”Lean Healthcare” där
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konsulter höll i workshops vilket innebar en viktig kanal vad gäller
marknadsföring. Stämningen vid de konferenser som jag observerade var
mycket positiv och intrycket var att majoriteten av deltagarna var övertygade
”leanentusiaster”.
Vid observation av möten vid de två studerade avdelningarna så satt eller
stod jag med i möteslokalen. Detta möjliggjorde observation av vad som
hände strax innan, under och strax efter mötet. Då jag använde en diktafon för
ljudupptagning vid observationstillfällena fångades även det småprat som
förekom bland medarbetarna i personalgruppen. Allt småprat handlade ej
specifikt om Lean men det kunde exempelvis handla om något som hade
behandlats vid mötet och som två medarbetare fortsatte att samtala om efter
det att mötet var avslutat.

Att läsa
Förutom intervjuer och observationer har jag även samlat in textmaterial inom
ramen för alla fyra faser. Textmaterialet har jag samlat in från hemsidor,
uppsatser, avhandlingar, böcker, artiklar, konferensbeskrivningar,
utbildningsmaterial och årsrapporter. Jag har laddat ned relevant material som
berörde Lean från de verksamheter där jag har genomfört intervjuer.
Jag har genom texter försökt spåra Lean som originalidé och därefter följt
den väg Lean har tagit till Sverige. Den bild som har målats upp kring Lean
och de aktörer i Sverige och i andra länder har sedan legat till grund för den
bakgrundsbeskrivning som presenterades i kapitel tre. Där presenteras bland
annat en nätverkskarta för att på så sätt visa kopplingen mellan olika aktörer.
Att presentera aktörer genom ett nätverk skapar även möjlighet att synliggöra
idébärare och hur Lean har översatts över tid samt mellan länder och
verksamheter.

Bearbetning och analys av material
Materialinsamling och analys har pågått parallellt under avhandlingsarbetet.
Utifrån Glaser och Strauss (1967) termer kan detta beskrivas som grundad
teori, det vill säga att insamling, klassificering och tolkning av material sker
samtidigt. Med andra ord att analys av material bör ske så snart som möjligt
och att kontinuerligt dra lärdom av insamlat material inför nästa besök på
fältet. Jag har i mitt arbete inspirerats av grundad teori i sättet att kategorisera
och analysera data. Utifrån min teoretiska referensram har jag sedan
reflekterat kring de resultat som framkommit. Användandet av valda teorier
beskriver Lind (2014:95) med termen ”analysstrategi”, det vill säga samspelet
mellan en undersöknings teoretiska och empiriska delar. Det sätt på vilket jag
har dragit slutsatser kan beskrivas som en abduktiv analysstrategi. Det innebär
att teorianknytning har genomförts parallellt och integrerat med
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materialinsamlingen. Abduktion är vanligt inom fallstudiebaserade
undersökningar och kan beskrivas som att både det empiriska
tillämpningsområdet och teorin justeras och förfinas successivt under
processens gång (Alvesson och Sköldberg, 1994).
Jag har kontinuerligt återvänt till och bearbetat mitt material. Alla
intervjuer som jag gjorde med nationella aktörer samt med respondenter vid
de två fallstudierna (inklusive uppföljningen) spelades in och transkriberades,
helt eller delvis, inför analysen. Några respondenter har jag kontaktat en andra
gång för kortare avstämning. Jag har skrivit ut och läst igenom allt
transkriberat material (totalt 571 sidor, inklusive de uppföljande intervjuerna)
och markerat relevanta citat och/eller områden. Dessa områden har jag sedan
klippt in i ett excel-ark och kategoriserat utifrån de olika temana (bakgrund,
delaktighet/genomförande och utfall) för att skapa en överblick. Mina
fallbeskrivningar har jag sedan valt att bygga upp utifrån dessa tre teman.
Inom ramen för uppföljningen fick de två respondenterna (det vill säga
chefsjuksköterskan i fallet planerad vård och den person som var biträdande
chefsjuksköterska i det akutgeriatriska fallet då jag genomförde de inledande
intervjuerna) läsa igenom mina fallbeskrivningar för att komma med
förtydliganden eller kommentarer samt säkerställa beskrivningen av
verksamheten. Fallbeskrivningarna har även lästs igenom av representanter
från de konsultföretag som verkade vid utbildningen och införandet av Lean
vid de två avdelningarna och de har därigenom givits möjlighet att komma
med kommentarer.
Vid alla observationstillfällen skrev jag fältanteckningar och/eller använde
en diktafon för ljudupptagning vilket hade stor betydelse för mitt analysarbete
och vid beskrivningen av verksamheterna. Jag hade även med mig en kamera
och tog bilder av utvalda områden på respektive avdelning. Vissa av dessa
bilder presenteras i fallbeskrivningarna (kapitel fem och sex) för att på så sätt
skapa en ökad förståelse för verksamheten. Om det har förekommit
personnamn eller namn på sjukhus/avdelning på bilderna så har dessa
redigerats bort i syfte att avidentifiera mitt material. Det samma gäller vid
presentation av citat där enbart respondentens yrkeskategori anges samt när
intervjun genomfördes.
Allt skriftligt material om nationella och internationella idébärare och om
fallstudierna har jag laddat hem och läst igenom. Bakgrundbeskrivningen och
de två fallbeskrivningarna har författats parallellt. Fallet planerad vård (kapitel
fem) presenteras först av de två fallstudierna, trots att intervjuer och
observationer i praktiken inleddes i fallet akutgeriatrisk vård (kapitel sex).
Anledningen till detta är att planerad vård kan vara något lättare att förstå som
läsare varför jag ansåg det mer läsarvänligt att presentera det först.
I analysen av mitt material har jag utgått ifrån begreppen värde och flöde,
det vill säga de begrepp som enligt min tolkning lägger fokus på patienten och
arbetsprocessen och utgör kärnan i Lean som originalidé. Utifrån ett
översättningsteoretiskt perspektiv har jag synliggjort hur dessa begrepp har
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översatts i sjukvårdens praktik (se kapitel sju). Som analytiska verktyg har jag
framförallt använt Røviks (2008) översättningsregler (kopiering, addering,
subtrahering och omvandling) för att genom dem visa hur Lean har översatts
i praktiken, det vill säga objektet för översättningen. Vidare har jag synliggjort
de patientnära översättare och arenor som deltar i översättningsprocessen.
Som analytiska verktyg har jag använt Sahlin-Andersson och Engwalls
(2002a) resonemang kring idébärare samt översättare i termer av interna
konsulter (Andersen och Røvik, 2015), interna förändringsagenter (Røvik,
2008) och hybridprofessioner (Blomgren och Waks, 2015) samt Røviks (2000
och 2008) beskrivning av översättningsarenor (det vill säga externa
utvecklingsarenor och interna utvecklingsenheter). Vidare använder jag bland
annat Kelloggs (2009) resonemang om relationsutrymmen (”relational
spaces”) samt begreppet småprat (Gustafsson, 1994; Ekman, 1999; Karrbom
Gustavsson, 2005) för att beskriva patientnära arenorna och vad som sker på
dem samt hur småprat mellan de patientnära översättarna kan vara uttryck för
en spridningsform i översättningsprocessen. Jag har återkommit till mitt
intervjumaterial vid ett flertal tillfällen, både text- och ljudfiler, för att genom
det förfina min analys utifrån valda begrepp. I kapitel sju presenteras såväl
analys som slutsatser. I kapitel åtta presenteras den uppföljning som jag
genomförde med representanter från de två studerade avdelningarna, det vill
säga cirka sex till sju år efter de inledande intervjuerna. Syftet med detta
kapitel är att ge en bild av vad som hände vid avdelningarna och det sätt på
vilket avdelningarnas arbete med Lean har utvecklats över tid. I kapitel åtta
presenteras empiri, analys och ytterligare en slutsats. Avslutningsvis, i kapitel
nio, besvaras mina frågeställningar utifrån de slutsatser som presenteras i
kapitel sju och åtta.
I detta kapitel har jag redogjort för hur jag har gått tillväga vid insamling
och bearbetning av mitt material. I nästkommande två kapitel (kapitel fem och
sex) beskriver jag mina två fallstudier.
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Kapitel 5. Fallet planerad vård

Kl. 07:00 kommer Karin 39 år till avdelningen. Hon är här idag för att få en
besvärande gallblåsa bortopererad men är frisk i övrigt. Vid
inskrivningssamtalet för två veckor sedan fick hon all information hon
behövde inför operationsdagen, vilka förberedelser hon behövde genomföra
innan operation vad gäller duschning, mat och dryck samt vad hon skulle tänka
på efter ingreppet. Hon fick även veta att hon inte behövde anmäla sig i
sjukhusets reception utan kunde komma direkt till avdelningen dagen för
operation. Eftersom operationen är planerad har hon tagit ledigt från sitt arbete
och ordnat med skjuts till och från sjukhuset. På avdelningen blir hon tilldelad
en säng, förbereds och får byta om inför ingreppet. Kl. 10:30, en halvtimme
innan operationen, får hon information om att det snart är dags och en
undersköterska förflyttar henne sedan en våning upp till operationssalen. Där
väntar operationsteamet som består av kirurg, narkosläkare, narkossköterska,
operationssköterska och undersköterska. Efter ingreppet flyttas Karin till
uppvakningsenheten och därefter tillbaka till avdelningen där sköterskorna
kontrollerar puls och blodtryck. Dagen efter träffar hon den kirurg som
opererade henne för avstämning av Karins värden och om inga komplikationer
har uppstått blir hon därefter utskriven.

Den första fallstudien jag önskar presentera utspelade sig på en avdelning som
utförde planerad vård inom områdena kirurgi, urologi, ortopedi och
gynekologi. Texten ovan är ett exemplifierande typfall som avser att ge en
bild av verksamheten och dess patienter. Avdelningen var belägen på ett
offentligt finansierat sjukhus. Sjukhuset hade öppet dygnet runt, med elva
vårdavdelningar, sju mottagningar och ca 1000 anställda. Rent geografiskt var
sjukhuset beläget i en kommun där såväl annan offentlig verksamhet som
företag arbetade enligt Lean, alternativt drev projekt kring Lean. Vid intervjun
med sjukhusets Lean-ambassadör framkom att vissa personer på sjukhuset var
gifta/sambor med personer som arbetade på företag inom exempelvis
bilindustrin som valt att införa Lean.
Här är folk gifta med varandra och det är lite så här att ganska många har
gubbar på (annat företag, min anm.), så kontakten ligger där också som inte är
den formella kontakten. För det hör jag många som ’ja men min gubbe jobbar
på (annat företag, min anm.) och de har gjort så här och så här’ (Leanambassadör, 130625).
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Sjukhuset beslutar att införa Lean
Under 2009 påbörjades planering för utveckling och förändring med fokus på
Lean där målsättningen var att ”effektivisera vårdflöden med patientens behov
i fokus”. Syftet med att införa Lean på sjukhuset var att med ett tydligt verktyg
förbättra flödet och öka kvaliteten, det vill säga att se över patientens väg
igenom hela processen och se till att det gick så smidigt som möjligt. Den
chefsjuksköterska som arbetade på avdelningen vid införandet av Lean
menade att Lean även handlade om samarbete och att alla medarbetare som
var inblandade i ett specifikt flöde skulle vara med i processarbetet (Tidigare
chefsjuksköterska, 130830). Eftersom den vård som bedrevs på den studerade
avdelningen var planerad för i övrigt friska patienter var samordning med
andra vårdgivare inte aktuellt. Det patientflöde som beskrivs här gällde
således det som ägde rum inom sjukhuset, det vill säga från
operationsplaneringens början till att patienterna lämnade avdelningen och allt
som skedde i förhållande till denna process, med andra ord information mellan
olika yrkesgrupper, provtagning, omvårdnad, förflyttningar etc.
Under hösten 2010 startades införandet av Lean. Utbildning av personer i
ledningsposition (biträdande chefer, sektionsansvariga och styrelsen)
genomfördes och sjukhuset bjöd in föreläsare för att skapa kunskap och
inspiration hos medarbetarna. Sjukhuset anlitade även ett konsultföretag som
skulle bistå vid införandet av Lean vilket bland annat innebar några dagars
utbildning (4-5 eftermiddagar) samt att ett antal medarbetare fick spela ett så
kallat leanspel. Leanspelet gick i stort sett ut på att med legoklossar simulera
ett patientflöde, det vill säga från det att patienten kom till sjukhuset till att
den blev utskriven, för att på så sätt synliggöra eventuellt onödiga aktiviteter
i processen och därigenom effektivisera flödet. En läkare menade att genom
spelet blev det ”jättetydligt hur fel det kan vara om man inte har koll på hela
processen, utan bara fokuserar på sitt, så att det är ett jättebra sätt, tycker jag,
att man kanske förstår vad man vill uppnå med Lean” (Läkare, ortoped,
131114). Representanter från sjukhuset genomförde även studiebesök på
andra sjukhus och på företag i andra branscher, bland annat inom bilindustrin.
Sjukhuschefen ansåg att bilindustrin:
…har samma utmaning som vi egentligen. För de har ingenjörer som vill
mycket och där alla har briljanta idéer, hur motorer skall utvecklas och hur
bilarna ska se spejsade ut och sådär. Och det måste man ju bejaka precis som
vi måste bejaka att våra läkare vill utvecklas och testa nya mediciner och sätt
att göra saker, samtidigt måste vi få sjukhuset att gå i en viss linje så att de
produkter vi tillhandahåller eller tjänster, är sådant som efterfrågas. På samma
sätt som bilindustrin inte kan bygga bilar som ingen vill köpa (Sjukhuschef,
131002).
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Parallellt med införandet av Lean övergick sjukhuset från klinikorienterade
till process- och resursorienterade verksamhetsområden i matrisform som ett
sätt att skapa flexibilitet inom verksamheten. I detta arbete identifierades tio
patientflöden där fyra inledande ”pilotutrullningar” (operationsprocessen,
processerna för akutmottagningen, neuro-psykiatriska utredningar för barn
samt gynekologiska operationer) genomfördes med start hösten 2010 samt ett
samverkansprojekt mellan sjukhuset och kommunen. Beslutet att rikta in sig
mot vissa processer fattades i syfte att dels få effekt på processerna dels sprida
kunskapen internt. Med ”utrullning” menade sjukhuschefen att arbetet inte
skulle ses som ett avgränsat projekt utan att ”den kommer rulla hela tiden för
det är de här ständiga förbättringarna och det går alltid att skruva lite till och
att vi har två uppgifter – att göra jobbet och utveckla jobbet. Men det är också
en kulturresa som är ganska utmanande” /…/ ”För mig händer det inget efter
Lean … det är därför jag använder utrullning för jag vill inte säga leanprojekt”
(Sjukhuschef, 131002).
Den övergripande bilden av Lean på sjukhuset var att det handlade om ett
förhållningssätt och verktyg till att kontinuerligt förbättra verksamheten.
Dessutom skulle leanprinciper och värderingsmodeller verka som stöd i
arbetet med sjukhusets värdegrund, chefs- och medarbetarskap,
bemötandefrågor samt kvalitets- och miljöledning (sjukhusinternt
informationsmaterial angående Lean). I syfte att arbeta med sjukhusets
satsning på Lean anställdes en Lean-ambassadör vars roll var att övergripande
utgöra länken mellan praktik och värdegrund samt stödja avdelningarna i
deras arbete med Lean. För att få kunskap och förståelse för Lean hade denna
person läst en kurs om Lean (7,5 högskolepoäng) vid Luleå tekniska
universitet. Lean-ambassadören hade tidigare haft en tjänst som chef över den
paramedicinska enheten, det vill säga alla arbetsterapeuter, sjukgymnaster,
logopeder, kuratorer, psykologer och dietister som verkade över hela
sjukhuset. I och med den erfarenheten hade denna person fått inblick i större
delen av sjukhuset vilket var en fördel i den nya rollen.
Den chefsjuksköterska som arbetade på den studerade avdelningen vid
införandet av Lean beskrev att sjukhusledningen var drivande i beslutet att
införa Lean och att de, i dialog med konsultföretaget, även beslutade vilka
processer/patientflöden man skulle arbeta med specifikt. Inspiration till
införandet kom från andra sjukhus och organisationer som hade visat prov på
och informerat om framgångsrikt leanarbete. Inspiration kom även via
inbjudna motivationsföreläsare samt via sjukhuschefen som hade erfarenhet
av Lean från andra sjukhus (Tidigare chefsjuksköterska, 130830).
Sjukhuset hade inte tagit fram några specifika mått för att kvantitativt visa
vad satsningen på Lean hade bidragit till då sjukhuschefen menade att
orsakssambandet kunde vara svårt att påvisa och sa att:
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…vi försökte ta fram mått och tittade på en hel del saker, men det är svårt att
visa. Däremot tycker vi oss kunna se att det som har hänt på operation är att vi
har kunnat minska resurserna där, det vill säga antal operationsdagar och antal
operationssalar och ändå producera lika mycket operationer och lika mycket
operationsminuter. På akuten gjorde vi en affärsplan för hur akuten skulle växa
till över tid för vi insåg att akuten är ett viktigt annonsfönster för sjukhuset.
Det är det som drar in, genererar patienter och vad är det viktigaste, vad vill
patienterna ha? Jo, förutom ett bra resultat så vill de ha snabb tillgänglighet
och vänligt bemötande. Hur får vi en snabb eller hög tillgänglighet, en snabb
hantering? Vi trodde att det var att anställa akutläkare. Så vi har anställt tre
stycken. Ett år i taget ökade vi med akutläkare, vi har genomfört
leanifieringsarbete, vi har gjort massor med saker och så har vi ändrat
arbetssätten där nere och vi har ökat intaget till akuten med åtta procent, sju
procent och i år hittills fyra procent. Så det har varit en rejäl ökning av tillflödet
(Sjukhuschef, 131002).

Sjukhuschefen menade att det hade skett en förändring, men exakt vad den
berodde på var svårare att utläsa eller att avgränsa en specifik insats med ett
specifikt resultat.
Sjukhuset hade som ambition att under hösten 2013 starta en intern blogg
för att genom den informera om utfört, pågående och planerat arbete med
Lean. Planen var även att sjukhusets Lean-ambassadör skulle genomföra en
intern ledarutbildning för bland annat ledningsgrupp och linjechefer för att
genom den ”träna tränarna”.
Till en början möttes Lean med en viss skepsis från medarbetarna då många
hade arbetat länge inom vården generellt och hade sett förbättringsprojekt
komma och gå, en reaktion som ledningen mötte med vidare information på
olika sätt via möten, samtal etc. om Lean.
Så att många (sade, min anm.) ”vadå Lean och Japan och bilindustrin?”
Vårdpersonal har fullt upp med att vårda och sen kommer ledningen med
information, man hinner inte ens läsa sin mail, och samtidigt måste man vara
insatt, det var en viss irritation att ”ja, ja, ja, vi hinner inte med det där med
Lean nu”, så att det var ett arbete för ledningen att få alla med på tåget det kan
jag säga (Tidigare chefsjuksköterska, 130830).

En anledning till att Lean möttes med viss skepsis kunde bero på att ”Leanbegrepp” som ”ständiga förbättringar” kunde uppfattas som provocerande då
detta inte var något nytt inom sjukvården utan istället något som sjukvården
alltid hade arbetet efter och som ingick i medarbetarnas arbetsuppgifter (Leanambassadör, 130613). Vidare reagerade vissa medarbetare (framförallt
läkarkåren enligt sjukhuschefen) på ord som produktion och standard vilket
ledde till att i stället definiera standard som ”överenskommelse” och
produktion som ”flöde” vid införandet av Lean, vilket var ord som upplevdes
som mindre laddade. Men beslutet att införa Lean upplevdes även som positivt
och en läkare menade att:
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Jag var familjär med begreppet. Man pratade om Lean production redan på
(annat sjukhus, min anm.) när jag arbetade där fram till 2007 och redan före
dess hörde jag talas om leanmodellen. Det gäller väl min egen allmänbildning,
att hänga med i dagspress och annan verksamhet och rent privat så umgås jag
mycket med ekonomer så det var en verksamhet som kom från Toyota och
implementerats i större skala först inom bilindustrin, japansk bilindustri. Jag
hade en positiv inställning redan från början när det presenterades här (Läkare,
kirurg, 131114).

Samma läkare menade vidare att:
Dessutom är jag gift med en ekonom och umgås mest med ekonomer och
tycker att man kan driva sjukvård mer affärsmässigt. … Om vi kan göra det
mer affärsmässigt i den bemärkelsen att vi gör det effektivare så är jag den
första att rösta för det. Så jag tycker absolut att vi ska prova Lean (Läkare,
kirurg, 131114).

Avdelningen
Den studerade avdelningen var en kortvårdsavdelning som tog emot och
behandlade patienter inom kirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi. Vid
tidpunkten för min studie hade avdelningen 20 vårdplatser och bedrev vård
dygnet runt, måndag till och med fredag. På avdelningen arbetade 24
medarbetare där hälften var sjuksköterskor och hälften undersköterskor. De
läkare som behandlade patienterna på avdelningen tillhörde ett och samma
verksamhetsområde och satt tillsammans i en egen korridor avskilt från
avdelningen.
Under morgon/förmiddag tjänstgjorde tre undersköterskor och tre
sjuksköterskor på avdelningen, på eftermiddagen var två personer från varje
yrkesgrupp på plats och under natten fanns en undersköterska och en
sjuksköterska på avdelningen. Operatören (den läkaren som hade utfört
operationen) besökte avdelningen för att träffa ”sin” patient och följa upp efter
operationen. Om behov uppstod fanns sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
kuratorer och dietister att tillgå. Då avdelningen var inriktad mot planerad vård
var ofta kontakt med exempelvis en arbetsterapeut upprättad redan innan
operation och eventuella anpassningar i hemmet hade redan åtgärdats.
Den huvudsakliga vården som bedrevs på avdelningen var elektiv
(planerad) där patienten skrevs in på avdelningen via remiss. En något
förenklad beskrivning av patientens väg genom sjukhuset kunde se ut på
följande sätt: Efter inskrivning och besök hos läkare operationsplanerades
patienten och genomgick obligatoriska undersökningar inför operation
(exempelvis EKG, blodprovstagning etc.). Vid dag för operation anlände
patienten till avdelningen och blev mottagen av sköterska som stämde av
namn och legitimation. Patienten hade då, om allt hade gått som planerat,
genomgått alla undersökningar och fick vänta på sin tur för operation. Efter
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operationen flyttades patienten till uppvakningsavdelningen och sedan
därifrån tillbaka till avdelningen där patienten fick eftervård den tid han/hon
behövde för att därefter skrivas ut. Majoriteten av de patienter som skrevs in
på avdelningen var i behov av ”enklare” kirurgi, exempelvis operation av
gallsten, men var i övrigt friska. Patienten kom frisk (det vill säga frisk i
övrigt), opererades och lämnade sjukhuset frisk. Givetvis är denna bild en
generalisering och även patienter som föll utanför bilden skrevs in på
avdelningen. Den för avdelningen typiska patienten var i 30- till 50-årsåldern
och hade varit i kontakt med vården ett par gånger tidigare. Patienten kom till
avdelningen, hade genomfört sina förberedelser (duschning etc.) inför
operation, blev opererad och ringde sen själv sina anhöriga.
”Standardpatienten är en medelålders arbetande som har en gallsten som skall
opereras bort eller ett ljumskbråck som besvärar, som man opererar enligt
planering och åker hem och är på jobbet inom en vecka” (Sjuksköterska,
130904). En förenklad skiss av patientens flöde och aktiviteter i processen
kunde se ut som bild 5.1 nedan.

Operation

Operationsdag, patienten
kommer till avdelningen kl.
07:00. Preoperativ
behandling på avdelningen.

Uppvakningsavdelningen

Postoperativ behandling på
avdelningen.
Operatören besöker patienten
och färdigställer
utskrivningen.

Inskrivning

Dag 1
Patienten kommer till
avdelningen för
operation.

Dag 2
Patienten lämnar
avdelningen, sker oftast
dagen efter operationen.

Bild 5.1: Förenklad skiss av patientens flöde.

Nedan visas den bild som medarbetarna vid avdelningen tog fram för att visa
patientens väg genom sjukhuset, från inskrivning till utskrivning. Det är även
den bilden som har legat till grund för bild 5.1 ovan.
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Bild 5.2: Patientens väg genom sjukhuset, från inskrivning till utskrivning.

Sjuksköterskorna på avdelningen tjänstgjorde på inskrivningsmottagningen
var sjunde vecka där intervjuer med patienterna genomfördes efter att beslut
om operation hade fattats. Vid intervjun ställdes frågor gällande fallrisk,
trycksårsrisk, längd, vikt etc. och vid detta möte förbereddes patienterna på
vad de hade att vänta sig på operationsdagen, vad de skulle ha med sig, hur de
skulle bete sig hemma vad gällde dusch, fastande, mediciner etc. Man gick
även igenom vilka prover som skulle tas innan så att så mycket som möjligt
var klart då patienten kom till avdelningen på operationsdagens morgon kl.
07:00 för att vänta på sin tur för operation. Alla patienter blev ombedda att
komma till avdelningen kl. 07:00 på operationsdagen, trots att det ej på
förhand gick att ge en exakt tid då operationen skulle starta.
De flesta kommer kl. 07:00 på morgonen och det är mest för att man vill att
alla ska vara här när operationsteamet börjar. För är det så att det är någon som
blir struken så kan man snabbt ta nästa. För annars blir det ett glapp och vi ska
vänta in någon som ska komma kl. 10:00 och nästa kommer kl. 11:00. Och sen
kan det vara så att när man kommer så måste man ta något blodprov eller en
EKG eller något sådant och då tar det alltid tid innan man får svar på allting,
då är det bättre att de är här i tid. Men det är många patienter som tror att de
skall komma in kl. 07:00 och bli opererade då. De förstår inte att de kan få
vänta till fyra på eftermiddagen om de har riktig otur. Det är ju jättetråkigt när
det blir så. Men det brukar vi försöka tala om för dem ”att det är bra att du är
här nu, men du kommer att behöva vänta” (Undersköterska, 130910).

En exakt starttid för operationen gick således inte alltid att bestämma på
förhand vilket bland annat berodde på att föregående operation kunde dra ut
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på tiden eller att patienten ej var på plats på avdelningen dagen för operation
varför någon annans operation tidigarelades.
Vanligtvis planerades operationen in två veckor efter inskrivningssamtalet
vilket ofta innebar att den sjuksköterska som träffade patienten på
inskrivningsmottagningen var densamma som tog emot patienten på
avdelningen. På operationsdagen behövde patienten inte anmäla sig i
receptionen vid huvudentrén utan kunde gå direkt till avdelningen där han/hon
togs emot och fick uppföljande frågor gällande duschning, mat, mediciner
samt avstämning att alla prover var tagna. Avdelningen tog hand om den
preoperativa och den postoperativa behandlingen, det vill säga inskrivning etc.
innan operationen, transport till operationen, och hämtning på
uppvakningsavdelningen efter operationen då avdelningen ansvarade för att
stämma av att patienten åt, gick på toaletten, kunde komma upp ur sängen och
ordnade även med smärtlindring. En undersköterska på avdelningen
ansvarade för att en gång i veckan beställa materiel som hade tagit slut eller
var på väg att ta slut i förrådet och det fanns även ett anteckningsblock där
andra medarbetare på avdelningen kunde skriva upp sådant som den ansvariga
undersköterskan skulle beställa. Om ansvarig person inte var på plats tog
någon annan på avdelningen över den uppgiften just den veckan, men oftast
var det samma person som ombesörjde beställningarna. Det som vanligtvis
användes vid exempelvis såromläggning låg strategiskt placerat i förrådet så
att det skulle vara smidigt och effektivt att plocka med sig det man behövde
till patienten. Vad gällde utskrivning så ägde den rum måndag till och med
fredag under hela dygnet och de flesta patienter gick hem dagen efter
operation. Utskrivning kunde även ske nattetid beroende på patient och
operation.
Då är det inte för att vi vill att de ska gå hem utan då är det för att de vill gå
hem. Oftast är det gyn eller några akuta grejer. De måste göra en skrapning
eller något sådant och sen när det är klart så mår de bra igen och då vill de inte
ligga kvar utan då vill de gå hem. Och då sker det mitt på natten eller sent på
kvällen (Undersköterska, 130910).

Vid utskrivning besökte den ansvarige läkaren patienten och det var även den
läkaren som rondade patienten varför det på avdelningen kunde finnas ett
större antal läkare som alla ansvarade för sin/sina patienter. ”På avdelningen
är vi ett team, då jobbar vi med sjuksköterska, men kanske inte med
undersköterskan i lika stor grad” (Läkare, ortoped, 131114). Om ingreppet
blev större än planerat och patienten behövde stanna kvar på sjukhuset över
helgen flyttades han/hon till en annan avdelning, något som dock sällan
inträffade. Sjuksköterskornas roll kunde beskrivas som ”ett språkrör mellan
patient och läkare” (Sjuksköterska, 130904), vilket en av undersköterskorna
beskrev på följande sätt:
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De (läkarna, min anm.) pratar bara med sköterskan. Så läkaren frågar
sköterskan hur patienten mår och sköterskan frågar mig hur patienten mår för
doktorn vill veta, istället för att doktorn kan fråga mig direkt, ”hur mår
patienten?” (Undersköterska, 130904).

Antalet ingrepp och dess omfattning varierade och operationsavdelningens
kapacitet var begränsad varför en längre operation, exempelvis en
canceroperation eller tjocktarmsoperation som tog mycket tid låste upp en
operationssal en hel dag, men om den typen av operationer inte utfördes fanns
möjlighet att genomföra fler mindre operationer. Då avdelningen utförde
planerad vård var det möjligt att på förhand veta om det skulle genomföras ett
fåtal längre eller flera kortare operationer.

Konsulterna kommer med Lean
Under hösten 2010 påbörjades införandet av Lean på sjukhuset i stort samt på
den studerade avdelningen och beslut fattades att ett konsultföretag skulle
hålla i Lean-utbildningen på sjukhuset. På konsultföretagets hemsida fanns
information om böcker och artiklar som beskrev Lean och företaget
presenterade även ett antal genomförda uppdrag de hade haft inom bland annat
skola, vård och omsorg. Företaget arbetade inom ett flertal branscher och hade
kontor i Sverige, Danmark och Norge samt i Storbritannien, Indien och
Tjeckien.

Lean-utbildningen
Vid införandet av Lean tog inledningsvis chefer och enhetschefer del av
information om Lean, bland annat via de inhyrda konsulterna, och sedan
spreds informationen vidare via enhetschefer till övriga medarbetare på
avdelningsnivå då information om Lean presenterades samt vilka processer
som skulle ses över. De personer som var involverade i de utvalda processerna
(exempelvis personer från operation, anestesi (narkos), vårdplanering etc.)
fick utbildning av konsulterna.
Under 2010 genomförde konsulterna en Lean-utbildning (vid namn ”Lean
Academy”) med såväl ledningsgrupp som med ett antal medarbetare.
Utbildningen genomfördes under fyra heldagar (fördelade under totalt tre
månader) och i form av fyra olika moduler med följande fokus:
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•
•
•
•

Modul 1: introduktion till Lean, teori och praktik
Modul 2: projektmodell och analysverktyg
Modul 3: problemlösningsmetoder
Modul 4: förändringsledning och ständiga förbättringar

Utbildningen inleddes med en genomgång av bakgrunden till Lean och Toyota
Production System (TPS) samt dess ”hus” där principerna inom TPS
synliggjordes (utdrag ur utbildningsmaterialet). De två ”pelarna” i huset
utgjordes av Just-In-Time (JIT), det vill säga ”rätt del, rätt mängd, rätt tid”,
och Jidoka, det vill säga ”gör problem synliga”. Tidigt i utbildningen
presenterades även sjukhusets Lean-hus, se bild 5.3 nedan. Husets olika delar
var: Flöden (det vill säga länka aktiviteter, parallella aktiviteter, pull) och
kvalitet (det vill säga rätt från början, visualisera) vilka utgjorde de två pelarna
i huset. Utjämning (det vill säga jämna ut flödet) och överenskommelser (det
vill säga standardisera) var bottenplattan och ständiga förbättringar (det vill
säga enad målbild) husets tak. I mitten av huset, mellan pelarna, stod respekt
för patienten och medarbetaren. Vidare presenterades visionen för sjukhuset,
vilken innebar maximalt patientvärde, nöjda medarbetare och maximal
lönsamhet.

Enad målbild
Ständiga förbättringar

Länka
aktiviteter

Flöden

Respekt för patienten
och medarbetaren

Kvalitet

Rätt från
början
Visualisera

Parallella
aktiviteter
Pull
Utjämning

Överenskommelser

Jämna ut flödet

Standardisera

Bild 5.3: Sjukhusets Lean-hus (utdrag ur utbildningsmaterialet, kursivt i original).

Deltagarna fick även spela leanspelet. Syftet med detta spel var att påvisa
typiska processproblem, att skapa förståelse för grunden i filosofierna och
principerna i Lean och att använda en enkel metod för systematisk förbättring.
Spelet genomfördes under fyra till fem spelrundor mellan vilka synliggjorda
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förbättringar diskuterades. Den chefsjuksköterska som arbetade på
avdelningen vid införandet av Lean beskrev hur detta spel handlade om att:
…förstå hur man på ett ganska enkelt sätt kan förbättra ett flöde, det är ganska
roligt, man leker helt enkelt, ett flöde, och sen så får man göra det och ta tid
och se hur dåligt det fungerar, och sen får man stanna upp och se vad kan vi
göra bättre, så gör man lite små förändringar så mäter man igen och sen så titta
vad mycket bättre det gick, vad kan vi mer göra och sen så gör vi de
förändringarna och till slut så har vi ett jättebra flöde, och det är ju det Lean
handlar om (Tidigare chefsjuksköterska, 130830).

Under utbildningen gick konsulten även igenom begrepp som
processeffektivitet och menade att det handlade om att jobba smartare, inte att
springa fortare. Vidare påtalades att processerna skulle förbättras så att de blev
säkrare och att tillgängligheten ökade vilket samtidigt gav tid till ytterligare
förbättringar.
Även begrepp som standardisering togs upp under utbildningen, det vill
säga att ”alla tillämpar bästa, kända arbetssätt som ska vara vår standard”
(utdrag ur utbildningsmaterialet). En standard skulle ses som ett normalläge
och inte ett mål eller en drömsituation. Att ha en jämn takt i arbetet menade
konsulten hjälpte till att upprätthålla ett bra normalläge. Ett sätt att uppnå detta
var att inneha ett jämt och balanserat flöde, det vill säga att fördela
arbetsuppgifter så att arbetsbelastningen blev jämn mellan individer och över
tid. Vid utbildningen lyftes 5s fram som ett verktyg för att skapa en
standardiserad arbetsplats, det vill säga att skapa ordning och struktur på
arbetsplatsen. Konsulten menade bland annat att ”Standarder säkerställer att
alla har samma uppfattning om hur arbetsplatsen ska se ut, samt vilka krav
som ställs på medarbetarna” (utdrag ur utbildningsmaterialet).
Vidare belystes även slöserier vilket konsulten beskrev som aktiviteter som
inte tillfogar värde och som kunden inte är beredd att betala för. Slöserier
exemplifierades sedan utifrån ett antal begrepp, som exempelvis
överproduktion, onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser och förflyttningar,
brist på ordning och reda, onödiga transporter, onödiga lager, omarbetningar,
väntetid och ej utnyttjad kunskap. Att eliminera slöserier kunde exempelvis
handla om att ta bort onödiga processer och arbetsmoment, att minimera
sådant som inte tillförde värde och att förebygga väntetid. Konsulten menade
att slöserier kunde ses i relation till värdehöjande aktiviteter, det vill säga
aktiviteter och tid som skapade värde och som kunden var villig att betala för,
och inte värdehöjande, men nödvändiga, det vill säga aktiviteter och tid som
behövdes men som kunden inte var villig att betala för. Under utbildningen
fick deltagarna även träna på att kartlägga och analysera en process och
genomföra en värdeflödesanalys samt en slöserianalys, det vill säga att
synliggöra det som i en process skapade värde respektive slöseri. Värdeflöde
definierades som ”en serie aktiviteter som ett ärende går igenom för att ge
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värde åt kunden (produkt, service, tjänst)” (utdrag ur utbildningsmaterialet).
Värdeflödet pågick från det att kundbehovet uppstod till dess det var uppfyllt.
Slutligen belystes tillämpning av PDCA (Plan, Do, Check, Act) som
visualiserades i form av en cirkel och beskrevs som ett sätt att lösa problem.
Även vikten av att arbeta med ständiga förbättringar betonades vilket
konsulten menade innebär att analysera avvikelser, det vill säga sådant som
inte följde standard, och att eliminera grundorsaken till problemet (utdrag ur
utbildningsmaterialet). Detta förutsatte att alla medarbetare var delaktiga och
engagerade i arbetet. Konsulten menade bland annat att:
I alltför många verksamheter finns det inte tid till förbättringsarbete – det finns
många bra idéer, men inte tid eller fokus på att samla upp, strukturera och
införa dessa ”små skatter” som bara väntar på att tas omhand (utdrag ur
utbildningsmaterialet).

Konsulten menade vidare att det var detta som skilde en organisation som
arbetar med Lean från andra organisationer, nämligen att den hade en kultur
baserad på ständiga förbättringar. Ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar
som belystes under utbildningen var att tillämpa en så kallad standardiserad
förbättringstavla. Konsulten menade att detta gav den bästa kvaliteten, att det
var den mest tidseffektiva metoden, skapade trygghet och gjorde det möjligt
att hitta slöserier i processen. Vid utbildningen presenterades ett förslag på
sjukhusets tavelstruktur och vilka delar och rubriker den skulle bestå av,
såsom en agenda och spelregler för tavelmötet, en aktivitetslista och
störningar/förbättringsförslag samt en lista över genomförda förbättringar.
Konsulten gick även igenom syftet och reglerna kring mötet, exempelvis hur
länge det skulle pågå och att det skulle hållas stående. Slutligen belystes att
prestationsförbättringar inte kom från tavelmötet i sig utan från de handlingar
som kom som följd av mötena varför det var viktigt att diskutera igenom
strukturen kring mötena innan de sattes i bruk.

Hur kommer Lean till uttryck i praktiken?
Vid införandet av Lean besökte chefsjuksköterskan på den studerade
avdelningen andra avdelningar för att inspireras och studera hur Lean kunde
komma till uttryck i praktiken (Undersköterska, 130910). På exempelvis
operationsavdelningen kunde medarbetarna bland annat märka att
operationstiden hade minskat vilket kunde vara ett resultat av att instrument
etc. fanns på plats inför operation så att operatören (den läkaren som utförde
operationen) inte skulle behöva vänta. En åtgärd som genomfördes var bland
annat att sätta upp en bild på väggen som visade vilka instrument som
behövdes för en specifik operation och hur dessa skulle dukas upp så att alla
skulle veta exakt hur det skulle se ut och för att undvika missuppfattningar.
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Detta genomfördes i syfte att alla skulle duka upp instrumenten på samma sätt.
En läkare menade att:
Det ska ju inte upplevas som mer stressigt bara för att man gör mer utan man
ska bara jobba effektivare, eller bättre, och då var tanken att någon annan skulle
duka upp för nästa operation. Då måste man duka upp så att alla känner igen
sig, så här ligger instrumenten, så det var tanken med det, att vi alltid dukar
upp på samma sätt, att de instrumenten ligger här och de ligger där så att det
skulle vara lättare för operationssköterskorna (Läkare, ortoped, 131114).

För att underlätta vid operation flyttades visst materiel in till operationssalen
för att minska spring.
Det vi pratade om under operationsprocessen var att vi gör ju plastikerna på en
sal och att vi då har det materiel som behövs nära tillhands i salen så att man
inte ska springa ut och hämta det varje gång. Förut hade vi proteserna i en
annan del av operationsavdelningen och nu har vi dem på vagnar som vi har
inne i salen. Det tog ganska lång tid att få in proteser förut, nu går det fortare
(Läkare, ortoped, 131114).

Lean berörde således arbetet kring en operation, det vill säga att förbättra och
effektivisera operationsprocessen, och inte själva sättet att utföra en operation
på. Vad gäller operationstillfället menade en läkare att:
Jag opererar på det viset som är säkrast för patienten. Men det finns ett
självändamål i att det går snabbt därför att en lång narkos är en risk för
patienten. Men det får inte vara på bekostnad av kirurgteknisk säkerhetsförlust.
Det är därför jag gör rätt så många studiebesök och tittar när andra opererar.
Men det är en process som har funnits i hela mitt kirurgiska liv, men är väldigt
mycket mer medveten nu. Så terminologin går att tillämpa, men det kommer
inte från själva Lean-utbildningen, utan det tankesättet ligger väldigt nära till
hands bland kirurger, men det är så tydliggjort av Lean att man förstår att vi
kanske ska tänka så också. Är det verkligen meningsfullt att göra ett moment i
den här operationen som vi alltid har gjort för att man gjorde så redan långt
tidigare? Vi kanske bara kan hoppa över det. Och vad händer då? (Läkare,
kirurg, 131114).

Samma läkare menade vidare att Lean handlade om att:
…effektivisera det arbete man gör. Skapa en bättre produktionsapparat. Vad
man nu än producerar. Och många vänder sig mot att man inte kan ”producera”
sjukvård, men jag tycker man kan göra det. /…/ Och Lean är ett sätt att samla
idéer om hur vi kan göra saker och ting effektivare i den bemärkelsen att du
höjer både kvalitet och kvantitet (Läkare, kirurg, 131114).
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Leantavlan och nya mötesplatser
Relativt tidigt i införandet av Lean upprättades en så kallad leantavla på
avdelningen, vilken fanns placerad på expeditionen, det vill säga det rum där
alla yrkesgrupper på avdelningen hade sina arbetsplatser, se bild 5.4 nedan.

Bild 5.4: Avdelningens leantavla (Avdelningsnummer och personnamn
avidentifierade).

En undersköterska menade dock att:
Det gick för fort i införandet. För det var bara ’nu skall vi börja med Lean –
swisch!’. Tavlan ’smack’ upp. Hallå… vad är det vi skall göra? Men det spelar
ingen roll vad det är som skall införas på det här stället. Nu skall vi införa det
’pang-bom, hej och hå’ (Undersköterska, 130904).

Tanken med leantavlan var att chef och medarbetare skulle sätta upp lappar
på en specifik plats på tavlan med information om så kallade störningar (det
vill säga problem som sågs som förbättringsområden) som hade påträffats i
arbetet. En gång i veckan träffades alla medarbetare på avdelningen
(undersköterskor, sjuksköterskor och chefsjuksköterskan) för ett tavelmöte
under 15 minuter då dessa störningar diskuterades och då en person
(undersköterska, sjuksköterska eller chefsjuksköterska) utsågs att ansvara för
respektive störning vilket innebar att den personen fick i uppdrag att åtgärda
en störning som hade påtalats för att sedan återrapportera detta till avdelningen
vid nästa möte. Syftet med tavelmötena var inte att föra långa diskussioner
utan istället fatta snabba beslut om vem som skulle ta tag i och åtgärda
respektive inkommet förbättringsförslag/störning.
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Alla är inställda på att det här handlar om en kvart. Det är inga diskussioner,
det är inga personliga åsikter utan det handlar om våra förbättringsförslag eller
störningar som kommer upp och så tar vi upp dem och sen bestämmer vi vem
som ska ta tag i vilken del och sen avslutar vi (Chefsjuksköterska, 130625).

På en del av tavlan antecknades specifika fokusområden samt ”tio i topp”, det
vill säga återkommande störningar, se bild 5.5 och 5.6 nedan.

Bild 5.5: Del av leantavla.

Bild 5.6: Del av leantavla.

Sjukhusets Lean-ambassadör menade att ”Det är tavlorna som har spridits. Det
är väldigt konkret, en slags stämpel” (Lean-ambassadör, 130613). Leanambassadören menade även att:
Jag har varit med på en hel del tavelmöten och när jag frågar om tavlan, hur de
använder den och så där, och jag frågar om vissa rutor som jag ser inte används
överhuvudtaget och då har jag bland annat fått svaret att ”ja men det är för att...
konsulten sa att det skulle vara så här” (Lean-ambassadör, 130613).

Även en sjuksköterska belyste detta och menade att ”varför det blev just en
tavla det tror jag att vi har fått från de här leankonsulterna som har varit här
och lärt upp oss eller skolat in oss i det här. Att det är så man jobbar, det är
ingenting som vi har kommit på själva utan så har vi fått det presenterat för
oss” (Sjuksköterska, 130910). Samma sjuksköterska menade vidare att
”tavlan, den kommer när en process påbörjas, det hänger ihop. När man börjar
titta på någon process, en leanprocess, det är då den där tavlan kommer”
(Sjuksköterska, 130910).
Under sommarmånaderna ställdes tavelmötet in eftersom många vikarier
arbetade på avdelningen eller på grund av tidsbrist. För att dessa möten inte
skulle dra ut på tiden och för att öka koncentrationen så bestämdes att alla
skulle stå upp under mötena, vilket beslutades redan under Lean-utbildningen.
En undersköterska menade att den stora frågan vid införandet av leantavlan
var dess placering.
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För den var ju stor… Den är stor. Den är gigantisk. Då tyckte chefen att vi
skulle ha den i personalrummet. Då sa vi ”aldrig!” för personalrummet är vår
lilla fristad. Den hamnade på expeditionen då. Sen visste vi väl inte riktigt hur
det skulle fungera allting, men chefen var som sagt väldigt drivande. Hon gick
på olika möten och berättade. Sen började vi sätta upp lite lappar och så
(Undersköterska, 130904).

Tavelmötet hölls således på expeditionen där tavlan sattes upp på ena
kortsidan av rummet och chefsjuksköterska, undersköterska eller
sjuksköterska gick igenom lapparna under mötet. Övriga mötesdeltagare stod
upp vid andra kortsidan av rummet, och det var även här jag stod vid
observationstillfället. Inför mötet samlades de medarbetare som hade
möjlighet att medverka vid mötet för att därefter återgå till arbetet. De
medarbetare som arbetade natt medverkade inte vid mötet utan fick läsa sig
till informationen via tavlan. Nattschemat var rullande vilket innebar att
sjuksköterskorna arbetade natt var sjunde vecka och undersköterskorna
arbetade natt var sjätte vecka varför alla hade möjlighet att delta vid mötet de
veckor de arbetade dagtid. Även de läkare som hade sina patienter på
avdelningen hade möjlighet att sätta upp lappar om störningar och delta vid
avdelningens tavelmöte, vilket dock sällan hände. En läkare menade att: ”De
(avdelningens tavelmöten, min anm.) ligger på en tid då jag är schemalagd på
annat håll. … och hinner inte med att gå på deras möten. Då står jag på
operation eller jag har… jag vet inte ens när de är” (Läkare, kirurg, 131114).
En undersköterska menade att:
Det händer att en del läkare står med också där, de råkar vara här inne just
precis då. Ibland råkar det tas upp att det är just den här doktorn det gäller, eller
just precis den kategorin. Då får de stå till svars och ta med sig det där (det vill
säga ta med frågan och diskutera med läkargruppen, min anm.)
(Undersköterska, 130910).

De olika läkargrupperna hade egna tavlor på vilka avdelningens medarbetare
(sjuksköterskor och undersköterskor) hade möjlighet att sätta upp lappar och
även att delta vid läkarnas tavelmöten (vilket var mer vanligt) och ta upp saker
som berörde dem, som exempelvis störningar vilka hade med operation att
göra. Tanken från början var att medarbetare från olika avdelningar skulle
medverka vid varandras tavelmöten för att skapa tillfällen att prata om
gemensamma problem. En läkare menade dock att:
Vi uppfattade att man från mottagningen inte hade en egen tavla och då kom
man och passade på och klaga på beteenden från läkare på de mötena. Så det
blev som en klagomur. Vi protesterade mot detta och de fick en egen tavla och
då är de inte med på våra möten i samma utsträckning och då blir det lite
lugnare faktiskt (Läkare, kirurg, 131114).
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Då alla fyra läkargrupperna (ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi) hade
egna tavlor innebar det att lappen med en störning sattes upp på den tavla vars
läkargrupp störningen berörde. Oftast var det avdelningens chefsjuksköterska
som gick med lapparna till läkarnas tavlor och menade att ”Det är inte så ofta
och de få gånger det är så är det bara en liten promenad. Jag upplever det inte
som något större problem, för det blir ju ofta jag som får gå dit, springa med
deras och sätta upp lappar” (Chefsjuksköterska, 130625). Chefsjuksköterskan
hade ofta andra ärenden till läkarna och passade på att ta med lapparna då och
arbetade ej heller med omvårdnad och behövde således inte lämna någon
patient eller ta tid från omvårdnadsarbetet.
Efter att inrapporterade störningar hade blivit åtgärdade noterades dessa på
ett A4-papper som fanns uppsatt på leantavlan. Ett område som hade
förändrats till följd av Lean var kontakten mellan avdelningens medarbetare
och de utanför avdelningen. Denna kontakt skedde nu med hjälp av lappar och
kom till uttryck genom leantavlan. Vad gäller leantavlorna ansåg en
sjuksköterska att:
Det som är bra med leantavlorna är om jag upplever en störning, vem skall jag
ta upp det här med? Är det chefsläkaren på gyn? För de kommer ju aldrig och
rondar förrän kl. 14:00. Då har jag nästan slutat och det bli jättetokigt. Vart
skall jag gå med mitt problem? Så frågar jag min chef så här ”nu har jag sagt
det till doktorn som kom och rodnade, men det blir inget bättre – hur skall jag
göra?”. Nu behöver jag inte längre ta redan på vem som jag ska ta, utan jag
skriver mitt problem på en lapp, så går man till deras leantavla och sätter upp
den som en störning. Jag kan skriva under med mitt namn att det här är en
störning, eller jag kan komma och vara med på deras tavelmöte och förklara
min störning. Då sätter jag upp det här och då har de fått ett skriftligt problem
som någon måste ta itu med när alla är samlade på en och samma gång
(Sjuksköterska, 130904).

Vidare menade en läkare att ”Fördelen med leantavlan är att det blir synligt,
här är ett problem, här är någonting vi måste jobba med. Och så står det där,
någon blir ansvarig. Om man bara säger är det lätt att glömma men här blir det
synligt att det här är något vi måste jobba med” (Läkare, ortoped, 131114). En
undersköterska uttryckte dock känslan av att dessa tavelmöten enbart berörde
sköterskornas och läkarnas arbete och menade att:
Många gånger kan jag tycka att det mycket är sköterskorna och läkarnas saker
som tas upp. Det är mycket remisser och ordinationer och det har ju inte jag så
mycket med att göra. Så ibland kan väl vi som undersköterskor känna att vi
inte riktigt är med i den där matchen. Vi tycker och tänker också, absolut. Vi
sätter också upp lappar, det är inte så att vi inte är med. Men ibland kan jag
tänka och tycka att jag hade lika gärna gått och gjort någonting annat för jag
vet inte vad de gör för något… eller det gäller inte mig. Men å andra sidan så
kan man inte riktigt tänka så heller för det gäller mig i alla fall i slutändan. Det
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är klart man vill vara med och engagera sig och vara mer delaktig i saker, då
vet ju jag (Undersköterska, 130910).

Innan leantavlan fanns påtalades fel och störningar till närmaste chef vilken i
sin tur förde detta vidare till exempelvis chefsläkaren eller själv skrev en
avvikelse som registrerades i ett avvikelsesystem och blev hanterad den
vägen. Skillnaden i och med leantavlan var att störningar skrevs ner och de
togs upp på ett möte så att fler fick möjlighet att ta del av informationen. Att
rapportera in avvikelser var inget chefer och medarbetare hade slutat med i
och med Lean men avvikelser gällde andra områden än störningar på
avdelningen, det vill säga sådant som berörde och hotade patientsäkerheten.
Enligt Socialstyrelsen definieras avvikelse som en ”händelse som medfört
eller som hade kunnat medföra något oönskat” (Socialstyrelsen, 2019a). En
sjuksköterska beskrev skillnaden mellan störning och avvikelse på följande
sätt:
Störning är mer när det sätter kuggar i hjulet för att arbetet ska flyta, det kan ju
komma en patient till skada i förlängningen men det behöver inte vara så
konkret gentemot patienten utan det är mer för flytet, så tänker jag det, och en
avvikelse då är det mera att det är en risk för att en patient tar skada. Så tänker
jag med skillnaden (Sjuksköterska, 130910).

En svårighet var att komma ihåg att överhuvudtaget ha mötet då de oftast var
mitt uppe i något i arbetet. Det kunde handla om att anhöriga kom till
avdelningen precis då mötet skulle börja, att en patient behövde gå på toaletten
precis just då eller liknande.
Sjukhusets Lean-ambassadör menade att tavlan hade fått en stor spridning
internt på sjukhuset och att avdelningar som ville införa Lean ville införa en
tavla. Lean-ambassadören sa bland annat att: ”och så hör man liksom att de
där har en tavla och de jobbar Lean och då är det så här ’vi vill också ha en
tavla!’” (Lean-ambassadör, 130613).

Vad står det på lapparna?
Vad stod det egentligen på de lappar som sattes upp på tavlorna? Vilka
förbättringsförslag (störningar) påtalades och hur åtgärdades dessa? Nedan
beskrivs både avdelningens lappar och förslag på förbättringar och även de
lappar och förslag som sattes upp på läkarnas tavlor. Att jag även berör
läkarnas tavlor beror på att de, i sitt arbete, kom i kontakt med den studerade
avdelningen samt att de lappar som sattes upp på avdelningens tavla bland
annat berörde läkarna.
Exempel på störningar som sjuksköterskorna upplevde och som berördes
under avdelningens tavelmöte kunde handla om felaktiga läkemedelsjournaler
vilket kunde leda till att en operation inte kunde starta på utsatt tid på grund
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av att tid istället var tvunget att läggas på att stämma av läkemedelsordination
med den ansvarige läkaren. En sjuksköterska menade att:
Det är läkarnas jobb att göra det och det är en fara för mig (som sjuksköterska,
min anm.). Jag kan göra fel varje dag för att jag inte har en aktuell
läkemedelslista. Jag kan riskera att vara ouppmärksam och missa att den där
var signerad i mitten. Det var antibiotika som hon var ordinerad för två år sen
eller ett halvt år sen. Men de andra är signerade och kanske han missar att den
där inte är signerad för det här vårdtillfället, utan det är något gammalt som
står kvar och tycker att det är logiskt att patienten skall ha antibiotika inför
operationen som ett litet skydd. Inte ovanligt. Där riskerar jag varje dag att
göra fel om jag inte är uppmärksam på sådana saker (Sjuksköterska, 130904).

Det kunde även handla om att en patient var ordinerad exempelvis morfin men
att det, i tidigare journaler, stod att han/hon inte tålde morfin och att läkaren
hade missat att uppdatera medicinlistan sedan patienten slutade att tåla morfin
vilket kunde innebära en risk att göra fel. En sjuksköterska säger att:
Det är en enorm störning och det är en tio-i-topp-störning, den står alltid kvar.
Vi jobbar med den jättemycket. Jag tror att de (läkarna, min anm.) har hört det
hundra gånger. Jag tror det är kört. Så vi bollar över den med jämna mellanrum.
När vi tycker att det blir för överjäkligt. Då bollar vi över den igen. Men så blir
det bättre och sen blir det sämre ett tag igen. Så den står alltid med
(Sjuksköterska, 130904).

Ytterligare exempel på störning som framkom under avdelningens tavelmöte
handlade om att det var svårt att få tid för samtal med läkarna då de kom till
avdelningen för att träffa sina patienter, något som även läkarna ansåg var en
störning. En läkare menade att:
Helst vill jag ha med mig sjuksköterska eller undersköterska. Men de är ofta
upptagna med andra patienter. Då går jag ronden själv och så går jag och
berättar för dem om vad jag har pratat om. Men det blir lite viskleken av det
hela (Läkare, kirurg, 131114).

Det framkom även exempel på störningar som berörde uppvakningsenheten.
Efter tidigare inrapporterad störning fattades beslut att dagkirurgipatienterna
(det vill säga de patienter som kom in och opererades och skrevs ut samma
dag) skulle ha vita mössor på sig vid operation så att uppvakningsenheten inte
gav dessa patienter för tung smärtlindring efter genomförd operation vilket
kunde leda till att de inte hade möjlighet att gå hem samma dag som planerat,
övriga patienter, exempelvis från kortvårdsavdelningen, hade gröna mössor.
Ytterligare exempel på störning kunde röra transport av patienter, vilket
förekom frekvent då patienter skulle till och från operationen, till
skopimottagningen (undersökning av mage, tarm), när de skulle gipsas etc. I
detta fall, vilket en undersköterska beskrev som ett typiskt fall för dem att ta
102

upp vid mötet, handlade det om att hissarna varit upptagna och hade försenat
patienten till operation. En undersköterska berättade att:
De (på operation, min anm.) säger att patienten skall vara här uppe halv och så
kommer vi fem över halv och då är de lite sura för att vi kommer för sent. Men
då har vi stått och väntat på hissen i tio minuter för att vaktmästaren helt
plötsligt abonnerar hissen för de skall köra sopor när vi har som flest patienter
som skall upp på operation. Det går ju inte… De kan ju inte köra sopor när
klockan är 07:00 på morgonen när alla kommer. Det är typiskt en sak som
måste upp så då går det ner till deras (vaktmästarna, min anm.) leantavla. Så
nu kör de inte sopor den tiden, de har flyttat på det (Undersköterska, 130910).

Avdelningen hade även fått ett krav att alla sängar skulle ha sänggrindar
vilket, tillsammans med att de även hade fått lite bredare sängar då patienterna
hade ökat i omfång, gjorde det svårare att ta sig igenom dörrhålen vilket i sig
ledde till klämrisk och försenad transport. De lappar som sjuksköterskorna och
undersköterskorna hade satt upp på läkarnas tavlor kunde beröra områden
som:
Om vi inte gör saker ordentligt, om patienten ligger kvar för länge på
eftermiddagen, det förlänger processen. De har varit duktiga på att rapportera
på vår tavla. Ordinera postoperativ smärtlindring, eller att vi inte har skrivit
remisser för ortopediska hjälpmedel, att vi inte har varit tydliga om vad som
gäller efter operation med den postoperativa planeringen så att de kan planera
för återbesök (Läkare, ortoped, 131114).

Ytterligare exempel på lappar med störningar som sattes upp på läkarnas
tavlor kunde handla om ”små saker som att ’glöm inte att…‘. Eftersom det är
mottagningen som oftast gör det ’glöm inte att signera’, ’glöm inte att skriva
på’, ’glöm inte att diktera det här’, ’glöm inte och gör det ni ska’ (Läkare,
kirurg, 131114). En reaktion på det kunde vara ”’suck’. Man suckar och man
tycker att ’ja, ja’” (Läkare, kirurg, 131114).

Struktur, rutiner och flöde
Ett syfte som sjukhuset hade med införandet av Lean var att, utifrån patientens
perspektiv, skapa väl fungerande rutiner. Vid en operation kunde detta
innebära att:
Man vill ju att en operation ska gå så snabbt som möjligt, att ta sig från början
till slut. Om man jobbar strukturerat och försöker göra moment i samma
ordning så går det oftast fortare än om man hattar lite hit och dit, att man tänker
vad nästa steg är hela tiden (Läkare, ortoped, 131114).
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Vidare hade önskemål förmedlats från den studerade avdelningen till
operationsavdelningen att de skulle ringa en halvtimme innan patienten skulle
vara på operation så att de hann förbereda patienten.
Vi behöver det här nere (på avdelningen, min anm.), då kanske operation säger
att ”vi vill att ni skall ge de här medicinerna så här långt innan för det hjälper
oss sen” – så att det blir smidigt och inga hack. Det skall bli bättre för patienten
det är ju det som är slutklämmen liksom, att de skall må så bra som möjligt och
att alla säger ungefär likadant. Så att man kommer med samma information
(Undersköterska, 130910).

I god tid innan operation fick patienten information hemskickad om vad
han/hon skulle tänka på inför och efter operation, om och i så fall hur de skulle
anpassa hemmet, eventuellt beställa rullstol, att de skulle planera för skjuts till
och/eller hem från sjukhuset etc. Patienten fick även information om vad som
skulle komma att hända under sjukhusvistelsen och vid utskrivning och
därefter för att minska eventuell stress och oro. Detta i syfte att patienten
skulle känna sig väl omhändertagen och få rätt information i rätt tid. Ett
specifikt fokus var att få flödet att fungera utan väntetider för patienten. Men
vad innebar flöde om inte patienten var i rörelse i ”flödet”? Det kunde då avse:
Kompletterande information, medicinering, förberedelse inför operation,
duschning, sätta nål och dropp och om man ger antibiotika före. Det händer
mycket före också och sen kan det vara en viss väntetid där du helt enkelt är
själv på ditt rum och väntar men du vet ju varför du väntar, det är att doktorn
ska bli klar med sin operation och att han tar dig som nästa patient och sen körs
du dit (Tidigare chefsjuksköterska, 130830).

”Flöde” handlade således dels om patientens väg genom vården och dels om
allt som skedde runt patienten vad gällde remisser, information mellan olika
yrkesgrupper etc. Det beskrevs av en undersköterska även på det här sättet:
Flödet är från att patienten kommer in här eller egentligen ända från
vårdcentralen. Att det blir ett flöde på remissen som kommer hit och inte ramlar
mellan två stolar utan kommer till rätt person på rätt ställe och allting fylls i
rätt på en gång så att remissen slipper åka fram och tillbaka 17 varv innan
patienten får hjälp och att den behandlas och att allting skrivs in rätt på en gång.
Då går ju allting mycket fortare och hamnar hos rätt person på en gång. Men
sen är det ju alltid patienten som är den som är huvudpunkten i alltihopa. Att
det skall bli bättre för den (Undersköterska, 130910).

I patientflödet kunde viss väntan uppstå, något som man hade försökt minska
och som hade lett till ”nöjdare patient naturligtvis. Patienten blir ju nöjd om
den slipper ligga 17 timmar och får allting klart på två timmar, så att det är
både nöjdare patient, nöjdare medarbetare och kostnadseffektivt” (Tidigare
chefsjuksköterska, 130830). Men att minimera väntan behövde dock inte alltid
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vara målet och det var inte alltid så att väntan sågs som något som icke var
värdeskapande. En sjuksköterska menade att:
Ibland befinner man sig i situationer där man kanske måste återhämta sig lite
grann och då finns det ju en mening med väntan, nu är det kanske inte så
mycket här på den här enheten men jag tänker på andra enheter med svårt sjuka
patienter och tråkiga besked och sådana här saker att man kan behöva landa i
det… då är det ju värdeskapande den lilla tidsfristen (Sjuksköterska, 130910).

Att avdelningen arbetade enligt Lean var ingenting som hade informerats till
patienter och anhöriga, mer än det som har stått i lokaltidningen, på hemsidor
etc. En läkare menade att:
Jag väljer att inte prata om det. Av flera skäl. Dels så kanske de tror att det har
betydelse för dem och då vill de veta vad Lean är och det känns inte Lean för
mig att sitta och berätta för dem vad Lean är. Det känns "oleant" faktiskt. De
behöver inte vara Lean. De kan vara sig själva. Det är vi som skall vara Lean.
Jag uppfattar det som en intern process (Läkare, kirurg, 131114).

Dock kunde det komma upp i samtal med enskilda patienter om det framkom
att patienten i hans/hennes arbete kom i kontakt med och/eller arbetade enligt
Lean. En undersköterska menade exempelvis att: ”Ja man hör ju patienter som
säger… man skojar säger ”Lean… du vet…”. ”Ja det har ju vi på vårt jobb
också”. ”Men hur går det då?” säger jag. ”Ja… sådär” säger de då”
(Undersköterska, 130904). Vidare menade en sjuksköterska att:
Vi väver inte in patienterna i Lean. Men de är med i Lean tack vare att de har
duschat när de har kommit till avdelningen och är färdiga inför operationen.
Istället för att de kommer hit och vet ingenting och så skall vi slösa handdukar
och duschutrymmen på något som de faktiskt kan göra själva. Vi på vår
avdelning spelar mycket på det friska. Det man kan göra själv, det ska man
göra själv (Sjuksköterska, 130904).

Om patienten var i behov av hjälp med att äta etc. så erbjöds de givetvis det,
men tanken var att ta alla tillfällen i akt att öva. I och med att patienten redan
innan operationen, vid inskrivningsmottagningen, hade fått information om
att han/hon förväntades lämna avdelningen dagen efter operationen så ökade
möjligheten att på olika sätt planera för detta i och med att patienten var
mentalt förberedd.
Tanken är inte att det skall påverka deras vård, utan hur maskineriet bakom
funkar. Ungefär som om jag skulle till domstolen, inte vet jag hur de jobbar
eller hur det funkar eller om man skall till en annan instans. Jag skall få samma
hjälp, eller vård (Sjuksköterska, 130904).

Det fanns exempel på situationer där patientens kommentarer hade påverkat
antal vårddygn på avdelningen. I detta specifika fall gällde det fetmapatienter
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som hade påtalat att vissa privata vårdgivare skrev ut patienten redan dagen
efter operationen men på den aktuella avdelningen stannade patienten två
dagar, något som patienterna upplevde som onödigt och påtalade vilket
slutligen resulterade i en störning och lapp på obesitaskirurgernas leantavla
och i förlängningen minskat antal vårddygn. Att fetmapatienterna fick stanna
kvar två dagar på sjukhuset berodde på en önskan om att ha lite bättre kontroll
och att allt skulle hinnas med, något som förändrades över tid i och med
erfarenhet och fokus på att strama upp tidsramarna. I detta fall hade patienten
initierat något som behandlades på ett tavelmöte vilket resulterade i en
förändring vilket i sig frigjorde tid till annat arbete, förkortad vårdkö etc. Vad
gäller exempel på störningar på läkarnas tavlor kunde det vara följande:
Väntetid på operation, att de (läkarna, min anm.) får vänta på att komma till
operation så att säga. Om de har exempelvis fyra operationer på en dag så
kunde det, från att de avslutade den första, dröja 2,5 timmar innan de fick starta
den andra. Det kunde bero på personalbyte, lunchrast... sådana saker kunde det
stå, sen var det mycket annat förstås (Tidigare chefsjuksköterska, 130830).

Lean beskrevs bland annat som ”ett forum för att kunna förbättra, för att skapa
smidiga samarbetsvägar, för att eliminera onödiga arbetsmoment eller
irritationsmoment” (Sjuksköterska, 130904). Den information som tilldelades
medarbetarna beträffande syftet med Lean var att:
Det var effektivitet. Att man spar tid. Du spar tid och tid är pengar. Vi får ju
platser också. Om en doktor har skrivit det här sjukintyget och receptet och
kommer på morgonen och träffar patienten på morgonen, för vi har bestämt
det här enligt Lean att så här borde det kunna gå till… då har vi en sängplats
förmodligen ledig vid lunch, vilket gör att vi skapar platser och fler
vårdtillfällen (Sjuksköterska, 130904).

Det fanns även möjlighet att frångå mallen. Om en patient önskade stanna kvar
en dag på avdelningen var detta möjligt om utrymme fanns. Man menar att
”en trygg patient läker fortare. Oro i kroppen är inte bra hos någon” (Tidigare
chefsjuksköterska, 130830).
En som har sjukhusskräck kan vi inte behandla på samma sätt som vi behandlar
en som tycker att det är ingenting att opereras. Man måste behandla alla olika
och planera lite olika. Det hjälper inte mig som sköterska att ha en skräckslagen
patient som ringer på klockan för att hon är livrädd hela tiden. Då vill ju jag att
hon ska ha någon hos sig, som sitter hos henne, så jag kan ta hand om mina
övriga patienter. Det är att ge och ta (Sjuksköterska, 130904).

Ett syfte med att införa Lean var att öka effektiviteten och bekvämligheten för
patienterna och medarbetarna, vilket bland annat kunde innebära mer
information inför operation till patienten samt fokus på ständiga förbättringar.
Det som gick att påverka var att patienten inte skulle behöva ligga och vänta i
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onödan, det vill säga att medarbetarna kunde komma igång med arbetet som
planerat. Den chefsjuksköterska som arbetade på avdelningen då införandet
av Lean påbörjades menade att Lean ledde till ökat samarbete mellan de olika
yrkesgrupperna, ökad delaktighet och medvetenhet samt mer fokus på
lösningar i och med att medarbetarna istället för att se störningar som något
negativt såg det som en chans till förbättring. Vidare ansåg en sjuksköterska
att:
Med Lean så blir det mer verkstad. Det blir genomfört. För det är jättelätt att
sitta på en planeringsdag och prata om hur man skall göra, men att man faktiskt
genomför förändringar som man pratar om är inte lika vanligt. Det blir lite
halvhjärtat när man kommer tillbaka, men med leantavlan, om man genomför
en förändring så är det ju någon som har personansvar för förändringen och då
genomförs det oftare (Sjuksköterska, 130904).

Det fanns dock en önskan om att ha dessa tavelmöten mer sällan än en gång i
veckan. En sjuksköterska menade att ”ju fler problem vi jobbar bort desto
mindre problem skall vi ha i framtiden och desto mindre möten”
(Sjuksköterska, 130904). Med andra ord, om avdelningen var
färdigstrukturerad och om allt arbete flöt på, så behövdes färre möten.
Om Lean passade sjukvården eller inte rådde det delade meningar om. En
undersköterska menade att ”det kan nog höra hemma i bilindustrin”
(Undersköterska, 130904) på grund av stark hierarki inom sjukvården.
Vi pratar gärna med varandra, vi skojar med varandra. Men ’se mig. Jag har
varit med om det här. Vi kan göra på det här sättet för att det är mycket bättre.
Jag lovar.’ Men nej, de lyssnar inte. Då har jag som undersköterska inte den
pondusen eller jag vet inte. Vi undersköterskor, vi är ju ett utrotat släkte. Vi
ska ju bara bort. Vi fattar ju ingenting eller vi gör ju ingenting, inte vet jag
varför. Man ska ha den här kompetensen. Sjuksköterskor ska kunna göra
allting (Undersköterska, 130904).

En förklarande faktor kunde enligt sjukhuschefen vara att ”traditionen i
sjukvården är inte sån att man utmanar hierarkierna. Läkaren, överläkaren
bestämmer och sen är det en fallande skala och undersköterskan och
städerskan och sekreteraren gör som de blir tillsagda och det gäller att bryta
det och ifrågasätta” (Sjukhuschef, 131002). Att läkare många gånger ikläder
sig en hjälteroll gör det än svårare att bryta kulturen och skapa en förändring
inom läkarkåren. Som läkare blir man:
Firad i varje steg. På fyra fem stationer om dagen så kommer de att säga ”vad
skönt att du kom, vad härligt och bra”, och patienterna som har fått vänta, ett
fåtal gnäller, de flesta är så tacksamma. Så de är snarast förlåtande när man
kommer, ”jag är så glad att få träffa doktorn. Tack så mycket.” Du kommer
från en dag och du har jobbat tio timmar och du har blivit firad överallt. Alla
är nöjda och varför skulle jag vilja ändra på det systemet? (Sjukhuschef,
131002).
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Samtidigt framkom exempel på kommunikation mellan undersköterskor och
läkare där undersköterskan istället upplevde att hon/han fick gehör och
menade att:
Vi har skrivit och sagt att vi upplever att de här patienterna väldigt ofta har
problem. Då går vi till operation och frågar vad tror ni – ’men vad intressant
då kan vi göra så här. Vi provar så här och ser vad som händer’. Ja men då
säger man ’det var bättre’, då kör vi på det. Så det kan jag nog tycka att det blir
bättre. Och då blir det att man har mer gemensam förståelse eller vad skall man
säga… man jobbar med läkarna, eller de hör på vad vi säger eller vad vi har
för problem (Undersköterska, 130910).

Vad gäller det faktum att bilindustrin och sjukvården, vid beslut att införa
Lean på avdelningen, skulle kunna uppfattas som två områden som ligger
långt ifrån varandra menade en undersköterska att:
Vi är nog alla realistiska om att det är människor vi håller på med, att man
liksom behöver tid. Det kan vara svårt att komma in till någon och säga att ”du
skall på operation, nu”. ”Ja men jag måste ringa svärmor och mormor och...”
de måste få den här tiden på sig och det är vi ganska duktiga på att förstå - att
det inte är en sak vi skall flytta från ett ställe till ett annat. De måste också få
hinna med (Undersköterska, 130910).

En sjuksköterska belyste samma sak och ansåg att:
Det handlar inte om människokroppen eller bilkroppen, det handlar om
effektivitet. Det handlar om att man bedömer rätt sak på rätt ställe. Försöka
ändra maskineriet. Så det kommer inte att påverka min kontakt som
sjuksköterska mot min patient. Patienten får samma vård och samma tid och
allting. Men det kanske påverkar patienten att den får en mer strukturerad vård.
Mer struktur på den. För att det finns ett uttänkt program för den
(Sjuksköterska, 130904).

Vidare ansåg de intervjuade att det var ett sätt att kvalitetssäkra vården. Det
uppnåddes bland annat genom att minska väntetiden för patienterna vilket de
menade skulle resultera i en nöjd patient som kände sig väl omhändertagen
och hade fått ett bra bemötande. Det uppnåddes även genom att saker hade
hänt i rätt ordning och som planerat och att patienterna hade fått rätt
information i rätt tid. En sjuksköterska menade att:
En nöjd patient från avdelningen gör reklam för sjukhuset, vilket ger fler
patienter som vill komma hit. Dålig reklam för att det är ostrukturerat och ingen
verkar ha koll på någonting och doktorn visste inte vem som hade opererat.
Det är dålig reklam vilket gör att det sprids till tio till och hux flux är sjukhuset
jättedåligt i hundra munnar istället för jättebra i hundra munnar. Det handlar ju
om kvalitet. Vi vill ju göra oss attraktiva som sjukvård och vårdsäljare
(Sjuksköterska, 130904).
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Slutligen menade en läkare att arbetet med Lean har bidragit till att göra ”mig
uppmärksam på hur mycket tid man kan tjäna, att man kan effektivisera ett
arbetssätt om man bara använder leanmodellen för att tänka, spara kvalitet,
göra det rätt från början. Idel slagord. Men att tänka på det. Att levandegöra
det varje dag i det man gör” (Läkare, kirurg, 131114).

Sammanfattning
Utifrån ovanstående beskrivning verkar Lean passa med den vårdideologi som
råder på avdelningen och inget explicit motstånd verkar finnas gentemot Lean.
Många av de aktiviteter som skapades genom Lean handlade om att försöka
uppnå förbättringar vad gäller strukturen kring patienternas vistelse på
avdelningen och således inget som hotade vårdkvaliteten. Det som tillfördes
avdelningen i och med införandet av Lean var följande, se tabell 5.1 nedan.
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Tabell 5.1: Det som tillfördes avdelningen i och med införandet av Lean.
Under

•

Föreläsningar, Lean-utbildning för ledning och medarbetare.

utbildnings-

•

Konsultstöd

tiden

•

Leanspel

Efter

•

Leantavla

utbildnings-

•

Stående tavelmöte en gång i veckan under 15 minuter.

tiden

•

Post-it-lappar med information om så kallade störningar (det vill säga
problem som sågs som förbättringsområden) som hade påträffats i arbetet.
Tavelmötena och lapparna var ett sätt att uppnå ständiga förbättringar.

•

Olika färg på patienternas mössor för att på så sätt synliggöra vilka patienter
som skulle skrivas ut samma dag och vilka patienter som skulle stanna över
natten.

•

Visst materiel (exempelvis proteser) flyttades in till operationssalen för att
minska spring och slöseri av tid.

•

Bild som visade hur instrumenten skulle dukas upp vid operation sattes upp
på väggen så att alla skulle veta exakt hur det skulle se ut och för att undvika
missuppfattningar. Detta var ett sätt att standardisera genom ett visuellt
verktyg som säkerställde att allt som behövdes under operationen var på
plats.

•

Förändringar i rutiner vad gäller att, från operationsavdelningens håll, ringa
avdelningen och meddela starttid för operation.

•

De patienter som skulle opereras en viss dag skulle vara på plats på
avdelningen kl. 07:00 på morgonen. Detta möjliggjorde ett kontinuerligt
flöde till operationsavdelningen.

•

Patienterna ombads att duscha hemma innan de anlände till avdelningen
vilket skapade en mer tidseffektiv process istället för att nyttja handdukar
och duschutrymme på avdelningen.

•

Förändringar i rutiner vad gäller att, för vaktmästarna, använda hissarna för
att på så sätt inte skapa förseningar till operation.
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Kapitel 6. Fallet akutgeriatrisk vård

Lennart 83 år kommer med ambulans från sitt äldreboende till avdelningen.
Han har ramlat och slagit sig illa och i ambulansen konstateras att Lennart lider
av blodbrist och uttorkning. Han behöver därför blodtransfusion och dropp. Då
Lennart även har en demensdiagnos fattar ambulanspersonalen beslut om att
köra honom direkt till den akutgeriatriska avdelningen och inte via sjukhusets
allmänna akutmottagning. När han kommer till avdelningen tas han emot av
en sjuksköterska som genomför ett inskrivningssamtal och en underläkare i
samverkan med en överläkare gör den medicinska inskrivningen och går
igenom läkemedelslistan. Sjuksköterskan bedömer fallrisk, trycksår och
nutrition för eventuell näringsdryck samt behov av larmmatta. Sjukgymnast
och arbetsterapeut bedömer behovet av rollator. Då Lennart på grund av sin
demens kan ha svårt att uppfatta det läkaren informerar om har Lennarts son
kommit till avdelningen och är med då läkaren beslutar och informerar om
insatser under vårdtiden. Lennart förväntas stanna på avdelningen under nio
dagar och få blodtransfusion samt dropp och näringsdryck. Fokus under
vårdtiden är smärtlindring och mobilisering samt att stabilisera Lennarts
värden. Under vårdtiden får han hjälp att duscha och äta, han får även träna på
att klara av detta själv. Då han är i behov av rollator får han hjälp av en
arbetsterapeut som visar hur den skall hanteras. Läkaren träffar Lennart
dagligen för att kontinuerligt stämma av hans värden och då det är dags för
utskrivning meddelar sköterskan anhörig och biståndshandläggare samt
beställer transport till Lennart för att åka tillbaka till äldreboendet.

Även denna fallstudie utspelar sig på en offentligt finansierad klinik. Det
studerade fallet utgörs av en akutgeriatrisk avdelning, med inriktning mot
demens och akuta konfusioner (förvirring), där ovanstående text är ett
exemplifierande typfall för att ge en bild av verksamheten och dess patienter.
Avdelningen är en del av en större geriatrisk klinik bestående av sex
avdelningar och en minnesmottagning. Kliniken, vars patientgrupp är 65 år
och äldre, var tidigare lokaliserad vid två sjukhus men fördes samman under
2007 till ett av sjukhusen. Vid flytten fördes fyra av klinikens avdelningar och
minnesmottagningen över från det ena sjukhuset till det andra (motsvarande
60 procent av verksamheten). Verksamhetschefen menade att det i och med
flytten blev lättare att nå personalen och att de inte längre behövde åka mellan
sjukhusen, vilket medarbetarna tidigare lagt många arbetstimmar på. Vidare
ansåg verksamhetschefen att detta medförde att det var lättare att skapa samma
rutiner och att jobba på samma sätt. Vid början av 2000-talet tog kliniken emot
ett pris för sitt arbete med samverkan mellan ambulanssjukvård och geriatrik
i syfte att erhålla snabbare och säkrare omhändertagande av den äldre
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patienten och att utarbeta direkt patientstyrning till geriatriken, ett arbete som
vid starten bedrevs i projektform för att sedan bli ett permanent samarbete.

Kliniken beslutar att införa Lean
Under våren 2009 fattades ett beslut om att införa Lean i verksamheten, ett
beslut som klinikansvariga stod bakom och var drivande i. Två avdelningar
utsågs då till pilotavdelningar (varav den ena utgör aktuellt fall) vilket innebar
att de fick lite extra stöd vid införandet, framförallt i form av konsultstöd.
Tanken var dock att hela kliniken skulle arbeta enligt Lean. Kliniken hade
under ett antal år försökt att identifiera vilka huvudprocesser och vilka
områden som var speciella för geriatrisk vård vilket resulterade i att:
Vi kom in på att vi skulle vidareutveckla processarbetet och tittade då bland
annat på Lean och tyckte att det här var dels ett bra sätt att jobba på dels lättare
att föra ut. Vi trodde att det var lättare för att samtliga medarbetare skulle förstå
det och dessutom var det tilltalande just för att det tog tillvara allas kunskap
(Verksamhetschef, 120521).

Verksamhetschefen menade vidare att de hade utbytt erfarenheter kring Lean
med andra kliniker och läst om hur andra verksamheter hade gjort vid
införandet. Lean kom till kliniken främst via inspiration från det sjukhus där
delar av den tidigare låg samt även via konferenser där ledningen hade
deltagit. Chefsjuksköterskan vid den studerade avdelningen menade vidare att
inspiration att arbeta enligt Lean även kom via den privata sfären.
Min man jobbar inom affärsvärlden och jag såg mycket av tidningar hemma
och hörde honom prata så ja, det blev intressant för mig. Sen kom jag hit och
hade hört och läst att det (Lean, min anm.) började komma in i vården så jag
kände ju till det. Sen under våren 2009 så sa ledningen att man skulle titta på
det här och få utbildning (Chefsjuksköterska, 120525).

Chefsjuksköterskan menade vidare att:
Privat har jag vänner som jobbar inom vården här i Stockholm. Bland annat en
vän som jobbar på (annat sjukhus, min anm.) och hon jobbade mycket med
Lean. Jag hörde henne när vi träffades och det var spännande så hon fick väl
mig att bli nyfiken (Chefsjuksköterska, 120525).

Kunskap om Lean fanns även hos medarbetarna. En underläkare menade
exempelvis att ”jag hade träffat på Lean tidigare, där jag jobbade som
undersköterska, så jag var kanske lite färgad av det jag visste sedan innan”
(Underläkare, 120925). Vidare menade en undersköterska att:
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Mina systrar, en jobbar på ’Skatten’ och en på Folkbokföringen, där har de
börjat med det nu också. Så ena systern har hållit på med lego där. Det ska bli
lite kul att höra hur de gör. En av dem frågade hur vi har gjort. Sa att jag måste
kika lite, och så berättade jag lite. Men de har precis kommit igång. De har inte
hållit på med det så länge. Jättekul att veta hur det går till där (Undersköterska,
120618).

Klinikledningens syfte med införandet av Lean var att förbättra
processtänkandet samt att öka engagemanget bland medarbetarna. I den
inledande fasen låg fokus på att identifiera huvudprocesser och vilka områden
som var speciella för geriatrisk vård i jämförelse med annan vård. Det
handlade dels om ett ökat fokus på teamarbete då äldre multisjuka var i behov
av mer än en yrkesgrupp dels om att identifiera inom geriatriken väsentliga
områden såsom smärta, trycksår, nutrition och fall samt synliggöra arbetet
med dessa. Vid beslut att införa Lean på kliniken fick ett konsultföretag i
uppdrag att hålla i utbildningen av Lean och under 2009 fick alla
nyckelpersoner på kliniken (chefsjuksköterskor, överläkare och ledning) en
tvådagarsutbildning i Lean och efter det fick alla medarbetare utbildning vid
avdelningarnas planeringsdagar. På grund av tidigare, ej lyckade,
utvecklingsprojekt (såsom QUL – Qualitet, Utveckling, Ledarskap) visade
medarbetarna en viss reservation mot Lean, en reservation som bemöttes av
chefer och ledningen med goda exempel från andra verksamheter inom
sjukvården. Vidare belyste sjukhusledningen att tanken och syftet med Lean
var att skapa mervärde både för patienten och medarbetarna och inte att spara
pengar.

Avdelningen
På den akutgeriatriska avdelningen bedrevs vård dygnet runt, alla dagar i
veckan. Avdelningen hade 18 vårdplatser (antalet minskades från 22 till 18
vårdplatser vid införandet av Lean men återgick till 22 stycken from den 1
januari 2013) och antalet medarbetare på avdelningen var 35-40 (överläkare,
underläkare,
sjuksköterskor,
undersköterskor,
sjukgymnast
och
arbetsterapeut). Alla yrkeskategorier var stationerade på avdelningen förutom
underläkarna som hade tjänstgöringsperioder om 2-4 veckor på respektive
avdelning på kliniken. Vad gäller antalet medarbetare på avdelningen
varierade detta beroende på dag och tid. Under dagtid (vardag) tjänstgjorde
fyra sjuksköterskor, sex undersköterskor (varav en som koordinator och en i
köket), två underläkare, en överläkare, en sjukgymnast (plus en på halvtid)
och en arbetsterapeut (plus en på halvtid) på avdelningen. Under dagtid (helg)
tjänstgjorde två sjuksköterskor och fem undersköterskor (varav en i köket), en
sjukgymnast (på hela kliniken) och en jourläkare. Under kvällstid (vardag och
helg) var två sjuksköterskor och tre undersköterskor (varav en i köket) på plats
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på avdelningen. Under nattetid var en sjuksköterska, en undersköterska (plus
en undersköterska som delades med en annan avdelning, en s.k. ”löpare”) samt
en läkare (på hela kliniken) på plats på avdelningen. In- och utskrivning ägde
vanligtvis rum under dagtid men kunde även ske nattetid beroende på patient
och diagnos. Patienter kom till avdelningen (via ambulans eller via remiss från
husläkare) från ordinärt boende, äldreboende eller från annat sjukhus vid
behov av vård. Inträffade något akut med patienten under vistelsen på
avdelningen, exempelvis benbrott, skrevs de ut för att istället skrivas in på
annat sjukhus för operation. Efter genomförd operation skrevs de åter in på
aktuell avdelning alternativt hos annan vårdgivare. Se bild 6.1 nedan för en
förenklad skiss av patientens väg genom vården.

Annat sjukhus
Patienten kommer
till avdelningen
från:
1) Äldreboende
2) Ordinärt boende
3) Annat sjukhus

Patienten kommer
till avdelningen
och skrivs in.

Akutgeriatrisk avdelning med
inriktning mot demens

Dag 1 till ca dag 10,
beroende på diagnos.

Läkaren bedömer och
färdigställer
utskrivning.
Patienten återgår till:
1) Äldreboende
2) Ordinärt boende

Patienten skrivs ut
och lämnar
avdelningen.

Bild 6.1: förenklad skiss av patientens flöde.

Vilka var de patienter som kom till avdelningen? Exempel på diagnoser, vid
sidan av demens, som patienter som kom till avdelningen kunde ha var
hjärtsvikt, pågående lunginflammation som skulle hävas, bruten lårbenshals
etc., och det som ägde rum under vårdtiden var smärtlindring och mobilisering
med fokus på att bota det som gick att bota. Förutom de yrkesgrupper som var
stationerade på avdelningen kunde även logopeder samt dietister (vilka
arbetade på alla avdelningarna) konsulteras i arbetet med patienterna. Den för
avdelningen typiska patienten kunde se ut som följande citat beskriver:
Det är en avdelning som är profilerad mot patienter med demens eller med
förvirring eller andra beteendestörningar av olika slag, plus att patienterna
också har hela det somatiska spektrumet med hjärtinfarkter, infektioner och
frakturer (Överläkare, 120618).
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Det gemensamma för patienterna på avdelningen var således en
demensdiagnos vid sidan av diverse andra diagnoser och den huvudsakliga
vården som bedrevs på avdelningen var smärtlindring och mobilisering samt
kortare rehabilitering. Vid ankomst till avdelningen genomfördes ett
inskrivningssamtal med en sjuksköterska som tog anamnes (kontaktorsak) och
status (allmäntillstånd) på patienten. Den medicinska inskrivningen
genomfördes av underläkare i samverkan med överläkaren. Vid ankomst
skulle patienterna även bedömas av sjukgymnast och arbetsterapeut vilka
dokumenterade patientens status, vad han/hon klarade av att göra själv etc.
För alla patienter genomfördes även en genomgång och eventuell revidering
av läkemedelslistan. Tidigt i patientens vistelse på avdelningen diskuterades
mål samt förväntat antal vårddagar så att patienten, och eventuella anhöriga,
visste vad han/hon hade att förvänta sig under vistelsen. En enhetschef menade
att:
Man kan säga till patienten redan när han/hon kommer in att vår målsättning
med den här tiden är exempelvis att ’du ska kunna lyfta kaffekoppen och det
kommer vi att träna på så och så många gånger per dag och då får du hjälpa
oss och du får också ta ett eget ansvar att nu har du lyft kaffekoppen tre gånger
idag och du ska göra det tre gånger till och nu är klockan nio på kvällen hur
kan de bli så här?’. Har man inte den målsättningen så kan inte ens patienten
efterfråga att han/hon inte har nått sitt mål under dagen (Enhetschef, 120705).

Om patienten skrevs in på avdelningen exempelvis på grund av en halvsidig
förlamning så kunde målet vara att patienten skulle kunna röra armen så pass
mycket eller att patienten skulle träna den andra sidan så att den var så pass
stark så att han/hon skulle kunna hålla i kaffekoppen med andra armen.
Ytterligare exempel på vårdinsatser kunde vara andningsgymnastik vid
lunginflammation, ge antibiotika vid infektioner, blod om patienten hade lågt
blodvärde samt dropp om patienten var uttorkad. Avdelningens biträdande
chefsjuksköterska menade att de hade ett rehabiliterande förhållningssätt rakt
igenom vårdkedjan och sa vidare att:
Vi försöker ju hela tiden låta patienterna göra så mycket de själva kan. Att resa
sig upp i sängen, ställa sig upp och gå till toaletten är ju ett rehabiliterande
förhållningssätt, klarar patienten av att resa sig upp och gå till toaletten med så
lite hjälp som möjligt istället för att man ska ta dem med en lift, stoppa dem i
en rullstol och köra dem till toan, alltså då har man ju gjort en rehabiliterande
insats i själva omvårdnadsdelen. Att låta patienten knäppa knapparna själv i
skjortan, att låta denne kamma sitt hår själv, är ett rehabiliterande
förhållningssätt. Vi ger dem förutsättningar att kunna göra själv (Biträdande
chefsjuksköterska, 131022).

Avstämning med patient genomfördes kontinuerligt under vårdtiden och vid
vårdtidens slut gjordes en utvärdering som rapporterades till nästa vård/omsorgsgivare, exempelvis kommunen. Under vårdtiden kontrollerades
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exempelvis fallrisk, trycksår och nutrition på alla patienter för att synliggöra
behov av eventuell näringsdryck, rollator, larmmatta etc.:
Våra beställare vill att alla ska nutritionsbedömas, fallriskbedömas och
trycksårbedömas och det skall finnas en medicinsk plan för varje patient. Man
kan ju inte komma hit bara för att man är trött utan man ska ha någon diagnos
som gör att vi kan vårda patienten hos oss (Enhetschef, 120705).

Den vård som bedrevs på avdelningen bestämdes således utifrån patientens
specifika behov vilket kunde innebära relativt hög grad av variation då alla
patienter var unika i sin diagnos. Detta innebar att patienterna vårdades olika
länge på avdelningen men med en medelvårdtid om 9-10 dagar.

Konsulterna kommer med Lean
Under 2009 påbörjades införandet av Lean på kliniken och på avdelningen.
Efter att verksamhetschefen på kliniken hade träffat ett antal konsultföretag
valdes ett av dem ut och fick uppdraget att hålla i Lean-utbildningen för
ledningsgruppen och på avdelningen5. Via konsultföretagets hemsida gick att
finna information om Lean samt material i form av böcker. Företaget erbjöd
bland annat flödesspel och projektspel som kunde tillhandahållas för att
simulera tillämpningen av Lean. Företaget arrangerade årligen studieresor till
Japan där besök på företag från olika branscher och med mellan 10 och 40 års
erfarenhet genomfördes. Kunskap om Lean spreds genom föreläsningar,
uppdrag, material samt genom kurser i samarbete med utbildningsanordnare
och via Lean-konferenser. Företaget genomförde uppdrag inom ett flertal
branscher men till övervägande del inom industrin och därefter inom sjukvård
och äldreomsorg. Enligt konsultföretagets hemsida arbetade de enligt
strukturen att träna organisationer uppifrån och ner, det vill säga att nya
kunskaper överförs till ledarna i organisationen som därefter för vidare
kunskaperna till sin egen organisation.

Lean-utbildningen
I konsultuppdraget på kliniken ingick dels ett ledningsseminarium dels
utbildning på den studerade avdelningen. Avdelningen var en av två
pilotavdelningar och erbjöds därför lite extra stöd bland annat i form av tid
med konsulten. Gemensamt för både ledningsseminariet och utbildningen på
avdelningen var att deltagarna fick en introduktion till Lean, dess
huvudprinciper samt metoder och hur de hängde samman. Vidare beskrevs
historien och bakgrunden till Lean och deltagarna fick även spela leanspelet
5

Konsultföretaget var inte detsamma som i fallet planerad vård.
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(vid namn ”Lean Buckingham Game”). Spelet genomfördes under en heldag.
Enligt konsultföretagets informationsmaterial angående detta spel framgick
att:
Deltagarna får möjlighet att simulera ett produktionsupplägg med dess olika
processer och problem. Deltagarna får ta sig an utmaningen att vända en
verksamhet som visar dålig lönsamhet och dålig leveranssäkerhet till ett läge
med kraftig vinst och en leveranssäkerhet på nära 100 procent (Konsultens
informationsmaterial angående leanspelet).

Ledningsseminariet pågick under två dagar där ledningsgruppen,
chefsjuksköterskan och den medicinskt ansvariga läkaren på avdelningarna
deltog. Under första dagen spelade gruppen leanspelet för att genom det
illustrera principerna samt skapa en grundläggande förståelse för Lean som
förhållningssätt. Under dag två presenterade konsultföretaget information om
Lean. Några punkter som betonades särskilt under dag två var exempelvis
värderingsarbetet, närvaro i verksamheten, efterfrågan av aretssätt och att
hålla överenskommelser.
Utbildningen på avdelningen pågick under tre dagar där ett antal chefer och
medarbetare på avdelningen deltog, det vill säga överläkaren,
chefsjuksköterskan, den biträdande chefsjuksköterskan, två sjuksköterskor,
två undersköterskor och en sjukgymnast. Även denna grupp spelade
leanspelet och under dag två genomfördes en nulägesbeskrivning samt en
kartläggning av avdelningens flöden, det vill säga patientens väg från intaget
och hela vägen igenom. Dag tre, sista dagen i utbildningen, fördes
diskussioner om vad som behövde förändras/förbättras på avdelningen, det
vill säga hur chefer och medarbetare ville att avdelningen skulle se ut ett visst
antal månader framåt i tiden.
Lean beskrevs som ett medel att förbättra verksamheten, ett sätt att förhålla
sig till sin verksamhet och att det handlade om mental inställning. Vidare
menade konsulten att Lean byggde på principer som gav vägledning, att det
involverade personalen och att det syftade till att eliminera slöserier. De olika
formerna av slöserier, med tillhörande exempel, presenteras i tabell 6.1 nedan.
Tabell 6.1: Former av slöserier.
Slöserier
Överproduktion
Väntan
Transport
Överarbete
Lager
Rörelse
Defekter
Outnyttjad kompetens

Exempel
Att ta samma blodprov flera gånger på grund av bristande kommunikation
Att vänta på attester och godkännanden
Transport av patienter, prover, papper
Dubbeldokumentation, upprepningar
Fulla inkorgar
Spring mellan avdelningar
Felregistreringar
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Slöserier i processen illustrerades genom ett exempel på vårdflöde och hur
fördelningen av värdeskapande och slöserier oftast yttrade sig i arbetet. Det
som lyftes fram var att, genom att tillämpa Lean, åstadkomma ökad
värdeskapande tid, minimera den icke värdeskapande tiden och eliminera
onödig tidsåtgång. Vidare belystes att värde skapades för patienter,
medarbetare, ägare/finansiärer/beställare och samhället i stort. Värde
uppnåddes således genom att eliminera/reducera slöserier genom tillämning
av Lean-principerna samt att skapa, tillämpa och förbättra gemensamma
arbetssätt. Konsulten menade att Lean inte handlade om enskilda metoder och
verktyg utan att dessa istället ingick i en helhet för att ge patienterna vad de
ville ha, när de ville ha det och med ett minimum av slöseri. Fokus skulle
således ligga på patientens flöde genom processerna och att Lean-principerna
visade vägen till rätt lösningar för detta. Konsulten menade vidare att det i
grunden handlade om värderingar, principer, metoder och resultat och att
dessa begrepp hängde samman. Konsulten illustrerade Lean i form av ett hus
(en så kallad systemmodell för Lean) med två huvudprinciper, se bild 6.2
nedan.

Mål:
Högsta kvalitet
Kortast ledtid
Lägst kostnad

Jidoka

JIT

Takt
Kontinuerligt flöde
Dragande system

Lagarbete
Eliminera slöseri

Inbyggd kvalitet
Stoppa vid fel

Utjämning

Bild 6.2: Systemmodell för Lean (utdrag ur utbildningsmaterialet).
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Standardisering

De två huvudprinciperna verkade som två pelare i huset och benämndes enligt
utbildningsmaterialet som:
1. Jidoka, ”rätt från mig” (kvalitetsfokus). Denna princip beskrevs
innebära att ”varje medarbetare ”garanterar” korrekt leverans till
nästa resurs” (utdrag ur utbildningsmaterialet). Det innebär att utgå
ifrån kvalitet och säkerställa rätt kompetens, standardisera, göra det
lätt att göra rätt samt att göra det lätt att upptäcka konkreta slöserier.
Vidare skulle den som hade gjort ett fel åtgärda felet för att skapa
lärande. Ett exempel på denna princip kunde vara en checklista för
remisskrivning för att undvika ofullständiga remisser som måste
kompletteras. Det kunde även vara att separera förvaring av
läkemedel med snarlik förpackning, att operationsanmälan sker i
formulär som kräver fullständiga uppgifter för att kunna skickas
vidare och checklista för remisskrivning. Under Jidoka fanns två
principer: Inbyggd kvalitet och Stoppa vid fel.
2. JIT (Just-In-Time), ”rätt i tid” (flödesfokus). Fokus i denna princip
var ”att förbättra flödet av patienter snarare än att optimera
användandet av enskilda resurser” (utdrag ur utbildningsmaterialet).
Detta innebar att alla förbättringar i enskilda processer/resurser måste
syfta till att förbättra flödet, att patientflödets behov borde vara
utgångspunkten för vilka förbättringar som prioriterades samt att ett
effektivt och välfungerande flöde krävde en jämn och hög kvalitet i
alla processer/resurser. Under JIT fanns tre principer: Takt,
Kontinuerligt flöde och Dragande system.
Grunden i huset (systemmodellen) bestod av begreppen utjämning och
standardisering där utjämning innebar en ”planeringsmässig utsmetning av
arbetsbelastningen över tiden” (utdrag ur utbildningsmaterialet). Fokus i detta
begrepp låg på att skapa förutsättningar för ett effektivt flöde. Detta kunde
exempelvis innebära att planera in lika många operationer varje dag och/eller
att varva stora och små operationer under dagen, det vill säga att skapa bättre
förutsättningar för ett effektivt flöde och bättre arbetsförhållanden för
medarbetare. Standard kunde innebära en ”beskrivning av det bästa kända och
överenskomna … just nu” (utdrag ur utbildningsmaterialet). Det kunde handla
om att synliggöra avvikelser, det vill säga resultat eller händelser som avvek
från det normala (vilket krävde en beskrivning av vad som var normalt). Ett
exempel kunde vara en strävan mot att formulera en metodstandard, att
exempelvis dokumentera på samma sätt, att verktyg och skyddsutrustning
placerades på bestämda ställen etc. Konsulten menade att en standard kunde
bidra till förutsägbarhet vilket i sig kunde öka kvalitet och spara tid. Det kunde
även bidra till att skapa förutsättningar att åstadkomma en planering som
kunde följas, som även kunde minska stress och övertid. Slutligen ansåg
konsulten att standard skulle utformas av och för medarbetarna, att det skulle
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vara enkelt och visualiseras samt att medarbetarna skulle göras ansvariga för
att upprätthålla standarderna.
Taket på huset beskrevs med termerna ”Kaizen”, eller ”ständiga
förbättringar”, vilket konsulten menade var en ”systematiskt
eliminering/reducering av upptäckt slöseri” (utdrag ur utbildningsmaterialet).
Genom att arbeta med ständigt pågående aktiviteter för att driva ut slöseri, att
utgå från upptäckta avvikelser samt att ta förändringar i små steg skulle fokus
på ständiga förbättringar hållas vid liv. Vidare menade konsulten att det kunde
handla om att arbeta i team, att ta tillvara allas kunskap, drivkraft och
engagemang. Dessutom krävde det arbete med detaljerna samt att arbetet med
ständiga förbättringar drevs av medarbetarna med stöd från cheferna. I
utbildningsmaterialet fanns även information om att avvikelser kunde
uppmärksammas genom ett så kallat Pulsmöte och att dessa sedan kunde
hanteras genom avdelningens förbättringstavla. Vid Pulsmötet, som var tänkt
att hållas ca 10 minuter, användes en tavla genom vilken aktiviteter, planering
och utfall antecknades. Syftet med detta möte var att synliggöra avvikelser,
exempelvis om en aktivitet tog längre tid än planerat. Det som diskuterades
var således upplägget för dagen, hur det hade sett ut under gårdagen och om
några och i så fall vilka avvikelser som hade uppstått under gårdagen. Genom
förbättringstavlan synliggjordes avvikelser, det vill säga vilka problem som
skulle hanteras, vem som skulle göra det och när det skulle vara åtgärdat.
Konsulten menade således att det ena mötet var till för att hantera planeringen
och dagens verksamhet och fånga avvikelser och det andra var att arbeta med
de händelserna.
I
utbildningsmaterialet
beskrevs
även
en
grundläggande
förbättringsmetodik vilken benämndes PDCA och som visualiserades i form
av en cirkel. Där P) stod för Plan, det vill säga grundlig analys av problemet
och aktivitetsplan för att nå uppsatta mål, D) Do, det vill säga implementering
och uppföljning steg för steg, C) Check, det vill säga kontrollera resultatet och
genomföra korrigerande åtgärder och A) Act, det vill säga slutför
genomförandet på samtliga platser – sprid standard.

Hur kommer Lean till uttryck i praktiken?
Vid införandet av Lean var verksamhetschefens roll att formulera
klinikövergripande rutiner. Det operativa ansvaret samt att sprida goda
exempel till resten av kliniken låg på avdelningarnas respektive
chefsjuksköterskor. Den information som tillhandahölls då det stod klart att
avdelningen skulle inleda ett arbete med Lean uppfattades av avdelningens
överläkare på följande sätt:
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Man berättade att det kom ifrån Toyota i grundfundamenten och det här huset
med värdegrunden och uppbyggnaden av det hela och det här med ordning och
reda och just-in-time och 5s. Jag kände att det här var positivt och att det här
var något som framförallt gynnar patienten, det är patientfokuserat. Jag minns
att på 80-talet så jobbade vi med något som hette QUL (Qualitet Utveckling
Ledarskap) som kom uppifrån och lades på organisationen. Tanken var väl att
vi skulle bli medvetna om vad vi gjorde och då skulle verksamheten bli bättre
men det var ju bara en stor sufflé, vi lade ner så mycket jobb på det här QUL
så det var inte klokt, då var jag biträdande klinikchef, vi jobbade som illrar
med QUL och det blev ingenting. Men Lean kändes ändå som att det var fokus
på verksamhet och med patienten i fokus och att det ska gynna patienten till
slut (Överläkare, 120618).

Under december 2010 anordnades ett öppet hus på avdelningen då
medarbetare från övriga kliniken bjöds in för att komma och titta på
avdelningens leanarbete. Information sattes upp inne i personalrummet och ett
bildspel visade exempel på genomförda förändringar så att övriga medarbetare
på kliniken lätt skulle kunna se vad som hade gjorts. I och med avdelningens
arbete med Lean hade den tagit emot klinikens egna interna kvalitetspris.
Vid införandet av Lean genomgick avdelningen en övergripande
organisationsförändring där fokus ej låg på att ta varje litet problem och hitta
en lösning på det utan istället ta ett helhetsgrepp om avdelningen
(Chefsjuksköterska, 120525).

Teamen och nya mötesplatser
En åtgärd som beslutades i ett tidigt skede var att dela upp medarbetarna på
avdelningen i två team, låga respektive höga teamet. Att de fick heta låga och
höga teamet berodde på numreringen av vårdplatserna på avdelningen och
redan innan Lean kom till kliniken och avdelningen hade frågan om att skapa
arbetsteam behandlats. Avdelningens överläkare ingick i båda teamen och vid
sidan av överläkaren fanns alla yrkeskategorier representerade i respektive
team; det vill säga en underläkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor, en
sjukgymnast och en arbetsterapeut. Sjuksköterskornas ansvarsområde delades
upp i ”omvårdnad” respektive ”administration” där omvårdnadssjuksköterskan delade läkemedel, bistod vid utdelning av frukost, rondade och
i stort ledde arbetet och den administrativa sjuksköterskan bistod
omvårdnadssjuksköterskan i hans/hennes arbete samt ansvarade för kontakter
med biståndsbedömare och anhöriga. Dessa två funktioner alternerades så att
sjuksköterskan arbetade administrativt en vecka för att sedan arbeta i
omvårdnaden en vecka. Omvårdnadssjuksköterskan och underläkaren delade
arbetsrum och satt vid skrivbord mittemot varandra och hade en tavla i
anslutning till arbetsplatsen där information om och den aktuella planeringen
gällande patienterna fanns tillgänglig. Övriga medarbetare i teamet (den
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administrativa sjuksköterskan, undersköterskorna, arbetsterapeuten och
sjukgymnasten) hade sina arbetsplatser i angränsande rum.
På avdelningen hölls ett antal möten under dagen/veckan. På morgonen
träffades nattsköterskan och omvårdnadssjuksköterskan för att överlämna en
snabb rapport om vad som hade hänt under natten. Den informationen tog
omvårdnadssjuksköterskan med sig till morgonrapporteringen som respektive
team höll kl. 07:15 då teamet gick igenom och informerade om alla
inneliggande patienter, om sådant som hade inträffat under natten och sådant
som skulle ske direkt på morgonen (se lathund i bilaga 4). Det kunde handla
om in-/utskrivningar, provtagningar, arbetsfördelning, möten, raster etc.
Mellan kl. 09:30 och 10:00 genomfördes medicinsk rond inom respektive
team då underläkare och sjuksköterska gick igenom alla patienter och efter det
gick underläkare (och överläkare varannan dag i de olika teamen) ut och
besökte patienterna. Teamkonferensen genomfördes varje förmiddag mellan
kl. 11:00 och 12:00 (under ca 30 minuter i varje team) då teamet bland annat
gick igenom de nyinskrivna patienterna, fallrisk etc. samt fattade beslut om
vilka patienter som var redo att skrivas ut. Teamkonferensen hölls på
respektive teamstation och vid den så kallade ”Patientstatstavlan”. Denna
tavla visade information om patienterna och var uppbyggd enligt
nedanstående struktur, se tabell 6.2.
Tabell 6.2: ”Patientstatstavlan”.
Rubrik

Vad

Sal

Rumsnummer och sängnummer

Namn
IN

Inskrivningsdatum

ADL

Activity of daily living (hur patienten går och står och klarar dagliga aktiviteter)

Säng

Grindar uppe eller nere, larmmatta

Kost

Vad patienten äter, eventuell specialkost

Kontinens

Hur patienten sköter sina toalettbehov

K/KF

När avdelningen kallar för vårdplanering/När patient är Medicinskt färdigbehandlad.

VPL

Vårdplanering

UT/Till

När patient skrivs ut/vart de skrivs ut till.

Då en patient började nå sitt habitualtillstånd, det vill säga var kliniskt
färdigbehandlad, skickades en kallelse till kommunen vilket innebar att
kommunen hade fem dagar på sig att ordna med boende etc. till patienten. Om
beslut om att skicka kallelsen fattades vid teamkonferensen så faxades
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kallelsen iväg av den administrativa sjuksköterskan samma dag mellan kl.
12:00 och 14:00.
Varje eftermiddag, med undantag av helger, hade respektive team ett
återkopplingsmöte under ca 10 minuter då dagens arbete diskuterades (se
lathund i bilaga 5). Såväl chefer som medarbetare ansåg att de dagliga
återkopplingarna hade bidragit till färre interna konflikter då medarbetarna nu
i högre grad hade en bättre och rakare kommunikation samt ett forum där svåra
ämnen kunde tas upp och att det fanns en större acceptans för att alla inte
tycker lika. Vidare hade både teamkonferenserna och återkopplingsmötena
bidragit till en ökad delaktighet och transparens i gruppen och förståelse för
varandras arbetsuppgifter Ett dagligt återkopplingsmöte beskrevs av
överläkaren på följande sätt:
Då är det jag (överläkare, min anm.) som leder och som säger att nu tar vi den
patienten och så kollar vi av lite, den administrativa sjuksköterskan har koll på
mycket kring det här med hemtjänst och kontakter med anhöriga, underläkaren
är ofta den som sitter och skriver och är den som ska skriva i journalen så
underläkaren är nästan alltid upptagen med att skriva ner vad andra säger,
paramedicinarna håller reda på tidigare funktionsnivå och vad patienten kan
nu och vad den behöver hjälp med och vad vi ser problem med och
undersköterskan vet vad patienten klarar rent praktiskt (Överläkare, 120618).

De frågor som berördes under återkopplingsmötet kunde handla om
vårdrelaterade händelser/situationer, om någon avvikelse hade skett och om
detta hade rapporterats i ”Händelsevis” (det patientrelaterade IT-systemet),
vad som fanns kvar att göra på avdelningen, om allt var påfyllt och städat, hur
bemanningen såg ut, frågor om friskvård och flextid etc. I stort sett handlade
återkopplingsmötet om att fånga upp och diskutera vad som hade varit bra
under dagen och vad som kunde förbättras i arbetet. På grund av
arbetssituation och om medarbetarna upplevde att de inte hade tid så frångicks
beslutet att ha daglig återkoppling. Medarbetarna menade dock att specifika
händelser/situationer fångades upp kontinuerligt under dagen då direkt
kommunikation var en stor del i arbetet varför syftet med återkoppling ändå
uppfylldes (Sjuksköterska 120829).
Vid införandet av Lean på avdelningen infördes dagliga teamkonferenser,
till skillnad från två dagar i veckan som tidigare. Detta i syfte att synliggöra
patientens utveckling under vårdtiden och kontinuerligt stämma av mot målet
och genomföra eventuella justeringar om det visade sig att målen inte var
realistiska. Även avstämningen mellan kvällssjuksköterskan och dagläkaren
hade tillkommit samt daglig återkoppling i teamen vilket inte genomfördes
innan Lean infördes. Se tabell 6.3 nedan för möten under dagen/veckan för
respektive team.

123

Tabell 6.3: Möten under dagen/veckan för respektive team.
Förmiddag

Morgonrapport kl. 07:15
Rond kl. 09:30
Teamkonferens kl. 11:00

Eftermiddag

Kvällsrapport kl. 14:00
Återkoppling kl. 14:30 (för dagpersonalen)
Avstämning ca kl. 16:00 (mellan läkare och kvällssjuksköterska)

Varje onsdag

SSK, USK, APT och Personalmöte (rullande) kl. 14:45

Varje torsdag

Leanmöte kl. 14:45

Leantavlan och leanmötet
Ytterligare en aktivitet som genomfördes tidigt i införandeprocessen var att
köpa in en stor whiteboardtavla till avdelningen som placerades i
personalrummet och som kom att kallas ”leantavla”. På samma sätt som i
fallet planerad vård var syftet med denna tavla att medarbetare och/eller chef
skulle sätta upp post-it-lappar med förbättringsförslag som sedan skulle
diskuteras vid avdelningens så kallade leanmöte, vilket hölls varje torsdag
under 30 minuter (förutom de torsdagar då avdelningen hade APT,
arbetsplatsträff). Vid införandet av Lean framkom önskemål från exempelvis
den läkargrupp (totalt fem läkare på kliniken) som gjorde insatser i särskilda
boenden inom kommunen om en egen leantavla, något som tillbakavisades
med argumentet att Lean skulle bedrivas där man producerade vård, det vill
säga ute på avdelningarna. Men denna läkargrupp stod på sig och
argumenterade att:
Sen skaffade de sig en tavla men kom inte gång med något leanarbete så då
fick jag säga att nu får ni bestämma er, antingen så ska ni ha en leantavla och
då ska ni bedriva fullt leanarbete på den här lilla nischen så att säga, eller annars
så får ni ha det som anslagstavla, så nu är det en anslagstavla
(Verksamhetschef, 120521).

De förbättringsförslag som noterades och placerades på leantavlan benämndes
avvikelser vilket innebar sådant som ej följde en standardiserad process. Mötet
genomfördes i personalrummet, det vill säga det rum som även användes vid
lunch och/eller fikapauser. Under leanmötet gick chefsjuksköterskan,
alternativt biträdande chef, tillsammans med medarbetarna igenom de lappar
som hade tillkommit på tavlan under veckan och de som inte ännu hade lett
till någon åtgärd. Se bild 6.3 nedan.
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Bild 6.3: Avdelningen leantavla.

Tavlan var uppdelad i ett antal sektioner, från vänster:
• Förslag till kvalitetsförbättring/ny idé, vad?
• Åtgärdsförslag/problemlösning specificera, hur?
• Beslutat förslag
• Börjar prövas på avdelningen
• Utvärdering
• Beslutad standard på avdelningen
Det som beslutades att bli en standard på arbetsplatsen sattes upp på ett särskilt
utrymme på tavlan för att sedan dokumenteras och sättas in i en pärm samt
sparades i en mapp i datorn.
I rummet, framför leantavlan, fanns ett större bord vid vilket personalen
satt under mötet samt en mindre soffhörna som även den nyttjades under
mötet. Det var vid något av dessa två ställen jag satt vid observationstillfällena. Strax före leanmötet, då medarbetarna samlades i det lilla köket
invid personalrummet för att exempelvis hämta en kopp kaffe, förekom ofta
ett intensivt samtal mellan medarbetarna. Samtalet kunde handla om allt från
vädret till märkning (eller brist på märkning) av öppnade förpackningar i
kylen, vem som skulle tömma diskmaskinen etc. Även efter leanmötet
förekom ofta samtal mellan medarbetare som exempelvis handlade om vissa
lappar som satt på tavlan och som hade behandlats under mötet och som
antingen behövde förtydligas eller som genererade nya lappar inför
nästkommande möte. Samtalet efter leanmötet kunde även handla om exempel
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på Lean i hemmiljön eller sådant som inte alls hade med leanarbetet att göra
som exempelvis någon specifik nyhet som det hade stått om i tidningen etc.
De förbättringsförslag som diskuterades under leanmötet testades för att
sedan utvärderas efter en viss tid. Tanken var att utveckla och förbättra
standardiserade rutiner, som att hålla ordning och reda på avdelningen, fylla
på materiel på vagnar och i förråd etc. Alla medarbetare förväntades delta vid
leanmötet, under förutsättning att arbetssituationen tillät detta, dock menade
en underläkare på avdelningen att:
Som underläkare är man inte riktigt med i utvecklandet av arbetsmiljön på
kliniken, i alla fall var det inte så. Vi hade vår egen chef och våra egna möten
där vi diskuterade våra problem men inte avdelningsarbetet. Jag tror att det har
att göra med att vi är så flexibla och mobila, att vi är på olika avdelningar hela
tiden och har olika långa och korta vikariat och kommer och går väldigt
mycket. Vi räknas liksom inte till den permanenta personalen, och det är ju lite
synd att vi inte är med mer och pratar om det. Jag har inte upplevt att jag inte
har varit välkommen (till leanmötet, min anm.) men jag har inte heller fått
någon direkt inbjudan att vara med på de där mötena och då blir det inte
naturligt att man går dit (Underläkare, 120926).

Trots detta, det vill säga att underläkarna i allmänhet inte deltog vid
avdelningens leanmöten, upplevde de att de ändå ingick i ett team på
avdelningen och kom in i gruppen på ett bra sätt under de veckor de
tjänstgjorde vid avdelningen samt upprätthöll de rutiner som fanns på
avdelningen, bland annat arbetet med 5s (det vill säga hålla ordning på
avdelningen), lagkänslan, direkt kommunikation etc. När en ny underläkare
började sin tjänstgöring på avdelningen fick den dock alltid information om
vilka möten den förväntades delta i. En underläkare menade att det på aktuell
avdelning var:
Mer lagstämning och bättre sammanhållning. Det var trevligare att komma dit,
bättre atmosfär och det kändes som att de var ett lugnare arbetstempo också
och bättre struktur. Det var olika arbetsbörda också, men den största skillnaden
skulle jag nog ändå säga var att samarbetet mellan de olika personalgrupperna
skilde sig (Underläkare, 120926).

Vidare menade samma underläkare att ”jag upplevde att det kändes mer
patientsäkert, i och med att man sitter nära varandra, och lättare till
kommunikation, mer tidseffektivt och lägre stressnivåer” (Underläkare,
120926). I avdelningens leanarbete låg fokus således bland annat på att
effektivisera arbetet genom att få bort onödiga arbetsuppgifter som inte gav
något resultat, som exempelvis dubbelarbete, och även att förbättra
kommunikationen mellan medarbetarna. Att frigöra tid genom att ta bort
sådant som ansågs vara onödiga moment och onödigt arbete menade en
underläkare resulterade i att:
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Jag upplevde att det fanns mer tid att ronda och prata med patienter och
anhöriga men det ska också komma fram att man hade lite färre patienter per
personal på den här avdelningen om man jämförde med de andra
avdelningarna, just eftersom att de ofta hade en demensdiagnos och då behöver
de extra resurser för att det kan bli oroligt. Men jag upplevde att det fanns mer
tid till direkt patientarbete och mer givande diskussioner personal emellan. Att
de fanns mer luft (Underläkare, 120926).

De medarbetare som arbetade natt deltog inte vid avdelningens leanmöte men
förmedlade ändå förbättringsförslag genom att sätta upp lappar på tavlan
under arbetspasset och kunde även genom tavlan ta del av de förslag och beslut
som hade diskuterats under dagen. Varje morgon hade den biträdande
chefsjuksköterskan möte med nattpersonalen och fångade då upp
förbättringsförslag och övriga kommentarer från medarbetarna. Den
biträdande chefsjuksköterskan beskriver Lean och hur förslag behandlades vid
leanmötet på följande sätt:
Lean är ju demokratiskt. Någon ger förslag och man provar det tillsammans
och sen utvärderar man. Var det bra? Ja men då bestämmer vi det. Det är ingen
som sitter uppifrån och bestämmer att alla saxar ska ligga till höger i lådan utan
man har rätt att få prova vänstra sidan också. Det är något som genomsyrat i
princip allt. Alla förändringar vi har gjort har vi gjort enligt Lean och alla
stegen i processen (Biträdande chefsjuksköterska, 120531).

Vad står det på lapparna?
Exempel på avvikelser som diskuterades under leanmötet kunde bland annat
handla om märkning av öppnade förpackningar, att sjuksköterskorna önskade
egna möten, revidering av teammöten, organisering kring lunch, rapportering
på eftermiddagen. Ytterligare exempel på sådant som diskuterades under
mötet kunde handla om patienternas eventuella behov av larmmattor, det vill
säga mattor som placerades nedanför sängen och som larmade om patienten
satte sig upp och således satte fötterna på larmmattan (användes framförallt
under natten). Vad gällde larmmattorna så kunde det hända att patienter
sparkade undan den under natten vilket kom att resultera i att avdelningen
köpte in större mattor. I andra fall hade patienter, som egentligen inte var i
behov av det, tilldelats mattor av nattpersonalen på grund av säkerhetsskäl,
något som innebar extra arbete för dagpersonalen som fick plocka bort
mattorna. Oavsett område så uppmuntrades medarbetarna att sätta upp lappar
med förslag på förbättringar då dessa noterades i arbetet. Det kunde
exempelvis handla om ordning på/kring arbetsplatsen samt i
förvaringsutrymmen och rutiner beträffande dokumenthantering, se bild 6.4,
6.5 och 6.6 nedan.
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Bild 6.4: Detaljbild leantavla, bättre ordning på läkarplats i både låga och höga
teamet.

Bild 6.5: Detaljbild leantavla, bättre ordning förvaringsutrymmen, exempel på ”rätt”
och ”fel”.
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Bild 6.6: detaljbild leantavla, rutiner angående dokumenthantering.

Ytterligare frågor och områden som berördes under leanmötet kunde handla
om remisshanteringen på avdelningen och hur det arbetet borde utvecklas,
organiseringen kring patienternas utskrivning och hemgång samt kontakten
med kommunen.
Vad gäller kontakt med kommunen upplevde personalen att det fanns en
önskan från kommunen om att patienten skulle ha ätit lunch då han/hon
anlände till boendet varför utskrivning oftast skedde direkt efter lunchen
alternativt under tidig eftermiddag. Dock menade den administrativa
sjuksköterskan, som skötte kontakten med kommunen, att arbetsbelastningen
var som minst under morgonen varför en önskan om att skriva ut patienten
innan kl. 11:00 uppkom som ett förslag vid ett leanmöte. Detta ledde till ett
förbättringsförslag och sedan beslut om att all administration kring patientens
utskrivning och duschning etc. skulle genomföras senast kvällen innan så att
han/hon var redo att lämna avdelningen tidigt dagen efter. Denna förändring
skulle enligt medarbetare och chefer på avdelningen innebära en minskad
stress under lunchen samt frigöra vårdplatser. Den biträdande
chefsjuksköterskan menade att:
Vi är ju ingen lunchinrättning, det här är ett akutsjukhus. Man ska så klart se
till patienternas bästa men det blir inte patienternas bästa när vi inte har
möjlighet att göra det bästa för nästa patient som kommer, och de flesta av dem
som kommer till oss har redan insatser hemma, i form av hemtjänst, och då
resonerar vi så att hade de varit hemma så hade ju någon kommit dit och hjälpt
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dem med maten ändå, så varför ska vi inte kunna skriva ut patienterna före
klockan 11:00? (Biträdande chefsjuksköterska, 131022).

Exempel på en utmaning som berörde Lean i verksamheten var att upprätthålla
beslutade rutiner. Detta gjorde sig speciellt gällande då medarbetare slutade
och nya kom in som inte hade samma grund att stå på vad gällde avdelningens
arbete med Lean. Även det faktum att medarbetarna antingen arbetade dag
eller natt kunde skapa svårigheter för dem att träffas och dela med sig av
information, något som dock förmedlades genom leantavlan. Ytterligare
exempel på utmaning var att som medarbetare under arbetspasset notera ett
förbättringsförslag men inte uppleva sig ha tid att sätta upp en lapp på
leantavlan. En sjuksköterska menade att:
I stort sett ska du ju skriva en lapp när det sker, just då, men om du har dina
saker som du måste göra så känns det som att jag prioriterar hellre att ge mina
två mediciner och sen skriva en lapp innan jag går hem, men då går man hem
istället. Det är ju inga saker som är allvarliga för patienten utan det är ju mera
sådana här rutinmässiga saker som vi har satt in men som kanske någon har
missat (Sjuksköterska, 120829).

Vidare ansåg medarbetarna att införandet av Lean innebar att det dagliga
arbetet flyttades närmare patienterna. Detta kom bland annat till uttryck
genom att en del av det administrativa arbetet hade flyttats ut i korridorerna
och genomfördes vid bärbara datorer som placerades på rullvagnar, det vill
säga något som genererade en ökad synlig närvaro av medarbetare vilket ledde
till ett ökat lugn bland patienterna. En sjuksköterska belyste även att:
Man är mer nära varandra, förut så ordinerade du ut och så gick de och gjorde
sitt och sen visste du inte vad som var gjort men nu har du mer feedback, nu
kan du kommunicera oftare med undersköterskorna också så att de får
feedback och jag får feedback av dem så att absolut det är ju bättre. Nu jobbar
man mer närmare varandra än förut, förr var de liksom att de gjorde sitt och
jag gjorde mitt (Sjuksköterska, 120829).

Struktur, rutiner och flöde
Ett exempel på aktivitet som genomfördes relativt tidigt i arbetet med att
införa Lean var att tillämpa verktyget 5s, det vill säga att skapa ordning och
reda vilket chefer och medarbetare menade skulle minska tiden att leta efter
materiel etc. och som i förlängningen skulle frigöra tid. Det handlade
exempelvis om att märka upp var allt materiel skulle placeras på avdelningen,
sortera och skapa ordning på bland annat läkemedelsvagnarna samt att rensa
upp i förråd och skåp. Se bild 6.7 nedan. De gula rutorna i bilderna nedan visar
märkningarna som tillkom genom användandet av 5s.
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Bild 6.7: Exempel på märkning i skåp enligt 5s.

De platser som märktes upp gällde framförallt mindre saker, såsom post-it
lappar, tejp och stift, det vill säga saker som lätt kunde flyttas och placeras på
andra stället. En arbetsterapeut på avdelningen menade att det ibland var bra
att saker inte stod lättillgängligt och precis bredvid utan att man var tvungen
att resa sig:
Det positiva i att behöva springa iväg och hämta är att jag byter arbetsställning
och därmed mindre risk för förslitningsskador och att man vilar ögonen från
skärmen. … På så sätt kan det ju vara värdefullt men om det gäller en sak som
är lätt att flytta som ett mindre hjälpmedel som jag måste springa och leta efter
då skapar ju det stress (Arbetsterapeut, 120907).

För att upprätthålla ordningen på avdelningen (enligt 5s) beslutade
chefsjuksköterskan att tilldela ansvar till två medarbetare att hålla ordning på
avdelningen och märka upp vid behov. En sjuksköterska menade att detta
ledde till ett minskat behov bland medarbetarna att springa och leta efter saker
och att den tid som frigjordes tack vare mindre spring möjliggjorde mer tid
hos patienterna. Vidare menade samma sjuksköterska att:
Då springer jag och ger dem (patienterna, min anm.) dryck istället. Då hinner
man ju ge dem mera dryck, man hinner kolla upp sår, man hinner lägga ner
mer energi på patienten. Det är speciellt mat och dryck där det behövs matas
och sådana saker, det hann man ju inte med förr, fast man gjorde det men det
känns som att det ges mer möjlighet nu (Sjuksköterska, 120829).

Dessutom tittade avdelningen närmare på sina processer i syfte att skapa
struktur i arbetet, som exempelvis att ta emot, skriva in och skriva ut patienter.
I detta arbete fokuserades särskilt utskrivningsprocessen då denna del även
berörde en yttre part i form av kommunen med vilka bland annat
vårdplaneringsmöten genomfördes då hela situationen, inklusive
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hemsituationen, diskuterades och då även patienten och anhöriga fick komma
till tals. En underläkare menar att ”jag var med på dessa möten oftare faktiskt
på den här avdelningen än andra men jag tror att anhöriga till demenssjuka
patienter i större utsträckning behöver information även från läkaren”
(Underläkare, 120926).
Om beslut att skicka kallelse fattades vid teamkonferensen (som nämndes
ovan) faxades kallelsen iväg av den administrativa sjuksköterskan samma dag
mellan kl. 12:00 och 14:00. Detta innebar att biståndshandläggaren vid
kommunen besvarade kallelsen runt kl. 15:00-15:30 samma dag genom att
ringa till avdelningen vilket ledde till att den administrativa sjuksköterskan
hade svårigheter att avsluta sin arbetsdag i tid, det vill säga kl. 15:30-16:00.
Denna problematik diskuterades vid avdelningens leanmöte som resulterade i
att beslut vid dagens teamkonferens om att skicka kallelse skickades först kl.
08:00 dagen efter vilket ledde till att biståndshandläggarna började ringa redan
vid kl. 09:00 på morgonen. Avdelningen påverkade således kommunens
beteende genom att ändra sitt eget beteende. Den biträdande
chefsjuksköterskan menade att ”det tycker jag är ett jättetydligt exempel på
Lean, hur man faktiskt gör saker smidigare och enklare och tidsbesparande”
(Biträdande chefsjuksköterska, 131022).
Kliniken hade även skapat rutiner vad gällde inskrivning och hade bland
annat ett samarbete med ambulanssjukvården. Samarbetet innebar att
ambulansen hade styrkort som beskrev att om de fick en patient som uppfyllde
vissa kriterier så kunde ambulansen köra direkt till kliniken och till deras
allmänna akutgeriatriska avdelning som sedan fördelade ut patienterna på
kliniken. Detta samarbete började som ett pilotprojekt och är permanent sedan
2010.
Överläkaren hade det medicinska ansvaret vilket innebar att den personen
tillsammans med chefsjuksköterskan var den som ledde arbetet och hade det
övergripande ansvaret samt att överläkaren ansvarade för ordination till labb,
röntgen etc. Vad gäller vårdtiderna så menade överläkaren att:
Jag stirrar mig inte blind på vårdtiderna för patienterna, jag är mer angelägen
om att vi ska göra bra utskrivningar. Det ska kännas bra när patienten går
härifrån, sådana här panikutskrivningar samma dag och dålig information och
dåligt kommunicerade beslut det är inte bra. Jag får varje dag från intaget, på
klinikchefens befallning, ett mail där det står vad vi har för väntelista. Just nu
är de ju ingen eftersom vi har jättemycket platser men det hinner ju ändra sig
när det är calicitider (maginfluensavirus) och annat, jag läser dem aldrig. Jag
skriver inte ut mina patienter snabbare bara för att vi har en lång väntelista
(Överläkare, 120618).

Vid införandet av Lean nedtecknades även arbetsordningar (som en form av
arbetsfördelning) för respektive yrkesgrupp där information om dagens
aktiviteter (möten etc.) och tidpunkt för dessa ingick. Även en
köksarbetsordning sammanställdes för att visa vad som skulle göras i köket
132

och när under dygnet detta skulle ske. Arbetsordningar fanns för följande
yrkesgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underläkare
Omvårdnadssjuksköterska, DAG. Tidsbundet arbete.
Administrativsjuksköterska, DAG. Tidsbundet arbete.
Omvårdnadssjuksköterska, KVÄLL. Tidsbundet arbete.
Undersköterskor, DAG.
Undersköterskor, KVÄLL.
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Köksansvarig, DAG
Köksansvarig, KVÄLL

Nedanstående tabell är ett exempel på en underläkares arbetsordning (se
bilaga 6 för ytterligare exempel på arbetsordning).
Tabell 6.4: Exempel på underläkares arbetsordning.
Arbetsordning för underläkare.
Underläkararbete:
•

Undersöka och bedöma patienter

•

Skriva journaler (inskrivningsjournal, daganteckningar, teamkonferens och epikris)

•

Ordinera undersökningar och labprover

•

Ordinera läkemedel

•
•

Signera utskrivningsmeddelanden i Webcare
Skriva Trygghetskvitto i Take Care

OBS: Om pt har APO-dos måste denna uppdateras senast kl. 12:00 dagen innan planerad utskrivning.
Patientens utskrivning ska om möjligt förberedas dagen innan den ska ske.
08:15-08:45

Jourrapport på plan 5. Ibland internutbildning till kl. 09:00

08:45-09:30

Underläkararbete. Kafferast 15 min.

09:30-10:30

Rond. 2 dagar per vecka överläkarrond, övriga dagar rond på egen hand. Först sittrond
med omvårdnadssjuksköterska, sedan gå runt till patienterna. Följ mall Medicinsk
rond på avdelningen.

10:30-11:00
11:00-12:00

Underläkararbete
TEAM. 11:00–11:30 i låga teamet, 11:30–12:00 i höga teamet. Dokumenteras av
underläkaren.

12:00-12:30

Lunch

12:30-14:40

Underläkararbete

14:30-14:40

Återkoppling i resp. team

14:45-15:15

Lean- eller APT-möte i personalrummet på avd. torsdagar (se mötesschema uppsatt i

15:30-15:45

Kort genomgång med kvällssjuksköterska

15:15-16:30

Underläkararbete

personalrum)
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Syftet med arbetsordningarna var att ”takta in arbetet” (det vill säga få ett bra
flöde i arbetet) för att genom det synliggöra när på dagen aktiviteter skulle
genomföras (Chefsjuksköterska, 120525). Även så kallade ”stickvagnar”
infördes, som sjuksköterskor och undersköterskor använde, innehållande
materiel (såsom nålar, rör, plåster, kompresser) för venprovtagning. Dessa
vagnar var arrangerade på samma sätt för att på så sätt få lättare att hitta.
Materiel på dessa stickvagnar hämtades från avdelningens förråd och fylldes
kontinuerligt på för att underlätta arbetet. Även arbetsplatserna organiserades
och strukturerades på samma sätt och märktes upp med lappar enligt 5s. Man
sorterade och skapade ordning genom att märka upp var sak på sin plats, se
bild 6.8 nedan. De gula rutorna i bilden nedan visar de märkningar som tillkom
genom användandet av 5s.

Bild 6.8: Exempel arbetsplats läkare (avidentifierad).

Information om klinikens arbete med Lean var inget som publicerades på
klinikens hemsida och det var heller inte något som förmedlades till anhöriga
eller patienter. På avdelningen visste inte patienterna eller anhöriga så mycket
om leanprocessen. Överläkaren på avdelningen menade att:
Jag tror inte att vi såg det som att dom var.. dom är ju utsatta för den men inte
delaktiga i själva processen på nåt annat sätt. Men visst hade vi kunnat sätta
upp information i vår korridor och berätta vad vi gör (Överläkare, 120618).

Om Lean påverkade vårdtiden var inget kliniken eller avdelningen
genomförde mätningar på för att säkerställa men den biträdande
chefsjuksköterskan menade att:
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Sen vi började jobba enligt Lean så har vårdtiden sänkts på patienterna och vår
inbillning är att det beror på Lean men det kan bli som en kedjereaktion, om
personalgruppen trivs och mår bra så kanske de jobbar bättre och har bättre
bemötande mot patienterna och vårdar dem bättre om de själva mår bra och det
gör ju att patienterna kanske mår bättre snabbare också (Biträdande
chefsjuksköterska, 120531).

Avdelningens chefsjuksköterska menade att avdelningen har ”hittat en egen
modifierad leanmodell” (chefsjuksköterska, 120525) som är anpassad efter
aktuell avdelning och de personer som arbetar där och att:
För oss har det varit en filosofi, en hjälp i att arbeta med förbättringar. Det är
att hänga upp sig på något som har varit ett hjälpmedel i att jobba med de
problem och förändringar man vill göra i en verksamhet. Det har varit ett stöd
för oss att hitta någon struktur att jobba med förbättringar (Chefsjuksköterska,
120525).

En undersköterska ansåg att införandet av Lean har fått personen i fråga att
tänka på andra sätt och menade att:
Jag har till och med tagit med mig Lean hem, har jag kommit på nu på senare
tid, att man tänker Lean hemma. Jag gjorde storstädning i köket till exempel,
där kan vi ha det och där det. Man tänker lite Lean, om jag gör det först så kan
jag göra det sen. Så det är ju bra! (Undersköterska, 120618).

Sammanfattning
På samma sätt som i fallet planerad vård verkar Lean passa med den
vårdideologi som råder på avdelningen som innebär ett stort fokus på
omsorgsrelaterade aktiviteter. Inget större motstånd framkommer gentemot
Lean. Ej heller i detta fall upplevdes Lean hota vårdkvaliteten, fokus låg
istället på aktiviteter som skapades för att försöka uppnå förbättringar vad
gäller strukturen kring patienternas vistelse på avdelningen. Det som tillfördes
avdelningen i och med införandet av Lean var således följande, se tabell 6.5
nedan:
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Tabell 6.5: Det som tillfördes avdelningen i och med införandet av Lean.
Under

•

Seminarier, föreläsningar och Lean-utbildning för chefer och medarbetare.

utbildnings-

•

Konsultstöd

tiden

•

Leanspel

Efter

•

Leantavla

utbildnings-

•

Leanmöte en gång i veckan under 30 minuter.

tiden

•

Post-it-lappar med information om så kallade avvikelser (det vill säga
problem som sågs som förbättringsområden) som hade påträffats i arbetet.

•

En strävan efter att ange vad som är normalt på avdelningen för att genom
det synliggöra avvikelser. Det kunde exempelvis handla om att inneha en
standard för hur dokumentationen normalt skulle genomföras och att
avvikelser från detta skulle påtalas.

•

5s fördes in i verksamheten för att skapa en standard för var allt materiel
skulle placeras på avdelningen. Detta skedde i syfte att minska slöserier i
form av spring, det vill säga minska tid för att leta efter saker.

•

Sjuksköterskornas ansvarsområde delades upp i ”omvårdnad” (det vill säga
delade läkemedel, bistod vid utdelning av frukost, rondade och i stort ledde
arbetet)

respektive

”administration”

omvårdnadssjuksköterskan

samt

(det

ansvarade

vill
för

säga
kontakter

bistod
med

biståndsbedömare och anhöriga). Detta skedde bland annat i syfte att öka
patientsäkerheten genom att den som delade läkemedel ej skulle bli avbruten
i sitt arbete av exempelvis telefonsamtal.
•
•

Team med representanter från alla yrkesgrupper.
Teamkonferens i respektive team varje förmiddag då planeringen för dagen
genomfördes (till skillnad från två dagar i veckan som tidigare).

•

Återkopplingsmöte varje eftermiddag då respektive team diskuterade
igenom dagen för att fånga upp avvikelser och aktiviteter som eventuellt ej
hade genomförts och varför (genomfördes ej innan Lean infördes på
avdelningen).

•

Avstämningen mellan kvällssjuksköterska och dagläkaren (genomfördes ej
innan Lean infördes på avdelningen).

•

En del av det administrativa arbetet flyttades ut i korridorerna och
genomfördes vid bärbara datorer som placerades på rullvagnar, det vill säga
något som genererade en ökad synlig närvaro av medarbetare vilket ledde till
ett ökat lugn bland patienterna.

•

Stickvagnar som innehöll materiel (såsom nålar, rör, plåster, kompresser) för
venprovtagning. Vagnarna var arrangerade på samma sätt för att få lättare att
hitta.

•

Arbetsordningar (som en form av arbetsfördelning) för respektive
yrkesgrupp som visade hur arbetet (arbetsuppgifter, raster och möten) skulle
fördelas under dagen och när det skulle ske samt köksarbetsordning för att
visa vad som skulle göras i köket och när.

•

Effektivisera in- och utskrivningsprocessen, exempelvis att försöka planera
in utskrivningar löpande under veckan så att inte alla utskrivningar inträffade
under samma dag. Vidare formulerades en standard för när kallelse till
kommunen skulle skickas. Syftet med detta var att uppnå en förutsägbarhet
vilket man menade i sig kunde öka kvalitet och spara tid.
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Kapitel 7. En intern översättningsprocess

Avhandlingens forskningsfrågor handlade om att studera och beskriva hur
Lean har översatts till patientnära praktik, vilka översättare och arenor som
blir viktiga i den patientnära översättningsprocessen och hur Lean kommer till
uttryck i det patientnära arbetet. Det innebär att analysera hur Lean har
översatts och tillämpats rent praktiskt på de studerade avdelningarna och i
synnerhet hur de för Lean centrala begreppen värde och flöde har översatts
inom hälso- och sjukvården där fokus ligger på vård och omsorg. Det innebär
även att analysera hur den mottagande verksamheten har anpassats för att
passa Lean, det vill säga vad som händer med sjukvården när Lean förs in.
I detta kapitel förs ett resonemang kring det sätt på vilket Lean har översatts
från managementidé till hälso- och sjukvårdens praktik (det vill säga i det
patientnära arbetet) samt de översättare och arenor, såväl organisationsövergripande som patientnära, som ingår i översättningsprocessen.
I kapitel två presenterade jag min teoretiska referensram samt beskrev den
process då idéer sprids och översätts mellan verksamheter. Denna process kan
beskrivas med Røviks (2008) termer dekontextualisering (det vill säga praktik
översätts till idé) och kontextualisering (det vill säga idé översätts till praktik).
Det som händer med innehållet i idéerna när de ”sätts över” mellan olika
organisatoriska kontexter kan analyseras utifrån översättningsreglerna
kopiering, addering, subtrahering och omvandling (Røvik, 2008).
I kapitel två beskrevs även de översättare som ingår i den process då idéer
sprids mellan och inom olika verksamheter. Det vill säga idébärare (SahlinAndersson och Engwall, 2002a), interna konsulter (Andersen och Røvik,
2015) och interna förändringsagenter (Røvik, 2008) och hybridprofessioner
(Blomgren och Waks, 2015). Vidare beskrevs de arenor vilka Røvik (2000
och 2008) benämner externa utvecklingsarenor alternativt interna
utvecklingsenheter där dessa individer har möjlighet att mötas och verka i
spridning och översättning av idéer.
Gemensamt för hur dessa översättare (Sahlin-Andersson och Engwall,
2002a; Andersen och Røvik, 2015; Røvik, 2008; Blomgren och Waks, 2015)
och arenor (Røvik, 2000 och 2008) har beskrivits i tidigare
översättningsstudier är att de till övervägande del fokuserat på den
översättning
som
sker
mellan
organisationer
eller
på
en
organisationsövergripande nivå inom organisationen. Jag menar att det också
finns behov av att titta närmare på verksamhetsnära översättare och arenor.
Det vill säga, hur översättning går till i den operativa kärnan där huvuddelen
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av kärnverksamheten sker. I detta fall, då verksamheten är en del av hälsooch sjukvården, handlar det om patientnära översättare och arenor.
Med hjälp av Kelloggs (2009) resonemang om relational spaces samt
begreppet småprat (Gustafsson, 1994; Ekman, 1999; Karrbom Gustavsson,
2005) vill jag synliggöra de patientnära arenorna, som exempelvis möten vid
avdelningen, vad som sker på dem samt inkludera dem i den interna
översättningsprocessen. Vid dessa arenor verkar patientnära översättare vilket
kan jämföras med det Ekman (1999) och Lindberg (2002) skriver om
medarbetare, det vill säga de som är närmast kärnverksamheten. Något händer
på de patientnära arenorna, till exempel ett samtal eller en kommentar kring
Lean i detta fall, vilket kan utgöra en länk i översättningsprocessen. Att
förutom de organisationsövergripande översättarna/arenorna även inkludera
de patientnära översättarna/arenorna kan bidra till att på ett både bredare och
djupare sätt besvara frågorna kring hur Lean översätts till praktik samt vilka
som ingår i översättningsprocessen och var det sker.
De verksamhetsnära översättarna och arenorna och dess medverkan i
översättningsprocessen har inte fått samma utrymme i tidigare forskning som
organisationsövergripande översättare och arenor. Att även inkludera de
översättare och arenor som verkar nära kärnverksamheten bidrar således till
en ökad förståelse för översättningsprocessen då det inkluderar fler
hierarkiska nivåer inom organisationen. Det knyter även an till det Latour
(1986) belyser, det vill säga det sätt på vilket alla delar i kedjan av individer
påverkar det sätt på vilket en idé översätts. Det sker således en konstant
översättning i den process då individer tar emot och skickar vidare en idé. De
individer som tar emot en idé kan även välja att släppa den, vilket innebär att
individen har en stor påverkan på om en idé ska spridas vidare eller inte. Eller
som Latour menar “När ingen är där och tar upp uttalandet eller symbolen så
stannar det helt enkelt av” (Latour, 1986:267, min översättning).
Detta kapitel är strukturerat på följande sätt: först diskuterar jag värde och
flöde i praktiken och jämför de två studerade avdelningarna samt presenterar
sammanfattande reflektioner och slutsatser. Sedan diskuterar jag patientnära
översättare och arenor och jämför de två studerade avdelningarna samt
presenterar sammanfattande reflektioner och slutsats.
De två sjukvårdsavdelningar som har varit i fokus i denna avhandling är
dels en avdelning som utför planerad vård inom ortopedi/
kirurgi/urologi/gynekologi, dels en akutgeriatrisk avdelning med inriktning
mot demens. De två avdelningarna var belägna vid två olika sjukhus och var
organiserade på lite olika sätt, där verksamheten som bedrevs i den ena var
något mer förutsägbar och lik bilindustrins löpande band och den andra mer
oförutsägbar och komplex.
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Värde och flöde i praktiken
Fokus i denna del ligger på de begrepp som jag menar utgör kärnan i Lean,
det vill säga värde och flöde. Vidare reflekterar jag kring det sätt på vilket
Lean som idé och den mottagande verksamheten har översatts och anpassats i
förhållande till varandra.
Att jag valt begreppen värde och flöde beror på att de, med grund i ständiga
förbättringar, går som en röd tråd genom Womack och Jones (1996a) fem
principer. De kan således ses som två relevanta och grundläggande områden
inom Lean som originalidé. Då jag i min studie främst studerar översättning
av Lean lokalt inom respektive avdelning begränsas definitionen av det flöde
som sker inom det aktuella sjukhuset/kliniken och ej patientens hela väg
genom vården vilket kan löpa mellan fler sjukvårdsorganisationer.
Ingen av Womack och Jones (1996a) fem leanprinciper knyter explicit an
till en specifik verksamhet, utan beskrivs i relativt generella termer. Det
betyder således att Lean beskrivs som en relativt kontextoberoende idé som är
tillämpbar i vilken verksamhet som helst. Att Lean som idé skall kunna
överföras mellan olika typer av verksamheter var med andra ord uttalat redan
då Lean formulerades, det vill säga då idén rycktes loss från sin ursprungliga
kontext.
Vad innebär då begreppen värde och flöde inom hälso- och sjukvården?
Om Lean handlar om att skapa mer värde för patienterna samt synliggöra och
eliminera icke värdeskapande aktiviteter (som exempelvis att patienter eller
vårdpersonal får vänta på provsvar etc.) samt åstadkomma effektiva flöden
krävs en reflektion kring detta. Inom hälso- och sjukvården, som en
professionell verksamhet, avgör de olika yrkesgrupperna patientens behov och
vad patienten anser vara värdeskapande utifrån vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Patienten har möjlighet till insyn och delaktighet i den
vård som erbjuds och bedrivs men till syvende och sist sker en professionell
bedömning av hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper. Detta gäller även inom
mina två studerade fall.
Vad gäller begreppet flöde kan detta tolkas som patientflöde, det vill säga
patientens tid på sjukhuset från inskrivning till utskrivning. Att effektivisera
flödet skulle i så fall innebära att minska tid från inskrivning till utskrivning
genom att identifiera och eliminera slöseri. Detta skulle kunna tolkas som
värdeskapande för patienten då det innebär minskad tid på sjukhuset. Nedan
kommer jag att reflektera kring det sätt på vilket Lean har översatts till praktik
vid de två studerade avdelningarna, med specifikt fokus på begreppen värde
och flöde.
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Fallet planerad vård: minskad grad av omsorg ledde till ett mer
effektivt patientflöde
Vid tiden för införandet av Lean påbörjades en genomgång av det sätt på vilket
avdelningen samt sjukhuset i stort organiserade arbetet med och kring
patienterna i de interna patientprocesserna. Inom ramen för detta genomfördes
en större utbildningsinsats för chefer och medarbetare. Målsättningen med
Lean var att ”effektivisera vårdflöden med patientens behov i fokus”. Syftet
med att införa Lean på sjukhuset var att med ett tydligt verktyg förbättra flödet
och öka kvaliteten, det vill säga att se över patientens väg igenom hela
processen och se till att det gick så smidigt som möjligt. Lean handlade även
om samarbete och att alla medarbetare som var inblandade i en specifik
process (exempelvis operationsprocessen) skulle vara med i arbetet med att
effektivisera den specifika processen. Detta innebar ett samarbete mellan
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Då läkarna arbetade på en
avdelning och sjuksköterskor och undersköterskor på en annan så önskade
ledningen skapa gemensamma mötesplatser, i form av tavelmöten, för dessa
olika yrkesgrupper att träffas och diskutera gemensamma problem och
lösningar. Det fanns således en ambition i fallet planerad vård att tavelmötena
skulle verka som interna mötesplatser där de olika yrkesgrupperna kunde
mötas och föra samtal (jfr. Kellogg, 2009). Denna aktivitet testades ett tag
men avbröts då läkarna upplevde att deras tavla blev en klagomur för andra
yrkesgrupper att kommentera och klaga över läkarnas beteenden. Resultatet
blev således att läkarna fick en egen tavla och personalen vid mottagningen
fick en egen tavla och slutade i och med det att delta vid läkarnas tavelmöten.
Läkarna fick rollen som interna ”auktoritativa aktörer” (Røvik, 2000) som
genom det hade möjlighet att välja ut och betona vissa aspekter av Lean och
påverka det sätt på vilket Lean praktiserades internt.
Den inledande ambitionen som handlade om att foga samma de olika
yrkesgrupperna, det vill säga att alla yrkesgrupper skulle medverka vid samma
möte, kom med andra ord att resultera i att verksamheten tydligare blev
organiserad efter redan existerande principer. Det innebar att sjuksköterskor
och undersköterskor arbetade på en avdelning och läkarna tillhörde en annan
avdelning. Sjuksköterskorna, undersköterskorna och läkarna sågs vid de
tillfällen då läkarna besökte avdelningen för att ronda sina patienter.
Vad gäller begreppen värde och flöde låg fokus på att eliminera sådant som
kunde tolkas som icke värdeskapande aktiviteter och som förlängde vårdtiden.
I praktiken innebar det en förkortning av antalet vårddagar, det vill säga att
patienten skulle vara inskriven så få antal dagar som möjligt utan att tumma
på kvaliteten. Detta uppnåddes genom att ett antal aktiviteter flyttades ut från
sjukhuset och in i patientens hem. Man skulle kunna se detta som en minskad
grad av omsorg, men det beror på hur man ser på omsorg. Jag har i denna
avhandling valt att definiera omsorg som stöd och hjälp åt människor med
praktiska sysslor i vardagen. I fallet med den planerade vården innebar den
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förkortade vårdtiden att sådana aktiviteter som patienten själv kunde
genomföra (som exempelvis att duscha hemma innan ankomst) togs bort från
sjukhusvistelsen. Detta kunde således betyda att en minskad grad av omsorg
ledde till ett mer effektivt patientflöde. En minskning av omsorgsrelaterade
aktiviteter skapade således en mer effektiv användning av den tid då patienten
var inskriven på sjukhuset. Huruvida patientflödet blev mer effektivt eller inte
var dock ej något som explicit hade mätts, men på avdelningen upplevde
medarbetarna att patientens tid på sjukhuset hade minskat. Vidare hade
medarbetarna vid avdelningen arbetat med att förbättra processen att föra ut
information till patienterna i syfte att de skulle känna sig väl omhändertagna
och få rätt information i rätt tid. Som exempelvis att få information angående
operation i god tid före inbokat ingrepp.
Tidigt i införandet av Lean identifierade sjukhuset ett antal patientflöden i
de interna pilotprojekt som genomfördes. En enkel beskrivning av
patientflödet, gällande de patienter som vårdades på den studerade
avdelningen, kunde se ut på följande sätt, se figur 7.1 nedan.
Inskrivning
på avd.

Operation

Uppvaknings
-avdelningen

Postoperativ
behandling

Utskrivning
från avd.

Figur 7.1: Internt patientflöde.

Denna övergripande och förenklade bild visar hur patienten förflyttades
mellan olika avdelningar och/eller aktiviteter internt inom sjukhuset.
Begreppet flöde översattes framförallt till att se över de interna
patientöverlämningarna, exempelvis då patienten skulle flyttas mellan
avdelning och operation eller mellan operation och uppvakningsenhet. Fokus
låg på att identifiera och eliminera slöseri, vilket kan tolkas som aktiviteter
som försenade processen. I praktiken handlade de förändringar som gjordes
bland annat om att operationsenheten ringde till avdelningen en kort stund
innan operationen skulle starta för att på så sätt få tid att förbereda patienten.
Andra förändringar var att ha olika färg på mössorna på patienterna vid
operation så att uppvakningsenheten kunde anpassa smärtlindringen efter
genomförd operation beroende på om patienten skulle åka hem samma dag
eller ligga kvar över natten, att ha bilder på hur instrument skulle dukas upp
vid operationen samt ha proteser på en vagn nära till hands i operationssalen
för att på så sätt minska tiden för att springa och hämta proteser. Det kunde
även handla om att alla i operationsteamet var på plats då operationen var tänkt
att starta, att skapa effektiva överlämningar mellan exempelvis avdelning,
operation och uppvakningsenheten eller att dagpatienter fick rätt mängd
narkos som möjliggjorde hemgång samma dag. Vidare förtydligades den
information som gavs till patienterna. Det kunde bland annat handla om
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information som hade med förberedelser inför besöket och/eller operationen
att göra samt information om tiden efter operation. Genom detta minskades
antal frågor från patienterna och sannolikheten ökade att de hade genomfört
nödvändiga förberedelser inför operation. Fokus i det sätt på vilket begreppet
flöde översattes berörde således främst patientflödet (då det främst var
patienterna som var i rörelse).
Tidigt i processen köpte avdelningen in en stor whiteboardtavla som
placerades på expeditionen. Tanken med att addera denna tavla till
avdelningen var att medarbetarna skulle sätta upp lappar med störningar som
uppkom i arbetet som kunde ses som icke värdeskapande. Lapparna med
kommentarer behandlades vid avdelningens ”tavelmöte” som genomfördes
stående och en gång i veckan. Fokus under mötet låg på att snabbt gå igenom
lapparna på tavlan, följa upp vad som hade hänt sedan senaste mötet samt
fördela uppgifter att genomföra inför nästkommande tavelmöte. Detta innebar
att tavlan ”som mötesplats” inte explicit bjöd in till reflektion då tiden var
mycket knapp.
Medarbetare vid andra avdelningar på sjukhuset uttryckte en önskan att
föra in en tavla på den egna avdelningen. Tavlan kopierades (Røvik, 2008)
således internt till övriga avdelningar på sjukhuset och kom även att bli
synonymt med Lean.
Åtgärder som att ha vagnar med proteser i operationssalen i syfte att minska
spring under operationen, sätta upp en bild över hur instrument skulle dukas
upp vid operationen för att minska risken att göra fel samt ha olika färg på
mössorna på patienterna vid operation hade till en början framkommit vid ett
tavelmöte för att sedan testas i praktiken.
Vid införandet av Lean reagerade vissa medarbetare på ord som
”produktion” och ”standard” eftersom de upplevde att dessa begrepp var
laddade och ej i enighet med den verksamhet som bedrevs vid sjukhuset. Det
resulterade i att man på sjukhuset istället valde att definiera standard som
”överenskommelse” då ordet standard kunde föra tankarna till att alla
individer, såväl läkare som patienter, skulle bli avpersonifierade. Tanken var
snarare att standardisera det som inte explicit hade med individen att göra utan
snarare arbetet runt individen. Begreppet produktion definierades istället som
”flöde” vilket upplevdes som mindre laddat. Detta innebar att vissa ord
subtraherades (gjordes implicita) och andra ord adderades (gjordes explicita)
vilket kan ses som ett exempel på det Røvik (2008) menar med rationellstrategisk addering och subtrahering. Det som således hände var att vissa ord
som kunde uppfattas som radikala i originalidén togs bort samtidigt som man
förstärkte de drag som överensstämde med den befintliga organisationskulturen i den mottagande kontexten. Ett annat tydligt exempel på detta var
att man valde att ej genomföra några kvantitativa mätningar av de förändringar
som infördes. Vidare översattes begreppet kund, det vill säga det begrepp som
Womack och Jones (1996a) använder, till begreppet patient. Idén översattes i
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den utsträckning att det som kunde uppfattas som hot och väcka motstånd
redigerades bort.

Fallet akutgeriatrisk vård: ökad grad av omsorg ledde till ett mer
effektivt patientflöde
Även i det akutgeriatriska fallet påbörjades en genomgång av det sätt på vilket
avdelningen och kliniken i stort organiserade arbetet med och kring
patienterna vid tiden för införandet av Lean. Vidare genomfördes en större
utbildningsinsats för chefer och medarbetare.
Syftet med att föra in Lean i verksamheten var att förbättra klinikens
processtänkande och att öka engagemanget bland medarbetarna. Det handlade
dels om ett ökat fokus på teamarbete då man menade att äldre multisjuka var
i behov av mer än en yrkesgrupp, dels om att inom geriatriken identifiera
väsentliga områden såsom smärta, trycksår, nutrition och fall samt att
synliggöra arbetet med dessa. Då arbetet med Lean inleddes på den
akutgeriatriska avdelningen delades medarbetarna in i två team där varje team
hade ansvar för varsin sida av avdelningen och de patienter som var placerade
där. Man upprättade arbetsordningar med tydliga tidsangivelser för när
specifika aktiviteter skulle ske under dagen och förde in verktyg såsom 5s.
Innan avdelningen införde Lean fick medarbetarna information om vem de
skulle arbeta tillsammans med först när de började sitt arbetspass.
Ett sätt att öka avdelningens processarbete var att formulera
arbetsordningar för respektive yrkesgrupp där det tydligt framgick när
specifika aktiviteter skulle genomföras under dagen. Ytterligare sätt att
synliggöra patientprocessen var genom de dagliga mail som överläkaren fick
från verksamhetschefen med information om vårdtid och väntelista.
Överläkaren tog dock ingen hänsyn till dessa specifika mail då överläkaren ej
önskade påskynda vårdprocessen för de inneliggande patienterna och
genomföra ”panikutskrivningar” bara på grund av lång kö.
Vidare hade ett antal interna mötesplatser tillkommit eller utökats vid
avdelningen. Medarbetarna ansåg att dagliga teamkonferenser och
återkopplingsmöten hade bidragit till en ökad delaktighet och transparens i
gruppen och förståelse för varandras arbetsuppgifter (jfr. Kellogg, 2009). De
olika yrkesgruppernas arbetsplatser flyttades även närmare varandra för att
underlätta kommunikation och samverkan. Trots att underläkarna i allmänhet
inte deltog vid avdelningens leanmöten upplevde de ändå att de ingick i ett
team på avdelningen och att de kom in i gruppen på ett bra sätt under de veckor
de tjänstgjorde vid avdelningen.
Den inledande ambitionen att föra in tydliga arbetsordningar och
tidsangivelser kan tolkas som ett försök att stycka upp verksamheten genom
att förtydliga de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter och när de skulle
genomföras. Det som trots det blev tongivande i det akutgeriatriska fallet var
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teamen och utökade mötesformer, vilket resulterade i att verksamheten
fogades samman än mer. I detta fall kan Lean tolkas som en sammanfogande
idé/symbol. Verksamheten blev tydligare organiserad efter redan existerande
principer som innebar att sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetade
förhållandevis tätt tillsammans på avdelningen i och med att de hade
kontinuerlig och daglig kontakt.
Vad gäller begreppen värde och flöde menade medarbetarna i det
akutgeriatriska fallet att en ökad närvaro hos patienterna hade en lugnande och
läkande effekt vilket ledde till att patienterna blev färdigbehandlade på färre
antal dagar. Då de patienter som vårdades på avdelningen var i stort behov av
omsorg översattes således värde till att öka tiden för fysisk och närvarande
omsorg och tiden tillsammans med patienten. Detta gjordes bland annat
genom att föra in verktyget 5s i verksamheten i syfte att minska den tid
personalen lade ner för att leta efter saker, materiel etc. på avdelningen och
genom det frigöra tid som istället kunde spenderas med patienterna.
Avdelningens chefsjuksköterska betonade att framförallt 5s var viktigt vid
införandet av Lean. På den akutgeriatriska avdelningen har denna del av Lean
inte enbart kopierats mellan det sätt på vilket Lean beskrivs i originalidén och
hur det kommer till uttryck i den mottagande kontexten utan även betonats
särskilt och gjorts explicit (Røvik, 2008) genom att man återkommande talade
om 5s vid avdelningens leanmöte. En förklaring till detta kan vara att
medarbetare och chefer vid avdelningen upplevde att de spenderade mycket
tid på att springa runt och leta efter materiel etc. och därigenom ville lägga
specifikt fokus på det.
Vidare hade en del av det administrativa arbetet flyttats ut i korridorerna
och genomfördes vid bärbara datorer som placerades på rullvagnar, något som
genererade en ökad synlig närvaro av medarbetarna vilket ledde till ett ökat
lugn bland patienterna. Fokus låg även på att skapa förutsättningar för
patienten att göra så mycket som möjligt själv, såsom att knäppa knapparna i
skjortan eller att kamma sitt hår själv. Att frigöra tid från administration och
att slippa lägga tid på att leta efter saker bidrog med minskad stress hos
personalen och att medarbetarna kunde öka tiden för att bistå patienterna i de
omsorgsrelaterade aktiviteterna. Medarbetarna upplevde genom detta att
patientens tid på sjukhuset hade minskat, något som dock ej explicit hade
mätts. Sammantaget ledde detta fram till upplevelsen av att en ökad grad av
närvaro och omsorg ledde till ett mer effektivt patientflöde, om effektivt
patientflöde innebar en minskning av antalet vårddagar.
Då patienten i fallet akutgeriatrisk vård, till skillnad från det tidigare fallet,
ej förflyttades inom sjukhuset översattes flöde istället till de aktiviteter som
skedde runt patienterna. Det sätt på vilket begreppet flöde översattes berörde
således personalflödet. Detta kan bland annat exemplifieras genom verktyget
5s och införandet av stickvagnar på hjul som lätt kunde förflyttas på
avdelningen för att på så sätt underlätta vid provtagning på patient. Även de
utvecklade arbetsordningar för respektive yrkesgrupp som upprättades vid
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införandet av Lean kan tolkas som ett sätt att effektivisera personalflödet.
Dessa arbetsordningar kan ses som exempel på hur man ville strukturera och
tydliggöra arbetet utifrån fasta hållpunkter. I arbetsordningar ingick tydliga
tidsscheman där alla sysslor på avdelningen fanns angivna och när på dygnet
de skulle genomföras. Fokus i praktiken kom dock till övervägande del att
ligga på teambildning, samarbete inom gruppen och att införa och/eller öka
antalet mötesplatser på avdelningen för de olika yrkesgrupperna att mötas och
samtala.
En första åtgärd på avdelningen vid införandet av Lean var att dela in
medarbetarna i två team som ansvarade för ett antal patienter var. Ett antal
möten fördes in alternativt utökades i verksamheten. Dessa var en daglig
teamkonferens (till skillnad från att den bara hölls två dagar i veckan som
tidigare), återkopplingsmöten på eftermiddagen, avstämning mellan
kvällssjuksköterska och dagläkaren samt leanmöte.
Ytterligare aktiviteter som skedde tidigt i införandet av Lean var att köpa
in en stor whiteboardtavla som placerades i fikarummet, denna kom att bli
avdelningens ”leantavla”. Tanken med tavlan var att medarbetarna, liksom i
fallet planerad vård, skulle sätta upp lappar med avvikelser och sådant man
ville diskutera med övriga medarbetare, det vill säga sådant som kunde
upplevas som icke värdeskapande. Genomgången av lapparna på leantavlan
ägde rum vid avdelningens leanmöte som hölls en gång i veckan. Även i detta
fall så fanns det en ambition att leanmötet skulle verka som intern mötesplats.
Alla som arbetade på avdelningen (även de som arbetade på avdelningen men
ej var anställda där, som exempelvis underläkare) skulle medverka vid mötet
om arbetet tillät det. Vidare önskade man, liksom i fallet planerad vård, att
denna interna mötesplats blev ett tillfälle då alla på avdelningen kunde träffas
och diskutera gemensamma problem och lösningar. Mötet genomfördes i
fikarummet, sittandes, och fick ofta formen av en ganska gemytlig fikastund
där lapparna på tavlan diskuterades. Mötet fick således formen av en, för
medarbetarna, sammanfogande aktivitet. Medarbetarna menade att dagliga
teamkonferenser och återkopplingsmöten hade bidragit till en ökad
delaktighet i gruppen och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Även det
faktum att omvårdnadssjuksköterskan och underläkaren delade arbetsrum
hade bidragit med förbättrad kommunikation och tidseffektivitet samt lägre
stressnivå.
Även i detta akutgeriatriska fall låg fokus på att identifiera och eliminera
slöseri, vilket kan tolkas som aktiviteter som försenade processen. I praktiken
fokuserades leanåtgärderna på det interna personalflödet (då det främst var
personalen som var i rörelse på avdelningen). I detta fall innebar det att saker
låg på rätt ställe, att materiel placerades på vagnar ute på avdelningen för att
minska personalens spring samt för att skapa en effektiv utskrivningsprocess.
Det handlade även om att vara synlig för patienterna för att skapa trygghet.
Huruvida införandet av Lean påverkade vårdtiden var inget som
avdelningen hade mätt, däremot upplevde personalen att vårdtiden hade
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minskat och att detta skulle kunna vara en effekt av Lean. Med andra ord, att
frigöra tid genom att synliggöra och åtgärda slöserier upplevdes bidra till
minskad stress hos personalen och ökad närvaro och omsorg om patienterna
vilket i sin tur skulle ha påverkat vårdtiden. Man menade vidare att en
gemensam standard för hur arbetsuppgifter skulle genomföras och att saker
låg där de skulle skapade ett lugnare tempo på avdelningen och en minskad
oro hos patienterna.

Sammanfattande reflektion
Studien visar på såväl likheter som variation i hur Lean översattes i de två
fallen. En relativt tydlig likhet är att det sätt på vilket Lean inledningsvis kom
till uttryck i respektive fall har påverkats av de externa konsulternas
presentation av Lean. Så som Sahlin-Andersson och Engwall (2002a)
beskriver externa konsulter i termer av idébärare spelar de en viktig roll i det
sätt på vilket en idé paketeras, cirkuleras och presenteras. De externa
konsulterna har i egenskap av idébärare verkat som, med Røviks (2000)
termer, såväl förstärkare som filter och genom det definierat vad Lean är i
respektive fall.
I båda fallen presenterade de externa konsulterna en tavla som visuellt
verktyg i arbetet med Lean. Användandet av en tavla var således inget som de
anställda själva uttryckte något initialt önskemål om. Genom detta kom
således de konsulter som genomförde utbildningen på avdelningen att med
Røviks (2000) term agera som förstärkare av tavlans betydelse. De valde ut
och framhöll en del av idén som de ansåg var relevant, även om denna tavla i
den form som beskrivs i det studerade fallet ej explicit går att finna i
originalidén. Konsulterna gjorde tavlan explicit och tydlig i översättningen.
Det kan ses som ett exempel på hur idébärare inte enbart transporterar utan
även transformerar idéer vilket Sahlin-Andersson och Engwall (2002a) för
fram.
Tavlan kan ses som ett nav kring vilket arbetet med Lean har sin
utgångspunkt och som ett kommunikativt och visuellt medel från vilket delar
av arbetet styrs och organiseras. De lappar med störningar och avvikelser som
chefer och medarbetare satte upp på tavlan behandlades vid avdelningarnas
leanmöte/tavelmöte, vilket även innebar att de störningar och avvikelser som
inte noterades på lappar på tavlan ej behandlades. Tavlan i sig är inte Lean,
men den är en del av Lean och har adderats verksamheten och är således en
del i översättningen av Lean. Tavlan spelade även en viktig roll i att driva
översättningsprocessen framåt. Att det fanns lappar på tavlan var en
förutsättning för att driva ett lokalt förbättringsarbete. Lapparna sattes upp av
individer som verkade i den operativa kärnan vilket innebar att dessa individer
gav energi till den lokala översättningsprocessen.
Tavlan som visuellt verktyg förstärkte kommunikationen mellan
yrkesgrupperna, om än på olika sätt. Vid leanmötet/tavelmötet på de studerade
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avdelningarna kommunicerades, direkt eller indirekt, olika sätt att öka värdet
för patienterna samt förslag på sätt att skapa ett mer effektivt flöde. I båda
fallen översattes värde till något som tolkades som värdeskapande för
patienten, det vill säga att korta ner antal dagar då patienten var inskriven. Det
gemensamma är att värde definierades utifrån avdelningens specifika
patientgrupp och kom i praktiken till uttryck på olika sätt vid respektive
avdelning.
I fallet planerad vård ledde det sätt på vilket värde översattes till minskad
fysisk närvaro hos patienten samt minskad tid för omsorgsrelaterade
aktiviteter. I fallet akutgeriatrisk vård ledde det sätt på vilket värde översattes
istället till ökad fysisk närvaro hos patienten samt ökad tid för
omsorgsrelaterade aktiviteter. I båda fallen resulterade detta i vad man
uppfattade vara en mer effektiv och förkortad patientprocess, det vill säga en
upplevd minskning i antal dagar då patienten var inskriven. Synen på patienten
och dess uttryckta eller icke uttryckta behov inom respektive verksamhet har
med andra ord påverkat definitionen av värde.
Vad gäller begreppet flöde bidrog Lean till ökat fokus på patientflödet i
fallet planerad vård, bland annat genom att effektivisera hur patienten
förflyttades internt samt arbetet före, under och efter operationer. I fallet
akutgeriatrisk vård bidrog Lean istället till ökat fokus på personalflödet. Som
exempel kom detta till uttryck genom tydliga arbetsordningar för att
strukturera upp yrkesgruppernas arbete, teamarbete och ett stort fokus på 5s i
syfte att frigöra tid genom att minska personalens spring på avdelningen.
Utifrån ovanstående genomgång följer en sammanfattning i tabell 7.1 nedan.

Flöde

Värde

Tabell 7.1: Hur Lean har översatts vid de två studerade avdelningarna.
Fallet planerad vård.

Fallet akutgeriatrisk vård.

Patientprofil: en diagnos.

Patientprofil: ofta multipla diagnoser.

Värde översattes genom aktiviteter som ledde till

Värde översattes genom aktiviteter som ledde till

upplevelsen av en mer effektiv patientprocess.

upplevelsen av en mer effektiv patientprocess. Detta

Detta skedde genom minskad närvaro hos patient

skedde genom ökad närvaro hos patient och ökad tid för

och minskad tid för omsorgsrelaterade aktiviteter

omsorgsrelaterade aktiviteter då personalen kunde bistå

då man såg till att patienten själv utförde dessa i

med hjälp och stöd i dessa aktiviteter. Värde för patienten

sitt eget hem. Värde för patienten innebar i det här

innebar i det här fallet mer tid med personalen vid

fallet mindre tid på sjukhuset.

avdelningen.

Flöde översattes till att förtydliga patientens väg

Flöde översattes till att förtydliga personalens väg genom

genom verksamheten, det vill säga det

verksamheten, det vill säga det intraorganisatoriska

intraorganisatoriska patientflödet. Exempelvis

personalflödet. Exempelvis via tydliga arbetsordningar

olika färg på mössor vid operation och att

för att strukturera upp yrkesgruppernas arbete,

effektivisera interna patientöverlämningar.

teamarbete, ett stort fokus på 5s i syfte att frigöra tid

I praktiken

genom att minska personalens spring på avdelningen.
Leantavla, tavelmöte, protesvagn, tydliga bilder

Leantavla, leanmöte, utvecklade arbetsordningar, team

vid operation över hur instrumenten skulle dukas

och ökat antal interna mötesplatser där alla yrkesgrupper

upp för att minska risken att göra fel.

fanns representerade, portabel stickvagn.
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Under Lean-utbildningen vid respektive avdelning presenterade de externa
konsulterna bakgrunden till Lean samt dess filosofi och principer i form av ett
hus. Lean har sedan översatts inåt och nedåt i verksamheten via
chefsjuksköterskor och leanansvariga och kan liknas vid det Andersen och
Røvik (2015) beskriver kring interna konsulter, det vill säga interna aktörer
som kommunicerade Lean internt ner igenom organisationen för att slutligen
användas av medarbetarna. Översättningsprocessen har därefter fortsatt
genom samtal mellan patientnära översättare, det till säga medarbetare i det
dagliga arbetet (Ekman, 1999; Lindberg, 2002), och vid arenor i den operativa
kärnan (Ekman, 1999; Karrbom Gustavsson, 2005; Kellogg, 2009).
Då Lean framförallt beskrivs i generella termer hade de två studerade
avdelningarna stora möjligheter att definiera idén så att den passade den
specifika verksamheten. Det som passade den mottagande kontexten fördes in
och övrigt utelämnades. Sammanfattningsvis kan översättningen av Lean
beskrivas som en ömsesidig anpassning där Lean översattes för att passa
verksamheterna och verksamheterna anpassades till Lean. Lean kan i och med
det ses som en elastisk och tolkningsbar managementidé som både består av
en filosofisk del (idé) som är tolkningsbar och en verktygsdel (recept) som
exakt beskriver hur verksamheten skall bedrivas. Lean som idé är till stor del
ej bunden till tekniskt-materiella ramar/ting vilket således ökar
omformbarheten och skapar möjlighet till lokal anpassning (se exempelvis
Erlingsdóttir, 1999). Men att Lean framstår som en elastisk och tolkningsbar
idé kan även vara en förutsättning för att Lean överhuvudtaget skulle få fäste
i hälso- och sjukvården, det vill säga en verksamhet där den professionella styr
sitt eget arbete (Mintzberg, 1983). Freidson (2001) beskriver hur de
professionella agerar med en stor grad av autonomi, och kontroll över arbetet
ligger i expertisen. De professionella har givits möjlighet att göra Lean till sitt
eget vilket kan ha bidragit till en ökad känsla av kontroll hos de professionella
vilket kan förklara frånvaron av internt motstånd mot Lean. Vid arenor i den
operativa kärnan fanns det möjlighet för medarbetarna att kollektivt identifiera
problem och förhandla fram en lösning (Kellogg, 2009).
Då avdelningarnas personal- och patientgrupper var desamma som innan
de införde Lean så förändrades inte dessa i och med Lean. Att patienterna
förflyttades internt och genomgick operationer såsom i fallet planerad vård
skedde redan innan Lean, men det som hände i och med Lean var att fokus
lades på att förbättra arbetet kring detta. Införandet av Lean innebar således ej
ett nytt sätt att utföra exempelvis en operation, utan snarare att arbetet och
flödet runt operationen (som att sätta upp en bild över hur instrumenten skulle
dukas upp för att bland annat spara tid) utvecklades. Vidare förbättrades
rutinen att operationsavdelningen skulle ringa avdelningen en kort stund innan
operationen skulle starta för att på så sätt förbereda patienten mentalt.
Detsamma gäller det akutgeriatriska fallet där exempelvis teamarbete förekom
även före Lean på grund av att patienterna vid den avdelningen var i behov av
det. Genom införandet av Lean lades fokus bland annat på att utveckla och
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utöka teamarbetet genom fler interna mötesplatser där samtal kunde ske.
Vidare adderade de verktyget 5s för att genom det subtrahera spring från
avdelningen. Att allt materiel placerades på märkta platser innebar att
personalen ej var tvungna att lägga tid på att leta vilket frigjorde tid som de
istället lade på ökad omsorg och närvaro tillsammans med patienterna.
I båda fallen har läkarna haft påtaglig möjlighet att påverka det sätt som
Lean kom till uttryck genom sin ”auktoritativa status” internt. Røvik (2000)
beskriver aktörer med auktoritativ status på fältnivå. Det som framkommer
vid de två studerade avdelningarna är interna aktörer, i egenskap av läkare,
med auktoritativ status i förhållande till såväl övriga medarbetare som till
ledningen inom verksamheten. Med Røviks (2000) term har dessa aktörer
fungerat som filter vilket innebär att vissa aspekter inte har tagits med i den
verksamhetsspecifika versionen såsom gemensamma leantavlor och möten
som i fallet planerad vård eller att ta hänsyn till patienternas väntelistor som i
det akutgeriatriska fallet.
Det gemensamma för fallen är att ju närmre golvet, i desto mer konkreta
och verktygsspecifika termer framställs Lean. Detta kan förklaras av att det är
i den operativa kärnan som idén översätts till praktik och att verktygen är det
som de facto syns. Med Andersen och Røviks (2015) termer skulle detta
beskrivas som att den bakomliggande filosofin i Lean tvättades bort (”washed
out”) och verktygen fördes in då Lean översattes från en hög hierarkisk nivå
inom verksamheten ner till golvet. Detta skulle således innebära att Lean som
filosofi betraktat subtraherades och verktygen kopierades på dess väg inåt och
nedåt i sjukhusen då verktygen kan upplevas som lättare att överföra. Jag
skulle kunna resonera i samma termer vad gäller det två studerade
avdelningarna. Men en annan tolkning av detta fenomen är att den
bakomliggande filosofin de facto översattes och konkretiserades genom
verktygen, det vill säga att filosofin och principerna bakom Lean kom till
praktiskt uttryck genom verktygen. Det betyder således att den
bakomliggande filosofin ej tvättades bort utan i stället konkretiserades genom
verktygen.
Tidigare studier av Lean har visat exempel på verksamheter som har tolkat
Lean som en samling verktyg utan att ta hänsyn till den bakomliggande
filosofin (Radnor och Boaden, 2008), det vill säga en bild som jag menar är
mer komplex än så. Att de verktyg som är relaterade till Lean blir synliga ju
närmre golvet och kärnverksamheten man kommer kan vara en helt naturlig
del av översättningsprocessen. För vad skulle vi se om vi såg en filosofi?
Filosofi och verktyg kan ses som två sidor av samma mynt, men där verktygen
konkretiserar filosofin och filosofin visar värdet av verktygen. En grundtanke
med Lean är ständiga förbättringar vilket i praktiken, vid båda avdelningarna,
har översatts till kontinuerliga möten där avstämning och uppföljning skedde
i syfte att förbättra verksamheten. Att synliggöra och minimera slöserier i syfte
att öka värde för patienterna samt förbättra flödet är även det områden som är
i fokus i de aktiviteter som förekommer på avdelningarna. Detta är en del av
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avdelningarnas förhållningssätt och kultur beträffande möjligheten att komma
med förslag och testa sig fram. Det var även en del av det
organisationsövergripande syftet med införandet av Lean då uttryck som att
”öka engagemanget bland medarbetarna”, ”skapa mervärde både för patienten
och medarbetarna”, ”förbättra flödet” och ”öka kvaliteten” förekom i båda
fallen. I praktiken innebar det att Lean som filosofi framkom implicit genom
verktygen. Vad som dock ej förekommer i fallen är samtalen kring Lean som
idé rent explicit, det vill säga de samtal som förekom vid konsulternas Leanutbildning såsom bakgrunden till Lean. Det som behandlades vid
avdelningarnas leanmöten var inte Lean som idé, utan snarare den praktik som
Lean som verktyg förväntades förbättra. Detta förstärker bilden av att Lean
består av dels en konkret del i form av verktyg dels en elastisk och
tolkningsbar del i form av filosofi och att båda delar finns i lika hög grad men
att de kommer till uttryck på olika sätt vid de två studerade avdelningarna. Det
betyder även att dessa två delar av Lean inte behöver innebära två olika saker
utan att de istället samverkar, såväl implicit som explicit.
Båda avdelningarna har genom sitt arbete med Lean fått rollen som intern
förebild för övriga avdelningar på sjukhuset/kliniken vilket skapade intern
legitimitet. I fallet planerad vård spreds och kopierades tavlan till andra
avdelningar på sjukhuset som uttryckte en önskan om att föra in en tavla på
den egna avdelningen i syfte att synliggöra och arbeta med förbättringar. I
fallet akutgeriatrisk vård tog avdelningen emot klinikens interna kvalitetspris
för sitt arbete med Lean. I och med det arrangerade den akutgeriatriska
avdelningen ett öppet hus och bjöd in övriga medarbetare vid kliniken i syfte
att visa upp goda exempel och sprida Lean internt. Detta visar hur
översättningsprocessen, i båda fallen, kan beskrivas i termer av att gå uppifrån
och ner och sedan vidare ut i organisationen. Vid båda avdelningarna kom
medarbetare dessutom i kontakt med Lean i den privata sfären och samtalade
om Lean utanför arbetsplatsen, vilket även framkommer i Källs (2005) studie.
Detta visar att översättningsprocessen även går nerifrån och upp samt utifrån
och in. Det småprat som förekom vid informella arenor, såsom hemma vid
middagsbordet, tycktes ha en viss inverkan på det sätt på vilket Lean
översattes internt på avdelningarna (genom sättet att tolka och uppfatta Lean),
vilket även verkade ha en viss inverkan på hemmiljön (vid exempelvis
städning och organisering i hemmet).
Den interna översättningsprocessen kan beskrivas genom Røviks (2008
och 2016) översättningsregler där olika översättningsregler används beroende
på nivå i organisationen. De studerade avdelningarna har båda använt
kopiering (Røvik, 2008) som översättningsregel genom att behålla etiketten
”Lean”. I båda fallen har även verktygen kopierats från de externa
konsulternas presentation och ner på avdelningsnivå, såsom 5s och tavlan.
Womack och Jones (1996a) beskriver en tavla i termer av
visualiseringsverktyg men den form och det utseende den fick vid de två
studerade avdelningarna påverkades av de externa konsulterna. På
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avdelningsnivå skedde en kontinuerlig översättningsprocess där addering och
subtrahering skedde löpande, både vad gäller Lean-verktygen och
avdelningen. I praktiken innebar detta att de som var aktiva i den interna
översättningsprocessen tog hänsyn till att det som skulle översättas skulle
anpassas till en ny organisatorisk kontext och lät både idé och verksamhet
översättas och anpassas i förhållande till varandra. I fallet akutgeriatrisk vård
har de i högre grad arbetat med att kontinuerligt anpassa idé och den enskilda
avdelningen då patienten ej förflyttades mellan olika avdelningar på kliniken.
I fallet planerad vård låg fokus på flera avdelningar då patientprocessen i det
fallet löpte över fler avdelningar på sjukhuset. Detta uppnåddes genom
återkommande avstämning och uppföljning vid interna mötesplatser vid de
studerade avdelningarna i syfte att uppnå förbättringar. Att arbeta med
kontinuerlig utveckling är även en viktig kärna i Lean som idé. Att sedan
synliggöra avdelningarnas arbete med Lean internt för övriga avdelningar har
skapat möjlighet att kopiera Lean till andra avdelningar. Varken den
akutgeriatriska avdelningen eller avdelningen för planerad vård har använt
översättningsregeln omvandling (Røvik, 2008 och 2016), det vill säga att
hämta inspiration från eller kombinera med en eller flera idéer och recept och
utforma egna varianter av dessa. Översättningsprocessen vid respektive
avdelningen kan istället beskrivas som en kontinuerlig översättning där
kopiering, addering och subtrahering ingår.
I båda fallen har såväl organisationsövergripande som patientnära
översättare agerat för att hålla liv i avdelningens arbete med Lean. I fallet
planerad vård anställdes en Lean-ambassadör vars roll var att på ett
organisationsövergripande plan utgöra länken mellan praktik och värdegrund
samt stödja avdelningarna i deras arbete med Lean. I fallet akutgeriatrisk vård
fanns dessa interna översättare på avdelningsnivå i form av chefsjuksköterska,
biträdande chefsjuksköterska och överläkare vilka alla var drivande i
avdelningens arbete med Lean. Det som skiljer fallen åt är att de interna
översättarna som spelade en drivande roll i att hålla liv i avdelningens arbete
med Lean befann sig närmre kärnverksamheten i fallet akutgeriatrisk vård än
i fallet planerad vård. De som drev avdelningens arbete med Lean i fallet
akutgeriatrisk vård var de individer som ledde och organiserade avdelningens
dagliga sjukvårdsarbete. Det fanns en konstant närhet mellan
chefsjuksköterska, biträdande chefsjuksköterska och överläkare och övriga
medarbetare i fallet akutgeriatrisk vård vilket kan ha bidragit med att
avdelningens arbete med Lean och att upprätthålla Lean var i konstant fokus.
I figur 7.2 och 7.3 nedan presenteras en övergripande bild av det sätt på
vilket Lean fördes in i verksamheten i respektive fall. De streckade linjerna i
nedanstående figurer skall symbolisera att organisationerna ej är slutna
system. Som nämndes ovan fanns det kanaler från arbetsplatsen till och från
den privata sfären såväl som till och från andra arbetsplatser (inom både hälsooch sjukvården och arbetsplatser inom andra branscher) genom vilka Lean
spreds. De interna översättningsprocesserna i respektive fall kan beskrivas
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som en hierarkisk översättningskedja (Røvik, 2008) som följer en rationell och
linjär implementeringsprocess där Lean har tagits in via ledningen för att
sedan spridas inåt och nedåt i organisationen. Men, de interna översättningsprocesserna i respektive fall bekräftar även beskrivningen av att idéer även
hämtas in av olika yrkesgrupper utifrån och från olika hierarkiska nivåer i
organisationen (Røvik, 2008).

Externa
konsulter

Sjukhuschef

Från konsulternas presentation av Lean kopieras
verktygen ner till avdelningsnivå. Idén om Lean
översätts implicit genom verktygen. Explicita samtal
om Lean som idé tvättas bort.

Leanambassadör

Sjukhuschefen verkar organisationsövergripande och
ger direktiv inåt och nedåt i organisationen
Lean-ambassadören verkar
organisationsövergripande i syfte att hålla liv i
avdelningarnas arbete med Lean.

Chefsjuksköterska

Medarbetare vid
avdelningen
planerad vård

Övriga
avdelningar

På avdelningen sker en kontinuerlig översättning av
både Lean som verktyg och aktiviteter på
avdelningen, löpande addering och subtrahering.
Kommunikation mellan yrkesgrupper sker bland
annat via lappar på tavlan.
Sprids vidare till övriga avdelningar på sjukhuset.
Tavlan kopieras.
Idén om Lean sprids vidare från/till avdelningen och
sjukhuset genom kontakter med vänner, familj och
andra arbetsplatser. Det vill säga översättare och
arenor belägna utanför verksamheten.

Figur 7.2: Intern översättningsprocess i fallet planerad vård.
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Från konsulternas presentation av Lean kopieras
verktygen ner till avdelningsnivå. Idén om Lean
översätts implicit genom verktygen. Explicita samtal
om Lean som idé tvättas bort.

Externa
konsulter

Verksamhetschef
Verksamhetschefen verkar organisationsövergripande
och ger direktiv inåt och nedåt i organisationen
Chefsjuksköterska,
biträdande
chefsjuksköterska
och överläkare

Medarbetare vid
avdelningen
akutgeriatrisk
vård

Chefsjuksköterska, biträdande chefsjuksköterska och
överläkare verkar patientnära i syfte att hålla liv i
avdelningens arbete med Lean.

På avdelningen sker en kontinuerlig översättning av
både Lean som verktyg och aktiviteter på
avdelningen, löpande addering och subtrahering.
Kommunikation mellan yrkesgrupper sker bland
annat genom att mötas vid tavlan.
Övriga
avdelningar
Sprids vidare till övriga avdelningar på sjukhuset,
bland annat genom att visa upp sitt arbete med Lean
vid ett öppet hus på avdelningen.

Idén om Lean sprids vidare från/till avdelningen och
kliniken genom kontakter med vänner, familj och
andra arbetsplatser. Det vill säga översättare och
arenor belägna utanför verksamheten.

Figur 7.3: Intern översättningsprocess i fallet akutgeriatrisk vård.

Vid Lean-utbildningen och även inom ramen för leanspelet framhöll de
externa konsulterna att det var viktigt att följa upp avdelningens
förbättringsarbete genom att mäta. Detta var dock något som subtraherades i
den översatta versionen vid båda avdelningarna. Ingen av avdelningarna
genomförde några mätningar i och med införandet av Lean, det vill säga
mätningar som kunde visa på förändringar i exempelvis vårdtid (vilket innebar
tid under vilken ett vårdtillfälle6 ägde rum). Detta kan verka paradoxalt då
mätningar genomfördes vid till exempel leanspelet för att se hur aktiviteter
genomfördes och vad som kunde göras för att effektivisera dessa. Att mäta var
således något som ingick i utbildningen och hur Lean presenterades, men i den
vidare översättningen internt i verksamheten togs detta bort. En förklaring till
det kan vara att verksamheten subtraherade denna del på grund av svårigheten
6

”Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde
(klinik/basenhet/motsvarande)” (Socialstyrelsen, 2019b).
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att påvisa att en förändring/förbättring var en specifik effekt av Lean. Även
risken att väcka motstånd bland medarbetarna minskades genom att utelämna
mätningar då detta riskerade att stå i konflikt med rådande kultur. Vad gäller
vårdtid7 upplevde ändå medarbetare vid båda avdelningarna att den i och med
Lean hade minskat i antal dagar, något som dock ej gick att bevisa. Frågan är
dock vad som går att mäta? Att var sak har sin plats och att medarbetarna ej
behöver lägga tid på att leta efter saker spar tid vilket frigör och möjliggör mer
tid tillsammans med patienten. Detta går att mäta genom tidsstudier och kan
innebära ett ökat värde för patienterna då de får mer tid med personalen som i
det akutgeriatriska fallet. Men, som en arbetsterapeut påpekade, all den tid
som medarbetarna sparar på att slippa springa behöver inte vara
värdeskapande. Det kan även vara värdeskapande att behöva resa sig, byta
arbetsställning och vila ögonen från datorskärmen ett tag. Detta ger inte mer
tid till patienten, men det ger kanske mer energi till medarbetaren genom att
han/hon får röra på sig lite. Att som medarbetare behöva gå och hämta saker
kanske inte gör arbetet mer tidseffektivt, men i längden kan det vara
värdeskapande då medarbetaren får röra på sig vilket även kan skapa en
tidslucka för återhämtning. Att mäta kan således tolkas på olika sätt beroende
på perspektiv och frågan är för vem och vad det är tänkt att mäta? För vem är
ett mer tideffektivt arbete värdeskapande?
Ytterligare likhet mellan fallen var tillämpandet av en så kallad leantavla.
Då denna specifika typ av tavla inte är något som explicit tas upp i Womack
och Jones (1996a) fem principer så har detta konkreta uttryck adderats och
gjorts explicit i översättningen (Røvik, 2008). Womack och Jones (1996a)
beskriver en produktionsplaneringstavla i termer av visualiseringsverktyg.
Tavlan som sådan har kopierats mellan ursprungsidé och den mottagande
kontexten men det sätt på vilket den används har påverkats av de externa
konsulterna. Då tavlans utseende och hur den används i stort sätt är samma i
de två fallen kan dess utformning ses som en med Røviks (2000) term fältgiltig
version av Lean som presenteras av olika konsulter och således ej något som
har framkommit genom lokal översättning.
Avdelningarnas leantavlor samt tillhörande möten kan på olika sätt ses som
försök att utveckla och förbättra den interna samverkan mellan olika
yrkesgrupper samt öka den interna transparensen, något som dock kom till
uttryck på olika sätt. I fallet planerad vård bidrog lapparna på tavlorna till ett
sätt att kommunicera mellan de olika yrkesgrupperna. En kommentar på en
lapp från någon på avdelningen blev synlig för exempelvis läkarna på deras
tavla och vice versa. Att yrkesgrupperna ej hade gemensamma leanmöten
tycktes dock bidra till ett ökat vi-dom-fokus. Om ett syfte och ambition med
Lean var att skapa mötesplatser mellan yrkesgrupperna så subtraherades detta
då Lean översattes till praktik genom att ge alla yrkesgrupper en egen tavla.
Dessutom hade mötet formen av en kort avstämning som genomfördes
7

”Tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum” (Socialstyrelsen, 2019c).
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stående, något som ej bjöd in till interaktion. I fallet akutgeriatrisk vård
utvecklades den interna samverkan genom ökat antal möten mellan de olika
yrkesgrupperna inom teamet vilket ledde till ökad delaktighet och förståelse
(jfr. Kellogg, 2009). Trots att underläkarna sällan eller aldrig deltog vid
avdelningens leanmöte så träffade de sina team bland annat vid de dagliga
teamkonferenserna. I detta fall hade mötet formen av ett socialt forum som
genomfördes i lunch-/fikarummet. Effekten av denna mötesform var att det
bjöd in till samtal mellan medarbetarna, vilket även genererade reflektion
kring förbättringsförslag vilket går att likna vid Kelloggs (2009) resonemang
kring relational spaces. Med detta begrepp pekar Kelloggs (2009) på lokala
arenor inom verksamheten där individer från olika yrkesgrupper kan mötas
och föra samtal.
Vikten av tavlans existens var så pass påtaglig att det första som yppades
av en respondent vid en intervju i fallet planerad vård var ”jaha, så du vill prata
om vår tavla?” då jag hade informerat om att intervjun skulle handla om
avdelningens arbete med Lean. Det som syntes på tavlan var det som
diskuterades vid mötet. Detta innebar således även att det som inte syntes på
tavlan ej togs upp till diskussion. Att uppmärksamma störningar och
avvikelser som kunde generera en lapp på tavlan verkade inte vara några
problem hos medarbetarna i något av fallen. Det som dock kunde uppstå var
att lappen av olika anledningar aldrig kom upp på tavlan vilket innebar att
störningen/avvikelsen föll mellan stolarna. Vidare krävde det inte bara att
medarbetare satte upp lappar på tavlan utan även att de ville och var delaktiga
i att driva arbetet framåt, det vill säga att de åtgärdade det som stod skrivet på
lapparna. Att det var viktigt att ha en tavla på vilken störningar och avvikelser
synliggjordes var påtagligt i båda fallen, vilket även engagemanget att sätta
upp lappar och att överhuvudtaget genomföra mötet var. Medarbetare i båda
fallen visade på ett starkt engagemang kring tavlan och dess användning i den
inledande fasen av införandet av Lean.
Även beträffande begreppen värde och flöde fanns såväl likhet som
variation i hur det översattes internt i de två fallen. Gemensamt för fallen var
att begreppet värde redigerades för att lösa ett av sjukvårdens problem, det vill
säga att patienterna i många fall ligger för länge på sjukhuset. I båda fallen
resulterade det sätt på vilket värde översattes således till att patientprocessen
effektiviserades. Dock framkom en viss variation vad gäller sättet att uppnå
detta på. I fallet planerad vård kom det till uttryck genom en minskad närvaro
hos patienten samt minskad tid för omsorgsrelaterade aktiviteter. I fallet
akutgeriatrisk vård kom det istället till uttryck genom en ökad närvaro hos
patienten samt ökad tid för omsorgsrelaterade aktiviteter. Sammantaget
uppfattades att både en minskad och en ökad grad av närvaro och omsorg
kunde leda till en mer effektiv och förkortad patientprocess.
Att värde tolkades och översattes på olika sätt i de två fallen visar hur man
i de olika fallen tog hänsyn till hur patienternas behov i de olika kontexterna
såg ut i översättningsprocessen. Gemensamt för fallen var att det patienten
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kunde göra själv skulle patienten göra själv, antingen med stöd som i fallet
akutgeriatrisk vård eller utan stöd som i fallet planerad vård. Att låta
patienterna göra så mycket som möjligt själva och genom det fokusera på det
friska är en del av vårdideologin inom hälso- och sjukvården och alls inget
nytt i och med Lean, men det kom att bli än mer tydligt i och med Lean. Synen
på vad patienten kunde göra själv avgjordes i den specifika situationen och
utifrån patientprofil. Detta visar hur patienterna inte enbart är mottagare av
sjukvård, de är även involverade i det sätt på vilket den utformas. Antingen
direkt som i fallet planerad vård där exempelvis obesitaspatienterna ifrågasatte
vårdlängden, eller indirekt som i fallet akutgeriatrisk vård där personalen i
större utsträckning tolkar patienternas behov med tanke på patientprofil.
Översättning skedde således i samstämmighet med den vårdideologi som
gällde på de olika avdelningarna. Synen på patienten och dess uttryckta eller
icke uttryckta behov inom respektive verksamhet påverkade med andra ord
definitionen av värde.
Även vad gäller begreppet flöde så framkommer en viss variation mellan
fallen. I fallet planerad vård bidrog Lean till ökat fokus på patientflödet. I
praktiken kom detta exempelvis till uttryck genom de olika färgerna på
mössorna vid operation och genom att de interna patientöverlämningarna
effektiviserades. I fallet akutgeriatrisk vård bidrog Lean istället till ett ökat
fokus på personalflödet. Som exempel kom detta till uttryck genom tydliga
arbetsordningar för att strukturera upp yrkesgruppernas arbete, teamarbete och
ett stort fokus på 5s i syfte att frigöra tid genom att minska personalens spring
på avdelningen.
Trots att Lean ej diskuterades i ekonomiska termer så skulle effekten i båda
fallen kunna bli att verksamheterna genom ett mer effektivt flöde de facto
sparade resurser, bland annat genom minskad vårdlängd eller att en del av
arbetet flyttade från sjukhuset och in i patientens hem som i fallet planerad
vård. Att de ekonomiska aspekterna av införandet av Lean ej diskuterades i
något av fallen kan tolkas som att faktorer i idéns ursprungskontext gjordes
implicita, det vill säga att Toyota verkade i en kontext i Japan kantad av
knappa resurser. Detta är förvisso inte helt främmande för sjukvården men det
var inget som uttalat lyftes fram i syftet med införandet. De faktorer som
istället gjordes explicita vid införandet handlade exempelvis om, som i fallet
akutgeriatrisk vård, att syftet med införandet av Lean var att öka
engagemanget bland medarbetarna, att skapa mervärde både för patienten och
medarbetarna. I fallet planerad vård var syftet med Lean att med ett tydligt
verktyg förbättra flödet och öka kvaliteten. Att vid införandet tona ner vissa
delar i idén för att istället framhålla och betona de delar som överensstämde
med den mottagande kontexten kan tolkas som en önskan att minimera
medarbetarnas motstånd och nå framgång i införandet på grund av tidigare
mindre lyckade försök att genomföra förbättringsprojekt. Detta kan förklaras
med Røviks (2008) term rationell-strategisk addering och subtrahering. Man
utelämnar sådana faktorer som kan komma att försvåra införandet av Lean.
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Slutsats: En ömsesidig anpassning
En första slutsats är att den modell av Lean som den lokala
översättningsprocessen i respektive fall resulterade i kan visa exempel på en
ömsesidig anpassning mellan idé och verksamhet. Då Lean beskrivs i
generella termer hade båda avdelningarna stora möjligheter att anpassa Lean
till redan rådande praktik. Med det menar jag att idé och verksamhet översattes
och anpassades för att passa varandra. Det möjliggjordes genom att
medarbetarna kunde lägga till, dra ifrån och testa sig fram till en modell som
passade just dem och på så sätt skapa en version av Lean som accepterades
lokalt och utifrån medarbetarnas erfarenheter av tidigare idéer. Sådant som
kunde uppfattas som ett problem eller hot togs bort, som exempelvis vissa ord
som kunde väcka motstånd eller att mäta vårdtiden. Idéer introduceras aldrig
i en kontext helt fri från erfarenheter, och de två studerade avdelningarna visar
exempel på detta.
Det kan tyckas märkligt att sjukvården för in en idé hämtad från
bilindustrin. Men då det verkar finnas stor frihet i översättning och
kontextualisering så tas sådant bort som kan riskera att störa verksamheten
och då framstår inte detta som så märkligt längre. Detta går även att koppla
till de farhågor som beskrevs i kapitel ett. Sett utifrån kan det eventuellt
upplevas som kontroversiellt att en verksamhet inom hälso- och sjukvården
för in en managementidé hämtad från en annan kontext. Men sett inifrån och
utifrån det faktum att idén anpassas till rådande praktik så upplevs inte idén
som lika kontroversiell.

Slutsats: Mer av samma
En andra slutsats är att Lean kom att bli en symbol och ett verktyg för att
förstärka och förtydliga redan befintliga delar i båda verksamheterna. Det
handlade om att Lean anpassades efter den verksamhet som bedrevs och efter
vårdens behov. Idén översattes med andra ord till att bli ett stöd i processen
att reproducera och bli mer av det verksamheterna var redan innan införandet,
det vill säga en förstärkt befintlig verksamhet, snarare än att förändras helt.
Med detta menar jag att de två studerade avdelningarna synliggjorde centrala
delar i hur vården organiserades och strukturerades och vad som ansågs
värdeskapande för patienterna, som exempelvis intraorganisatoriska
patientöverlämningar som i fallet planerad vård och teamarbete som i det
akutgeriatriska fallet, och lade fokus på detta. De hade således möjlighet att
belysa de delar i arbetet som ansågs mest relevanta och utvecklade och
förbättrade dem. Detta resultat pekar på det faktum att Lean kan ses som en
anpassningsbar och flexibel idé. Lean resulterade i att båda avdelningarna
organiserades enligt ett redan etablerat sätt att arbeta. I praktiken innebar det
att verksamheten i fallet planerad vård blev än mer uppdelad vad gäller
kontakten mellan medarbetarna. I fallet akutgeriatrisk vård innebar det att
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verksamheten blev än mer sammanfogad vad gäller kontakten mellan
medarbetarna. Gemensamt för fallen är att de, mer eller mindre medvetet,
identifierade verksamhetens karaktär och betonade den än mer. Allt i ljuset av
Lean.

Patientnära översättare och arenor
Jag har ovan fört ett resonemang kring det sätt på vilket begreppen värde och
flöde har översatts i hälso- och sjukvårdens praktik. I följande stycken
resonerar jag kring de patientnära översättarna och arenorna och deras roll i
översättningsprocessen.
Översättning kan ske överallt och översättare kan finnas överallt, inte bara
i sådana sammanhang där det uttryckliga syftet är att utbilda i, sprida och
implementera en viss idé. Översättning kan förekomma överallt där
människor pratar om exempelvis Lean, såväl externt som internt samt centralt
eller lokalt inom den mottagande verksamheten. Det kan handla om
översättare och arenor som existerar mellan och/eller organisationsövergripande inom verksamheter (såsom konferenser, externa och interna
konsulter eller en centralt belägen enhet internt i organisationen). Det kan även
handla om patientnära översättare och arenor (såsom individer som verkar i
det dagliga arbetet i den operativa kärnan och vid möten på avdelningsnivå).
Det handlar således inte enbart om hur man formellt för in idéer via externa
översättare och arenor utan även om hur idéerna tas emot i verksamheten och
hur översättningsprocessen fortgår lokalt. Alla översättare och arenor är
viktiga i översättningsprocessen, men jag vill visa vilken roll de patientnära
översättarna och arenorna spelar i översättningsprocessen och beskriva hur
översättningen sker överallt hela tiden, såväl i den offentliga som i den privata
sfären. Det är medarbetarna som befinner sig närmast patienterna och det är
medarbetarna som varje dag översätter idéer till praktisk handling. Som
nämndes ovan kan en patientnära arena ses som ett exempel på det Kellogg
(2009) skriver om relational spaces och således en intern inkluderande
mötesplats på vilken Lean diskuteras (explicit eller implicit) och som i och
med det är en del av den lokala översättningsprocessen.
För att skapa en så bred bild som möjligt av respektive fall beskrivs såväl
de organisationsövergripande som de patientnära översättarna och arenorna
som medverkade i översättningsprocessen av Lean vid avdelningarna. Det vill
säga både de individer och arenor som verkar på en hög hierarkisk nivå i
verksamheten samt de som verkar nära patienterna och är belägna nära
kärnverksamheten.
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Fallet planerad vård: kontinuerlig kommunikation genom att
skicka lappar
Inspirationen att föra in Lean i verksamheten hämtades från arenor belägna
utanför verksamheten, vilket är att betrakta som externa utvecklingsarenor
(Røvik, 2008), det vill säga konferenser där medlemmar från verksamheten
kom i kontakt med översättare i egenskap av konsulter, föredragshållare och
representanter från andra verksamheter. Efter beslutet att införa Lean fick
personer i ledande ställning på sjukhuset möjlighet att gå en utbildning för att
lära sig mer om idén. Sjukhuset bjöd även in en föreläsare för att skapa
kunskap och inspiration hos medarbetarna och ett konsultföretag fick i
uppdrag att utbilda chefer och medarbetare i Lean. I och med införandet av
Lean anställdes även en person som skulle verka som Lean-ambassadör och
som hade till uppgift att stödja avdelningarna i deras arbete med Lean.
Organisationsövergripande översättare och arenor
De individer som deltog vid införandet och översättningen av Lean (det vill
säga sjukhuschef, Lean-ambassadör, chefsjuksköterska, externa konsulter och
föreläsare) kom att verka som interna och/eller externa förstärkare och filter
och fick i dessa roller möjlighet att välja ut och särskilt betona vissa aspekter
av idén. Sjukhuschefen hade exempelvis erfarenheter av arbete med Lean vid
ett annat sjukhus och hade därigenom tagit del av en översatt version av Lean
i praktiken, en version som sjukhuschefen menade fungerade. Den positiva
erfarenheten av Lean innebar en övertygelse om att Lean hade kommit för att
stanna och att det inte fanns något efter Lean. Sjukhuschefen, Leanambassadören och den studerade avdelningens chefsjuksköterska agerade i
egenskap av organisationsövergripande översättare och presenterade Lean för
sjukhuset som helhet samt för medarbetarna vid den studerade avdelningen.
De externa konsulterna och föredragshållaren, i egenskap av idébärare
(Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a), hade möjlighet att påverka hur
chefer och medarbetare uppfattade Lean. De externa konsulterna och
föredragshållaren presenterade Lean inledningsvis (genom utbildningar och
föreläsningar för såväl chefer som medarbetare) samt medverkade i det sätt på
vilket Lean översattes i praktiken i den mottagande verksamheten. Förutom
utbildningar och föreläsningar genomfördes även studiebesök vid andra
verksamheter (på såväl sjukhus som på företag i andra branscher) vilket
således var viktiga inslag i översättningen och genom det påverkade den form
Lean fick på en patientnära nivå. Sammantaget innebar detta att den bild av
Lean som chefer och medarbetare ställdes inför presenterades av flera olika
översättare vilket innebar att de ställdes inför flera olika tolkningar och
översättningar av Lean.
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Patientnära översättare och arenor
Genomgången av materialet visar även exempel på patientnära översättare och
arenor och hur de ingick i översättningsprocessen, det vill säga de individer
och mötesplatser som var belägna i kärnverksamheten.
Som exempel på en patientnära arena som har identifierats kan nämnas den
interna mötesplats på vilken Lean som idé kontinuerligt översattes, det vill
säga tavelmötet. Även de utbildningstillfällen som hölls internt på
avdelningen vid införandet av Lean kan ses som exempel på patientnära
arenor, det vill säga arenor som var lokaliserade nära patienten. Tavelmötet
tillfördes verksamheten i och med Lean och möjliggjorde för medarbetare att
gå igenom de lappar med kommentarer och förbättringsförslag som satt på
tavlan. Oavsett om de explicit talade om Lean eller inte vid tavelmötet så hade
arenan tillkommit i och med Lean och medarbetarna hade genom lappar på
tavlan möjlighet att påverka vilka frågor som skulle behandlas vid mötet. De
patientnära översättarna som möttes på tavelmötena var de individer som
arbetade på avdelningen, det vill säga undersköterskor och sjuksköterskor.
Läkarna hade en egen tavla och följaktligen egna tavelmöten. Det var
framförallt undersköterskorna och sjuksköterskorna som satte upp lappar på
den egna och på läkarnas tavla och gav genom det energi till det interna
leanarbetet. De kommentarer som uppkom vid mötena som berörde andra
yrkesgrupper noterades på post-it-lappar och placerades på den specifika
yrkesgruppens tavla. Kommentarer från mötet skickades via lappar som
chefsjuksköterskan placerade på de olika tavlorna runt om på sjukhuset.
Lapparna spelade med andra ord en viktig roll i översättningsprocessen och
möjliggjorde kommunikation mellan yrkesgrupperna. Genom att sätta upp och
gå igenom lapparna genomfördes även en kontinuerlig uppföljning och
avstämning av tidigare lappar som hade satts upp på tavlan. Medarbetarna
testade sig fram och kom med nya förbättringsförslag om något behövdes
justeras. Att alla medarbetare på sjukhuset hade två uppgifter, det vill säga att
både göra sitt jobb och även utveckla det, var dessutom uttalat av
sjukhuschefen. Det fanns således en ambition att kontinuerligt förbättra
verksamheten, något som även är ett grundfundament i Lean som idé och även
hur det kontinuerligt översattes internt. Men, då tavelmötet hölls stående och
lapparna på tavlan behandlades under ganska snabba former fanns det
begränsat utrymme att skapa samtal och diskutera de förslag som fanns på
lapparna. Mötet hade mer formen av en snabb avstämning då medarbetarna
under en kort tid stannade upp, samlades vid ena kortsidan av expeditionen
och effektivt gick igenom lapparna på tavlan för att sedan återgå till sitt arbete.
Men, trots denna snabba genomgång fanns ändå möjligheten att genom
lapparna förmedla kommentarer mellan yrkesgrupperna. Sammantaget verkar
således Lean ha bidragit till att utveckla kontakten och samverkan mellan
yrkesgrupperna, men utan att dessa grupper träffades.
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Fallet akutgeriatrisk vård: kontinuerlig kommunikation genom
ökat antal mötesplatser
Inspiration att införa Lean kom framför allt från det sjukhus där delar av
kliniken tidigare låg samt via externa konferenser där ledningen hade deltagit.
Det konsultföretag som anlitades vid införandet av Lean fick i uppdrag att
utbilda klinikens alla chefsjuksköterskor, överläkare och ledning samt alla
medarbetare vid avdelningarnas planeringsdagar.
Organisationsövergripande översättare och arenor
Även i genomgången av fallet akutgeriatrisk vård framkommer ett antal
översättare som medverkade i översättningsprocessen, såväl externa som
organisationsövergripande. Exempelvis de externa konsulter som höll i
utbildningen för ledningsgruppen och på avdelningen där konsulterna bland
annat spelade leanspelet med ett antal medarbetare. Vidare hade de individer
(verksamhetschef, chefsjuksköterska, biträdande chefsjuksköterska och
överläkare) som ansvarade för införandet av Lean inom verksamheten en
viktig roll i översättningsprocessen genom sin interna kommunikation med
medarbetarna kring Lean som idé och hur Lean kunde komma till uttryck på
avdelningen.
I genomgången av det akutgeriatriska fallet framträder även ett antal
externa arenor på vilka översättning av Lean ägde rum. Exempelvis de
konferenser där ledningen hade deltagit inför införandet av Lean vilka är att
betrakta som externa utvecklingsarenor (Røvik, 2008).
Patientnära översättare och arenor
Viktiga patientnära arenor inom den akutgeriatriska avdelningen var
avdelningens leanmöten, återkopplingsmöten och teamkonferenser. Dessa
mötesplatser hade antingen tillkommit eller utökats inom verksamheten i och
med Lean. Som i fallet planerad vård kan även de utbildningstillfällen som
hölls internt på avdelningen vid införandet av Lean ses som exempel på
patientnära arenor.
Alla yrkesgrupper fanns representerade vid avdelningen (det vill säga
överläkare, underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och
arbetsterapeut) och hade möjlighet att delta vid avdelningens möten. De
medarbetare som deltog vid avdelningens interna möten kan ses som
patientnära översättare då de i samtal med andra medarbetare hade möjlighet
att kontinuerligt tolka och omtolka Lean. Alla kommentarer som fanns
uppsatta på leantavlan behandlades vid avdelningens leanmöte, oavsett vilken
yrkesgrupp kommentaren berörde. Detta möjliggjorde en respons från den
berörda yrkesgruppen direkt vid mötet, något som kunde öppna upp för
samtal. Representanter från alla yrkesgrupper gav energi till avdelningens
interna leanarbetet och ej enbart vissa specifika yrkesgrupper.
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Avdelningens leanmöte kan ses som en arena för kommunikation och var
öppen för alla medarbetare vid avdelningen. Fokus under leanmötet var att
låta alla komma till tals, samtala och diskutera fram en lösning som passade
alla. Målet var att nå konsensus, ibland genom att försvara, förhandla och
kompromissa. Medarbetarna testade sig fram, utvärderade och kom med
förslag på lösningar. Arenan skapade möjlighet att demokratiskt ge förslag,
prova dessa tillsammans och sedan utvärdera.
Alla yrkesgrupper vid avdelningen hade samma tavla och de lappar som
satt på tavlan berörde de personer som deltog vid mötet. Alla som ville fick
komma till tals vid mötet och det fördes en dialog kring olika förslag och
kommentarer. Småprat (Gustafsson, 1994; Ekman, 1999; Karrbom
Gustavsson, 2005) medarbetare emellan förekom bland annat i anslutning till
leanmötet då medarbetarna samlades i det lilla köket invid personalrummet
för att hämta en kopp kaffe, kika igenom kylen eller ordna med disken. Det
var ett tillfälle som uppkom både direkt före och direkt efter mötet och skapade
ett utrymme för medarbetarna att under informella former samtala och
kommentera exempelvis kökets organisering. Detta småprat fortsatte sedan in
i personalrummet och pågick fram till mötets början, och ibland även under
mötet i form av viskande kommentarer medarbetare emellan eller i samband
med att mötet avslutades och strax efter. I personalrummet fanns en hörnsoffa
där många av medarbetarna satt under leanmötet. Allt detta sammantaget
innebar en ganska avslappnad miljö vilket öppnade upp för informellt
småprat. Småpratet mellan individer kan ses som ett sammanlänkande kitt
varigenom idéer beskrivs och översätts. Det är rimligt att anta att småpratet
ses som en del i den lokala översättningen som i förlängningen ledde till att
praktiken förändrades. Det tycks ha varit i samtalet och småpratet såväl som i
det praktiska arbetet som den lokala översättningen skedde. Småpratet som
förekom i anslutning till leanmötet kunde exempelvis handla om allt från
vädret till att en medarbetare kikade igenom kylen före mötet och nämnde att
öppnade förpackningar ej var märkta med datum då de öppnades, vilket de
hade kommit överens om att göra. Även efter leanmötet förekom ofta samtal
mellan medarbetare som exempelvis handlade om att förtydliga eller
komplettera vissa lappar som satt på tavlan och som hade behandlats under
mötet. Småpratet efter leanmötet kunde även handla om exempel på Lean i
hemmiljön eller sådant som inte alls hade med leanarbetet att göra, det vill
säga något som Gustafsson (1994) skulle definiera som ”mänsklighetens
kontinuerliga kollektiva småprat” (Gustafsson, 1994:202f). Exempel på
småprat och samtal som en del i översättningsprocessen kunde även
förekomma vid de tillfällen då medarbetare samtalade i syfte att upprätthålla
och översätta exempelvis det leanrelaterade verktyget 5s i praktisk handling,
det vill säga en uppgift som tilldelas två specifika medarbetare i fallet
akutgeriatrisk vård. Sammantaget verkar således Lean ha bidragit till att
utveckla kommunikationen och samverkan mellan yrkesgrupperna, genom att
dessa fick tillfälle att kontinuerligt träffas och samtala.
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Sammanfattande reflektion
Gemensamt för fallen är att Lean har presenterats och förts in i
verksamheterna via externa konsulter och föredragshållare i egenskap av
idébärare (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002a). Internt i respektive
verksamhet har därefter organisationsövergripande översättare, det vill säga
individer i chefsposition och leanansvariga, spridit och översatt Lean nedåt
och inåt i organisationerna, vilket liknar det Andersen och Røvik (2015) och
Røvik (2008) beskriver gällande interna konsulter och interna
förändringsagenter samt hur Blomgren och Waks (2015) beskriver
hybridprofessioner. Den interna översättningsprocessen i respektive fall
liknar en hierarkisk översättningskedja (Røvik, 2008), men inspiration till
Lean har även hämtats in av olika yrkesgrupper utifrån och från olika
hierarkiska nivåer i organisationen såsom Røvik (2008) beskriver.
Översättningsprocessen har fortgått i kärnverksamheten, på båda
avdelningarna, och det har skett en kontinuerlig anpassning av idén internt via
patientnära översättare och arenor. I den patientnära översättningen adderas
och subtraheras delar av idén löpande vilket kan beskrivas i termer av en
kontinuerlig översättningsprocess. De patientnära översättarna som tar emot
idén i praktiken liknar det Lindberg (2002) menar med termen idéanvändare,
det vill säga de använder Lean i praktiken. Dessutom testar de sig fram och
genomför kontinuerliga förbättringar av idén som sådan. De lägger till och
drar ifrån och det sker en konstant förhandling genom samtal, diskussioner,
lappar etc. som påverkar hur Lean kommer till uttryck i praktiken. Detta har
dock skett i olika grad i de två fallen.
Gemensamt för fallen var att båda avdelningarna förde in en tavla på vilken
lappar med förbättringsförslag eller störningar sattes upp. Genom tavlan
uppstod en patientnära arena, och det som förekom på arenan var
kommunikation mellan yrkesgrupper, vilket är en viktig del i hur Lean
översattes lokalt. Men hur kommunikationen kom till uttryck skiljde sig åt
mellan fallen, både vad gäller form och innehåll. I fallet planerad vård
skickade medarbetarna lappar mellan olika tavlor och i fallet akutgeriatrisk
vård behandlades alla lappar vi ett och samma leanmöte. Om mötet ställdes
in, under exempelvis sommaren eller vid tidsbrist vilket förekom vid båda
avdelningarna, innebar det en förändring i översättningen. I mitt material
förekom även exempel på patientnära arenor som mötesplats mellan
medarbetare och patient i de fall då Lean kom på tal i kontakten med
patienterna, vilket var mer sporadiskt.
En förklaring till den form lean-/tavelmötet fick vid respektive avdelning
går att finna i det sätt på vilket verksamheten var organiserad redan innan
införandet av Lean, vilket går i linje med mitt tidigare resonemang. Det vill
säga att det sätt på vilket Lean översattes aktiverade, reproducerade och
förstärkte redan befintlig organisering av verksamheten, snarare än att
förändra verksamheten helt, vilket går i linje med Skåléns (2002) studie av
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kvalitetsidén. De patientnära översättarna har i båda fallen bidragit till att Lean
har anpassats så att det följer organisationens kultur och struktur. De
patientnära översättarna inte bara använder idén utan de gör något med den, i
såväl samtal med andra medarbetare som i praktisk handling. Sammantaget
innebär detta att sjukvårdens yrkesgrupper både är mottagare av idén och
bärare av densamma. Många av dessa patientnära översättare har även mött
idén på arenor i den privata sfären vilket innebär att idén påverkas, utvecklas
och förändras på andra ställen än i den mottagande verksamheten, samtidigt
som detta i sin tur påverkar det sätt på vilket idén kommer till uttryck i
praktiken i den specifika organisationen.
Den lokala översättningsprocessen bidrog till att verksamheten i fallet
planerad vård blev än mer uppdelad genom att medarbetarna skickade lappar
mellan de olika yrkesgruppernas tavlor och ej deltog vid varandras möten. I
fallet akutgeriatrisk vård bidrog den lokala översättningsprocessen till att
verksamheten blev än mer sammanfogad genom att medarbetare från alla
yrkesgrupper hade samma tavla och deltog vid samma leanmöte. Men trots att
de olika yrkesgrupperna i fallet planerad vård hade sporadisk kontakt verkade
lapparna som ett kommunikativt kitt mellan de olika yrkesgrupperna. I fallet
akutgeriatrisk vård representeras det kommunikativa kittet av faktiska möten
mellan de olika yrkesgrupperna.
De patientnära arenorna kan ses som en del i den lokala
översättningsprocessen och som ett tillfälle för medarbetarna vid de två
studerade avdelningarna att träffas och ta upp specifika frågor. Hur lean/tavelmötet utformades skiljde sig åt mellan avdelningarna vilket visar hur
både Lean som idé och verksamheten har översatts och anpassats för att passa
varandra. I tabell 7.2 nedan sammanställs de möten (för alla på avdelningen
eller för team) som antingen tillkommit eller utökats vid avdelningarna genom
Lean, och som även presenterades i kapitel fem och sex.
Tabell 7.2: Patientnära arenor som antingen tillkommit eller utökats vid
avdelningarna som ett resultat av Lean.
Fallet planerad vård

Fallet akutgeriatrisk vård

Patientnära

Tavelmöte för alla medarbetare på

Leanmöte för alla medarbetare på

arenor som

avdelningen, en gång i veckan

avdelningen, en gång i veckan

tillkommit eller

(genomfördes ej innan Lean

(genomfördes ej innan Lean infördes på

utökats vid

infördes på avdelningen).

avdelningen).

avdelningarna

Teamkonferens i respektive team, varje

som ett resultat

förmiddag (till skillnad från två dagar i

av Lean.

veckan som man hade innan Lean infördes
på avdelningen).
Återkopplingsmöten i respektive team,
varje eftermiddag (genomfördes ej innan
Lean infördes på avdelningen).
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Som ovanstående tabell visar förekom förutom leanmötet även
teamkonferenser och återkopplingsmöten i det akutgeriatriska fallet vilket inte
förekom i fallet planerad vård. Som nämndes tidigare fanns det en konstant
närhet mellan chefsjuksköterska, biträdande chefsjuksköterska och överläkare
och övriga medarbetare i det akutgeriatriska fallet vilket kan ha bidragit till att
avdelningens arbete med Lean och att upprätthålla Lean var i konstant fokus.
Även de patientnära arenor som antingen hade tillkommit eller utökats vid
avdelningen bidrog med möjlighet till kontinuerlig avstämning. Det var aldrig
långt till ett samtal då det varje dag uppkom minst två tillfällen då teamen
samlades och pratade igenom dagen i fallet akutgeriatrisk vård. Dessa
kontinuerliga möten mellan medarbetarna i teamen, där individer från olika
yrkesgrupper ingick, verkar ha bidragit med en känsla av grupptillhörighet och
bättre sammanhållning i det akutgeriatriska fallet än i fallet planerad vård.
De patientnära arenorna som förekom i respektive fall liknar det Kellogg
(2009) skriver om relational spaces. En skillnad är dock att de patientnära
arenorna som förekom i mina fall erbjöd en möjlighet att mötas oavsett
inställning till Lean, det vill säga en mötesplats där både de som var för och
de som var emot Lean kunde samtala. På samma sätt som Kellogg (2009)
beskriver verkade de patientnära arenorna som isolerade, interagerande och
inkluderande småskaliga miljöer för medarbetare att träffas, men utifrån
perspektivet att alla medarbetare vid avdelningen hade möjlighet att vara med
vid mötet och ej enbart en specifik grupp, som i Kelloggs (2009) studie
innebar individer som hade samma åsikt inför en specifik förändring.
Begreppen isolerad, interagerande och inkluderande som Kelloggs (2009)
använder kan beskriva hur de patientnära arenorna vid de två studerade
avdelningarna formades för specifika individer (isolerad), som
kommunicerade genom samtal eller lappar (interagerande) och som verkade
som en mötesplats för individer från olika yrkesgrupper på olika hierarkiska
nivåer (inkluderande). Det är framförallt tolkningen av termen isolerad som
särskiljs från Kelloggs (2009) studie genom att de individer som möttes vid
de patientnära arenor som jag önskar föra fram ej nödvändigtvis hade samma
bild av den förändring som Lean var tänkt att skapa. Detta öppnade upp för
möjligheten till ökad förståelse för andras uppfattning samt arbetssituation. En
skillnad mellan mina två studerade fall är att det verkar varit mer vanligt i det
akutgeriatriska fallet att de individer som medverkade vid lean-/tavelmötet
representerade fler yrkesgrupper och hierarkiska nivåer än i fallet planerad
vård, trots att möjligheten fanns i båda fallen. Ytterligare skillnad mellan
fallen är att det i det akutgeriatriska fallet gavs fler tillfällen till organiserade
mötesplatser (såsom leanmötet, teamkonferenserna och återkopplingsmötena)
än i fallet planerad vård.
Vid de patientnära arenorna fanns möjlighet till småprat (Karrbom
Gustavsson, 2005; Ekman, 1999) vilket ledde till förståelse av tillvaron och
en känsla av gemenskap mellan medarbetarna. Det är därför rimligt att anta
att småpratet verkar ha spelat roll i förändringsarbetet och att det även här har
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bidragit till att skapa förtroende mellan medarbetarna. I det
förtroendebyggande småpratet formar medarbetarna gemensamma
föreställningar om hur de skall tolka och handla i specifika situationer
(Ekman, 1999).
De patientnära arenorna och möjligheten till småprat ser dock lite olika ut
i mina två fall. Vid de patientnära arenorna i det akutgeriatriska fallet har
chefer och medarbetare löpande resonerat, diskuterat, testat och utvärderat
såväl avdelning som sätt att organisera sitt arbete vilket bidrog till kontinuerlig
översättning. Det förekom fler patientnära arenor och tillfällen för korta
avstämningar, samtal och interaktion mellan de olika yrkesgrupperna på
avdelningen och mellan yrkesgrupperna och avdelningsansvariga i fallet
akutgeriatrisk vård än i fallet planerad vård. Detta verkar ha bidragit med en
känsla av gemenskap mellan alla de individer som arbetade vid den
akutgeriatriska avdelningen vilket kan ha bidragit med en vilja att testa sig
fram. Den främsta patientnära arenan som förekom i fallet planerad vård, och
som tillkommit på avdelningen i och med Lean, var tavelmötet. Då detta möte
hölls stående och tidseffektivt samt det faktum att alla yrkesgrupper hade sin
egen tavla, bjöd det ej in till samtal och interaktion. Fokus under mötet låg i
stället på information och uppföljning. Möjlighet till samtal och interaktion
fanns före eller efter mötet, men ej i så stor utsträckning under den tid då mötet
genomfördes.
Via organisationsövergripande och patientnära arenor samt andra
verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvården kom chefer och
medarbetare vid respektive avdelning i kontakt med ett flertal tolkningar och
översättningar av Lean. En beskrivning av Lean som originalidé fick
avdelningarna via de externa konsulterna som bistod verksamheterna vid
införandet. Konsulterna presenterade även sin specifika bild och tolkning av
Lean vilket inkluderade specifika exempel på Lean inom sjukvården. Lillrank
(1995) visar exempel på utmaningar som kan uppkomma vid överföring av
idéer mellan olika kulturella kontexter och menar att avståndet mellan
verksamheter beträffande dels geografi dels kontext kan påverka det sätt på
vilket ursprungsidén blir presenterad och omsatt i handling. På håll, och sett
till ursprungsidén, kan avståndet gällande den kulturella kontext där Lean
växte fram och den svenska hälso- och sjukvården upplevas som långt. Men i
praktiken, vilket min studie visar, hämtades inspiration till införandet av Lean
bland annat från andra sjukhus vilket innebar att steget inte var så långt. Det
innebär att avståndet mellan bilindustri och sjukvård, inte alls behöver
upplevas som så stort då steget i praktiken kunde ligga mellan två sjukhus.
Lean hade genomgått en lång översättningsprocess innan det landade på de
två studerade avdelningarna. Detta kan ställas i relation till det hot som Lean
upplevdes som och som beskrevs i kapitel ett, det vill säga det märkliga med
att ta en idé från bilindustrin och föra in den i hälso- och sjukvården samt oron
kring att vården skulle bli maskinlik och omänsklig. En ytterligare reflektion
beträffande avståndet mellan verksamheter gällande geografi och kontext
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(Lillrank, 1995) handlar om möjligheten att över huvud taget formulera en
originalidé. Sett till Lean kan ”originalidén” bottna i såväl japansk
textilindustri som japansk bilindustri. Men originalidén kan även bottna i en
amerikansk studie och boken ”The machine that changed the world” (Womack
et al., 1990) genom vilken termen ”Lean” lanserades och populariserades. Jag
har tolkat att Lean som originalidé handlar om ständiga förbättringar och att
skapa mer värde för kunden genom att synliggöra och eliminera icke
värdeskapande aktiviteter, såsom väntan samt åstadkomma effektiva flöden.
Att det sker samtal medarbetare emellan kan ses som självklart, därför
behöver vi reda ut hur de är viktiga i översättningsprocessen. I rollen som
såväl organisationsövergripande som patientnära översättare agerar den
mottagande verksamhetens chefer och medarbetare som organisationsinterna
översättare. Till skillnad från hur Sahlin-Andersson och Engwall (2002a)
beskriver idébärare i termer av att de transporterar och transformerar idéer
mellan organisationer kan den lokala översättningen och de patientnära
översättarna som ingår i den mottagande verksamheten beskrivas i termer av
att de realiserar och praktiserar idéer. Detta kan jämföras med Blomgren och
Waks (2015:98) resonemang som belyser hur hybridprofessioner ”är i
organisationen och får jobbet gjort”. Genom att medarbetarna vid de två
studerade avdelningarna, via lapparna på tavlan, växelvis lade till och drog
bort delar från det sätt på vilket Lean kom till uttryck skedde en fortlöpande
intern översättningsprocess och anpassning av både Lean som idé och av
verksamheten. Detta kom bland annat till uttryck på det sättet att de ökade och
minskade antalet leanmöten och kontinuerligt testade sig fram för att utveckla
verksamheten. Ett exempel på att testa sig fram förekommer i fallet
akutgeriatrisk vård då kallelsen till biståndshandläggaren vid kommunen
skulle skickas. Genom att ändra tid för utskick av kallelse så påverkades
biståndshandläggarens beteende vilket alltså innebar effekter även utanför
sjukhuset och något som i förlängningen resulterade i tidsbesparing för
medarbetarna på avdelningen.
Även i fallet planerad vård framkommer exempel på hur medarbetarna
testade sig fram. Ett exempel är patienternas mössor vid operationen. Genom
att addera en färgsignal skapades möjlighet att snabbt se om en patient var en
så kallade dagpatient eller inte. Vidare framkommer exempel på hur
medarbetarna reagerade negativt på vissa ord vilket innebar att dessa ord
ersattes med andra ord som upplevdes som mer passande för verksamheten.
Sammantaget innebar adderingen och subtraheringen att de båda
avdelningarna antingen lade till eller drog bort konkreta uttryck för hur Lean
översattes i verksamheten alternativt omorganiserade delar av
patientprocesserna (som exempelvis då patienterna skulle förflyttas internt
eller skrivas ut från sjukhuset). Detta skedde som en kontinuerlig översättning.
Scheuer (2006) menar att det internt i organisationen företrädesvis är ledare
samt konsulter som fungerar som transportörer och översättare av
organisationsrecept. Min studie visar att organisationens medarbetare, det vill
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säga de patientnära översättarna, kontinuerligt översatte Lean till praktik. Det
gör dem till användare men även översättare av idéer. Det sätt på vilket de
patientnära översättarna översatte skedde bland annat genom ett antal val.
Varje medarbetare hade ett val att antingen sätta upp en lapp på leantavlan
eller att inte göra det. Det var ett aktivt val som kunde resultera i att en störning
kom att behandlas vid ett möte eller inte. Men det krävdes att personen som
uppmärksammade störningen agerade. Det omvända, det vill säga att ingen
satte upp lappar på tavlan, resulterade i att inga störningar fanns att samtala
kring vid leanmötet. Detta exemplifierar det Latour (1986) för fram, det vill
säga att individer avgör om en idé skall spridas vidare eller ej och hur detta
görs. Rent konkret kom detta till uttryck genom att antingen utföra eller inte
utföra de aktiviteter som man gemensamt ansåg vara Lean och som man har
samtalat och beslutat kring. Detta tyder på att det krävs någon, likt
chefsjuksköterskor och leanansvariga, som driver arbetet framåt och som
kontinuerligt beskriver, belyser och påminner om att upprätthålla det
leanarbete som medarbetare och chefer vid avdelningen tillsammans har
kommit överens om. Detta kan jämföras med de interna konsulter som
Andersen och Røvik (2015) beskriver och att dessa individer kommunicerade
Lean internt i verksamheten och tillämpade Lean på hela sjukhuset genom ett
holistiskt synsätt och genom att verka vid flera hierarkiska nivåer. Det går
även i linje med Reay et al. (2013) som beskriver vikten av chefens roll för att
underlätta för medarbetare att praktisera ett nytt sätt att arbeta som innebar
arbete i interdisciplinära team inom hälso- och sjukvården.
Vid genomgången av det insamlade materialet framkom även att
medarbetare vid båda avdelningarna kom i kontakt med Lean i den privata
sfären och samtalade om Lean utanför arbetsplatsen, vilket nämndes ovan. Det
visade sig att medarbetare hade kontakter inom sin familj och via vänner
utanför arbetsplatsen som hade erfarenhet av Lean från sina respektive
arbetsplatser (se exempelvis Käll, 2005). Exempel på sådana arbetsplatser var
konsultbranschen, bilindustrin, offentlig och statlig verksamhet samt andra
verksamheter inom hälso- och sjukvården. Den närhet som utspelade sig i den
privata sfären, via exempelvis samtal runt middagsbordet, skapade nyfikenhet
och möjlighet att överbrygga avstånd och länka samman vitt skilda
organisatoriska kontexter vilket kunde bidra till att bilden av Lean ej blev så
främmande. Precis som Sahlin-Andersson och Engwall (2002a) visar att en
ökad interaktion mellan de olika idébärarna har inneburit att gränserna dem
emellan har kommit att bli oskarpa är även gränsen mellan den offentliga och
privata sfären oskarp. Det finns formella arenor på vilka idébärare möts
(såsom konferenser och utbildningar), och det finns informella arenor (såsom
hemma vid köksbordet) som även det kan utgöra en kontaktyta och
spridningsväg för idéer. Kanske är det just detta som har bidragit till att Lean
har spridits så mycket och att Lean inte framstått som så främmande med tanke
på att så många i medarbetarnas omgivning tillämpat den? Att en idé, som
Lean i detta fall, cirkulerar inom ett flertal områden och sfärer kan ha bidragit
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till dess popularitet då idén blir populär ju mer den sprids (Wedlin och Sahlin,
2017). Det innebär även att ett flertal individer plockar upp idén och tillför
energi till översättningen, vilket således ger makt till idén (Latour, 1986).
Latour (1998) beskriver begreppet makt som ”en konsekvens av och inte en
orsak till kollektiv handling” (Latour 1998:45). Utifrån denna definition kan
därför hävdas att ju fler som deltar i översättningen av Lean, desto större makt
får den.
De externa och/eller organisationsövergripande översättarna och arenorna
är viktiga, annars hade inte Lean funnits på de avdelningar som jag har
studerat. Jag har i denna studie visat hur översättningsprocessen fortgår lokalt
inom den mottagande verksamheten och vilken roll de patientnära
översättarna och arenorna spelar i den processen. De patientnära översättarna
och arenorna spelar en viktig roll i den interna översättningsprocessen och
påverkar hur en idé översätts till praktik genom att de har kunskap om och
insyn i den interna organisationen samt är en betydande del av den verksamhet
inom vilket idén översätts. Detta innebär med andra ord att verksamhetens
samlade kompetens ökar (i form av individer på både en
organisationsövergripande och en patientnära nivå) vad gäller att bearbeta och
översätta idéer till praktik och att idéerna anpassas till praktiken inom den
mottagande verksamheten. Det visar även hur alla aktörer spelar roll i
översättningsprocessen, oavsett yrkesgrupp eller hierarkisk nivå (Latour,
1998). Att synliggöra de patientnära översättarna och arenornas roll i
översättningsprocessen bidrar även med en djupare bild av det sätt på vilket
idéer översätts till praktik samt ökar betydelsen av den mottagande kontexten
och dess medlemmar och att denna kontext är lokal och specifik beroende på
verksamhet. Det bidrar även med en dimension som belyser mötet mellan
människor, eller med andra ord, den yttersta länken genom vilken idéer sprids.
De individer som tar emot en idé kan även välja att släppa den, vilket innebär
att individen har en stor påverkan på om en idé ska spridas vidare eller inte.
På frågan vad Lean är finns ej något enkelt eller givet svar. Allt beror på den
mottagande kontexten vars sammansättning påverkar det sätt på vilket
översättning sker.

Slutsats: Överallt, hela tiden
En tredje slutsats är att översättningen av Lean ej var isolerad inom den
verksamhet där den hade förts in, utan den spillde över till den
omkringliggande kontexten, såväl till den privata sfären som till andra
verksamheter, vilket jag menar med uttrycket ”överallt, hela tiden”. Vidare
vill jag med detta uttryck visa hur översättningsprocessen pågick konstant och
konkretiserades genom det dagliga arbetet på de två avdelningarna. Inte enbart
vid de patientnära arenorna utan även i det vardagliga arbetet, då medarbetarna
översatte till handling det som hade behandlats vid exempelvis ett lean/tavelmöte. Det vill säga, det fanns ej en specifik och avgränsad tid eller plats
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då Lean översattes till praktik. Detta indikerar att översättning är något som
pågår kontinuerligt, och att kopplingen mellan den offentliga och den privata
sfären genom samtal om Lean kan vara en spridningsväg för idéer. Vidare
tyder detta på att översättningsprocessen kan beskrivas i form av ett nätverk
bestående av ett stort antal översättare belägna på olika arenor i såväl den
privata som den offentliga sfären vilka alla ger energi, och därmed makt, till
översättningen av Lean (Latour, 1998).
Genom att översättare rör sig inom och mellan arenorna sker kontakter
mellan översättare och genom det spridning av idéer. Studien visar att formella
arenor, såväl organisationsövergripande som patientnära, spelade en viktig
roll i översättning av Lean, det vill säga arenor såsom konferenser och möten
där samtal om Lean skedde. Men studien visar även att informella arenor,
såsom hemma vid middagsbordet, tycktes ha en viss inverkan på det sätt på
vilket Lean översattes internt på avdelningarna och vise versa. Om en slutsats
är att det sätt på vilket Lean översattes aktiverade, reproducerade och
förstärkte redan befintlig organisering av verksamheten, snarare än att
förändra verksamheten helt, så spelade de patientnära översättarna en roll i
detta arbete då dessa översättare verkade i den operativa kärnan (Mintzberg,
1983) och därmed nära det praktiska sjukvårdsarbetet.
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Kapitel 8. Vad hände sedan?

Under åren 2012 och 2013 samlade jag in material och genomförde intervjuer
och observationer vid de två studerade avdelningarna. Några år senare, vid
årsskiftet 2018/2019, uppkom möjligheten att genomföra en uppföljning av
respektive fall. Denna uppföljning presenteras nedan och visar hur
avdelningarnas arbete med Lean har utvecklats över tid. Då vi vet att idéer
lever under en viss period för att därefter bytas ut eller förändras är det lätt att
anta att Lean, ett antal år senare, antingen hade lämnat avdelningen helt eller
fanns kvar om än i viss förändrad form.

Fallet planerad vård – en andra våg
Efter det att jag hade genomfört mina intervjuer vid avdelningen under 2013
fortsatte leanarbetet på samma sätt som det beskrivs i kapitel fem för att några
år senare accelerera.
Under 2015 stängde dock avdelningen ner helt och de patienter som
behandlades vid avdelningen för planerad vård flyttades över till avdelningen
för dagkirurgi vilket således blev den avdelning som tog emot de patienter
som skulle genomföra någon typ av planerad operation. Den dagkirurgiska
avdelningen hade samma chefsjuksköterska, var organiserad på samma sätt
och behandlade samma patientkategori som den tidigare studerade
avdelningen. De hade även arbetat enligt Lean lika länge och på samma sätt
som den studerade avdelningen. Den enda skillnaden var att avdelningen för
dagkirurgi enbart tog emot patienter som stannade över dagen, något som
således förändrades i och med överföringen.
Under 2015 genomfördes även ett större projektarbete i samverkan mellan
personalen på den dagkirurgiska avdelningen, kirurger och
operationsplanerarna. Projektet resulterade i ett antal förändringar i arbetssätt.
En av förändringarna innebar att alla britsar på avdelningen för dagkirurgi togs
bort. Syftet med detta var att skapa möjlighet att ta emot fler patienter som
istället för att få ett rum eller brits fick sitta i väntrummet tills de blev
omhändertagna inför operation. Vidare ändrades ankomsttid den dag då
patienterna skulle opereras. Istället för att alla patienterna skulle komma till
avdelningen kl. 07:00 dagen för operation så blev var och en uppringd dagen
innan operationen och fick information om när operationen skulle genomföras
och när de skulle infinna sig på avdelningen. Under detta telefonsamtal gavs
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även information till patienten kring förberedelser inför operation, vilka
eventuella provtagningar som behövde vara genomförda etc. Information om
när operationen skulle ske gick att se i ett operationsplaneringssystem där alla
operationer registrerades. Detta system användes även för att se när det var
dags att ta patienten till eller från operationen. Det innebar att en sköterska
från operationsavdelningen eller uppvakningsavdelningen ej längre behövde
ringa avdelningen och meddela, om det ej fanns behov av att stämma av något
specifikt. Samtal kring patienten skedde då patienten de facto hämtades eller
lämnades, och ej via telefon.
En ytterligare förändring var att de olika färgerna på mössorna försvann.
Orsaken till denna förändring var att det lätt blev fel och att det ej längre
behövdes i och med att avdelningen för dagkirurgi tog emot alla patienter
förutom de som skulle läggas in för slutenvård.
Även problemet med att hissarna ofta var upptagna då patienterna skulle
upp till operationen behandlades under projektet. Det faktum att alla britsar
vid avdelningen togs bort resulterade i att patienterna fick ta trappan upp till
operation istället för att ligga i en säng och bli transporterad dit.
Chefsjuksköterskan vid avdelningen för dagkirurgi menade att:
De kommer ju hemifrån på sina ben, varför ska vi ha dem liggandes på en brist?
Vi tog bort alla sängar. Från att det var två personer som körde en patient åt
gången till att en person kunde ta fem patienter och gå upp i trappen. Stor
skillnad. Vi hade patientenkäter och patienterna känner sig mycket friskare och
de kom hem mycket tidigare (Chefsjuksköterska, 181213).

Efter genomförd operation hämtades patienten på en brits för att sedan sätta
sig i en fåtölj på avdelningen för återhämtning. Detta resulterade i att
patienterna snabbare fick energin tillbaka. Om någon patient mådde dåligt
efter operationen och var i behov av en brits så fanns det att tillgå.
Under hösten 2018 flyttades avdelningen för dagkirurgi och ligger nu
bredvid operation vilket gör att det är ännu närmre för patienterna att gå. Vid
beslutet om placeringen av avdelningen hade sjukhuset Lean och flöden i
åtanken för att på så sätt uppnå ett bra flöde i den interna patientprocessen och
för att minska kostnader och spara på resurser.
Vid början av 2018 fick chefsjuksköterskan för avdelningen för dagkirurgi
tjänsten som chefsjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen (IVA). Den
person som tog över som chefsjuksköterska på den dagkirurgiska avdelningen
hade tidigare arbetat som utvecklingssjuksköterska vid den avdelningen och
hade således erfarenhet och kunskap om avdelningens leanarbete. Det kom att
visa sig att även IVA arbetade enligt Lean vilket kom till uttryck genom en
leantavla, se bild 8.1 nedan.
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Bild 8.1: Leantavlan vid intensivvårdsavdelningen (IVA) (avidentifierad).
En gång i veckan, under 15 minuter, genomfördes ett stående tavelmöte där
de lappar med störningar som satt på tavlan behandlades. Det fanns planer på
att framöver genomföra tavelmöte två gånger i veckan. Precis som i fallet
planerad vård som beskrivs ovan hade även IVA tydliga spelregler för hur
mötet skulle genomföras, se bild 8.2 nedan.

Bild 8.2: Spelregler för
tavelmötet.
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De störningarna som noterades på lappar och sattes på tavlan handlade ofta
om ”det dagliga”, som exempelvis hantering och rengöring av förpackningar,
hygien, att upprätthålla rutiner, efterlysning av mobilladdare till patienter etc.,
se exempel i bilderna nedan.

Bild 8.3: Rengöring av förpackningar.

Bild 8.5: Efterlysning av mobilladdare.
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Bild 8.4: Upprätthålla rutiner.

Bild 8.6: Hygien.

Syftet med mötet var att snabbt gå igenom störningarna, besluta vem som
skulle ta tag i respektive störning och när det skulle vara klart. Om
chefsjuksköterskan eller någon i personalen höll i mötet varierade. Sedan en
tid tillbaka hade de även lagt till ett fem-minuters stretching-/jympapass i
slutet av tavelmötet, så kallad ”aktiv paus på jobbet”, se bild 8.7 nedan.

Bild 8.7: Stretching-/jympapass i slutet av tavelmötet (namn på sjukhus
avidentifierat).
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Chefsjuksköterskan hade hållit utbildning i Lean för personalen och de som
medverkade vid tavelmötena var de som arbetar vid avdelningen, det vill säga
undersköterskor och sjuksköterskor. Ibland medverkade även sjukgymnaster
och läkare, om än mycket sällan då de verkade vid fler avdelningar.
Om någon störning berörde en annan avdelning tog chefsjuksköterskan
med sig denna lapp till ett så kallat pulsmöte på akutmottagningen där alla
chefer på slutenvården träffades varje morgon kl. 07:45 (måndag – fredag
sedan några år tillbaka) för att bland annat gå igenom beläggningen på de olika
avdelningarna. Vid detta möte behandlades även de olika störningarna och den
chef vars avdelning störningen berörde tog ansvar för att störningen
åtgärdades. Pulsmötena på akutmottagningen infördes som ett resultat av att
sjukhuset började arbeta enligt Lean under 2009/2010.
Lean-ambassadören fick rollen som tillförordnad verksamhetschef vid
årsskiftet 2017/2018 för att sedan lämna verksamheten helt innan sommaren
2018. I slutet av 2018 genomfördes en chefs- och ledarskapsdag med
sjukhuschefen (som var ny sedan våren 2018) där fokus låg på
förbättringsarbete. Den dagen diskuterades bland annat hur Lean-tänket skulle
föras in i verksamheten på nytt då det idag ej existerar vid alla avdelningar.
En önskan om att återinföra tjänsten som Lean-ambassadör framfördes från
deltagarna på grund av behovet av stöd och hjälp i avdelningarnas lokala
leanarbete samt någon som kunde hålla i den interna vidareutbildningen samt
utbildning för nyanställda.
Sammanfattningsvis har Lean levt kvar på sjukhuset, om än i olika grad
mellan de olika avdelningarna. Den situation som sjukhuset befinner sig i nu
kan beskrivas som en ”andra våg” där ett nytt engagemang och intresse börjar
växa fram för att åter igen väcka liv i arbetet med Lean på såväl
avdelningsnivå som övergripande på sjukhuset.

Fallet akutgeriatrisk vård – ebbade sakta ut
Även i detta fall fortsatte avdelningen att arbeta enligt Lean på samma sätt
som det beskrivs i kapitel sex. Avdelningen fortsatte med de möten som hade
förts in i verksamheten i och med Lean, det vill säga leanmöte, teamkonferens
varje morgon, återkoppling i teamen varje eftermiddag samt avstämningsmöte
mellan kvällssjuksköterska och dagläkaren varje kväll. Vidare fortsatte de
med att upprätthålla strukturen på avdelningen i form av 5s och ett flöde i
arbetet via arbetsordningar och stickvagnar. I övrigt gjorde de inga större eller
fler förändringar inom ramen för leanarbetet, förutom att alla personer i
respektive team (det vill säga läkare, sjuksköterska, undersköterska,
sjukgymnast och arbetsterapeut) fick sina arbetsplatser i samma rum. Fokus i
den förändringen låg framförallt på att utveckla teamarbetet. Vid den
uppföljande intervjun framkom att:
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Om jag ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt att det var det som var det absolut
bästa, att de satt tillsammans. Det blev en prestigelöshet på något sätt och att
man är på samma plan och att vi faktiskt jobbar tillsammans. Man kunde få
snabb information och snabb feedback vilket gynnade patienterna också. Det
blev lättjobbat (Enhetschef, 190117).

Det som framstår som den största framgången i leanarbetet var således
teamen. Att alla medarbetare i respektive team delade rum med varandra samt
att de hade ett antal korta möten under dagen skapade möjlighet att
kontinuerligt stämma av och föra samtal med varandra. Detta innebar att de
kunde lösa eventuella problem med kort varsel vilket betydde att de ej var i
behov av långa möten eller förhandlingar och kunde i och med det ge mer tid
till patienterna.
Vid årsskiftet 2013/2014 avslutade avdelningens chefsjuksköterska sin
tjänst och den biträdande chefsjuksköterskan tog över tjänsten som
chefsjuksköterska men lämnade kliniken under våren 2015. Även
verksamhetschefen och överläkaren hade avslutat sina anställningar vid
kliniken sedan empiriinsamlingen under 2012/2013.
Då den nya chefsjuksköterskan tillträdde vid den akutgeriatriska
avdelningen skedde ej någon formell eller uttalad överlämning beträffande
Lean. Vid den uppföljande intervjun framkom att intresset för Lean och att
fortsätta arbeta enligt Lean upplevdes som svagt från resten av kliniken då den
nya chefsjuksköterskan tog över. Under 2017 var avdelningen stängd under
ett antal månader på grund av sjuksköterskebrist och när avdelningen sedan
öppnade igen skedde en succesiv avmattning av Lean där bland annat
arbetsordningarna har avvecklats och leantavlan har övergått till att vara en
anslagstavla med exempelvis inbjudningar till julmiddag etc. Vid en kort
telefonavstämning med den nuvarande chefsjuksköterskan fick jag vet att
”avdelningens arbete med Lean är fyra chefer sedan” (Nuvarande
chefsjuksköterska, 181127).

Sammanfattande reflektion
Den uppföljning som jag genomförde med ansvariga vid de två studerade
avdelningarna vid årsskiftet 2018/2019 visade att den interna
översättningsprocessen hade fortsatt över tid i båda fallen, om än med lite
olika utfall.
I fallet planerad vård fortsatte arbetet med att se över den interna
patientprocessen och lägga fokus på att skapa värde för patienterna samt ta
bort sådant i patientprocessen som kunde ses som slöseri. Genomförd
uppföljning med ansvarig vid fallet planerad vård visade även att det sätt på
vilket patienternas mössor användes som färgsignal togs bort efter en tid,
något som även visar hur Lean kontinuerligt hade översatts över tid.
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I det akutgeriatriska fallet fortsatte arbetet med att upprätthålla 5s vid
avdelningen samt skapa en stark teamkänsla genom att alla medarbetare i de
två teamen till slut delade två separata arbetsrum vilket uppföljningen visade.
Att dela arbetsrum skapade närhet och utrymme för löpande kommunikation
mellan medarbetarna i teamet. Möjligheten till korta avstämningar mellan
medarbetarna i teamet bidrog till ett minskat behov av längre möten vilket i
sin tur frigjorde tid till ökad närvaro hos patienterna. Detta ökade möjlighet
till småprat (Karrbom Gustavsson, 2005; Ekman, 1999) och en ökad förståelse
och känsla av gemenskap mellan medarbetarna. Att dela arbetsrum bidrog
även med ytterligare en patientnära arena som liknar Kelloggs (2009)
resonemang kring relational spaces, det vill säga lokala arenor inom
verksamheten där individer från olika yrkesgrupper kan mötas och föra
samtal. På dessa arenor, vilka möjliggjorde samtal och småprat genom korta
kommunikationsvägar, kunde medarbetarna snabbt stämma av frågor kring de
teamgemensamma patienterna.
Uppföljningen visade att begreppen värde och flöde kontinuerligt hade
översatts till aktiviteter som ledde till upplevelsen av en mer effektiv
patientprocess. I fallet planerad vård låg fokus på ökat patientflöde genom att
arbeta med att löpande effektivisera hur patienten förflyttades internt. Även
det faktum att avdelningen för dagkirurgi hade flyttats internt på sjukhuset och
placerats bredvid operationsavdelningen i syfte att skapa ett mer effektivt
intraorganisatoriskt patientflöde visade på att det hade skett en ömsesidig
anpassning och att Lean som idé och verksamheten hade översatts och
anpassats för att passa varandra. Detta kom även till uttryck genom tillägget
av ett kortare stretching-/jympapass i slutet av tavelmötet på IVA. Tavelmötet
som patientnära arena hade således vidareutvecklats internt.
I fallet akutgeriatrisk vård låg fokus istället på ökat personalflöde genom
dess utveckling av teamarbetet och det kommunikativa flödet mellan
medarbetarna. Genom att alla individer i teamet hade arbetsplatser i nära
anslutning till varandra möjliggjordes kontinuerligt samtal och avstämning
bland medarbetarna. Det sätt på vilket Lean som idé och verksamhet översatts
och anpassats för att passa varandra kommer till uttryck genom interna
förflyttningar på avdelningen som innebar att teamen satt tillsammans.
Genom detta bekräftas bilden av att Lean översattes på ett sätt som gjorde
att det som passade respektive avdelning gjordes explicit vilket öppnade upp
för möjligheten att belysa de delar i arbetet som ansågs mest relevanta att
utveckla och förbättra. Översättningen av Lean kan således tolkas som en
kontinuerlig översättningsprocess där idé och verksamhet kontinuerligt har
översatts och anpassats till varandra.
Uppföljningen visar även på betydelsen av drivande översättare i
verksamheten, vilket går i linje med Reay et al. (2013) som beskriver chefens
roll vid införandet av idén om interdisciplinära team inom hälso- och
sjukvården. I och med att Lean-ambassadören lämnade sjukhuset fick
chefsjuksköterskan i fallet planerad vård en mer framträdande roll i
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leanarbetet och det sätt på vilket Lean översattes till praktik. Den som var
drivande i leanarbetet kom i och med det närmare kärnverksamheten. Då
denna chefsjuksköterska sedan bytte tjänst internt på sjukhuset och lämnade
den dagkirurgiska avdelningen och övergick till IVA så fördes engagemanget
kring Lean vidare genom anställningen av en person som hade erfarenhet och
kunskap om avdelningens leanarbete. Detta var även en verksamhet som
planerade för en nystart för sjukhuset i stort genom att diskutera Lean vid
sjukhusets chefs- och ledarskapsdag.
I det akutgeriatriska fallet hade de patientnära översättare som var drivande
i leanarbetet lämnat kliniken (såsom chefsjuksköterskan, den biträdande
chefsjuksköterskan och överläkaren) och det fanns ingen i verksamheten som
explicit hade anställts för att driva arbetet med Lean vidare. Då ingen ansvarig
plockade upp idén och förde den vidare påbörjades en avmattning av
verksamhetens fortsatta leanarbete.

Slutsats: Det krävs en drivande aktör i en formell
position
En fjärde slutsats är att det krävs en aktör i en formell position som både tillför
energi till Lean och driver arbetet framåt. Förutom detta pekar uppföljningen
även på vikten av patientnära översättare som tar emot och omvandlar energin
i den process då en abstrakt idé blir praktik i kärnverksamheten. En idé i sig
har inte någon egen energi som gör att den sprids utan det krävs en aktör som
tillför energi till idén för att få den att resa i tid och rum (Latour, 1986). Alla
delar i översättningskedjan av individer/organisationer påverkar det sätt på
vilket en idé översätts och att alla led spelar roll, vilket mina två studerade fall
visar. Latour (1986) menar vidare att ju fler som deltar i översättningen av en
idé, desto mer energi tillförs till idén i översättningsprocessen.
I Skåléns (2002) studie av införande och institutionalisering av
kvalitetsidén i ett landsting framkom att det krävdes en aktör som tillförde
energi och riktning till idén. Han beskrev att enbart ett fåtal individer
(framförallt på chefsnivå) tillförde kvalitetsidén energi och att
institutionaliseringsprocessen avstannade när dessa individer tvingades avgå
under processens gång, vilket utgjorde en förklaring till att kvalitetsidén inte
översattes till handling. I mina två studerade fall förekom ett flertal individer
på olika hierarkiska nivåer inom organisationen som alla tillförde energi till
Lean, vilket kan vara en förklaring till att Lean fick fäste och översattes från
idé till praktik i de två fallen.
Men, trots att energi till Lean tillfördes av individer på olika hierarkiska
nivåer inom organisationen avstannade arbetet med Lean i det akutgeriatriska
fallet då chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterskan hade
lämnat verksamheten. Arbetet avstannade och engagemanget ebbade sakta ut.
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Detta verkar tyda på att de krävs en aktör i en formell position som driver det
interna arbetet med Lean framåt, eftersom det inte blev institutionaliserat i
verksamheten. Med begreppet ”formell position” syftar jag på en individ med
ansvar och befogenheter att driva arbetet framåt samt har möjlighet att agera
som en länk mellan olika hierarkiska nivåer, likt en intraorganisatorisk
översättare. Om Lean hade blivit institutionaliserat i det akutgeriatriska fallet
så hade idén funnits kvar även efter chefsjuksköterskan och den biträdande
chefsjuksköterskan hade lämnat verksamheten. Lean översattes således inte
till den grad att det institutionaliserades och blev till ett för givet taget sätt att
agera.
Denna bild stärks sett till fallet planerad vård där den chefsjuksköterska
som var en av de drivande i den studerade avdelningens arbete med Lean fanns
kvar i verksamheten. Vid en första anblick av fallet planerad vård, vid tiden
för uppföljningen, skulle tolkningen kunna vara att Lean hade
institutionaliserats i verksamheten. Detta då arbetet med Lean i form av rutiner
vad gäller lappar på leantavlan samt stående tavelmöte en gång i veckan i syfte
att uppnå kontinuerlig förbättring fortfarande var aktuellt på sjukhuset vid
genomförd uppföljning. Om Lean har institutionaliseras i fallet planerad vård
går dock först att svara på när den/de som är och har varit drivande i sjukhusets
arbete med Lean lämnar sjukhuset. Först då skulle det gå att se om arbetet med
Lean och de rutiner som är förknippade med Lean hade resulterat i ett för givet
taget sätt att agera.
Att det krävs en aktör i en formell position, som håller energin vid liv och
driver arbetet med Lean framåt och agerar i egenskap av en intraorganisatorisk
översättare, liknar det Røvik (2008) skriver om interna förändringsagenter.
Det vill säga interna utvecklingsenheter och deras anställda som är viktiga
agenter inåt i organisationen och förväntas vara pådrivande vad gäller interna
organisationsförändringar. De skall se till att idéerna inte enbart cirkulerar
utan också implementeras och materialiseras. Denna bild bekräftas även
genom beskrivningen av interna konsulter och hur de kan verka mellan olika
hierarkiska nivåer och kommunicera Lean intraorganisatoriskt (Andersens
och Røvik, 2015). Genom att tillföra energi och agera likt en intern ”motor”
och sammanlänkande kitt mellan de olika hierarkiska nivåerna inom
organisationen håller den intraorganisatoriska översättaren liv i den idé som
tillämpas och är i rörelse.
Detta tyder även på att beslutsfattande individer på en högre hierarkisk nivå
inom verksamheten i hög grad påverkar vilken idé som är i omlopp genom att
tillsätta en intraorganisatorisk översättare som driver en specifik idé. Antingen
lever idén vidare eller så ersätts den eller kombineras med något annat. Detta
blev tydligt i det akutgeriatriska fallet efter genomförd uppföljning av fallet.
När chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterska som var
drivande i den akutgeriatriska avdelningens arbete med Lean hade lämnat
verksamheten så fanns ingen där som plockade upp Lean vilket ledde till att
kedjan bröts och energin stannade av.
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Kapitel 9. Hur översattes Lean till praktik i
hälso- och sjukvården?

De frågeställningar som har legat till grund för avhandlingen löd på följande
sätt:
•
•
•

Hur går det till när Lean översätts till patientnära praktik?
Vilka översättare och arenor blir viktiga i den patientnära
översättningsprocessen?
Hur kommer Lean till uttryck i det patientnära arbetet?

Ovanstående frågor innebar att studera hur Lean har översatts och tillämpats
rent praktiskt på de studerade avdelningarna och i synnerhet hur de för Lean
centrala begreppen värde och flöde har översatts inom hälso- och sjukvården
där fokus ligger på vård och omsorg. Det innebar även att studera hur den
mottagande verksamheten har översatts och anpassats för att passa Lean, det
vill säga vad som händer med sjukvården när Lean förs in. Ovanstående frågor
innebar även att studera de översättare och arenor som tar emot idéer och var
det sker utifrån ett patientnära perspektiv samt hur det skiljer sig åt mellan de
två studerade avdelningarna.
I kapitel sju och åtta fördes ett analytiskt resonemang och totalt fyra
slutsatser presenterades. Detta kapitel är strukturerat utifrån mina
frågeställningar och slutsatserna presentas under respektive fråga.

Hur går det till när Lean översätts till patientnära
praktik?
Denna fråga sätter fokus på den process då Lean översätts till patientnära
praktik. Lean genomgick en lång översättningsprocess via översättare och
arenor världen över innan den landade på de två studerade avdelningarna. Då
Lean som idé beskrivs i generella termer hade båda avdelningarna stora
möjligheter att anpassa Lean till redan rådande praktik. Den modell av Lean
som den lokala översättningsprocessen i respektive fall resulterade i kan visa
exempel på en ömsesidig anpassning mellan idé och verksamhet. Med det
menar jag att idé och verksamhet översattes och anpassades för att passa
varandra. Genom att de patientnära översättarna (det vill säga de individer som
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verkade i den operativa kärnan) fick möjlighet att lägga till, dra ifrån och testa
sig fram till en modell som passade just dem skapades en version av Lean som
accepterades lokalt och utifrån medarbetarnas erfarenheter av tidigare idéer.
En gemensam modell formulerades genom återkommande samtal, småprat
och överenskommelser vid patientnära arenor för att sedan omsättas i praktik.
Eventuella synpunkter och kommentarer på det sätt på vilket Lean kom till
uttryck i praktiken behandlades vid patientnära arenor (såsom lean/tavelmötet) och ledde till att en ny modell formulerades, testades och
utvärderades. Sådant som exempelvis kunde uppfattas som ett problem eller
hot togs bort, som exempelvis vissa ord som kunde väcka motstånd eller att
mäta vårdtiden. Idéer introduceras aldrig i en kontext helt fri från erfarenheter,
och de två studerade avdelningarna visar exempel på detta.
Då det verkar finnas stor frihet i översättningen och kontextualiseringen av
Lean har sådant som kan riskera att störa verksamheten tagits bort. Det innebär
att den upplevda oro och hotfullhet det kan innebära att ta en idé från
bilindustrin och föra in i hälso- och sjukvården och att vården i och med det
skulle bli maskinlik och omänsklig som beskrevs i kapitel ett, inte behöver
framstå som så hotfullt längre. Sett utifrån kan det eventuellt upplevas som
kontroversiellt att en verksamhet inom hälso- och sjukvården för in en
managementidé hämtad från en annan kontext. Men sett inifrån och utifrån det
faktum att idén anpassas till rådande praktik så upplevs inte idén som lika
kontroversiell.
Avhandlingen visar även att översättningen av Lean ej var isolerad inom
den verksamhet där den fördes in, utan den spillde över till den
omkringliggande kontexten, såväl till den privata sfären som till andra
verksamheter. Genom att översättare rör sig inom och mellan arenorna sker
kontakter mellan översättare och genom det spridning av idéer. Studien visar
att formella arenor spelade en viktig roll i översättning av Lean, det vill säga
såväl organisationsövergripande som patientnära arenor som konferenser och
möten där samtal om Lean skedde. Men studien visar även att informella
arenor, såsom hemma vid middagsbordet, tycktes ha en viss inverkan på det
sätt på vilket Lean översattes internt på avdelningarna och vise versa. Detta
stärker bilden av att översättning är något som pågår överallt, hela tiden och
att kopplingen mellan den offentliga och den privata sfären genom samtal om
Lean kan vara en spridningsväg för idéer.
Att översättning sker kontinuerligt stärker även bilden av att
översättningsprocessen kan beskrivas i form av ett nätverk. Detta nätverk
består av ett stort antal översättare belägna på olika arenor vilka alla ger energi
till översättningen av Lean. Det sätt på vilket översättning sker genom
mönstret av ett nätverk förstärks genom figur 9.1 (se motsvarande figur 3.3)
där spridningsvägar och ett antal kontaktytor mellan nationella och
internationella översättare och arenor presenteras.
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kvalitet i offentlig verksamhet.

Utbildningsanordnare: Exempelvis Karolinska
Institutet, IHM Business School, Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg och
Plan. Representanter föreläser bland annat vid
Lean Forums konferenser.

Healthcare Value Network
(HVN): År 2010 gick LEI
och ThedaCare Health
Systems samman och
bildade HVN för att stödja
sjukhus och andra vårdorganisationer med deras
leanarbete.
Kommuner/
Landsting/Regioner.

SKL: Publicerar material samt
drivit nätverk inom Lean för
medlemmarna.

Lean Forum: bildas 2000
efter internationella
förebilder. Hette LEIS
(Lean Enterprise Institute
Sweden) vid start, sedan
namnbyte. Årlig Lean
Forum- och Lean
Healthcare konferens.

Externa konsulter,
verkar i och utanför
Sverige. Föreläser
bland annat vid
Lean Forums
konferenser.

Lean sprids till
organisationer inom olika
branscher, bland annat hälsooch sjukvården.

Figur 9.1: Spridningsvägar samt betydande organisationer och arenor som verkar i
spridningen av Lean i Sverige och i andra länder.
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Figuren ovan må framstå som rörig och komplex, men alla kontakter sker
mellan enskilda individer och är lokala i sin kontext. Figuren visar hur
spridning och översättning har skett över tid mellan olika länder och
organisationer. Historien om Lean inleds i textilindustrin i Japan i början av
1900-talet, via Toyota och sedan vidare till Sverige bland annat via Scania i
början av 1990-talet. Det skulle dröja ytterligare drygt 10 år innan Lean nådde
hälso- och sjukvården vilket indikerar att översättning de facto kan ta lång tid.
De streckade rutorna är tänkt att synliggöra organisationerna som öppna
system. Alla översättare i nätverket spelar en viktig roll i det sätt på vilket
Lean har spridits och översatts världen över och det sker en konstant
översättning i den process då individer tar emot och skickar vidare idén om
Lean. Att någon är där och tar emot idén är en förutsättning för att det skall
spridas vidare (Latour, 1986 och 1998). Figuren ovan visar internationella och
nationella översättare och arenor. Pilen längst ner i figur 9.1 pekar mot figur
9.2 nedan som istället visar hur en intern översättningsprocess av Lean kan
beskrivas.

Vilka översättare och arenor blir viktiga i den
patientnära översättningsprocessen?
Denna andra fråga berör de översättare och arenor som ingick i den patientnära
översättningsprocessen. Internt vid de studerade avdelningarna tog de
patientnära översättarna emot Lean och fyllde en viktig funktion i det sätt på
vilket Lean översattes till praktik i den operativa kärnan. Men förutom vikten
av de patientnära översättarna som tar emot och omvandlar energin i den
process då en abstrakt idé blir praktik i kärnverksamheten visar avhandlingen
att det även krävs en aktör i en formell position som tillför energi och driver
arbetet med Lean framåt. Med begreppet ”formell position” syftar jag på en
individ med ansvar och befogenheter att driva arbetet framåt samt som har
möjlighet att agera som en länk mellan olika hierarkiska nivåer. Latour (1986)
menar att alla delar i översättningskedjan av individer/organisationer påverkar
det sätt på vilket en idé översätts och att alla led spelar roll. Han menar vidare
att ju fler som deltar i översättningen av en idé, desto mer energi tillförs till
idén i översättningsprocessen. I mina två studerade fall förekom ett flertal
individer internt i organisationen som tillförde energi till Lean. Dessa
individer agerade på olika hierarkiska nivåer inom organisationen vilket kan
förklara att Lean fick fäste och översattes från idé till praktik i de två fallen.
Men, trots att energi till Lean tillfördes av individer på olika hierarkiska
nivåer inom organisationen avstannade arbetet med Lean i det akutgeriatriska
fallet då chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterskan hade
lämnat verksamheten. Arbetet avstannade och engagemanget ebbade sakta ut.
Detta tyder på att det krävs en aktör i en formell position som driver det interna
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arbetet med Lean framåt, eftersom det inte hade blivit institutionaliserat i
verksamheten.
I kapitel sju beskrev jag översättare och arenor på dels en
organisationsövergripande dels en patientnära nivå. Genom den uppföljning
som genomfördes med de två studerade avdelningarna (se kapitel åtta) kan
denna uppdelning förfinas något. Översättare såsom Lean-ambassadören,
chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterskan placerar jag i en
mellannivå i egenskap av intraorganisatoriska översättare, se figur 9.2 nedan.
Trots att Lean-ambassadören, chefsjuksköterskan och den biträdande
chefsjuksköterskan verkade vid olika nivåer inom verksamheten definierar jag
dem som intraorganisatoriska översättare då de hade möjlighet att röra sig
mellan olika hierarkiska nivåer och därigenom verka som drivkraft i den
interna översättningsprocessen. Med termen intraorganisatoriska översättare
syftar jag således på en person som genom sin yrkesroll har möjlighet att röra
sig mellan olika hierarkiska nivåer inom verksamheten. Genom att addera
figur 9.2 till det nätverk som presenteras i figur 9.1 ovan kan ytterligare en
dimension läggas till nätverket, det vill säga då Lean övergår till praktik i en
specifik organisation och den interna översättningsprocessen inleds.

Organisationsövergripande översättare (exempelvis
sjukhuschef, verksamhetschef).
Lean introduceras och
presenteras för chefer
och medarbetare via
externa konsulter.

Intraorganisatoriska översättare (exempelvis Leanambassadör, chefsjuksköterska samt biträdande
chefsjuksköterska).
Patientnära översättare (exempelvis medarbetare som
verkar i den operativa kärnan).

Figur 9.2: Intern översättning.

Figuren kan tolkas på följande sätt: Lean introduceras och presenteras för chefer
och medarbetare via externa konsulter. Organisationsövergripande översättare
(sjukhuschef, verksamhetschef) ger direktiv nedåt i organisationen. Detta
förmedlas inåt och nedåt via intraorganisatoriska översättare (Lean-ambassadör,
chefsjuksköterska, biträdande chefsjuksköterska) och omsätts till praktik via
patientnära översättare (medarbetare) för att sedan återföras av
intraorganisatoriska översättare till en organisationsövergripande nivå (via
exempelvis chefsmöten). Figur 9.2 ovan visar hur idéer sprids uppifrån och ner
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samt även nerifrån och upp via intraorganisatoriska översättare. Det sker en
samverkan mellan olika hierarkiska nivåer där varje nivå spelar roll i
översättningsprocessen. En ökad samverkan mellan de olika interna nivåerna
möjliggör ett minskat gap mellan dem samt ökar möjligheten för medarbetarna
att vara delaktiga i utvecklingsarbetet och gör att de inte bara utför utan även
utvecklar arbetet. Detta går i linje med Reay et al. (2013) som i studien av hur
övergripande idéer översätts till praktik pekar på samverkan mellan olika
hierarkiska nivåer inom organisationen och menar att chefen spelar en viktig
roll för att uppmuntra ett nytt beteende bland medarbetarna och underlätta
utvecklingen av ett nytt arbetssätt.
I den interna översättningsprocessen sprids även Lean från/till översättare
och arenor på alla nivåer internt i organisationen till översättare och arenor
som är belägna utanför organisationen vilket ska symboliseras genom att
linjerna även i figur 9.2 är streckade. Det innebär att det finns kanaler från
arbetsplatsen till och från vänner och familjemedlemmar den privata sfären
såväl som till och från andra arbetsplatser (inom både hälso- och sjukvården
och arbetsplatser inom andra branscher) genom vilka Lean sprids och
översätts. Detta stärker bilden av att översättning är något som sker överallt,
hela tiden.
Den uppföljning som genomfördes av de två studerade fallen ger oss svar
på frågan om Lean har blivit institutionaliserat i verksamheterna. Om Lean
hade blivit institutionaliserat så hade idén funnits kvar även efter
chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterskan hade lämnat
verksamheten i det akutgeriatriska fallet. Lean översattes således inte till den
grad att det institutionaliserades och blev till ett för givet taget sätt att agera.
Denna bild stärks sett till fallet planerad vård där den chefsjuksköterska som
var en av de drivande i den studerade avdelningens arbete med Lean
fortfarande arbetade i verksamheten. Vid en första anblick av fallet planerad
vård, efter genomförd uppföljning, kan innebära en tolkning att Lean de facto
hade institutionaliserats i verksamheten. Detta då arbetet med Lean i form av
rutiner vad gäller det intraorganisatoriska patientflödet, lappar på leantavlan
samt stående tavelmöten en gång i veckan i syfte att uppnå kontinuerlig
förbättring fortfarande var aktuellt på sjukhuset vid tiden för uppföljningen.
Om Lean har institutionaliseras i fallet planerad vård går dock först att svara
på när den/de som är och har varit drivande i sjukhusets arbete med Lean har
lämnat sjukhuset. Först då kan det gå att se om arbetet med Lean och de rutiner
som är förknippade med Lean har resulterat i ett för givet taget sätt att agera.
Genom att tillföra energi och agera likt en intern ”motor” och
sammanlänkande kitt mellan de olika hierarkiska nivåerna inom
organisationen håller den intraorganisatoriska översättaren liv i den idé som
tillämpas och är i rörelse. Detta tyder även på att beslutsfattande individer på
en högre hierarkisk nivå inom verksamheten i hög grad påverkar vilken idé
som är i omlopp genom att tillsätta en intraorganisatorisk översättare som
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driver en specifik idé. Antingen lever idén vidare eller så ersätts den eller
kombineras med något annat.
När chefsjuksköterskan och den biträdande chefsjuksköterska som var
drivande i den akutgeriatriska avdelningens arbete med Lean hade lämnat
verksamheten så fanns ingen där som plockade upp Lean vilket ledde till att
kedjan bröts och energin stannade av. I fallet planerad vård var en av dem som
var drivande i avdelningens leanarbete kvar i verksamheten vid tiden för
uppföljningen, det vill säga chefsjuksköterskan, samt att sjukhuset i stort
planerade för en nysatsning av Lean vilken kan vara en förklaring till att Lean
de facto fortfarande var aktuell i verksamheten. Energin till att hålla en idé vid
liv kan således komma från fler hierarkiska nivåer inom den mottagande
verksamheten, men det krävs någon som driver arbetet med Lean för att
energin inte ska avstanna. Detta tyder på att det inte räcker med att de
patientnära översättarna omsätter Lean till praktik, utan det krävs även någon
som håller liv i arbetet. Detsamma gäller det omvända, det vill säga att det ej
räcker med att de organisationsövergripande översättarna ger direktiv inåt och
nedåt, utan det krävs patientnära översättare som omsätter Lean till praktik.
Det krävs således samverkan mellan olika hierarkiska nivåer inom
verksamheten, och där varje nivå är viktig i den interna
översättningsprocessen. Detta visar hur alla aktörer, oavsett hierarkisk nivå,
spelar roll i översättningsprocessen för att den energi som tillförs idén ej skall
avstanna och idén falla (Latour, 1986 och 1998). För detta verkar det krävas
att någon aktör i formell position driver översättningsprocessen framåt.

Hur kommer Lean till uttryck i det patientnära arbetet?
Den sista frågan handlar om resultatet av införandet av Lean inom hälso- och
sjukvården. Avhandlingen visar att Lean kom att bli en symbol och ett verktyg
för att förstärka och förtydliga redan befintliga delar i båda verksamheterna.
Lean anpassades efter den verksamhet som bedrevs och efter vårdens behov
och översattes med andra ord till att bli ett stöd i processen att reproducera och
bli mer av det verksamheterna var redan innan införandet. Det innebär att
verksamheterna blev mer av samma och genom det en förstärkt befintlig
verksamhet, snarare än att förändras helt. Med detta menar jag att de två
studerade avdelningarna synliggjorde centrala delar i hur vården
organiserades och strukturerades som var aktuella redan innan verksamheten
förde in Lean och vad som ansågs värdeskapande för patienterna. I fallet
planerad
vård
innebar
detta
exempelvis
intraorganisatoriska
patientöverlämningar och i det akutgeriatriska fallet innebar det framför allt
en utveckling av teamarbete. Det var detta som var i fokus istället för att
genomföra en radikal ”omvandling” (Røvik, 2008:270). De hade således
möjlighet att belysa de delar i arbetet som ansågs mest relevanta och
utvecklade och förbättrade dem. Om en slutsats är att det sätt på vilket Lean
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översattes aktiverade, reproducerade och förstärkte redan befintlig
organisering av verksamheten, snarare än att förändra verksamheten helt, så
spelade de patientnära översättarna en viktig roll i detta arbete då dessa
översättare verkade i den operativa kärnan och därmed nära det praktiska
sjukvårdsarbetet.
Båda avdelningarna organiserades enligt ett redan etablerat sätt att arbeta
vilket i praktiken innebar att verksamheten i fallet planerad vård blev än mer
uppdelad vad gäller kontakten mellan medarbetarna. I fallet akutgeriatrisk
vård innebar det att verksamheten blev än mer sammanfogad vad gäller
kontakten mellan medarbetarna. Gemensamt för fallen är att de, mer eller
mindre medvetet, identifierade verksamhetens karaktär och betonade den än
mer. Allt i ljuset av Lean.
Även detta resultat pekar på det faktum att Lean kan ses som en
anpassningsbar och flexibel idé. Men det säger även något om sjukvården som
professionell organisation och om starka professionella normer. Det vill säga
att medarbetarna vid de två studerade avdelningarna tilläts att forma och
formade Lean till något som passade just den specifika kontexten, vilket även
kan ses som en förutsättning för att Lean överhuvudtaget skulle få fäste i
verksamheten. Genom att medarbetarna (såväl läkare som sjuksköterskor och
undersköterskor samt arbetsterapeuter och sjukgymnaster) hade möjlighet att
påverka det sätt på vilket Lean översattes till praktik verkar Lean ej upplevas
som ett hot mot den egna professionen. Tvärtom skulle det kunna innebära att
upplevelsen av kontroll över det egna arbetet istället stärktes genom att ge de
patientnära översättarna hög grad av påverkan i den lokala
översättningsprocessen och de tolkade och avgjorde även vad som var
värdeskapande för patienterna, något som ej patienterna explicit deltog i. Detta
innebär att Lean ej kom att utmana de professionella som man skulle kunna
tänka sig rent teoretiskt. Det kan vara en förklaring till att användandet av
Lean inom hälso- och sjukvården de facto ökade vid början av 2000-talet och
framåt trots den hotbild som lyftes fram i media och som beskrevs i kapitel
ett.

Fortsatt forskning
Utifrån denna avhandling ser jag några förslag till fortsatt forsning. Ett
område, som framkom vid bearbetning av materialet i denna studie, är
småpratets roll i översättningsprocessen. Tidigare studier har visat att småprat
kan verka som källa till information och som länk till andra aktörer (Karrbom
Gustavsson, 2005) samt att småprat kan ha en normreproducerande funktion
(Ekman, 1999) vilket även kan påverka att idéer får fäste i en verksamhet. Det
sätt på vilket småprat utgör en viktig kontaktyta mellan enskilda individer gör
att det är intressant och något som jag tror kan spela en viktig roll i det sätt på
vilket idéer sprids och översätts mellan och inom olika verksamheter. Även
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att förtroende och gemensamma föreställningar formas i detta småprat gör det
till en spännande del att studera i översättningsprocessen. Vidare kan
småpratet vara en viktig spridningsväg mellan den offentliga och privata
sfären. Detta sammantaget gör att jag ser betydelsen av småprat i
översättningsprocesser som ett område som bör studeras ytterligare. Ett sätt
att studera småprat är genom intervjuer och obeservationer för att genom det
skapa möjlighet at fånga upp exempel på småprat och hur det kan komma till
uttryck.
Ytterligare förslag till fortsatt forsning är att även studera effekterna av
Lean, och ej enbart tolka resultat utifrån en upplevelse av Lean. Det kom att
visa sig att inget explicit motstånd fanns mot införandet av Lean och att
översättningsprocessen, vid de två studerade avdelningarna, resulterade i att
Lean översattes och anpassades till den mottagande verksamheten. På så sätt
kan denna avhandling tolkas som en framgångssaga. Respondenter vid båda
avdelningarna hävdade även att patientprocessen hade effektiviserats i och
med Lean, men utan att detta mättes. Detta gör att jag ser behov av
effektstudier av Lean. Med detta menar jag studier av dels patientrelaterade
områden såsom vårdtid och behandlingsresultat men även personalrelaterade
områden såsom personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsmiljö.
Idéer kommer och går och ersätter varandra med jämna mellanrum. Det
finns ingenting som tyder på att detta kommer att avstanna. Vissa idéer får
formen av ”lokala dagsländor” vars varaktighet är relativt begränsad medan
andra blir mer världsomfattande och tillämpas av ett större antal verksamheter
(Røvik, 2000). Vid studiens genomförande var Lean på modet, men hur
kommer det att se ut om ett antal år? Idéer som exempelvis ”värdebaserad
vård” (Nordenström, 2014; Krohwinkel et al., 2019) och ”agile” (Tolf et al.,
2015; Nilsson och Francke, 2017) har nämnts som potentiella efterföljare och
kan ge oss en bild av vad som komma skall. Om dessa idéer helt ersätter Lean,
är en fortsättning av eller ska ses som ett komplement till Lean får framtiden
utvisa, vilket även är ett sista förslag till fortsatt forskning.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide: chefer och medarbetare
1. Profession/yrkeskategori. Anställningstid.
2. Beskriv kort vad ditt arbete innebär, en typisk arbetsdag. Hur påverkar
Lean detta arbete? Annorlunda roll, hur och varför?
3. Patientprofil? Beskriv typisk patient.
4. Varifrån kommer era patienter och till vad skrivs de ut? (Flödet)
Bakgrund
1. Beskriv din bild av Lean. Hur presenterades idén? Av vem? Hur reagerade
du på beslutet att införa idén?
2. Vad var syftet med att ni införde idén? Varför just Lean? Inspiration,
förebilder?
3. Vem/vilka var drivande i beslutet/införandet?
Delaktighet/genomförande
1. Har du fått någon utbildning av Lean? Om ja, av vem/vilka och
omfattning.
2. Hur gick det till när man påbörjade införandet av idén? Konsultstöd?
3. Hur skiljer sig arbetet idag i jämförelse med tidigare arbete? (Tid med
patient, arbetssätt, team)
4. Beskriv det sätt på vilket idén kommer till utryck i ditt arbete. (Konkreta
exempel, möten, metoder/verktyg, värderingar) Hur arbetar man konkret
med Lean i patientarbetet? Olika för olika patientgrupper? Vilka
förändringar i arbetssätt har idén bidragit till? (Flöde, in- utskrivning.)
Vad har Lean påverkat? Det medicinska arbetet med patienten?
5. På vilket sätt har Lean påverkat ditt arbete i din specifika profession? Hur?
Kortare ledtider?
6. Har det uppstått några problem som har med införandet av Lean att göra?
Om ja, vilka, varför och hur har dessa hanterats? Vilka utmaningar och
möjligheter kan du se beträffande Lean?
7. Lean kommer från bilindustrin och förs in i sjukvården, hur reagerar du
på det?
8. Hur hanteras avvikelser? Det vill säga när något inte följer en
standardiserad process. (Vilka typer av avvikelser uppstår? Inom vilka
områden?)
199

9. Beskriv ett möte. Vilka störningar tas upp? Vad står på er tavla och vilka
störningar sätter ni upp på avdelningens tavla?
Utfall
1. Finns det mätsystem för uppföljning och utvärdering av verksamheten?
Vilka? (antal vårddygn, etc.) Mått, flöden, hur?
2. Hur har idén påverkat arbetssättet på avdelningen? (Teamarbete, struktur,
processorientering, förbättringsarbete, möten etc.) Vilka resultat kan ni se
på avdelningen som har med arbetssättet att göra? Konkreta resultat?
Utmaningar och möjligheter?
3. Hur har idén påverkat arbetet med patienterna? Hur involveras patienterna
i arbetet?
4. Om man jämför er vård och patientgrupp med annan vård, har man infört
några speciallösningar, om ja, hur och varför?
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Bilaga 2: Intervjuguide: konsulter
Intervju med (namn och konsultföretag): __________________
Bakgrund, personlig
1. Berätta om din bakgrund, utbildning, arbeten.
Bakgrund, företag
1. Vilka branscher arbetar ni mot?
2. Vanligaste organisation/företag? Offentligt eller privat?
3. Vad har ni för erfarenhet av arbete mot sjukvård?
4. Olika upplägg beroende på bransch?
5. Förberedelser inför uppdrag? Vilken information samlar ni in? Vilket
bakgrundsmaterial använder ni vid genomförande av uppdrag?
6. Vilka metoder, verktyg, modeller använder ni? Varifrån hämtar ni
inspiration?
7. Vad står ni för? Värderingar.
8. Vad har du/ni för syn på Lean? Vad betyder Lean för dig/er?
9. Beskriv ett typiskt Lean-uppdrag. Vad gör ni?
10. Vilken bild vill du att era kunder ska få av Lean?
Genomförande vid avdelningen
1. Beskriv uppdraget ni hade på avdelningen? När var det och hur länge?
2. Hur såg beställningen/uppdraget ut? Syfte, mål, avgränsning, metod. Vem
hade du kontakt med?
3. Hur länge var ni på avdelningen?
4. Skedde någon uppföljning efter utfört uppdrag, om inte, varför?
5. Vilken roll hade du? Vilken roll vill du ha?
6. Hur beskrev du Lean för avdelningen? Hur förmedlades kunskapen?
7. Hur togs Lean emot av medarbetarna? Reaktioner, hur hanterades det?
8. Uppstod några problem under uppdraget?
9. Din bild av uppdraget? Effekterna av det? Lyckat projekt, på vilket sätt?
10. Vad hade kunden för nytta av uppdraget?
11. Genomfördes liknande uppdrag på fler avdelningar?
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Bilaga 3: Presentationsbrev
Stockholm 2013
Hej!
Jag, Ida Larsson, är doktorand vid
företagsekonomiska
institutionen
Uppsala universitet och skriver en
avhandling som handlar om Lean inom
sjukvård. Syftet med min avhandling är
att studera bakgrunden till Lean som idé
och hur denna har översatts och spridits
över tid samt hur Lean kan komma till
uttryck i praktiken där jag avser jämföra
två specifika verksamheter.
Jag har redan genomfört en fallstudie
inom geriatrik och önskar nu studera
ytterligare en verksamhet. Jag har för
avsikt att genomföra ett antal intervjuer
(med chef och medarbetare) samt studera dokument. Det är frivilligt att delta
som respondent och man har även rätt att avbryta sin medverkan när som helst
under processen/intervjun.
Inga namn kommer att presenteras i avhandling utan data kommer att
anonymiseras i så stor utsträckning som möjligt.
Den här undersökningen är viktig för att öka förståelsen av olika arbetssätt
inom sjukvården och hur en specifik verksamhetsstrategi kommer till uttryck
i praktiken.
Om ni har några frågor eller funderingar så ring eller maila gärna mig!
Vänliga hälsningar,
Ida Larsson
Tel: 070-222 05 16
Mail: ida.larsson@fek.uu.se
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Bilaga 4: Lathund för morgonrapporteringen
Lathund för rapportering kl. 07:15 och funktionsbeskrivning
Leds av Omvårdnadssjuksköterskan = Teamledaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla har själva skrivit ut och har med sig att göra listan.
Vanlig genomgång av inneliggande patienter rapporteras.
Överblicka arbetet under dagen ex: Patienter in/ut, undersökningar?
Etc.
Info om att alla för in kontroller före ronden.
Utse vem som ansvarar för patienttelefonen.
Något/några möten inplanerade under dagen?
Utse vilka som ska vara med på teamkonferensen.
Bestäm ordningen och tider för rasterna, enligt arbetsordningarna.
Arbetstider ex: vilka tider gäller? Flex? Friskvård?
Leda återkopplingen kl. 14:30-14:40.
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Bilaga 5: Lathund för återkoppling/reflektion
Lathund för Återkoppling/Reflektion kl. 14:30-14:40
Återkoppling ca 10 min i respektive arbetsteam.
Leds av Omvårdnadssjuksköterskan = Teamledaren
•
•

•
•
•

204

Specifika vårdrelaterade händelser/situationer tas upp.
Har någon Avvikelse skett? Rapporterad i Händelsevis? Beskriv
händelsen, troliga orsaker till händelsen, vilka preventiva
åtgärder fanns innan händelsen och vilka akuta åtgärder är
gjorda i samband med händelsen.
Vad finns kvar att göra? Allt påfyllt? Städat?
Kolla bemanningen i teamet, vem slutar när?
Ev. friskvård och flex om verksamheten tillåter, stäm av i
arbetsteamet.

Bilaga 6: Arbetsordningar
Arbetsordning för Omvårdnadssjuksköterska, DAG. Tidsbundet arbete.
07:00
07:15-07:30

09:00-09:30

Rapport från nattsjuksköterskan.
Rapport, med all omvårdnadspersonal enl. avdelningens rutiner, där rapporten
nedtecknas på standardiserat rapportblad. Administrativsjuksköterska skriver ut
etiketter för provtagning. Efter rapport går teamet igenom dagens händelser såsom
prioriteringar i omvårdnaden, möten, vem som ska medverka på teamkonferens.
Frukost 15 min, omvårdnadssjuksköterska går först.

09:30
Rond med läkare, uppdatera ”att göra listan”. Gå igenom behandlingsbegränsningar.
På helger kan ronden bli senare beroende på vilken avdelning jourläkaren börjar på.
12:00-13:00
13:30

Lunch 30 min, omvårdnadssjuksköterskan går först, lämna över telefon till kollega
som ej är på rast.
Kontroll av vätskelistor inför rapportering till kvällspersonalen.

14:00-14:30

Rapport till kvällspersonalen enligt avdelningens rutiner.

14:30-14:45
15:00

Återkoppling på vardagar i teamet med dagpersonalen, se lathund för återkoppling.
Avstämning ang. dagens arbetsuppgifter med administrative-sjuksköterska innan
hemgång.

Övrigt arbete:
Omvårdnaden:
Sjuksköterskan har till uppgift att leda och prioritera omvårdnaden och i den utsträckning som det är
möjligt, delta i det basala omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska utföra och delegera
läkarordinationer, administrera läkemedel till patienterna. Sjuksköterskan ska genomföra
riskbedömningar, dokumentera omvårdnaden och kvalitetsparametrarna.
Hantering och administrering av läkemedel:
Omvårdnadssjuksköterskan ansvarar för administrering av läkemedel till patienter på ordinerade tider.
På morgonen vardagar hämtar administrativ sjuksköterska läkemedel från andra avdelningar i den
mån det finns behov. Administrativsjuksköterska assisterar vid medicineringen på morgonen och
administrerar intravenösa dropp, injektioner och inhalationer. Bevara blister förpackningar i
originalformat, bäst före datum samt batch nummer får en avlägsnas.
Underhåll och rengöring:
Medicinvagn skall rengöras innan arbetspassets slut, samt papperskorgar tömmas. Medicinvagnens
lådor skall tömmas och rengöras mellan varje patient, överblivna läkemedel skall återföras till
läkemedelsrum avd X9. Sopsortering ska följas enl. SLSO miljörutiner. Omv.ssk höga och låga station
ansvarar för daglig rengöring av arbetsytor i beh.rummet.

9

Avdelningsnummer avidentifierat.
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Arbetsordning för Köksansvarig, DAG.
07:00
08:00-08:45
08:45-11:30

11:30-12:00
12:00-14:30

Temperaturkontroll för kyl/frys dagligen, signera på listan. Förbereda frukostvagnarna
som sedan körs in i matsalen. Kylvaror placeras på kylbricka. Sätt gärna på musik i
matsalen om det passar.
Gör i ordning frukost till personalen i personalrummet. Kylvaror planeras på kylbricka.
Plocka disk från matsalen. På måndagar (1 gång/veckan) ska temperaturkontroll av
diskmaskinen ske, signera på listan.
Egen frukost 15 min. Diska. Torka av skåp, micro och kylskåp, flytta varor med längst
datum längst bak. Diska efter personalfrukost och se till att det är rent och snyggt i
personalrummet, torka ur kylskåp och mikrovågsugnen på tisdagar och fredagar.
Beställ:
•
mat och matvaror till nästa dag, på torsdagar beställs till fre lö sö må.
•
torrvaror 2 dagar innan önskat leveransdatum.
•
näringsdrycker 3 dagar innan önskat leveransdatum.
Gör rent vagnarna efter patientfrukost. Ställ glas och dryck (på kylbricka) i öppningen.
Rengör diskmaskinen enligt instruktionen. Förbered lunchvagnen. Töm diskmaskin i
personalrummet och koka kaffe till personalen.
Egen lunch

14:30-14:50

Patientlunch. Sätt gärna på musik i matsalen om det passar. På måndagar ska
temperaturkontroll (1 gång/vecka) göras i matvagnen, innan matvarorna plockas ur
matvagnen som kommer från köket. OBS! Ställ in kyl- och frysvaror direkt! Dela ut
mat. Lägg på locken på kantinerna, kör ut matvagnen till hisshallen. Diska, torka av
lunchvagnen, rengöra diskmaskinen enligt instruktionen. Ställ glas och dryck (på
kylbricka) i öppningen. Gör i ordning kaffevagnen till patienter och anhöriga. Koka
kaffe till personalen.
Återkoppling i valfritt arbetsteam.

14:50

Diska, gör i ordning middagsvagnen.

1 gång/mån

Avfrostning av kyl och frys, signering på listan.
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