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Abstract 
 

Within the public sector great change efforts are currently made to meet future 

challenges. In the area of health care, change initiatives are implemented to 

enhance quality and efficiency. To this end, a lean change programme is being 

widely introduced in Sweden as well as internationally. The overriding aim of 

this study is to increase knowledge of what happens when change 

programmes, CP, such as lean are implemented in a healthcare organisation, 

HCO.  

 

Previous research has shown that the main obstacle to implementing CP in 

HCO:s is their complexity. However, the complexity has often been reduced, as 

different factors such as management, professions, organisation and control 

have been studied separately. To fully capture the complexity of the HCO the 

Actor Network Theory, ANT, was used in this study. In line with ANT, 

introducing lean can be described in terms of a translation process in which 

human and non-human actors are woven into a network. This approach allows 

for the incorporation of various factors in the study of a change process in a 

complex organisation. Drawing on ANT, this thesis explores how network 

constructions enable or impede change programmes.  

 

The approach is based on ethnographic monitoring of the implementation of 

lean in the Värmland county council public healthcare organisation. As a result 

of the holistic perspective, the study provides detailed descriptions of how 

complexity impacts on the implementation. It displays the relations enabling 

or impeding the implementation of CP and the methods actors use to establish 

and defend the relations.  

 

The contribution of the study is threefold. Empirically, the study monitors a 

HCO aiming to implement full-scale lean as philosophy, principle and tool. 

Methodologically, the study evaluates ANT as a methodological theory to study 

CP in a HCO. Finally, the domain-specific contribution of the study is its 

identification of the relations and methods that impact on lean deployment.  
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Utmaningar i hälso- och sjukvården 
 

 

 

I hälso- och sjukvården pågår ett ständigt reformarbete för att skapa en 

effektiv och kvalitativt god vård. I jakten på att minska kostnader och 

samtidigt höja kvaliteten hämtas inspiration och lösningar från näringslivet. 

Under senare år har en rad förändringsprogram som Business Process Re-

engineering (BPR), Kaizen, Processorientering, Total Quality Management 

(TQM) och lean införts (Bragato & Jacobs 2003; McNulty & Ferlie 2004; 

Fältholm & Jansson 2008; Berlin & Kastberg 2011; Hellström & Eriksson 

2013). Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om 

införandet av förändringsprogram i hälso- och sjukvården. Det sker genom att 

studera Landstinget i Värmland som under hösten 2011 beslutade att använda 

lean som verksamhetsstrategi. 

 

Behovet av förändringsprogram ska ses mot bakgrund av att dagens hälso- och 

sjukvårdsorganisationer står inför en rad utmaningar (Terry et al. 2014). En av 

dessa är att befolkningen blir allt äldre (Källberg 2013). I Sverige har 

medellivslängden, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB), konstant stigit de 

senaste decennierna. I början av 1960-talet uppgick den till 71 respektive 75 år 

för män och kvinnor. År 2012 var motsvarande siffror 80 respektive 84 år och 

år 2040 förväntas den vara 85 respektive 87 år. Att befolkningen lever allt 

längre innebär att vårdtyngden ökar, inte minst gäller det äldre med två eller 

flera parallella sjukdomar, så kallade multisjuka äldre (Källberg 2013). 

 

En annan utmaning är de ökade krav och förväntningar som finns på hälso- 

och sjukvården (Källberg 2013). Informations- och kommunikationsteknologi 

möjliggör att snabbt, enkelt och billigt ta reda på vad hälso- och sjukvården 

levererar och borde leverera. Offentliga register, rankingar och nyckeltal gör 

det möjligt att jämföra vårdgivare, både offentliga och privata. Samtidigt med 
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denna utveckling har patienten i viss utsträckning fått stus som kund. Kunder 

är vana att få sina krav och önskemål tillgodosedda men också behandlas som 

om de alltid har rätt vilket är en ny situation för hälso- och sjukvården. Om 

kunden är eller blir missnöjd kan denne välja en annan vårdgivare (Nordgren 

2003; Källberg 2013). 

 

Ytterligare en utmaning är den snabba medicintekniska utvecklingen (Källberg 

2013). Den innebär att både nya och tidigare diagnoser kan ställas. Sjukdomar 

som förr ansågs obotliga är idag, och förmodligen än mer i framtiden, möjliga 

att bota genom förbättrade behandlingsmetoder och läkemedel. De nya 

medicintekniska landvinningarna driver på specialiseringen inom vården. 

Sveriges läkarförbund uppger på sin webbplats (2014-05-09) att det finns 52 

specialiteter inom den medicinska professionen. För att kunna upprätthålla en 

hög specialisering krävs stora patientunderlag vilket medför att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer i allt större utsträckning måste kunna samarbeta och 

samordna hälso- och sjukvårdsinsatser (Bragato & Jacobs 2003; Waring & 

Bishop 2010; Berlin & Kastberg 2011; Källberg 2013). 

 

Utmaningarna inom hälso- och sjukvården tenderar att driva upp kostnaderna 

(Källberg 2013). Den svenska hälso- och sjukvården utgör idag cirka nio 

procent av bruttonationalprodukten (BNP). Det innebär att i snitt 13 öre av 

varje skattekrona går till hälso- och sjukvård. De absoluta kostnaderna 

fortsätter att öka. Hälso- och sjukvårdsorganisationer är därför i behov av 

lösningar som både har potential att höja effektivitet och kvalitet. I sökandet 

efter sådana lösningar har förändringsprogrammet lean, både internationellt  

(Laursen et al. 2003; Fillingham 2007; Proudlove et al. 2008; Waring & 

Bishop 2010) och nationellt (Dannapfel et al. 2014; Mazzocato et al. 2014), 

lanserats som en tänkbar lösning.  
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Lean  
Begreppet lean användes första gången år 1988 för att beskriva den 

produktionsmodell som används av den japanska biltillverkaren Toyota 

(Krafcik 1988). Ambitionen med modellen är att skapa en resurssnål eller 

mager (engelskans lean) produktion. Användandet av den resurssnåla 

produktionsmodellen resulterade i att Toyota, framför allt under 1970- och 

1980-talen, kunde nå stora internationella försäljningsframgångar (Åhlström 

& Karlsson 1996; Spear & Bowen 1999). På bekostnad av västerländska 

konkurrenter ökade företaget sina marknadsandelar på den globala 

marknaden.  

 

Toyotas framgångar med lean fick konsekvenser. För det första började 

västerländska företag visa intresse för och så småningom själva införa och 

använda sig av lean (Holweg 2007). För det andra började konsulter och även 

akademin att intressera sig för lean (Hines et al. 2006) och för det tredje 

började programmet spridas till andra områden än tillverkningsindustri, 

exempelvis till hälso- och sjukvården (Laursen et al. 2003).  

 

Det finns olika sätt att beskriva lean men en vanligt förekommande och 

återgiven definition av programmet är den som presenteras av Womack och 

Jones (1996). De menar att lean består av fem principer: 

 

1. Specificera vilket värdet är 

2. Kartlägga hur värde skapas 

3. Skapa ett flöde 

4. Etablera ett efterfrågestyrt system 

5. Sträva efter perfektion 

 

Centralt i lean är värde och värdeskapande. En utgångspunkt är att 

organisationer finns till för att skapa värde. Det är därför angeläget att det 

finns en kunskap i organisationer om vad värde är och hur värde skapas. Värde 
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är något som definieras och bestäms av kunden och vad som är värde för en 

kund behöver inte vara det för en annan. I organisationer antas 

värdeskapandet äga rum i processer och viktigt är att dessa processer är 

effektiva, det vill säga att det skapas effektiva flöden. Genom ett efterfrågestyrt 

system antas organisationen skapa det värde som kunden efterfrågar  

(Åhlström & Karlsson 1996; Hines et al. 2006; Liker 2009).  

 

Det som inte är värde definieras som slöseri eller muda, som är det japanska 

begreppet. Exempel på slöseri kan vara lagerhållning, väntetider, moment som 

genomförs utan att göra skillnad för kunden och brister i 

informationsöverföring mellan olika delar processen. Ambitionen med lean är 

att avlägsna det som inte skapar värde i en process, det vill säga det som är 

slöseri (Krafcik 1988; Black & Miller 2008; Liker 2009; Jacobsson 2010; 

Åhlström 2010; Modig & Åhlström 2011; Brännmark 2012). 

 

En annan central tanke i lean är att sträva efter perfektion eller att ständigt 

förbättra sig. Organisationer ska kontinuerligt utmana och ifrågasätta 

etablerade arbetssätt för att därigenom försöka finna perfektion. 

Organisationer som infört lean kännetecknas av en kultur som uppmuntrar till 

ständiga förbättringar och de är möjliga genom olika tekniker, exempelvis 

genom att visualisera det dagliga arbetet och uppmuntra de anställda till att ta 

egna initiativ och själva ansvara för förbättringsarbetet, exempelvis i team  

(Holweg 2007; Liker 2009; Drotz & Poksinska 2014).  

 

De första införandena av lean i hälso- och sjukvården daterar sig lite mer än ett 

decennium tillbaka i tiden (Laursen et al. 2003; de Souza 2009). Trots denna, 

jämfört med tillverkningsindustrin, relativt korta tillämpningstid utgör hälso- 

och sjukvården idag ett av de viktigaste områdena för lean (Poksinska 2010; 

Brännmark 2012). Med rötter i näringslivet och ambitioner att effektivisera 

kan lean ses som en del av den stora reformvåg benämnd New Public 

Management (NPM) som från slutet av 1980- och början av 1990-talen svept 
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fram i länder som Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, USA och Sverige 

(Hood 1991; Hood 1995; Røvik 2000). Kännetecknande för NPM är reformer 

som syftar till att göra den offentliga sektorn mer marknadslik bland annat 

genom att låta offentliga verksamheter bli mer företagslika (Hood 1991; Hood 

1995; Hasselbladh et al. 2008). 

 

Det är emellertid också möjligt att se lean som en reaktion på NPM. Genom att 

erbjuda ett helhetsperspektiv på patientens väg genom vården (processer) så 

finns en tänkbar lösning på några av de specifika problem som brukar 

tillskrivas NPM. Ett sådant problem är den fragmentisering av hälso- och 

sjukvården som blivit följden när offentliga verksamheter decentraliserats och 

gjorts mer företagslika (Bragato & Jacobs 2003; McNulty & Ferlie 2004; 

Christensen & Lægreid 2007; Fimreite & Lægreid 2009). Fragmentisering 

innebär att patienternas väg genom vården styckas upp och att ingen tar det 

samlade ansvaret för deras behandling.  

 

För dagens hälso- och sjukvårdsorganisationer framstår lean som ett attraktivt 

förändringsprogram (Terry et al. 2014). Det är ett program som tillskrivs 

framgångar inom tillverkningsindustrin och som utlovar mer och bättre hälso- 

och sjukvård för varje skattekrona, men det är också ett program som erbjuder 

en lösning på den fragmentisering som blivit följden av NPM-reformerna. 

Larsson (2012) noterar att lean verkar återkomma i en slags andra 

popularitetsvåg. Det innebär att lean fortfarande är ett program under 

spridning, framför allt inom hälso- och sjukvården.  

 

Problemdiskussion 
Det akademiska intresset för lean i hälso- och sjukvården är av relativt sent 

datum (Al-Balushi et al. 2014). Det hänger samman med att lean använts 

relativt kort tid i hälso- och sjukvården jämfört med i tillverkningsindustrin. 

Samtidigt verkar införandet stöta på andra hinder än inom tillverknings-

industrin. de Souza (2009) och Tillman Böhme et al. (2014) menar att detta 
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beror på att hälso- och sjukvården har en annan slags komplexitet än andra 

organisationer och pekar på att hälso- och sjukvårdsorganisationer är politiskt 

styrda, bemannas av starka professioner och hanterar omfattande processer 

som sträcker sig över gränser inom och mellan organisationer.  

 

I forskningen om lean i hälso- och sjukvården är det framför allt två frågor som 

diskuterats; resultatförbättringar och införande (Terry et al. 2014). Dannapfel 

et al. (2014) menar att resultatförbättringar främst diskuteras i den mer 

medicinskt orienterade forskningen i form av jämförande studier före 

respektive efter införandet. Införandefrågor är i större utsträckning 

diskuterade i den företagsekonomiskt orienterade litteraturen.  

 

När det gäller resultatförbättringar verkar samstämmigheten vara god; 

införandet av lean ger positiva effekter i form av resultatförbättringar. I en 

litteraturöversikt som omfattar 112 artiklar noterar Mazzocato et al. (2010) att 

samtliga artiklar rapporterar någon form av resultatförbättring. Nyligen har 

D’Andreamatteo et al. (2015) i en annan litteraturöversikt bekräftat slutsatsen 

att lean ger positiva effekter. En slutsats i översikterna är att lean håller vad 

som utlovas; mer och bättre hälso- och sjukvård till lägre kostnader 

(Mazzocato et al. 2010; de Souza & Pidd 2011; Radnor et al. 2012; Terry et al. 

2014).  

 

En förklaring är att lean resulterar i ett förbättrat flöde av patienter genom 

hälso- och sjukvården (Laursen et al. 2003; Jacobsson 2010). Effektivare 

flöden frigör inte bara resurser utan förkortar också väntetider vilket av 

patienter uppfattas som en kvalitetsförbättring (Silvester et al. 2004; de Souza 

2009; Mazzocato et al. 2010; Hwang et al. 2014; Terry et al. 2014). Kvaliteten 

på den erbjuda hälso- och sjukvården kan också ökas till följd av färre 

begångna fel och misstag. Detta brukar i regel förklaras med att lean innebär 

att arbetssätt standardiseras (Mazzocato et al. 2010).  
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En annan resultatförbättring är att andelen nöjda patienter och medarbetare 

ökar (Mazzocato et al. 2010; Drotz & Poksinska 2014). Medan det för 

patienterna hänger samman med förkortade väntetider beror det i 

medarbetarnas fall på att lean skapar smidigare processer genom att hinder 

och barriärer avlägsnas. Det innebär i sin tur att tid frigörs för medarbetarna 

(Laursen et al. 2003). Exempel på hinder och barriärer kan vara informations- 

och kommunikationssystem som inte fungerar. En annan viktig 

resultatförbättring, förmodligen den viktigaste, är att lean i slutändan kan 

rädda liv. Den slutsatsen drar Fillingham (2007) i en studie som gäller 

amerikanska förhållanden.  

 

Det finns emellertid kritik riktad mot forskningen som visar på resultat-

förbättringar. Det antyds att vissa forskare är benägna att välja ut och studera 

framgångsrika fall (de Souza 2009; Poksinska 2010; Waring & Bishop 2010; 

Al-Balushi et al. 2014) och att resultaten bygger på självuppskattningar från de 

införande hälso- och sjukvårdsorganisationerna (Poksinska 2010). Radnor och 

Boaden (2008) hävdar att övervikten av så kallade framgångs-sagor beror på 

att studieobjekten är noggrant utvalda, ”carefully selected” (sidan 4), för att 

lyfta fram fördelarna med lean. Timmons et al. (2014) noterar också att allt fler 

chefer i hälso- och sjukvården börjar ifrågasätta effekterna av lean. Hur som 

helst är lean idag ett förändringsprogram som införs och snabbt vinner 

spridning i hälso- och sjukvården (Terry et al. 2014; Dannapfel et al. 2014). 

Konsulter säljer in lean som lösningen på hälso- och sjukvårdens utmaningar 

(Poksinska 2010; Lapsley 2009). Programmet förväntas ge positiva effekter 

och tillgodose hälso- och sjukvårdsledningars krav på mer och bättre hälso- 

och sjukvård till lägre kostnader. 

  

Trots att lean verkar kunna ge positiva effekter och sprids på bred front som en 

lösning på hälso- och sjukvårdens utmaningar verkar själva införandet vara 

svårt (de Souza & Pidd 2011; Papadopoulos et al. 2011; Al-Balushi et al. 2014). 

de Souza och Pidd (2011) menar att det finns hälso- och sjukvårdsspecifika 



14 

barriärer och hinder som påverkar införandet. De barriärer och hinder som 

identifierats har undersökts både var för sig (Poksinska 2010; Morrow et al. 

2014) och hur de tillsammans påverkar införandet (Papadopoulos et al. 2011). 

Införandet har också studerats i olika delar av hälso- och sjukvården 

(Timmons et al. 2014), med olika metoder (Laursen et al. 2003; Jacobsson 

2010) och genom att undersöka om vissa delar i lean har varit enklare att 

införa än andra (Mazzocato et al. 2010).  

 

En huvudförklaring till varför det är svårt att införa lean i hälso- och 

sjukvården är att den är komplex. Komplexitet innebär att det finns flera olika 

faktorer som påverkar införandet och att dessa faktorer dessutom påverkar 

varandra. Framför allt är det fyra faktorer som påverkar införandet och det är 

hälso- och sjukvårdens professioner (läkare och sjuksköterskor), ledning, 

organisation och styrning.  

 

Inom hälso- och sjukvården finns det grupper som chefer, läkare och 

sjuksköterskor. Dessa grupper kan ha olika intressen, i viss litteratur benämnd 

som logiker, som både kan sammanfalla och konkurrera med varandra  

(Papadopoulos & Merali 2008; Papadopoulos et al. 2011; Papadopoulos 2011). 

Läkarna tar sin utgångspunkt i den medicinska vetenskapen och denna ligger 

till grund för de beslut som läkarna fattar för patientens bästa. 

Sjuksköterskornas utgångspunkt är ett omvårdande perspektiv på patienten  

(Glouberman & Mintzberg 2001; Timmons et al. 2014). Hälso- och 

sjukvårdsledningar är i sin tur intresserade av att bedriva en så effektiv hälso- 

och sjukvård som möjligt (Mazzocato et al. 2014). I vissa fall kan intressen 

sammanfalla, exempelvis om läkarnas medicinska beslut också harmoniserar 

med sjuksköterskornas fokus på omvårdnad, men det kan också vara så att de 

hamnar i konflikt, exempelvis om sjuksköterskornas omvårdnadsperspektiv 

går stick i stäv med ledningens fokus på effektivitet (Laursen et al. 2003; 

Fillingham 2007; Poksinska 2010; Drotz & Poksinska 2014).  
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Eftersom läkare och sjuksköterskor i första hand jobbar med människor 

(patienter) kan det vara svårt att införa förändringsprogram som lean med 

rötterna i tillverkningsindustrin (japansk bilindustri) i hälso- och sjukvården. 

För professionerna kan det vara ovant att använda uttryck och begrepp från 

tillverkningsindustrin på patienter. Det kan handla om japanska uttryck eller 

uttryck hämtade från näringslivet. Det kan också finnas förutfattade meningar 

hos professionerna om vad lean är respektive inte är som påverkar införandet  

(Mazzocato et al. 2010; de Souza & Pidd 2011)  

 

Den profession som är svårast att få med på förändringar överhuvudtaget är 

läkare (den medicinska professionen) (Kurunmäki 2004) och lean utgör inget 

undantag  (Drotz & Poksinska 2014). Waring och Bishop (2010) menar att 

läkare har goda skäl för att vara emot lean eftersom lean utmanar den 

medicinska professionen och kan äventyra patientsäkerheten. Ett exempel på 

en sådan utmaning är att lean innebär standardisering, vilket är möjligt inom 

tillverkningsindustrin men inte alltid inom hälso- och sjukvården. Att 

standardisera behandling av patienter kan också innebära att 

patientsäkerheten äventyras. Även om det anses svårt att få med läkare på att 

införa lean så är det inte omöjligt. Timmons et al. (2014) visar i en studie att 

läkare på akutavdelningar kan vara mer positiva till lean än andra läkare. 

Förklaringar som ges är att akutläkarna har lägre status, att det finns tydliga 

nationella mål om förkortade väntetider på akutmottagningar och att 

akutverksamhet rymmer en annan professionell kultur.  

 

En annan förklaring till varför det är svårt att införa lean är hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna i sig (Poksinska 2010). De är vanligtvis hierarkiska 

och funktionsindelade med utgångspunkt i den medicinska specialiseringen 

(Axelsson 2000). De har därför liknats vid professionella silor med fokus på 

begränsade delar av patientens väg genom hälso- och sjukvården (de Souza & 

Pidd 2011). Lean utmanar professionella silor genom ett tydligt fokus på 

processer som vanligtvis går rakt igenom silorna. Professionella silor, menar 
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Poksinska (2010), försvårar därför patientorientering men slår vakt om 

personalorientering. Det innebär att professionerna, framför allt läkarna, kan 

ha ett intresse av att försvara funktionsindelning.  

 

Även styrning påverkar införandet av lean (Al-Balushi et al. 2014).  Lean 

förutsätter en styrning som gör det möjligt att mäta och utvärdera de 

förbättringar som görs. Att mäta och utvärdera förbättringar kan användas 

exempelvis av ledningen för att uppmuntra personalen (professionerna) och 

därigenom understödja införandet av lean (Kollberg et al. 2006). Men på 

samma sätt som styrning kan understödja införande kan det också försvåra 

införandet genom att inte fånga de förbättringar som görs (Fillingham 2007; 

Papadopoulos & Merali 2008; Papadopoulos et al. 2011).  

 

Slutligen utgör också hälso- och sjukvårdsledningar en del av förklaringen till 

varför det kan vara svårt att införa lean (de Souza & Pidd 2011). Framför allt 

betonas att ledningar misslyckas med att införa lean i hela organisationen 

(Poksinska 2010). Det kan resultera i att endast delar av lean införs eller att 

förändringsprogrammet införs begränsat i organisationen, exempelvis på 

avdelningar där programmet vinner stöd (de Souza 2009). Ledningen anses 

därför ha en viktig roll när lean införs, framför allt genom att påvisa fördelarna 

med programmet och skapa en förbättringskultur i organisationen (Mazzocato 

et al. 2010; Al-Balushi et al. 2014; Mazzocato et al. 2014; Morrow et al. 2014).  

 

Så här långt visar problemdiskussionen att hälso- och sjukvårdsorganisationer 

som inför lean kan förvänta sig positiva effekter och att programmet kan 

användas för att möta framtida utmaningar. Det finns emellertid svårigheter 

förknippade med att införa lean och den fortsatta problemdiskussionen 

kommer att visa att det är möjligt att skaffa en fördjupad kunskap om 

införandet genom att, som Papadopoulus et al. (2011) gör, studera införandet 

av lean utifrån ett helhetsperspektiv där olika faktorer påverkar varandra 

(Waring & Bishop 2010).  
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Komplexiteten innebär att det att det på förhand inte är givet vad införandet av 

lean kommer att resultera i (Trägårdh & Lindberg 2004; Papadopoulos et al. 

2011; Pedersen & Huniche 2011; Dannapfel et al. 2014). Eftersom olika 

intressen i hälso- och sjukvården kan vara olika starka är införandet i en hälso- 

och sjukvårdsorganisation inte detsamma som införandet i en annan. En brist i 

ett flertal tidigare studier är att införandet studerats genom att lyfta fram 

enskilda faktorer, som professioner, organisation, ledning och styrning, var för 

sig. Att studera enskilda faktorer för sig medför att hälso- och sjukvårdens 

komplexitet till viss del reduceras bort (Lindberg & Czarniawska 2006; Waring 

& Bishop 2010; de Souza & Pidd 2011; Papadopoulos et al. 2011).  

 

När lean ska införas påverkar sannolikt flera faktorer införandet. I forskningen 

har det påpekats att en viktig förutsättning för att lyckas med införandet är att 

det finns en förståelse för hur faktorerna tillsammans samverkar, det vill säga 

hur faktorerna samverkar i ett helhetsperspektiv (Poksinska 2010). En 

angelägen uppgift är därför att beskriva och förklara införandet ur ett 

helhetsperspektiv (Proudlove et al. 2008; de Souza & Pidd 2011; Drotz & 

Poksinska 2014).  

  

När införandet beskrivs och förklaras utifrån ett helhetsperspektiv är det också 

viktigt att utmana etablerade sanningar, ta sig an empiri med nya ögon och 

försöka erbjuda alternativa berättelser om införandet. Alternativa berättelser 

är sådana som beskriver införandet oavsett om det blir en framgångssaga eller 

inte och där utgångspunkten inte i första hand är att leverera kritik utan att 

vara kritisk till vad det egentligen är som händer i införandet och varför det 

händer (Papadopoulus et al. 2011).  

 

För några år sedan ställde de Souza (2009) frågan om lean i hälso- och 

sjukvården är ett trendigt förändringsprogram som snart blåser över eller om 

det i själva verket är ett program som erbjuder lösningar på vårdens 
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utmaningar. Svaret på denna fråga hänger samman med vad som händer i 

införandet.  

 

Övergripande syfte och förväntat bidrag 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om 

införandet av förändringsprogram som lean i hälso- och sjukvården. I första 

hand ges ett bidrag till litteraturen om lean i hälso- och sjukvården men i ett 

vidare perspektiv ökar studien också kunskaperna om förändringar och 

förändringsprogram. 

 

Studien avser att ur ett helhetsperspektiv följa införandet av lean i hälso- och 

sjukvården och mer konkret hur olika intressen i den komplexa hälso- och 

sjukvårdens binds samman, hålls ihop och skapar det som i slutändan blir 

lean.  

 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen utgörs av nio kapitel. I detta första kapitel presenterades det 

övergripande syftet och studiens utgångspunkter. I nästa kapitel återfinns en 

kunskapsöversikt när de gäller lean i hälso- och sjukvården. Kapitlet innehåller 

en fördjupad genomgång av vad lean är och förutsättningar för införande. I 

samband med kunskapsöversikten identifieras också brister, styrkor och 

kunskapsluckor i den tidigare forskningen.  

 

Det tredje kapitlet presenterar studiens metodteori. Kapitlet är en genomgång 

av metodteorin och med stöd av denna formuleras studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter följer metodkapitlet där datainsamlingen i den 

undersökta hälso- och sjukvårdsorganisation beskrivs. Avhandlingens femte, 

sjätte och sjunde kapitel utgör avhandlingens empiri och beskriver var sin 

episod i den undersökta hälso- och sjukvårdsorganisationen. I det åttonde 

kapitlet analyseras episoderna och i det nionde kapitlet presenteras 

avhandlingens slutsatser, bidrag och förslag till fortsatt forskning.
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Lean i hälso- och sjukvården 

 
 
 
Det övergripande syftet i denna avhandling är att öka kunskapen om 

införandet av förändringsprogram som lean i hälso- och sjukvården. Detta 

kapitel ger inledningsvis en bild av kunskapsläget och definierar centrala 

begrepp med avseende på lean i hälso- och sjukvården, studiens så kallade 

domänteori (jämför Lukka et al. 2014). I kapitlet identifieras också 

kunskapsluckor och brister i tidigare forskning.  

 

Kapitlet behandlar vidare faktorer som stödjer respektive försvårar införandet 

av lean. Forskningen har, som inledningsvis konstaterades, identifierat flera 

faktorer som påverkar införandet. Det är faktorer som med några undantag 

studerats var för sig och inte i relation till varandra. Avslutningsvis ger kapitlet 

ett verktyg för att kunna studera införandet ur ett helhetsperspektiv.  

 

Lean som filosofi, principer och tekniker  
Införandet av lean kan skilja sig åt mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Den inbördes styrkan hos olika intressen i införandet avgör vad som blir 

utfallet i varje organisation. Utfallet är också beroende av vilka delar av lean 

som införs. I litteraturen är det vanligt att dela upp lean i tre delar; filosofi, 

principer och tekniker (Mazzocato et al. 2010; Dannapfel et al. 2014).  

Filosofi 
Lean kan beskrivas som en filosofi (Al-Balushi et al. 2014) eller ett sätt att 

tänka – ”lean thinking” (Laursen et al. 2003; Ben-Tovim et al. 2007; Joosten 

et al. 2009; Mazzocato et al. 2010). Poksinska (2010) menar att en 

förutsättning för att skapa varaktiga förändringar och förbättringar är att 

etablera filosofin hos personalen så att den tänker lean. Timmons et al. (2014) 

påpekar att det gäller att etablera en slags ”lean lifestyle” i organisationen. Det 

är att införa värderingar och skapa en kultur som genomsyrar hela 
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organisationen. Genom värderingar och kultur skapas förståelse för varför 

hälso- och sjukvårdsorganisationer överhuvudtaget ska förändras (Ballé & 

Régnier 2007).  

 

Centralt i lean-filosofin är värdeskapande och ständiga förbättringar (Joosten 

et al. 2009). Medan värdeskapande inom tillverkningsindustrin avser värde för 

kunden är värdeskapandet inom vården mer komplext. För det första är det 

inte givet vem som faktiskt är kund i vården och för det andra kan det vara 

vanskligt att avgöra vad värde egentligen är (Waring & Bishop 2010).  

 

Inom hälso- och sjukvården finns det flera grupper som gör anspråk på att 

vara kunder. Både patienter, patienternas anhöriga, olika vårdgivare, 

medborgare och skattebetalare kan ses som potentiella kunder (Al-Balushi et 

al. 2014). Det finns därför en risk att värdeskapande kan ge upphov till 

spänningar mellan olika intressen. Meningarna kan gå isär om dels vem som 

är kund och dels om vilket värde det är som ska skapas. Vad som är 

värdeskapande för en grupp behöver inte vara det för en annan. Det har 

hävdats att det är viktigt att det finns en samsyn i organisationen både om vem 

som är kund och vilket värde som ska skapas. I annat fall finns det en risk för 

att ingen grupp i slutändan blir nöjd med införandet (Fillingham 2007).  

 

Den vanligaste uppfattningen verkar vara att det är patienten som är kunden 

och att det är patienten som avgör vad som är värde och inte (Kollberg et al. 

2006). Men eftersom patienterna skiljer sig åt kan också värdeskapandet skilja 

sig åt. I regel anses patienter ha svårt att avgöra vad som är värdeskapande och 

inte (Jacobsson 2010). Exempelvis är det inte alldeles enkelt att värdera 

utfallet av medicinska bedömningar och behandlingar, både på kort och lång 

sikt. Patientens status kan därtill ändras i kontakten med vården. Vad är 

exempelvis värdeskapande om patienten i slutändan avlider? 
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Då värdeskapande uppfattas som komplext inom hälso- och sjukvården har 

fokus förskjutits till det som inte skapar värde, slöseri (Fillingham 2007; 

Mazzocato et al. 2010). Det verkar mindre komplext att avgöra vad som inte 

skapar värde än vad som är värdeskapande. Slöseri, en utförligare diskussion 

om begreppet finns nedan under rubriken tekniker nedan, kan exempelvis 

omfatta kvalitetsbrister och väntetider (Fillingham 2007; Mazzocato et al. 

2010). I filosofin är värdeskapande synonymt med att eliminera slöseri (Terry 

et al. 2014).  

 

En annan grundtanke i filosofin är att hälso- och sjukvårdsorganisationer 

ständigt måste bli bättre. Ingenting anses fulländat utan kan alltid förbättras. 

Att göra hälso- och sjukvården mer effektiv och skapa större värden för 

patienten, kunden, är ett ständigt pågående arbete. Av den anledningen har 

det framhållits att hälso- och sjukvårdsorganisationer bör genomsyras av en 

förbättringskultur (Radnor & Boaden 2008).  

 

Ständiga förbättringar innebär att den befintliga hälso- och sjukvården hela 

tiden måste utmanas och ifrågasättas. Detta kan också uppfattas som en kritik 

eftersom det som redan görs, inte görs tillräckligt bra utan måste förbättras. 

Även denna tanke har potential att ge upphov till diskussioner, förhandlingar 

och konflikter mellan olika intressen i den införande organisationen, dels 

mellan intressen som vill förändra hälso- och sjukvården och dels sådana som 

vill bevara den (Dannapfel et al. 2014).  

Principer 
Leans principer kan beskrivas som strategier för att förverkliga filosofin (Al-

Balushi et al. 2014). Värdeskapande och ständiga förbättringar antas äga rum i 

hälso- och sjukvårdsorganisationer, mer konkret i processer. En process är de 

aktiviteter som patienten kommer i kontakt med på sin väg genom hälso- och 

sjukvården. Processen kan beskrivas som aktiviteter vilka länkats samman och 

avser patientgrupper samt diagnoser (Eriksson 2005). Ett exempel är en 

strokeprocess där strokepatienten på sin väg genom hälso- och sjukvården kan 
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komma i kontakt med ambulans, akutavdelning, strokeavdelning och 

rehabilitering.  

 

Processer har en början och ett slut. De börjar med en aktivitet och slutar med 

en annan varemellan det kan finnas ytterligare aktiviteter. Aktiviteterna kan i 

sin tur äga rum antingen inom en och samma organisatoriska enhet, 

exempelvis en strokeavdelning, eller över flera enheter, som i exemplet ovan 

med strokeprocessen. De förra processerna inom och en och samma enhet kan 

benämnas begränsade processer. Motsatsen till begränsade processer är 

processer som spänner över organisatoriska gränser (Papadopoulos et al. 

2011).  

 

I litteraturen finns det en övervikt av studier om relativt begränsade processer 

(de Souza 2009; Mazzocato et al. 2010). Den övervikten är av flera skäl att 

betrakta som en brist i den tidigare forskningen. För det första kan lean inte 

isoleras till enskilda enheter eftersom programmet bygger på en filosofi som 

måste genomsyra hela organisationen (Ballé & Régnier 2007; Dannapfel et al. 

2014). För det andra missar begränsade processer den problematik som är 

förknippad med organisatoriska gränser. Exempelvis visar forskning att 

organisatoriska gränser i sig är en faktor som kan försvåra förändringar i 

hälso- och sjukvården (Hellström et al. 2010; Hellström & Eriksson 2013). För 

det tredje är det processer som har karaktären av ”end to end”, det vill säga 

sträcker sig från patientens första till sista kontakt med vården, som förutspås 

kunna ge de stora resultatförbättringarna (Fillingham 2007; Radnor et al. 

2012). För det fjärde kan ständiga förbättringar i begränsade processer 

innebära att eventuella problem förskjuts till aktiviteter utanför den 

begränsade processen (Ballé & Régnier 2007) och därmed resultera i en 

suboptimering. Exempelvis kan en förbättring på en enhet medföra att 

patientens totala väntetid mellan enheterna blir längre om det saknas ett 

helhetsperspektiv på patientens hela väg genom hälso- och sjukvården.  
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Tekniker 
Tekniker, som även kallas verktyg, aktiviteter eller metoder i litteraturen, avser 

lean-arbetet på den operativa nivån i hälso- och sjukvårdsorganisationer  

(Mazzocato et al. 2010; Poksinska 2010; Modig & Åhlström 2011; Mazzocato et 

al. 2014). Mazzocato et al. (2010) delar in teknikerna i följande kategorier:  

 

1. Tekniker för att identifiera, förstå och analysera processer 

2. Tekniker för att organisera effektiva processer 

3. Tekniker för att förhindra och förebygga fel 

4. Tekniker för att leda förändring och lösa problem 

 

Den första kategorin tekniker är att identifiera, förstå och analysera processer 

vilket är en förutsättning för värdeskapande och förbättringsarbete. En 

användbar teknik att identifiera och förstå processer är processkartläggning 

(Trebble et al. 2010). Processkartläggning skapar en förståelse för vilka 

aktiviteterna är och därigenom hur processen kan avgränsas samt hur 

aktiviteterna hänger ihop och påverkar varandra i processen. En annan teknik 

är att jämföra en tänkt ideal process med hur den befintliga processen de facto 

fungerar och låta de identifierade skillnaderna ligga till grund för förståelse 

och analys (Jimmerson et al. 2005). Andra tekniker för att förstå och analysera 

processer är ”5S” och ”5whys” (Jimmerson et al. 2005; Mazzocato et al. 2010). 

Tekniken 5S bygger på att sortera, systematisera, städa, standardisera och 

sköta om och är en teknik för att skapa en slags ordning och reda bland 

aktiviteter i processer (Fillingham 2007). Tekniken 5whys utgår från att ställa 

frågan ”varför?” i fem på varandra följande steg som därmed utgör en teknik 

för att analysera processer (Jimmerson et al. 2005). 

 

Den andra kategorin är tekniker för att organisera effektiva processer och en 

sådan är processorientering. En processorientering tar sin utgångspunkt i en 

processkartläggning där de ingående aktiviteterna identifierats (Kohlbacher 

2010). Vissa av aktiviteterna i processen kan utgöras av slöseri och bör därmed 
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elimineras (Jacobsson 2010). Exempel på sådana aktiviteter, förutom 

kvalitetsbrister och väntetider som nämndes ovan, är vissa typer av 

transporter, lageruppbyggnad, dubbelarbete och överproduktion (Waring & 

Bishop 2010). Processorientering innebär att processen förändras och 

förbättras exempelvis genom att designas om (Ben-Tovim et al. 2007).  

 

Nästa kategori innehåller tekniker för att förhindra och förebygga fel. En 

teknik är standardisering som innebär att oönskade variationer reduceras 

(Jacobsson 2010). Standardisering förutsätter att patienterna delas in i 

förutbestämda grupper (standarder). Arbetssätten kan sedan standardiseras 

genom manualer, riktlinjer och checklistor som beskriver hur arbetet ska 

utföras, det vill säga det för tillfället bästa kända sättet (best practice)  (Drotz & 

Poksinska 2014). En annan teknik för att förhindra och förebygga fel är olika 

former av visualiseringar som handlar om att synliggöra det dagliga arbetet, 

exempelvis förbättringstavlor (Mazzocato et al. 2010). Visualiseringar syftar 

till att det ska vara möjligt, exempelvis för ledningen och den övriga 

personalen, att följa vad som händer i en process (Fillingham 2007) och 

därmed kunna förebygga fel och uppmuntra till förbättring (Drotz & Poksinska 

2014). 

 

Den sista kategorin hos Mazzocato et al. (2010) är tekniker för att leda 

förändringar och lösa problem i processer. Ett vanligt sätt är att anlita extern 

hjälp i form av experter och konsulter (Ben-Tovim et al. 2007; Poksinska 2010; 

Dannapfel et al. 2014). Påfallande ofta verkar dessa experter och konsulter 

sakna kunskap och erfarenhet från hälso- och sjukvårdsorganisationer och kan 

därför istället vara ett hinder i införandet (Poksinska 2010). Ett annat sätt är 

att inrätta multifunktionella team för att öka professionernas samarbete runt 

patienten. Sådana multifunktionella team tycks underlätta införandet av lean i 

hälso- och sjukvården (Fillingham 2007; Ulhassan et al. 2014).  
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Summering filosofi, principer och tekniker 
Morrow et al. (2014) menar att hälso- och sjukvårdsorganisationer som inför 

lean som tekniker i begränsade processer i själva verket inför ett slags ”fake 

lean” (sidan 156). Denna studie har ambitionen att studera mer fullskaliga 

införanden, vilket emellertid inte ska tolkas som att det finns något ”pure 

lean”. Ett fullskaligt införande är ett införande som avser filosofi, principer och 

tekniker men också processer som sträcker sig över organisatoriska gränser. 

Studier av fullskaliga införanden har återkommande efterfrågats i forskningen 

(de Souza 2009; Mazzocato et al. 2010; Poksinska 2010; Papadopoulos et al. 

2011; Dannapfel et al. 2014).  

 

Faktorer som stödjer och försvårar införandet av lean 
I inledningskapitlet noterades att flera av de faktorer som påverkar införandet, 

med några undantag, studerats var för sig. Hälso- och sjukvårdens komplexitet 

har med andra ord reducerats bort (Lindberg & Czarniawska 2006; 

Papadopoulos et al. 2011). Detta avsnitt tränger djupare in i litteraturen och 

beskriver faktorer som kan förväntas stödja eller försvåra införandet av lean. 

Det är framför allt fyra faktorer som lyfts fram i tidigare forskningen; ledning, 

profession, organisation och styrning.  

Ledning 
Hälso- och sjukvårdsledningar, som påpekades ovan, verkar ha en viktig roll i 

införandet av lean. Lean framställs ibland som ett management-koncept, 

avsett för just ledningen i syfte att ändra organisationens sätt att tänka och 

arbeta (Kollberg et al. 2006; Poksinska 2010). En förutsättning för att lean ska 

fungera som ett management-koncept är emellertid att det genomsyrar hela 

ledningen, det vill säga samtliga ledningsnivåer i den införande organisationen 

(Poksinska 2010).  

 

I viss litteratur framhålls att en förutsättning i införandet är att ledningen har 

en insikt om och en förståelse för att lean är ett helhetsprogram med flera 

delar; filosofi, principer och tekniker (Ben-Tovim et al. 2007; Al-Balushi et al. 
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2014). Införandet förutsätter att ledningen vågar utmana hierarkier, 

etablerade sanningar och arbetssätt i hälso- och sjukvården. Det kan också 

uttryckas som att ledningen måste utmana läkarnas traditionellt starka 

ställning (Joosten et al. 2009; Al-Balushi et al. 2014). Att etablera nya 

tankesätt, att initiera och understödja processer som sträcker sig över 

professionella silor är att ifrågasätta den traditionella hälso- och sjukvården, 

vilket inte alltid lyckas (Poksinska 2010). 

 

En annan viktig del i ledningens roll är att påverka personalens, framför allt 

läkares och sjuksköterskors, uppfattning om lean. En vanlig uppfattning om 

lean är att det är ett förändringsprogram som inte hör hemma i hälso- och 

sjukvården. Det innehåller uttryck och synsätt från tillverkningsindustrin som 

uppfattas som främmande (de Souza & Pidd 2011). Ledningen måste övertyga, 

generera och peka på bevis att lean fungerar i hälso- och sjukvården samt våga 

fatta beslut som gynnar vissa och missgynnar andra intressen (Morrow et al. 

2014).  

 

En förutsättning för att ledningen ska kunna fatta beslut som stödjer 

införandet är att det finns resurser (Ben-Tovim et al. 2007; Al-Balushi et al. 

2014). Resurser kan vara att anlita extern expert- och konsulthjälp vilket 

verkar vara vanligt i hälso- och sjukvården (Mazzocato et al. 2010). 

Erfarenheterna från sådan extern experthjälp verkar dock variera. Poksinska 

(2010) hävdar att experter och konsulter påfallande ofta saknar erfarenheter 

från hälso- och sjukvården och därmed förståelse för komplexiteten. 

Experterna har ofta sin hemvist i tillverkningsindustrin och förutsätter att 

hälso- och sjukvården fungerar på liknande sätt.  

 

En annan förutsättning för att ledningen ska kunna fatta beslut är att det i den 

införande organisationen finns en förståelse för att ledningens roll i en lean-

organisation inte är att vara problemlösande. Istället är utgångspunkten att 

problemen löses av de anställda, exempelvis i multifunktionella team. I 
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organisationer som genomsyras av lean förefaller problemlösning vara en del 

av vardagen för de anställda till följd av en rådande förbättringskultur (de 

Souza & Pidd 2011).  

 

de Souza och Pidd (2011) menar att om ledningen misslyckas i sin roll finns det 

en risk för att lean införs som tekniker i begränsade processer. Ledningen 

verkar alltså vara avgörande för om det som införs blir ett fullskaligt införande 

eller till det som tidigare beskrevs som ”fake lean”.  

Professioner 
De två dominerande professionerna inom hälso- och sjukvården är den 

medicinska (läkare) och den vårdande (sjuksköterskor). Läkarna tillskrivs ofta 

egenskapen att vara konservativa i bemärkelsen att vara avvaktande inför och 

kritiska till förändringar (Axelsson 2000; Kurunmäki 2004; Lapsley 2007). 

Införande av lean i vården är inget undantag (Waring & Bishop 2010). En 

orsak som lyfts fram till att läkare kan vara kritiska till förändringar är att de 

ofta efterfrågar evidens som saknas. Läkarnas kritiska och avvaktande hållning 

kan därtill understödjas med goda och väl formulerade argument (Axelsson 

2000; Waring & Bishop 2010). 

 

Till skillnad från andra förändringsprogram som införts i hälso- och 

sjukvården, exempelvis Business Process Re-engineering (BPR) (McNulty & 

Ferlie 2004), är lean inte ett top-down program. Lean överlämnar med andra 

ord ansvaret för värdeskapande och förbättringsarbete till professionerna 

(Drotz & Poksinska 2014; Timmons et al. 2014). Det innebär att en viktig 

förutsättning för lean är att den medicinska professionen övertygas om att lean 

är ett bra program för hälso- och sjukvården.  

 

Lean kan emellertid vara en utmaning för professionerna, framför allt för den 

medicinska. För det första är lean ett program från tillverkningsindustrin utan 

rötter i hälso- och sjukvården (Kollberg et al. 2006). Ett synsätt med fokus på 

värdeskapande och förbättringsarbete kan uppfattas som främmande för 
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läkare (de Souza & Pidd 2011). Under senare år har läkare också erfarenhet av 

att deras starka ställning inom hälso- och sjukvården börjat ifrågasättas, 

exempelvis genom det som kallas för managerialism (Öfverström 2008). Inom 

managerialism finns en tanke om att hälso- och sjukvården inte alls behöver 

ledas av läkare som den traditionellt har gjort. Lean kan därför av läkare 

uppfattas som ytterligare ett steg i att försvaga professionens starka ställning 

(Waring & Bishop 2010; Timmons et al. 2014).  

 

För det andra utmanar lean den medicinska professionens identitet (Drotz & 

Poksinska 2014). Läkare identifierar sig i första hand med medicinsk 

specialitet och inte process. Den medicinska specialiteten behöver endast 

utgöra en begränsad del i patientens hela resa. I organisationer som inför lean 

är istället tanken att medarbetarna ska identifiera sig med process och inte 

med specialitet. Det är ett främmande synsätt för läkare.  

 

För det tredje utmanar lean läkarnas autonomi (de Souza & Pidd 2011; Drotz & 

Poksinska 2014). Läkare är av tradition vana att, utifrån sin medicinska 

kompetens, själva fatta beslut om patienten. Med lean följer istället 

standardisering, team-arbete och en roll där läkare ska agera problemlösare 

utanför sin medicinska specialitet. Detta utmanar autonomin och läkarnas 

traditionella roll.  

 

Under senare tid har bilden av läkare som skeptiska till förändringsprogram 

som lean ifrågasatts. Timmons et al. (2014) visar exempelvis att läkare kan 

uppvisa ett större engagemang för lean än tidigare rapporterats i litteraturen. 

Framför allt gäller detta bland yngre läkare och läkare verksamma inom 

områden som anses ha en låg status inom professionen, exempelvis 

akutavdelningar.  

Organisation 
Hälso- och sjukvårdsorganisationer är traditionellt hierarkiska och 

funktionsindelade med utgångspunkt medicinska specialiteter (Axelsson 
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2000). Det har gett upphov till att hälso- och sjukvårdsorganisationer ibland 

liknas vid professionella silor (Fillingham 2007; Radnor & Boaden 2008; 

Radnor & Walley 2010; de Souza & Pidd 2011; Dannapfel et al. 2014; Tillmann 

Böhme et al. 2014). En egenskap hos professionella silor, exempelvis en 

strokeavdelning, är att det är enheter som i begränsad utsträckning 

samarbetar över gränserna med andra enheter. Det beror på att varje silo hålls 

ansvarig och utvärderas utifrån de aktiviteter som ingår i den. Till skillnad från 

en professionell silo förutsätter lean ett helhetsperspektiv på patientens väg 

genom hälso- och sjukvården (Dannapfel et al. 2014). Drotz och Poksinska 

(2014) menar att en lean-organisation är en inverterad traditionellt hierarkisk 

hälso- och sjukvårdsorganisation.  

 

En effekt av professionella silor är att hälso- och sjukvården kan 

fragmentiseras och suboptimeras  (de Souza & Pidd 2011). Fragmentisering 

kan exempelvis innebära brister i informationsöverföring mellan avdelningar 

och kliniker men också väntetider för patienterna i övergångarna (McNulty & 

Ferlie 2004) vilket innebär en suboptimering. Även om varje silo kan erbjuda 

en effektivt och kvalitativt god hälso- och sjukvård så kan patientens resa i 

slutändan upplevas som motsatsen; ineffektiv och resultera i att patientens 

upplevelse är att hälso- och sjukvården håller en låg kvalitet.  

 

Lean utmanar hälso- och sjukvårdens traditionella organisering och 

organisationen i sig kan bli ett hinder i införandet (de Souza & Pidd 2011; 

Dannapfel et al. 2014). Lean flyttar fokus från vad som händer i professionella 

silor till vad som händer i processerna (Fillingham 2007). Lean sträcker sig 

bortom hälso- och sjukvårdens traditionella gränser (Drotz & Poksinska 2014). 

 

Även om lean i första hand inte är ett förändringsprogram som syftar till 

organisationsförändringar menar Al-Balushi et al. (2014) att viljan till en 

omorganisering bland de anställda ökar om programmet framstår som 

trovärdigt när det gäller att skapa långsiktiga förändringar och förbättringar. 
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Waring och Bishop (2010) påpekar att lean ändå handlar om en 

omorganisering men en social sådan eftersom lean kan utmana 

maktförhållanden mellan professionella grupper. Organisation och gränser 

kan, som Poksinska (2010) påpekar, avspegla maktförhållanden: ”Professional 

knowledge is organisational power” (sidan 13).  

Styrning 
Styrning tillskrivs en viktig roll i införandet av lean. Åhlström och Karlsson 

(1996), vars studie visserligen inte handlar om hälso- och sjukvård, menar att 

styrning spelar en teknisk, formell och kognitiv roll i införanden. Den tekniska 

handlar om hur styrsystem designas och utformas, den formella om vilket syfte 

styrsystemet egentligen har i organisationen och den kognitiva om hur 

individer i organisationen använder sig av styrning samt hur styrsystemet 

formar sättet att tänka.  

 

När det gäller den tekniska rollen visar exempelvis Kastberg och Siverbo 

(2013) att införandet kan resultera i att parallella styrsystem utformas. Ovanpå 

ett vertikalt oftast finansiellt styrsystem läggs ett horisontellt, icke-finansiellt 

styrsystem avsett för processer. Andra studier understryker vikten av att 

styrsystem utformas så att de fångar de förändringar som äger rum när lean 

införs (Proudlove et al. 2008; Al-Balushi et al. 2014).  

 

När det gäller de formella och kognitiva rollerna, vilka kan vara svåra att skilja 

åt, påtalar Fillingham (2007) att det är angeläget att styrsystemet stödjer en 

förbättringskultur i organisationen. Det är möjligt att bygga sådana styrsystem 

genom att exempelvis mäta förbättringar i flöden (Kollberg et al. 2006). 

Styrsystemet kan då användas till att belöna genomförda förbättringar och på 

sådant sätt uppmuntra och ge incitament till fortsatta förbättringar 

(Papadopoulos et al. 2011).  

 

Även om tonvikten i litteraturen verkar ligga på hur styrning kan möjliggöra 

lean så finns det goda skäl att anta att styrning också kan försvåra införandet. 
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Om inte styrningen förändras och fångar de förändringar som äger rum när 

lean införs kan styrsystemet istället försvåra införandet (Al-Balushi et al. 

2014), exempelvis om det finns flera sinsemellan motsägelsefulla och 

konkurrerande mål eller parallella styrsystem som kan skapa konflikter (de 

Souza & Pidd 2011). Att vara med och forma alternativt konservera den 

befintliga styrningen kan därför vara angeläget för skiftande intressen inom 

hälso- och sjukvården (Papadopoulos et al. 2011). Styrning kan med andra ord 

vara viktigt både för intressen som vill möjliggöra respektive försvåra 

införandet.  

Summering faktorer som stödjer respektive försvårar införandet 
Avsnittet ovan har utifrån en litteraturgenomgång lyft fram faktorer som 

stödjer och försvårar införandet av lean i hälso- och sjukvården. Det är 

sannolikt så att faktorerna inte bara påverkar var för sig utan också i ett 

samspel med varandra. Hur en faktor A påverkar införandet kan också bero på 

hur faktorerna B, C och D och så vidare påverkar A. Därför kan inte faktorerna 

B, C och D lämnas utanför. Det är angeläget att anlägga ett helhetsperspektiv 

där samtliga faktorer som påverkar införandet också fångas. Hur faktorer som 

ledning, professioner, organisation och styrning påverkar verkar bero på hur 

de kopplas respektive inte kopplas samman med varandra. Om samtliga 

faktorer strävar åt samma håll blir införandet sannolikt något annat än om 

faktorerna strävar åt olika håll.  

 

Avsnittet ovan visar också att det finns både mänskliga (ledning och 

profession) och icke-mänskliga faktorer (styrning och organisation) som 

påverkar införandet. Några av de icke-mänskliga faktorerna är ett resultat av 

mänskliga faktorer. Poksinska (2010) anmärker exempelvis att organisation 

och styrning är ett resultat av maktförhållanden som råder i hälso- och 

sjukvården. Det är alltså möjligt att förändra styrning och organisation om 

maktförhållanden mellan lean-anhängare och lean-motståndare påverkas. 

Men samtidigt är det så att icke-mänskliga faktorer kan påverka mänskliga 

faktorer. Organisation och styrning kan få exempelvis lean-anhängare eller 
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lean-motståndare att agera på ett visst sätt, exempelvis en budget kan få 

människor att agera på ett visst sätt.  

 

Denna studie anlägger ett helhetsperspektiv på införandet. Den har 

ambitionen att fånga alla faktorer som påverkar införandet, även sådana som 

tidigare forskning kan ha missat. Det är alltså inte möjligt att på förhand 

utestänga några faktorer eftersom vi inte vet hur A påverkar B och så vidare. 

Papadopoulus et al. (2011) menar att den typen av studie inte bara är möjlig att 

genomföra utan också efterfrågad. Papadopoulus et al. (2011) tar i sin studie 

hjälp av Actor Network Theory (ANT) men studerar emellertid endast en 

begränsad process inom en professionell silo (pathology unit).  
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Actor Network Theory 
 
 
 
I studien används Actor Netwok Theory (ANT) för att öka kunskapen om 

införandet av förändringsprogram som lean i hälso- och sjukvården. ANT är en 

teoribildning som i tidigare studier om lean i hälso- och sjukvården använts i 

begränsad utsträckning. Papadopoulus et al. (2011), vars studie utgör ett 

undantag, skriver (sidan 168): 

 

ANT constitutes a powerful lens for making sense of the implementation of 
complex phenomena which have organisational and technical dimensions. 

 

I denna studie kommer ANT att användas som en metodteori. Lukka och 

Vinnari (2014) skiljer mellan metod- och domänteori och definierar 

domänteori som en teori specifik för en viss domän, exempelvis en teori om 

ekonomistyrning för domänen ekonomistyrning. Om en teori används för en 

annan domän än den är utvecklad för, fungerar den som metodteori. Ett 

exempel är som i denna studie att använda ANT, med sina rötter i sociologin, 

på lean inom hälso- och sjukvården. Lukka och Vinnari (2014) uttrycker det på 

följande sätt (sidan 1308): 

 

A domain theory refers to a particular set of knowledge on a substantive topic 
area situated in a field or a domain such as management accounting, while a 
method theory can be defined as a meta-level conceptual system for studying 
substantive issue(s) of the domain theory at hand. 

 

ANT används som en metodteori för att uppnå studiens övergripande syfte. 

Lukka och Vinnari (2014) menar att ANT öppnar upp en värld full av 

möjligheter för forskaren, där aktörer (utförligare definitioner av begrepp 

inom ANT återfinns länge ned i kapitlet) kan vara både människor och icke-

människor som ständigt konstruerar världen genom förbindelser med 

varandra.  
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Lukka och Vinnari (2014) skriver föjande om möjligheterna med ANT (sidan 

1309): 

 

As such, the particular contribution of ANT is to have opened the eyes of 
scholars to a world full of possibilities, where actors come in various forms, and 
stability is always at risk of being only momentary. 

 

Det finns i huvudsak två skäl till varför valet av metodteori föll på ANT. Det 

första skälet är som Papadopoulus et al. (2011) påpekade ovan att ANT är en 

kraftfull lins (”powerful lens”). Kraften består i att ANT betraktar det 

studerade fenomenet (lean) som något som konstrueras av både mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer (Czarniawska & Hernes 2005; Justesen & Mouritsen 

2011). ANT ger därför forskaren ett verktyg att beskriva och förklara 

införandet av lean utifrån hur olika aktörer kopplas ihop med varandra. Den 

process där aktörer kopplas ihop med varandra kallas inom ANT för 

översättning och behandlas mer utförligt nedan (Callon 1986).  

 

Det andra skälet är det öppna förhållningssätt som ANT erbjuder. Lukka och 

Vinnari (2014) karakteriserar ANT som ”a very open research approach”. 

Öppenheten innebär att det inte är givet på förhand vilka av aktörerna som 

påverkar införandet. Det kan till och med vara så att aktörerna inte finns på 

förhand utan konstrueras som en reaktion på att lean införs. Öppenheten 

innebär att studien har potential att fånga aktörer och kopplingar som inte 

uppmärksammats i tidigare forskning. Mouritsen (2011) påpekar att ANT har 

potential att ge upphov till överraskande och oväntade forskningsresultat. 

Genom det öppna förhållningssättet har ANT kapacitet att fånga vad som 

händer när lean införs i hälso- och sjukvården och därigenom öka kunskapen 

om förändringsprogram som lean.  
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Aktörer, förbindelser och nätverk 
I ANT är aktörer, nätverk och förbindelser tre centrala begrepp. Med 

inspiration av Callon (1986) kommer följande definitioner av begreppen att 

användas: 

 

• En aktör är ”Any element which bends space around itself, makes other 

elements dependent upon itself and translates their will into the 

language of its own.” (sidan 286) 

• Förbindelser är alla kopplingar som finns mellan aktörer.  

• Nätverk är aktörer med förbindelser mellan sig. Starka nätverk 

uppträder som aktörer.  

 

Callons (1986) definition av aktör tolkas i denna studie som att när enheter gör 

saker i förhållande till andra enheter blir de till aktörer. Ett exempel är en 

läkare och ett stetoskop. Läkaren gör något med stetoskopet. Det får läkaren 

att lyssna, analysera och dra slutsatser. Samtidigt så gör stetoskopet något med 

läkaren. Det markerar att läkaren är läkare och inte sjuksköterska och kan 

stärka läkaren i dennes misstankar om vad som är fel respektive inte fel med 

patienten. Läkaren och stetoskopet blir två aktörer genom att de gör saker med 

varandra. Vad som är en aktör definieras följaktligen av andra aktörer 

(Hagberg 2008). 

 

Det finns en tradition inom ANT att använda begreppet aktör för människor 

och aktant för icke-människor (Guldåker 2009). I vissa studier, exempelvis 

Lowe (2001), förtydligas detta ännu mer genom att göra tillägget ”mänskliga” 

framför aktörer och ”icke-mänskliga” framför aktanter. I andra ANT-studier 

används inte aktant-begreppet överhuvudtaget (Alcouffe et al. 2008). En 

grundtanke inom ANT är att människor och icke-människor behandlas 

symmetriskt (Lowe 2001; Czarniawska & Hernes 2005; Hagberg 2008; 

Mouritsen et al. 2010). Innebörden i detta är att människor och icke-

människor, så långt det är möjligt, ska studeras på samma sätt och tillskrivas 
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samma betydelse. Därför finns det ingen anledning att upprätthålla en skillnad 

mellan mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktanter. Följaktligen kommer 

inte begreppet aktant att användas i denna studie då aktörer avser både 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer.  

Förbindelser 
Förbindelser är kopplingar som finns mellan aktörer (Callon 1986). 

Förbindelser binder ihop aktörer och är därför organiserande och skapar 

gränser (Czarniawska 2005). Gränser markerar vad som ingår respektive inte 

ingår i något. Om exempelvis Landstinget i Värmland ska studeras måste 

forskaren känna till de gränser som avgör att det är landstinget i Värmland 

som studeras och inte Karlstads universitet. På samma sätt måste forskaren 

känna till de förbindelser som upprättas till följd av ett lean-införande så att 

det inte är införandet av någonting annat som studeras.  

 

Förbindelser kan vara olika starka. Vissa förbindelser kan vara ömtåliga vilket 

innebär att de lätt kan upphöra (Baxter & Chua 2003; Hagberg 2008). Andra 

förbindelser kan vara starka och vara det som ligger till grund för att händelser 

verkligen äger rum, att ”befallningar blir åtlydda” (sidan 55) (Latour 1998). 

Det kan därför finnas ett intresse hos aktörer att både stärka och göra försvaga 

förbindelser. Callon (1986) menar att de starkaste förbindelser är de som tas 

för givna och inte ifrågasätts vilket kan liknas med svarta lådor. Aktörer som 

kan öppna eller stänga svarta lådor beskrivs ibland som aktörer med makt 

(Frandsen 2004).  

 

Latour (1998) visar i en berättelse om en hotellägare och dennes hotellnycklar 

hur förbindelser kan förstärkas. Hotellägaren har en önskan att hotellgästerna 

inte tar med sig hotellnyckeln utanför hotellet då det finns en risk att gästerna 

tappar bort den. Hotellägare vill istället försvara förbindelserna med 

nycklarna. Först meddelar ägaren muntligen till gästerna att nyckeln lämnas i 

hotellreceptionen när hotellet lämnas vilket inte hjälper. Då sätter ägaren upp 

en påbudsskylt vilket inte heller det är tillräckligt. Slutligen fäster ägaren en 
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otymplig tyngd i nyckeln, vilket resulterar i att gästerna inte vill bära med sig 

nyckeln. Med hjälp av förbindelser till andra aktörer (en påbudsskylt samt en 

otymplig tyngd) kan hotellägaren upprätthålla och förstärka förbindelserna till 

nyckeln.  

 

På samma sätt är det möjligt att tänka sig en hälso- och sjukvårdsledning som 

önskar införa lean. Först kan ledningen muntligen meddela att den vill införa 

lean. Om inte det hjälper kan ledningen anordna en konferens med 

obligatoriskt deltagande för samtliga anställda. Och om inte det hjälper kan 

ledningen påtvinga de anställda lean genom exempelvis lean-mått och lean-

mål som en del av styrningen. Exemplet ovan visar ett sätt där ledningen kan 

förstärka förbindelserna mellan de anställda i syfte att införa 

förändringsprogrammet.  

 

Förbindelser finns både i tid och rum (Robson 1992; Chua 1995; Skærbæk & 

Tryggestad 2010). Ett exempel på en förbindelse i tid och rum är en siffra i 

redovisningen. Siffran förbinder en händelse, en ekonomisk transaktion, i 

början av ett räkenskapsår med ett bokslut. Händelsen kan ha ägt rum på en 

helt annan plats än där bokslutet upprättas. Det innebär att förbindelser finns 

både i tid och rum. På samma sätt kan ett införande av lean i ett landsting ha 

förbindelser i tid och rum, exempelvis till japanska biltillverkare som 

utvecklade en produktionsmodell några decennier tillbaka i tiden.  

Nätverk 
Nätverk konstrueras genom att aktörer förbinds till varandra. Styrkan i ett 

nätverk avgörs av två saker, dels antalet förbindelser i nätverket och dels hur 

starka dessa förbindelser är. De starkaste nätverken är de där förbindelserna 

tas för givna (Frandsen 2004; Frandsen 2010) och ”göms” i svarta lådor  

(Czarniawska & Hernes 2005; Alcouffe et al. 2008). Ett starkt nätverk kan utse 

en aktör som talesperson för hela nätverket. Nätverket kommer då att 

uppträda som en aktör och vara tydligt avgränsat gentemot andra nätverk 

(Callon 1986). 
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Om förbindelser ligger i svarta lådor kan det försvåra för konkurrerande 

nätverk att skapa förbindelser. Exempel på förbindelser i svarta lådor kan vara 

rutiner, kultur och traditioner (Frandsen 2004; Frandsen 2010). Men även de 

svarta lådorna kommer förr eller senare utmanas (Mouritsen et al. 2010). Det 

innebär att nätverk endast är tillfälligt stabila, i väntan på att förbindelserna 

ifrågasätts och utmanas. Ett (relativt) stabilt nätverk kännetecknas av att 

aktörer kan bytas ut, utan att nätverket påverkas (Callon 1986). Exempelvis ett 

landsting skulle kunna beskrivas som ett stabilt nätverk eftersom aktörer som 

sjuksköterskor kan bytas ut, utan att landstinget påverkas. Instabila nätverk 

kännetecknas istället av att nya aktörer vill ansluta sig medan andra vill lämna 

nätverket (Callon 1986). Det innebär att nätverkets gränser, det vill säga vad 

som är innanför och utanför, kan komma att påverkas.  

 

Nätverk och aktörer, exempelvis ett nätverk som uppträder som en aktör, kan 

forma en identitet (Justesen & Mouritsen 2011; Hagberg 2008). Identitet kan 

definieras som det som skiljer aktören från vissa och liknar den vid andra  

(Justesen & Mouritsen 2011). Identitet formas alltså i relation till andra 

aktörer och identitetsskapande är något som pågår ständigt och identitet är 

därför en pågående förhandling mellan aktörer (Skærbæk 2009). Identitet 

talar om vad nätverket är och vad det strävar efter (Skærbæk & Tryggestad 

2010). 

 

Översättning 
Översättning är den process där förbindelser skapas och förstärks. Genom att 

förbindelser skapas och förstärks är det översättningen som avgör vad som 

kommer att hända i införandet av lean i hälso- och sjukvården; eller som 

Hagberg (2008) (sidan 57) skriver: 

 

Spridningen av något avgörs inte genom den initiala kraft med vilket något sätts 
i rörelse, utan genom de transformationer som detta något genomgår i denna 
process. 
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Nätverkskonstruktioner, hur nätverk konstrueras av aktörer som förbinds till 

varandra, är ett resultat av översättning. Översättningen kommer därför 

användas för att öka kunskapen om införandet av förändringsprogram som 

lean i hälso- och sjukvården. Enligt Callon (1986), vars studie handlar om 

musslor, fiskare och vetenskapsmän i en bukt i Frankrike, sker översättning i 

fyra moment: 

 

1. Problematisering (problematization) 

2. Intressering (intressment) 

3. Värvning (enrolment)  

4. Mobilisering (mobilization) 

 

Momenten kännetecknas av förhandlingar och maktkamper mellan aktörer. 

Callon (1986) skriver följande om momenten (sidan 202): 

 

These moments constitute the different phases of a general process called 
translation, during which the identity of actors, the possibility of interaction 
and the margins of manoeuvre are negotiated and delimited. 

 

Problematisering 
Det första momentet benämner Callon (1986) problematisering. 

Problematisering utgår från att en initiativtagande aktör, initiativtagare, ser 

ett problem samt identifierar en lösning på problemet (Ezzamel 1994). 

Exempelvis kan problemet vara ett ekonomiskt underskott och lösningen ett 

visst besparingsprogram. Både problemet och lösningen kan utmana sådant 

som tas för givet, det vill säga svarta lådor.  

 

Initiativtagaren försöker identifiera andra aktörer för vilka problemet och 

lösningen är angelägna. Det kan innebära att initiativtagaren måste definiera 

och avgränsa både problemet och lösningen för att vara intressant för andra 

aktörer. De aktörer som initiativtagaren identifierar behöver, som tidigare 

nämndes, inte finnas på förhand utan de kan behöva konstrueras (Hagberg 
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2008). Att konstruera en aktör kan, för att ta ett exempel, innebära att 

initiativtagaren skapar en rapport eller en presentation som stödjer 

initiativtagaren. 

 

Problematiseringen innebär att initiativtagaren behöver identifiera vad som 

krävs för att problemet ska lösas (Linderoth 2000). För det första måste 

initiativtagaren identifiera vilka förbindelser som möjliggör en lösning på 

problemet och för det andra måste initiativtagaren använda metoder för att 

etablera och försvara de möjliggörande förbindelserna (Hagberg 2008). Enligt 

Linderoth (2000) kan detta ske på fem sätt: 

 

1. Initiativtagaren kan presentera en lösning som redan finns.  

2. Initiativtagaren kan presentera lösningen som nydanande, det vill säga 

att låta andra följa initiativtagaren. 

3. Initiativtagaren kan erbjuda en kompromisslösning – en lösning som 

ligger mellan initiativtagarens lösning och en lösning/lösningar som 

andra aktörer erbjuder. 

4. Initiativtagaren kan behöva rekonstruera de olika aktörernas avsikter 

och hitta en lösning utifrån denna rekonstruktion. 

5. Initiativtagaren kan presentera en ”oumbärlig” lösning för alla aktörer. 

 

Om initiativtagaren är framgångsrik kommer den gemensamma lösningen att 

framstå som en bra lösning även för andra aktörer och detta trots att andra 

aktörer kan ha, helt eller delvis, andra avsikter än initiativtagaren.  

Intressering 
Det andra momentet i Callons (1986) översättningsmodell kallas för 

intressering. När väl initiativtagaren identifierat de möjliggörande 

förbindelserna måste denne hitta metoder för att för att intressera aktörer för 

lösningen. Figuren på nästa sida, inspirerad av Callon (1986), visar hur aktörer 

samlas i en obligatorisk passage. En obligatorisk passage är en 

förhandlingslösning mellan flera olika aktörer (aktör 1-4) och innebär att den 
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obligatoriska passagen är en möjlig lösning på aktörernas egna problem 

(problem 1-4). Den obligatoriska passagen förenar aktörer (Callon 1986; 

Ezzamel 1994; Linderoth 2000; Hagberg 2008). Den är ett tecken på att 

initiativtagaren lyckats att etablera förbindelser mellan aktörer (Hagberg 

2008). 

 

Figur 1 Obligatorisk passage (Inspirerad av Callon (1986)). 

 

 

Den obligatoriska passagen innebär att ett nätverk är konstruerat. För 

aktörerna som ingår i nätverket är den obligatoriska passagen oumbärlig. Den 

erbjuder en lösning på ett identifierat problem. Initiativtagaren kan göra 

gällande för andra aktörer att framtiden ligger i att tillhöra nätverket och inte 

stå utanför (Callon 1986; Linderoth 2000). 

 

Det som förenar aktörerna och därmed utgör den obligatoriska passagen kan 

till följd av förhandlingar mellan aktörer förändras. Därför är det viktigt för 

initiativtagaren att återkomma till hur aktörerna gynnas av den obligatoriska 

passagen och helst göra den till en svart låda (Hagberg 2008).  
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Ett problem är emellertid att det kan finnas konkurrerande förbindelser. 

Aktörer kan vilja tillhöra andra nätverk och frigöra sig från de förbindelser 

som skapats. En strategi för initiativtagaren är då att försöka skära av de 

konkurrerande förbindelserna (Callon 1986).  

 

Callons (1986) resonemang kan åter illustreras med hjälp av en figur. Figuren 

nedan visar aktörer och förbindelser. Mellan aktör 1 och aktör 2 och 3 finns det 

förbindelser. Aktör 2 och 3 har emellertid även förbindelser med aktör 4. Aktör 

1 kan uppfatta förbindelserna till aktör 4 som konkurrerande och försöker 

skära av dem, illustrerat av en pil, för att avgränsa nätverket. När de 

konkurrerande förbindelserna skärs av kan aktör 1 samtidigt försöka 

stabilisera förbindelserna med aktör 2 och 3 för att på sådant sätt skapa ett 

starkare nätverk (Callon 1986; Ezzamel 1994; Hagberg 2008).  

 

Figur 2 Förbindelser som skärs av. (Inspirerad av Callon (1986)). 

 

 

Ett sätt att försvara förbindelser mellan aktörer är att förenkla dem (Callon 

1986). Frandsen (2004) nämner att gemensamma definitioner, rangordningar 

och klassificeringar är exempel på hur aktörer förenklar och upprätthåller 

förbindelser. Ett illustrativt exempel som handlar om bilar i en bilpark återges 

av Robson (1992). Svaret på frågan hur många bilar som återfinns i en bilpark 

bygger på att det finns en gemensam definition av vad en bil är. En gemensam 

definition stabiliserar en förbindelse.  
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Robsons (1992) exempel med bilpark kan också utvidgas till att gälla 

klassificeringar och rangordningar. Frågan om hur många bilar som är 

cabrioleter bygger exempelvis på en överenskommelse mellan aktörerna hur 

cabrioleter klassificeras. På motsvarande sätt kan aktörerna komma överens 

om en rangordning, exempelvis rangordna bilar efter antalet hästkrafter. Om 

aktörerna 1, 2 och 3 i figuren ovan är överens om definitioner, rangordningar 

och klassificeringar så är det ett sätt att försvaga och eventuellt kapa de 

konkurrerande förbindelser som finns till aktör 4.   

 

Ett annat sätt att försvara men också att skapa nya förbindelser är genom en så 

kallad interessement device (Chua 1995; Bergström & Diedrich 2011). En 

interessement device, i studien översatt som intresseringsredskap, är något 

som kan placeras mellan olika aktörer. Intresseringsredskapet har som syfte 

att hålla ihop de olika intressen som finns bland aktörerna i nätverket och 

därmed försvara förbindelserna. Genom intresseringsredskapet påminns 

aktörerna om att framtiden ligger i nätverket och inte utanför. Ett exempel på 

ett intresseringsredskap skulle kunna vara en processkartläggning som syftar 

till att aktörer träffas och kartlägger en process som de samtliga har en 

förbindelse till. Intresseringsredskapet, menar Bergström och Diedrich (2011), 

fungerar även som en slags förhandling mellan aktörer.  

 

En framgångsrik intressering innebär att förbindelserna mellan aktörerna 

förstärks och att den tidigare problematiseringen bekräftas. En intressering 

som inte lyckas innebär att översättningen går tillbaka till en förnyad 

problematisering (Callon 1986; Ezzamel 1994; Hagberg 2008). 

Värvning 
I värvningen, som är Callons (1986) tredje moment, enrolleras eller värvas 

aktörer till nätverket. Den obligatoriska passagen innebär egentligen inte 

någon framgång i sig utan det är först när värvningen skett som nätverket får 

en identitet och initiativtagaren kan förvänta sig en framgång (Linderoth 

2010).  
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I värvningen definieras de roller som behövs i nätverket och aktörer tilldelas 

dessa roller (Hagberg 2008). Exempelvis kan ett antal aktörer identifieras som 

viktiga för att kunna införa lean i en strokeprocess. En konsult kan tilldelas 

rollen att administrera en processkartläggning i strokeprocessen. Callon 

(1986) påpekar att de roller som definieras och tilldelas kan vara 

förutbestämda. Men det kan också vara så att de inte är förutbestämda utan 

kan behöva konstrueras. Callon (1986) skriver (sidan 208):  

 

Enrolment does not imply, nor does it exclude, pre-established roles. 

 

Värvning handlar om att, som Hagberg (2008) uttrycker det, ”transformera” 

aktörers intressen genom att få dem att acceptera sina nya roller. Denna 

transformation kan ske både genom förhandlingar, lockelser och hot (Callon 

1986). Att förhandla innebär emellertid också att initiativtagaren kan få göra 

eftergifter. Eftergifterna kan resultera i att den initiala lösningen modifieras 

och att en ny problematisering sker utifrån den nya lösningen (Hagberg 2008). 

Att översättningen kan gå tillbaka, från värvning till problematisering, innebär 

att en översättning inte är en rationell och instrumentell process som följer en 

införandemanual (Røvik 2000).  

 

Samtliga aktörer i nätverket är en del i förhandlingarna. Det innebär att 

värvningen är komplex då aktörer kan företräda olika intressen. Samtidigt 

finns det en vilja bland aktörerna i nätverket att faktiskt lyckas med 

värvningen. Framtiden ligger för dessa aktörer i att tillhöra nätverket då de 

investerat både tid och möda i det (Callon 1986).  

 

Lyckas värvningen görs problematiseringen till fakta. Det innebär att den 

lösning som initialt antogs vara en fungerande lösning nu är den lösning som 

gäller (Linderoth 2010).  
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Mobilisering 
Det fjärde och sista momentet kallar Callon (1986) mobilisering. Fastän att ett 

nätverk är konstruerat återstår några frågor; vem har rätt att representera 

nätverket och föra dess talan och hur ska nätverket försvaras? 

 

Den aktör som för nätverkets talan måste representera eller åtminstone göra 

anspråk på att representera nätverket. Men att representera ett nätverk och 

föra dess talan innebär samtidigt att andra aktörer i nätverket tystas. Callon 

(1986) skriver (sidan 210): 

 

To speak for others is to first silence those in whose name we speak. 

 
Ett sätt att tysta andra aktörer är att förenkla nätverket (Hagberg 2008). Att 

förenkla nätverket kan innebära att nätverket får representeras av något annat, 

exempelvis en siffra, symbol, graf, tabell eller någon form av dokument. I 

litteraturen kallas också denna typ av förenklingar för inskriptioner eller 

artefakter (Robson 1992; Latour 1998). En förenkling är endast möjlig om 

aktörerna i nätverket låter sig bli representerade (Czarniawska 2005).  

 

Förenklingar som tar sig i uttryck i en siffra har en övertygande förmåga som 

får andra aktörer att agera som om de beskrev verkligheten. Så kan exempelvis 

vara fallet med styrning om inte ekonomiska siffror ifrågasätts. Siffran antas 

representera verkligheten (Robson 1992; Chua 1995). Å andra sidan innebär 

detta att aktörer som refererar till siffror har en stark allierad aktör i form av 

siffran (Chua 1995). En aktör som vill genomföra ett besparingsprogram får 

större förståelse från andra aktörer om siffrorna i en redovisningsrapport visar 

på dålig ekonomi.  

 

Förenklingar kan emellertid vara ömtåliga (Baxter & Chua 2003). Detta kan 

vara ett problem för aktörer som investerat i nätverket. Om förenklingarna 

ifrågasätts kan också aktörernas roller som utvecklats i översättningen 

ifrågasättas (Ezzamel 1994). Av den anledningen är det angeläget att försvara 



46 

förenklingarna och försöka placera dem i svarta lådor (Callon 1986). 

Förenklingar som placeras i svarta lådor tas för givna och ifrågasätts inte 

(Frandsen 2004). 

 

Förenklingar har vidare egenskapen att fungera på distans, såväl i tid som rum 

(Robson 1992). Czarniawska (2005) uttrycker detta som att idéer reser och att 

världen är full av ständigt resande idéer. Resandet sker i form av förenklingar. 

Den ursprungliga idén rycks loss från sitt sammanhang, förenklas, färdas och 

bäddas in i ett nytt sammanhang (Røvik 2000; Czarniawska 2005). Lean är 

exempel på detta. Programmet utvecklades i den japanska bilindustrin, 

förenklades genom att paketeras i management-böcker och färdades vidare. 

Den resande förenklingen kunde sedan packas upp och föras in i den svenska 

hälso- och sjukvården.  

 

Robson (1992), som undersöker hur ekonomisk redovisning ger upphov till 

förenklingar, menar att det finns tre faktorer som påverkar resandet: 

 

1. Mobilitet 

2. Stabilitet 

3. Förmåga att kombinera förenklingar (combinability) 

 

Mobilitet avser vilken förmåga förenklingarna har att färdas fram och tillbaka 

mellan olika aktörer och sammanhang (settings). Stabilitet handlar om i vilken 

utsträckning förenklingarna känns igen. Ett sätt att känna igen en förenkling 

är att den förhåller sig till vissa förutbestämda regler. Exempelvis kan ett 

mätetal i ett kvalitetsregister uppvisa stabilitet eftersom den siffra som visas 

känns igen av andra aktörer som använder sig av kvalitetsregistret. Förmågan 

att kombinera förenklingen innebär att olika förenklingar kan användas 

tillsammans med andra. Ett exempel på en sådan kombination skulle kunna 

vara olika former av nyckeltal som gör det möjligt att kombinera en förenkling 

med en annan.  
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Kritik mot ANT 
I likhet med andra teoribildningar har det framförts kritik mot ANT. En av 

förgrundsgestalterna inom ANT, den brittiska sociologen John Law (1997), gör 

exempelvis följande självkritiska uttalande (sidan 53): 

 

I would recommend it because it is weak. Because it is in dissolution. Because it 
has betrayed itself. Because it has turned itself from signal into noise. Because it 
no longer exists. Because it has dissolved itself into other ways of seeing, of 
writing, and of doing. 

 

Enligt Law (1997) borde det finnas skäl att hålla sig borta från ANT. Vem vill 

använda sig av en teori som både är svag, i upplösning och som förrått sig 

själv? Som svar på sin egen kritik menar Law (1997) att svagheterna också 

utgör styrkan i ANT. Och som ett bevis på att det finns styrkor i ANT är att 

teorin i sig översatts, både i tid och rum. Från att ursprungligen utvecklats för 

sociotekniska studier till att tillämpas på helt nya områden som exempelvis 

geografi (Guldåker 2009), ekonomistyrning (Skærbæk & Tryggestad 2010), 

organisering (Czarniawska 2005) och näthandel (Hagberg 2008). ANT har 

visat sig vara en användbar teori för att förklara och förstå specifika skeenden 

genom att studera dem över tid (Justesen & Mouritsen 2011).  

 

Kritik har riktats mot ANT för att vissa anser att människor anses degraderas 

till icke-människor (McLean & Hassard 2004). Det ligger emellertid inga 

värderingar bakom att människor och icke-människor studeras och analyseras 

på samma sätt (Hagberg 2008; Justesen & Mouritsen 2011). Snarare är ett 

sådant angreppssätt rent analytiskt och kan därigenom resultera i 

överraskande forskningsresultat (Mouritsen et al. 2010).  

 

Det har även framförts kritik mot ANT som går ut på att det kan vara svårt att 

avgöra var nätverken börjar respektive slutar. Linderoth (2000) ställer 

exempelvis frågan om även atomer och bakterier är aktörer som ingår i 

nätverken. Svaret på den frågan i denna studie är att det är analysen som avgör 

vad som ingår respektive inte ingår i nätverket. Om atomer och bakterier är en 
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aktör som uppenbarligen spelar en viktig roll när lean införs i hälso- och 

sjukvården ska de också ingå i analysen.  

 

Ett närliggande problem är var gränserna går mellan de olika momenten i en 

översättning. Problemet blir inte mindre av att momenten äger rum 

kontinuerligt och att en misslyckad intressering kan leda till en förnyad 

problematisering och så vidare (Callon 1986; Hagberg 2008). Lösningen i 

denna studie är att vara ödmjuk inför det faktum att det kan vara svårt att 

inordna händelser till ett enskilt moment och i de fall där tveksamhet råder, 

redogöra för ställningstagandet inför läsaren.  

 

Nätverkskonstruktioner och ANT  
Genom en syntes av domänteori (lean i hälso- och sjukvården) och metodteori 

(ANT) är det möjligt att formulera de teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie. De teoretiska utgångspunkterna sammanfattar vad som kan förväntas 

när lean införs. Domänteorin visar att det finns en komplexitet som påverkar 

införandet men att det saknas studier som mer konkret beskriver och förklarar 

hur denna komplexitet tar sig uttryck. Den främsta orsaken är att flera tidigare 

studier saknar helhetsperspektivet och istället studerar enskilda faktorer var 

för sig.  

 

Metodteorin ger möjligheter att studera införandet ur ett helhetsperspektiv. 

Metodteorin tar hänsyn både till mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktörer 

och hur de tillsammans konstruerar lean genom att de förbinds till varandra i 

nätverk. Metodteorin har därtill ett öppet förhållningssätt som innebär att den 

fångar samtliga aktörer som är betydelsefulla för införandet, även sådana som 

eventuellt inte uppmärksammats i tidigare forskning. ANT har använts i 

begränsad utsträckning i tidigare forskning och då inte på fullskaliga 

införanden. Det finns därför ett behov av att tillämpa och utvärdera vad 

metoden kan tillföra när det gäller att studera förändringar i den offentliga 

sektorn.  
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Det införande som studeras är en översättning av lean i hälso- och sjukvården. 

Översättningen handlar om hur en initiativtagare ser lean som en lösning på 

ett problem, exempelvis att patientens väg genom hälso- och sjukvården är 

fragmentiserad, identifierar vilka förbindelser som är nödvändiga för att 

möjliggöra införandet av lean och använder sig av metoder för att förbinda 

aktörerna till ett nätverk. Målet för initiativtagaren är en nätverkskonstruktion 

i vilken aktörerna tar de möjliggörande förbindelserna för givna.  

 

Översättningar är emellertid kantade av diskussioner, förhandlingar och 

maktkamper. Det kan vara svårt för initiativtagare att etablera och försvara de 

möjliggörande förbindelserna med andra aktörer. Initiativtagaren måste finna 

metoder för att etablera och försvara förbindelserna. Ett problem för 

initiativtagaren är att aktörer i nätverket kan etablera och försvara förbindelser 

med andra aktörer som försvårar införandet, konkurrerande förbindelser. 

Exempelvis kan initiativtagarens intressen hamna i konflikt med läkarnas 

intresse. Läkare kan då försöka etablera konkurrerande förbindelser som 

försvarar och stärker deras intressen. På liknande sätt som initiativtagaren 

använder sig av metoder för att förstärka de möjliggörande förbindelserna, kan 

läkarna använda sig av metoder för att etablera och försvara konkurrerande 

förbindelser.  

 

Införandet av lean i hälso- och sjukvården är en nätverkskonstruktion i vilken 

aktörer förbinds till varandra. Initiativtagaren identifierar vilka förbindelser 

som möjliggör införandet och använder sig av metoder för att etablera och 

försvara dessa. I nätverkskonstruktioner finns det emellertid även förbindelser 

mellan aktörer som försvårar införandet, konkurrerande förbindelser. Dessa 

aktörer använder sig av metoder för att etablera och försvara de 

konkurrerande förbindelserna. Förbindelser mellan aktörer och metoder som 

används för att etablera och försvara förbindelserna hjälper till att öka 

kunskapen om införandet av förändringsprogram som lean i hälso- och 

sjukvården. 
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Forskningsfrågor 
Det övergripande syftet i denna avhandling är att öka kunskapen om 

införandet av förändringsprogram som lean i hälso- och sjukvården. Det syftet 

kan nu med stöd av metodteorin formuleras på följande sätt: Hur möjliggör 

och försvårar nätverkskonstruktioner förändringsprogram som lean? Syftet 

konkretiseras i följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka förbindelser möjliggör införandet av lean? 

2. Vilka metoder används för att etablera och försvara möjliggörande 

förbindelser? 

3. Vilka är de konkurrerande förbindelserna i införandet? 

4. Vilka metoder används för att etablera och försvara konkurrerande 

förbindelser? 
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Metod 
 
 
 
Syftet i denna studie formuleras på följande sätt: Hur möjliggör och försvårar 

nätverkskonstruktioner förändringsprogram som lean? Studien tar hjälp av 

ANT som metodteori. En utgångspunkt i ANT är att förändringar, som 

införandet av lean, är konstruktioner. Czarniawska (2005) menar att en 

forskare kan förhålla sig på två sätt till konstruktioner.  

 

Det ena sättet, det performativa förhållningssättet, är att se konstruktioner 

som något som pågår hela tiden. Konstruktioner äger med andra ord rum 

ständigt och blir aldrig fullbordade. Det andra förhållningssättet, det 

ostensiva, innebär att konstruktioner är ett fullbordat faktum. Konstruktionen 

har redan ägt rum. ANT tar sin utgångspunkt i ett performativt 

förhållningssätt (Hagberg 2008; Mouritsen et al. 2010; Diedrich et al. 2013). 

Införandet av lean är en pågående konstruktion och det är följaktligen 

vanskligt att avgöra när införandet påbörjas eller avslutas. Att ta hjälp av ANT 

med ett performativt förhållningssätt ger metodmässiga implikationer för 

studien.  

 

Metodmässiga implikationer 
Enligt ANT är den verklighet som studeras, införandet av lean, ett resultat av 

ständigt pågående konstruktioner i vilka mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

förbinds till varandra i nätverk (Justesen & Mouritsen 2011). Alcouffe et al. 

(2008) menar att sådana konstruktioner kan studeras ”through the following 

of action-networks” (sidan 2). Införandet av lean kan följaktligen studeras 

genom att longitudinellt följa aktörer som förbinds i nätverk och låta ledas 

dithän de bär (Justesen & Mouritsen 2011). 

 

Att följa aktörer och nätverk är möjligt genom en etnografisk metod. Den 

syftar till att genom ett helhetsperspektiv följa och förstå konstruktioner över 
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tid. Den etnografiska metoden har emellertid ett fokus på mänskliga aktörer 

och måste därför anpassas till att inkludera även icke-mänskliga aktörer. 

Avhandlingens metod kan därför sägas vara etnografiskt inspirerad vilket 

innebär en etnografisk metod där de icke-mänskliga aktörerna, så långt som är 

möjligt, behandlas på samma sätt som de mänskliga (Latour 1998; Frandsen 

2004; Skærbæk & Tryggestad 2010). 

 

En implikation av ANT är att både mänskliga och icke-mänskliga aktörer tas 

med i den empiriska berättelsen. Latour (1998) noterar att så inte alltid varit 

fallet i ANT-studier med följden att det finns en övervikt av studier med 

mänskliga aktörer i centrum. En trolig förklaring till övervikten av studier med 

mänskliga aktörer i centrum är att det är enklare att följa dessa - de kan 

exempelvis göra sin röst hörda i intervjuer. Men det finns också ANT-studier 

som gör det motsatta, exempelvis Frandsen (2004) som sätter de icke-

mänskliga aktörerna i centrum. Ett sätt att göra detta på är att följa 

dokumenten i ett nätverk (Justesen 2005). 

  

Ambitionen i denna avhandling är att behandla aktörer, oavsett om de är 

mänskliga eller icke-mänskliga, symmetriskt. Det innebär att vara öppen för 

att både mänskliga och icke-mänskliga aktörer påverkar införandet och, så 

långt som är möjligt, behandla dem på samma sätt. Ett argument för detta är 

att aktörer påverkar varandra vilket medför att enskilda aktörer inte kan 

utelämnas från berättelsen (Mouritsen et al. 2010). Som påpekades ovan kan 

agerandet hos aktör 1 bero på aktör 2 men också på aktör 3, 4 och så vidare. Av 

den anledningen måste samtliga aktörer behandlas på samma sätt, oavsett om 

de är mänskliga eller icke-mänskliga (Callon 1986).  

 

Ytterligare en implikation är att aktörer måste förstås förutsättningslöst 

(Mouritsen et al. 2010). Callon (1986) rekommenderar forskaren att göra sig 

av med sina förutfattade meningar och inte censurera aktörer. Avhandlingens 

ambition har varit att i den empiriska berättelsen, så långt som det är möjligt, 
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försöka frigöra sig från förutfattade meningar. Callon (1986) uppmärksammar 

att aktörer kan uppfattas som motsägelsefulla, de kan säga en sak men agera 

på ett sätt som kan uppfattas som raka motsatsen. Det finns då ingen 

anledning att censurera aktörerna och tro att de menar något annat än vad de 

faktiskt säger. Om de ändå agerar på ett annat sätt än de säger så har lösningen 

varit att redogöra för detta i texten. I studier av hälso- och sjukvården har 

motsägelsefulla aktörer noterats (McNulty & Ferlie 2004) och kan förväntas 

även i denna avhandling.  

 

ANT ger även implikationer för hur omgivningen ska tolkas. Inom ANT kan 

inte omgivningen tillskrivas en roll hur som helst (Mouritsen et al. 2010). 

Forskaren kommer inte undan med att hävda att omgivningen påverkar en 

aktör eller ett nätverk på ett visst sätt. Kultur, klass, diskurs och andra externa 

faktorer som Mouritsen et al. (2010) inordnar under begreppet omgivning får 

endast tillskrivas en roll om forskaren i den empiriska berättelsen visar hur 

denna påverkan faktiskt ser ut.  

 

Att det finns gränser och att aktörer kan ha intressen måste först visas och kan 

inte tillskrivas aktörer hur som helst (Mouritsen et al. 2010). Ett konkret 

exempel på detta är hälso- och sjukvårdens professioner. Det finns inga 

gränser runt en profession och därmed ingen profession om inte forskaren 

visar konstruktionen av dessa gränser. På samma sätt har inte läkarna något 

intresse förrän ett eventuellt sådant visas. En förutsättning för att forskaren 

ska kunna tolka in gränser och intressen är emellertid att följa aktörer och 

nätverk över tid (Callon 1986; Hagberg 2008). Lösningen i avhandlingen är att 

vara ödmjuk inför att alla som kallar sig läkare eller sjuksköterskor 

nödvändigtvis inte måste uppträda som de förväntas göra enligt tidigare 

studier.  

 

Slutligen är en metodmässig implikation att forskaren inte vet vad det som 

studeras i slutändan blir. Resultatet i slutändan beror, som Callon (1986) 
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uttrycker det, på nätverket som kommer efter. Forskaren som följer aktörer 

och nätverk kan därför ledas in på empiri som inte alls var avsedd att studeras 

från första början. Samtidigt är, som tidigare påpekades, en förutsättning för 

att vara ANT-forskare att ledas dithän nätverken bär (Hagberg 2008). 

 

Sammantaget är de metodmässiga implikationerna av ANT en longitudinell 

studie i vilken konstruktionen av nätverk som möjliggör och försvårar lean 

följs. Nätverkskonstruktioner studeras genom möjliggörande och 

konkurrerande förbindelser och metoder för att etablera och försvara dessa 

förbindelser. Aktörerna tolkas symmetriskt och förutsättningslöst.  

 

Studieobjektet 
Avhandlingens studieobjekt är som tidigare nämnts Landstinget i Värmland 

(LiV), ett av Sveriges 21 landsting och regioner (i fortsättningen avser 

begreppet landsting både landsting och regioner). LiV, som under 

avhandlingsperioden firade 150 år som landsting, omfattar geografiskt 

landskapet Värmland (med undantag av Karlskoga kommun). LiV utgör med 

sina 7200 anställda (enligt landstingets egen webbplats www.liv.se) ett av de 

mindre landstingen i landet.  

 

Införandet av lean har studerats på djupet genom en longitudinell studie i 

vilken studieobjektet studerats, delvis retrospektivt, perioden 2005-2015. Den 

första kontakten med landstinget etablerades genom ett möte med dåvarande 

landstingsdirektören 2011. I mötet identifierades ett pågående landstings-

övergripande lean-införande som började följas på strategisk nivå 2011 och 

2012. Det strategiska införandet utgör den andra av avhandlingens tre 

episoder (redogörs för mer utförligt nedan).  

 

De inledande kontakterna med LiV resulterade också i att en strokeprocess 

identifierades. Strokeprocessen startade upp under våren 2012 och följdes 

intensivt 2012 och 2013 och utgör den tredje episoden. När aktörer och 
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nätverk följdes i det strategiska införandet respektive strokeprocessen ledde 

spåren tillbaka i tiden, till en ljumskbråcksprocess vid Arvika sjukhus. 

Ljumskbråcksprocessen startade upp 2005 och utgör den första episoden i 

avhandlingen.  

 

En forskare som följer konstruktioner som varken har någon början eller något 

slut riskerar att missa de mest centrala händelserna i en berättelse (Lindberg 

2002; Lindberg & Czarniawska 2006). Den risken är påtaglig även i denna 

studie men har avsevärt reducerats genom att aktörer och nätverk följs bakåt i 

tiden, ända tillbaka till 2005. Rekonstruktionen har gjort det möjligt att följa 

aktörer och nätverk under en längre period.  

 

Att följa förbindelser mellan aktörer kräver att forskaren hela tiden har tillgång 

till dem. Genom ständig tillgång är det möjligt för forskaren att skapa en 

förståelse för hur förbindelser förändras. Men när förbindelserna förändras 

måste också forskaren omförhandla tillgången till dem (Frandsen 2004). I 

denna avhandling varierade tillgången till förbindelserna beroende på hur 

syftet med forskningen framställdes. Ett intryck är att nätverk hellre ville ha 

framgångar studerade än motgångar. Sådant som beskrevs som framgångsrikt 

var det lättare att få tillgång till än sådant som beskrevs som mindre 

framgångsrikt. Konkret innebär det att tillgången till aktörer var bättre för den 

andra episoden än den första och tredje.  

 

LiV har förändrats under avhandlingsperioden (2011-2015). Inte minst har 

landstinget genomgått organisatoriska förändringar. Figuren på nästa sida 

visar hur LiV framställdes i ett organisationsschema när avhandlingsperioden 

började 2011.  
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Figur 3 Organisationsschema 2011. (Bild hämtad från LiV:s årsredovisning 2012.)  

 

 

 

Figuren på nästa sida visar hur LiV framställdes i ett organisationsschema mot 

slutet av avhandlingsperioden.  

 

Över de streckade linjerna i figurerna finns den politiska organisationen. Den 

består av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse som centrala organ. 

Landstinget styrdes under mandatperioden 2010-2014 av den så kallade 

Värmlands-alliansen som utgjordes av Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna samt Sjukvårdspartiet. Efter landstingsvalet 

2014 utvidgades Värmlandsalliansen till en Värmlandssamverkan då 

Miljöpartiet tillkom.  
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Figur 4 Organisationsschema 2013. (Bild hämtad från LiV:s årsredovisning 2014.)  

 

 

Tjänstemannaorganisationen har förändrats under avhandlingsperioden. 

Fram till 2014 fanns det två chefer direkt under landstingsdirektören; en chef 

för verksamhets- och ledningsstöd samt en hälso- och sjukvårdschef. Den 

senare hade ansvar för folktandvården, sju divisioner och två sjukhus. I 

samband med att landstinget fick en ny landstingsdirektör under 2014 

genomfördes en organisationsförändring. Resultatet av denna var att det 

tillsattes två hälso- och sjukvårdschefer; den ena med ett linjeansvar och den 
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andra med ett kvalitetsansvar. I samband med denna organisationsförändring 

försvann också Arvika sjukhus som organisatorisk enhet och inordnades under 

divisionerna.  

 

Ett begrepp som återkommande används är landstingsledningen. Landstings-

ledningen omfattar i den fortsatta framställningen landstingsdirektören, 

hälso- och sjukvårdschefen/-cheferna, stabs- och divisionscheferna samt 

landstingsstyrelsen om inget annat anges.  

 

Avslutningsvis kan noteras att det under hela forskningsperioden funnits ett 

intresse hos landstingsdirektören, några stabschefer och verksamhets-

utvecklare att följa avhandlingsprojektet.  Det är en erfarenhet som är raka 

motsatsen den som Öfverström (2008) gjorde i sina studier av hälso- och 

sjukvården där läkarna verkade ointresserade. Ur ett ANT-perspektiv är det 

intressant att notera att nätverket ibland velat göra avhandlingsprojektet till en 

del av nätverket. I slutrapporten för strokeprocessen nämns exempelvis att 

arbetet följts av en doktorand i företagsekonomi, en uppgift som även 

förekommer i årsredovisningen för 2012. Ambitionen under datainsamlingen 

har varit en strävan att inta en så passiv hållning som möjligt.  

 

Episoder 
Införandet av lean i LiV följs i tre episoder. I kronologisk ordning är det 

ljumskbråcksprocessen, det strategiska införandet samt strokeprocessen. 

Episoderna ska inte uppfattas som tre separata studier utan snarare som ett 

sätt att strukturera det empiriska materialet. Det finns förbindelser mellan de 

tre episoderna och de vävs in i varandra, inte minst kronologiskt. Det innebär 

att aktörer och nätverk från en episod även kan återfinnas i de andra. 

Episoderna följs samtliga fram till det att datainsamlingen avslutades våren 

2015.  
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De tre episoderna utspelar sig på olika organisatoriska nivåer (operativ 

respektive strategisk nivå) i landstinget. Metodteoretiskt finns ingen anledning 

att fästa vikt vid att de utspelar sig på olika nivåer då organisatoriska nivåer 

endast handlar om antalet förbindelser och styrkan i dessa förbindelser 

(Hagberg 2008). Domänteoretiskt kan det dock vara angeläget att nämna de 

olika nivåerna. I nedanstående tabell sammanfattas de tre episoderna: 

 

Tabell 1 Avhandlingens tre episoder. 

Episod Tidsperiod (när episoden i 
huvudsak utspelas) 

Organisatorisk nivå 

Ljumskbråcksprocessen 2005-2008 Operativ nivå (Arvika 
sjukhus) 

Det strategiska införandet 2009-2014 Strategisk nivå (samtliga 
chefer i LiV) 

Strokeprocessen 2012-2015 Operativ nivå (omfattar flera 
divisioner) 

 

Datainsamling 
Vägledande vid datainsamlingen till de tre episoderna var att kunna följa 

aktörer som förbinder sig till varandra i nätverk. Ambitionen var att använda 

olika källor för att kunna skaffa kunskap om och följa föränderliga aktörer och 

nätverk. McNulty och Ferlies (2004) rekommendationer om att vara dynamisk 

vid valet av metod för datainsamling var vägledande. Att vara dynamisk 

tolkades som att vara öppen för att använda olika slags källor. Intervjuer, 

observationer, dokumentstudier, tidningsartiklar, informella kontakter, 

konferenser samt webbsidor är källor som användes.  

 

Intervjuerna fyllde flera funktioner som att lära känna studieobjektet, att ge 

kunskap om episoderna och att genom snöbollsmetoden (McNulty & Ferlie 

2004) komma i kontakt med andra aktörer, exempelvis andra personer att 

intervjua eller dokument att läsa. Ett exempel på snöbollsmetoden var att jag i 

intervjuerna frågade den intervjuade om det fanns andra personer som han 
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eller hon ansåg att jag borde intervjua och om det fanns något annat som 

kunde vara relevant att undersöka för en studie om lean. Den viktigaste 

funktionen för intervjuerna var emellertid att kunna kartlägga och följa aktörer 

och nätverk.  

 

Samtliga intervjuer var semistrukturerade. Det innebär att de planerades i 

förväg genom på förhand förberedda frågor. Beroende på vilka svar som 

erhölls, ställdes nya följdfrågor utifrån vad som framkom under intervjuerna. 

De följdfrågor som ställdes präglades av öppenhet och lyhördhet (Yin 2007). 

 

Av de totalt 50 intervjuerna spelades 30 in och återfinns som ljudfil. Hälften av 

de inspelade intervjuerna är transkriberade ord för ord medan återstoden är 

sammanfattade i dokumentform. Transkriberingarna skedde som regel i direkt 

anslutning till intervjuerna. De intervjuer som är transkriberade är sådana som 

bedömdes vara extra intressanta för att förklara och beskriva införandet av 

lean i landstinget. Det kan vara intervjuer som förklarar händelseförlopp som 

annars inte framgår av källmaterialet alternativt ger alternativa 

händelseförlopp till vad som tidigare framkommit.  

 

De intervjuer som inte är transkriberade är sammanfattade. Även 

sammanfattningarna skedde i direkt anslutning till intervjuerna. I 

sammanfattningarna finns noteringar till när vissa teman berörs i 

intervjuerna. Om exempelvis temat organisatoriska gränser berörs i intervjun 

finns en notering i sammanfattningarna, att temat berörs ett visst antal 

minuter och sekunder in i ljudfilen.  

 

Fem av intervjuerna genomfördes som telefonsamtal, framför allt i de fall det 

fanns ett stort geografiskt avstånd till den intervjuade. Telefonintervjuerna 

spelades inte in. Däremot fördes omfattande minnesanteckningar och i de fall 

där minnesanteckningarna framstod som oklara kompletterades de i efterhand 

med ett nytt telefonsamtal (inträffade i ett fall) för att få förtydliganden.  
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En processkartläggning i en strokeprocess observerades. Observationerna 

kännetecknades av att, så långt det var möjligt, att göra sig osynlig för övriga 

deltagare och inte märkas. Det innebar att sitta tyst och anteckna utan att 

ställa frågor och lägga sig i diskussioner. Det som observerades var framför allt 

hur aktörer försökte skapa förbindelser med andra aktörer och vilka metoder 

som användes. I anslutning till observationerna genomfördes informella 

samtal och ibland även intervjuer. Det fanns då möjlighet att fråga om sådant 

som uppfattades som oklart under observationerna.  

 

Under hela forskningsperioden var det angeläget att kontinuerligt bedriva 

dokumentstudier. Dokumentstudierna innebar konkret att följa vad som 

skrevs om landstinget, exempelvis i media, av landstinget självt genom 

protokoll från politiska sammanträden, interna dokument, nyhetsbrev och 

tidningar samt på webben i form av hemsida och sociala medier. I anslutning 

till intervjuer eller observationer refererades ibland till dokument (interna 

handlingar). I de fall jag bedömde att dokumenten som omnämndes var 

intressanta bad jag om kopior, vilket jag fick i samtliga fall.  

 

De informella kontakterna bestod av telefonsamtal, samtal och e-post. De 

informella kontakterna är sådana som inte bokades in utan tillkom av en 

tillfällighet, exempelvis genom ett oplanerat möte i en korridor, ett samtal på 

väg till en buss eller korrespondens via e-post.  

 

En ytterligare källa är konferenser. Två stycken större konferenser besöktes, 

dels en nationell konferens som landstinget själva stod som medarrangör till 

(återfinns som en del i den andra episoden) och dels en lean-konferens vid 

Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Vid den förra konferensen visade 

landstinget upp exempel på lean-införanden. Syftet med den andra 

konferensen var att få kunskap om en aktör som återkommande framhölls som 

ett föredöme av aktörer i LiV. 
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Olika data kan ställas mot varandra. Traditionellt så anses data som verifierar 

varandra stärka en berättelse medan motsägelsefulla källor kan vara ett tecken 

på att det finns oklarheter kring ett händelseförlopp. Sett genom en ANT-lins 

kan emellertid olika beskrivningar tyda på att de är konstruktioner av olika 

aktörer (Callon 1986; Frandsen 2004). Det var därför lika angeläget att hitta 

beskrivningar som inte styrkte andra beskrivningar, som beskrivningar som 

styrkte vad jag redan visste, inte minst för att kunna identifiera konkurrerande 

förbindelser och nätverk.    

 

Avhandlingens totala datainsamling, redovisat per episod, återfinns i tabellen 

på nästa sida och mer utförligt som bilaga.  
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Tabell 2 Datainsamling. 

Typ av källa Insamling Omfattning 
Intervjuer Hösten 2011 – våren 2015 Totalt 50 intervjuer, i tid från en 

halvtimma upp till två timmar. 
Intervjuerna fördelar sig på följande 
sätt: ljumskbråcksprocessen 18, det 
strategiska införandet 34, 
strokeprocessen 19. Att det totala 
antalet blir mer än 50 hänger samman 
med att flera av intervjuerna handlade 
om mer än en episod.  

Observationer Våren 2012 – våren 2013 Totalt tolv observationer i 
strokeprocessen, i tidsomfattning från 
en halv upp till en hel dag per 
observation. Observation även av det 
strategiska införandet, totalt två 
heldagar. 

Dokumentstudier Hösten 2011 – våren 2015  Exempel på dokumentstudier är 
årsredovisningar, protokoll från 
landstingsfullmäktige och 
landstingsstyrelse, 
minnesanteckningar, 
processkartläggningar samt andra 
interna dokument. Dokumentstudier 
har genomförts för samtliga tre 
episoder, dock mer omfattande för 
ljumskbråcksprocessen.  

Informella kontakter Hösten 2011 – våren 2015 Utgörs främst av telefonsamtal, e-post 
samt samtal. Gäller samtliga tre 
episoder. 

Konferenser Våren 2012 samt hösten 
2013. 

Lean Healthcare i Karlstad i mars 
2012 samt Lean Forum i Malmö i 
oktober 2013. Totalt fyra heldagar. 

Tidningsartiklar Hösten 2011 – våren 2015 Främst lokalpressen och landstingets 
egna tidningar. Såväl tidningarnas 
webbsidor som Mediearkivet har 
undersökts. Gäller samtliga tre 
episoder. 

Webben Hösten 2011- våren 2015 Landstingets hemsida, www.liv.se, och 
närvaro på sociala medier har 
bevakats under avhandlingsperioden. 
Gäller samtliga tre episoder. 

 

Ljumskbråcksprocessen 
En process som återkommande refererades till, såväl i intervjuer som i 

dokument, var ljumskbråcksprocessen. Ljumskbråcksprocessen initierades 

redan 2005 och beskrevs av intervjupersoner som det som initierade 

införandet av lean i landstinget.  
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Ljumskbråcksprocessen rekonstruerades genom att spåra nätverket bakåt i tid. 

De intervjuer som primärt handlade om ljumskbråcksprocessen genomfördes 

till följd av att snöbollsmetoden tillämpades. Det vill säga i intervjuerna 

efterfrågades personer och annat källmaterial som kunde anlitas för att skaffa 

djupare kunskap om ljumskbråcksprocessen.  

 

En viktig del i ljumskbråcksprocessen var dokumentstudier. Framför allt 

studerades minnesanteckningar från möten som hade hållits i samband med 

den processkartläggning som pågick under ett år. Minnesanteckningarna var 

informativa och utgjorde ett bra underlag inför de kompletterande intervjuer 

som genomfördes med personer som deltog i kartläggningen.  

 

Ljumskbråcksprocessen studeras retrospektivt för åren 2005-2008 men 

genom intervjuerna kunde jag också följa ljumskbråcksprocessen under 

återstoden av forskningsperioden.  

Det strategiska införandet  
Den första kontakten med LiV initierades, som tidigare nämndes, hösten 2011. 

Då bokades ett möte med två verksamhetsutvecklare som båda var involverade 

i det strategiska införandet. Mötet resulterade i en påföljande intervju med de 

båda samt att en kontakt förmedlades till dåvarande landstingsdirektören.  

 

Landstingsdirektören, som ställde sig positiv till avhandlingsprojektet, 

utlovade god access till landstinget. Mötet medförde att samtliga divisions- och 

stabschefer i landstinget, med ett enstaka undantag, intervjuades under 

perioden hösten 2011 till hösten 2013 med syftet att skaffa kunskap om aktörer 

och nätverk i det strategiska införandet.  

 

Under våren 2012 anordnades konferensen Lean Healthcare med landstinget 

som medarrangör. Landstinget presenterades under konferensen som en 

föregångare i landet när det gäller lean i hälso- och sjukvården. Konferensen 
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gav möjlighet både till intervjuer, informella kontakter, dokumentstudier och 

studiebesök i landstinget.  

 

Datainsamlingen består 34 intervjuer främst med chefer ur 

landstingsledningen. Datainsamlingen består även av dokumentstudier och 

tidningsartiklar. Noterbart är att antalet dokument, exempelvis publicering på 

webbsidor, temanummer av internt producerad tidning och tidningsartiklar, 

ökade i antal i anslutning till att den nationella konferensen i Karlstad 

anordnades. Det strategiska införandet följdes fram till våren 2015. 

Strokeprocessen 

I november 2011 fattade landstingsfullmäktige beslut om en flerårsplan. I 

flerårsplanen nämns lean som landstingets strategiska verktyg för att arbeta 

med ett antal prioriterade målområden varav ett är organisationsövergripande 

processer. Inom detta målområde initierades en strokeprocess i början av 

2012. Denna process följdes på nära håll, främst genom observationer.  

 

Antalet observationer uppgick till tolv stycken, från en halvdag upp till en 

heldag. Förutom observationerna handlade 19 intervjuer om strokeprocessen. 

Strokeprocessen följdes även genom informella kontakter, främst i anslutning 

till observationerna, samt dokumentstudier. Processen följdes fram till våren 

2015.  

 

Att presentera en berättelse 
Den empiriska berättelsen är central i ANT. Papadopoulus et al. (2011) skriver 

följande (sidan 174):   

 

The practical challenge for the researcher is to present the case results in a 
narrative manner by identifying, describing and explaining the relationships, 
associations, roles and actions of the relevant actors. 

 

Ambitionen hos en ANT-forskare behöver, såsom Mouritsen et al. (2010) 

påpekar, emellertid inte vara att presentera den ”riktiga” berättelsen. Det kan 
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uppfattas som ett märkligt uttalande men hänger samman med att det kan 

finnas flera konstruktioner och därmed flera berättelser. Den empiriska 

berättelse som presenteras här är därför en av flera tänkbara berättelser, det 

vill säga min berättelse om införandet av lean i LiV. Kravet på den empiriska 

berättelsen är däremot att läsaren ska uppfatta det som en trovärdig berättelse 

(Mouritsen et al. 2010).  

 

En berättelse kännetecknas av en början och ett slut. Callon (1986) kallar det 

som inleder en berättelse för primum movens. Primum movens i denna studie 

är när det japanska förändringsprogrammet lean för bilindustrin möter hälso- 

och sjukvården i Värmland. Det beskrivs i nästa kapitel som handlar om 

ljumskbråcksprocessen vid Arvika sjukhus, den första av studiens tre episoder.  

  



67 

Ljumskbråcksprocessen 
 
 
 
”Det är en bra fråga” svarade konsulten småskrattande när han skulle förklara 

hur ett japanskt förändringsprogram för bilindustrin kunde hamna på ett 

sjukhus i västra Värmland. Men efter några sekunders betänketid återkom han 

med några förklaringar, dels några som placerade in sjukhuset i ett större 

sammanhang och dels några mer sjukhusspecifika förklaringar.  

 

Lean fick med nationella mått mätt tidigt ett fotfäste i Värmland, konstaterade 

konsulten. Den främsta anledningen var den tuffa konkurrensen i näringslivet. 

”Den internationella marknaden ligger ju på andra sidan kommungränsen” 

påpekade konsulten och syftade på Norge. Konkurrensen gjorde det viktigt för 

lokala företag att bli bättre på vad de gjorde och med lean kunde de 

effektivisera produktionen. En annan förklaring var Volvo. Den globala 

koncernen har tillverkning i Arvika och utgör kommunens största privata 

arbetsgivare. ”Volvo var tidigt ute med lean och det där smittar av sig”, 

påpekade konsulten, samtidigt som han poängterade att även andra företag, 

exempelvis Arvika gjuteri, var framgångsrika i att använda sig av lean.  

 

Den främsta sjukhusspecifika förklaringen var att sjukhusets framtid 

diskuterades. Konsulten var osäker på om dessa diskussioner fördes offentligt 

eller inte men menade att det fanns en rädsla att landstingsledningen skulle 

fatta beslut om att stänga sjukhuset i Arvika. Redan under 1990-talet fördes 

diskussioner om att lägga ned vårdenheter i landstinget och eftersom enheter 

också lades ned, togs diskussioner om nedläggning på stort allvar. Sjukhuset 

befann sig därför i en slags konkurrenssituation med andra sjukhus i 

landstinget, där det gällde att visa ”framfötterna för landstingsledningen”, 

exempelvis genom att befinna sig i utvecklingens framkant. Här passade lean, 

som ett modernt förändringsprogram, in i bilden, menade konsulten.  
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En annan sjukhusspecifik förklaring var dåvarande sjukhuschefen. 

Sjukhuschefen var den som introducerade lean vid sjukhuset och beskrevs 

återkommande som ambitiös, omtyckt och som en chef som fick saker att 

hända. Den dåvarande hälso- och sjukvårdschefen, senare landstingsdirektör, 

beskrev sjukhuschefen som en ”sådan där eldsjäl” som hade en betydelsefull 

roll i införandet av lean.  

 

”Sjukhuset har alltid haft en speciell roll för Arvika” hävdade sjukhuschefen. 

Tillsammans med Volvo och Arvika kommun utgör sjukhuset de tre största 

arbetsgivarna i kommunen. Vad som händer på sjukhuset är därför en 

angelägenhet för hela samhället. ”Nästan alla i kommunen är antingen själva 

eller genom någon bekant beroende av vad som händer på sjukhuset genom att 

vara anställda” påpekade sjukhuschefen och tillade, att även det motsatta 

gäller, sjukhuset förväntas vara med och bidra till kommunens utveckling. Det 

var med sådana förväntningar sjukhuschefen bjöds in att sitta med i ortens 

näringslivsråd, Näringslivscentrum. Rådet hade ambitionen att driva på 

utvecklingen i kommunen och i denna hade sjukhuset en viktig roll. Framför 

allt hade rådet ett intresse att bevara sjukhuset undan nedläggning.  

 

Jag tror det var 2005 som jag fick en inbjudan att sitta med i 
Näringslivscentrum. Jag kunde inte tacka nej till detta erbjudande. 
(Sjukhuschefen)  

 

Det var nästan en plikt, påpekade sjukhuschefen, att sitta med i rådet. I 

styrelsen diskuterades återkommande utvecklingsfrågor och i samband med 

detta lean. För sjukhuschefen var lean något nytt och snart ställdes hon inför 

frågan om lean kunde vara något för hälso- och sjukvården.  

 

En dag fick jag frågan om inte lean kunde vara något även för vården. 
(Sjukhuschefen) 

 

Utan att ha ett bestämt svar på frågan började sjukhuschefen att ta reda på 

mer om förändringsprogrammet lean. Hon läste tidningsartiklar och böcker i 
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ämnet samt började prata med personer som ansågs kunniga i lean. En av 

dessa personer var den ovan citerade konsulten, som hade erfarenheter av att 

införa lean i det regionala näringslivet. I samtalen med konsulten blev det 

uppenbart för sjukhuschefen att hennes egna tankar om 

verksamhetsutveckling sammanföll med tankarna i lean, exempelvis vikten av 

helhetsperspektiv för att skapa en bättre kvalitet för patienterna.  

 

På sjukhuset började sjukhuschefen allt oftare diskutera lean med sina 

närmaste medarbetare, framför allt verksamhetschefer och 

verksamhetsutvecklare som beskrevs ha ett övergripande ansvar för 

förbättringsarbetet vid sjukhuset. För att undersöka om lean kunde införas i 

hälso- och sjukvården gav sjukhuschefen de närmaste medarbetarna möjlighet 

att fördjupa sina kunskaper om lean. Det skedde dels genom studiebesök på 

Volvo men också genom utbildning i form av konferenser, lean-spel och 

högskolekurser. De närmaste medarbetarna övertygades om att lean kunde 

införas i hälso- och sjukvården.  

 

Lean för att lösa problem 
Lean framställdes som en lösning på flera problem. Ett problem enligt 

sjukhuschefen var att hälso- och sjukvården var ”stuprörsorienterad”. Fokus 

låg på vad som hände med patienterna i de olika enheterna, delarna, snarare 

än vad som hände på patientens väg genom hälso- och sjukvården. Istället 

önskade sjukhuschefen ”hängrännor”. I lean fann sjukhuschefen 

”hängrännorna” genom helhetsperspektivet. Därigenom framstod lean som en 

lösning på hur patientens resa genom hälso- och sjukvården kunde förbättras.  

 

En annan uppfattning, både bland chefer, verksamhetsutvecklare och 

sjukhuschef, var att det var viktigt att använda skattepengar på ett ansvarsfullt 

sätt. Pengar, hävdades det i intervjuerna, skulle användas effektivt och inte 

slösas bort i onödan. Politiker kunde antingen öka hälso- och sjukvårdens 

intäkter genom skattehöjningar eller försöka skära i kostnaderna. Sådana 
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beslut uppfattades som smärtsamma för politiker att fatta och lean erbjöd en 

annan lösning som var att effektivisera.  

 

Lean förväntades också ge en nystart till förändringsarbetet vid sjukhuset. I 

flera intervjuer gavs det uttryck för att det fanns en trötthet när det gällde 

förändringar. Flera olika förändringsprogram som QUL (Qualitet, Utveckling 

och Lärande) och Lots hade kommit och gått. När ett program introducerades 

ersattes det snart av ett nytt och i flera intervjuer påtalades att det saknades 

kontinuitet. Det fanns en förhoppning om att lean skulle lösa denna trötthet 

genom att paketera det bästa från tidigare införda program och ge 

förbättringsarbetet en nystart.   

 

Slutligen ansågs att lean hade potential att öka den operativa effektiviteten 

genom att minska antalet avbokningar inför operation. Avbokningar innebar 

att patienterna på egen hand, oftast med kort varsel, meddelade att de måste 

ändra datum för operation. Det skapade problem eftersom det var svårt att 

avstyra resurser, exempelvis personal, från en operation som inte blev av. Det 

innebar att personal avlönades för operationer som inte blev av vilket både 

beskrevs som ett resursslöseri och något som resulterade i längre 

operationsköer. Avbokningarna skapade också en dålig arbetsmiljö för 

operationsplaneraren genom att försvåra förutsättningarna för dennes arbete. 

Lean var en lösning på hur den operativa effektiviteten skulle öka och 

operationsplanerarens arbetsmiljö förbättras.  

 

En process väljs ut 
Sjukhuschefen tillsammans med verksamhetsutvecklarna valde ut en process, 

ljumskbråcksprocessen, för att prova lean. Ett ljumskbråck föranleds av att en 

bukvägg försvagas och att bukhinnan och bukinnehållet kan pressas ut. Det 

kan orsaka en smärtsam utbuktning runt ljumsken som kan behöva opereras. 

Det fanns flera skäl till att ljumskbråcksprocessen valdes ut. 

Ljumskbråcksprocessen hade längst kötider vid sjukhuset samt ett högt antal 
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avbokningar. Informationsövergången, det vill säga hur information 

överfördes från en enhet till en annan, fungerade dåligt vilket tog sig uttryck i 

bristfälliga remisser och en begränsad tillgång till journaler.  

 

Ett annat skäl var att sjukhuschefen gjorde bedömningen att lean snabbt 

kunde resultera i påvisbara förbättringar i ljumskbråcksprocessen. Om 

kötiderna kunde kortas och antalet avbokningar minskas så kunde detta 

”imponera på landstingsledningen”, enligt sjukhuschefen. Landstings-

ledningen följde noga operationsköerna i landstinget och att uppvisa 

förbättringar var viktigt, menade sjukhuschefen, i synnerhet då sjukhusets 

framtid diskuterades.  

 

Att införa lean i en ljumskbråcksprocess krävde emellertid resurser. För det 

första behövde sjukhuschefen experthjälp och anlitade två konsulter med 

erfarenheter från det lokala näringslivet. Den ena var den ovan nämnde 

konsulten. Även den andra konsulten anlitades genom näringslivsrådet. Båda 

konsulterna saknade erfarenheter från att leda förändringsarbete i hälso- och 

sjukvården. För det andra behövde sjukhuschefen frigöra personal från de 

olika enheterna i processen. Genom att ”disponera om i budgeten” kunde 

sjukhuschefen frigöra ekonomiska resurser.  

 

Processkartläggningen 
En startpunkt i ljumskbråcksprocessen blev en processkartläggning som 

startade 2007. Förutom sjukhuschefen, dennes närmaste medarbetare i 

utvecklingsstaben samt konsulterna, bjöds representanter från anopiva 

(anestesi, operation och intensivvård), landstingsservice, operation samt 

uppvakningsavdelningen (UVA) in. Merparten av representanterna hade 

befattningen chef men med bakgrund som sjuksköterskor. Två av 

representanterna var läkare och till skillnad från sjuksköterskorna var de inte 

anställda av sjukhuset utan av divisionerna i landstinget.  
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De till processkartläggningen inbjudna representanterna samlades i ett 

processteam som sammanträdde regelbundet under ett års tid. Sjukhuschefen 

tilldelade konsulterna uppdraget att driva processkartläggningen framåt. 

Konsulterna skulle också dela med sig av sina erfarenheter från att införa lean i 

näringslivet. De fick vidare i uppdrag att jämföra hälso- och sjukvården med 

näringslivet och i samband med detta ställa ”dumma och utmanande frågor”. 

Det var frågor som handlade om ”varför man gör som man gör i hälso- och 

sjukvården”. Svaren skulle sedan jämföras med konsulternas erfarenheter från 

näringslivet och därigenom utmanades deltagarna.  

 

En av de medverkande cheferna uppgav att konsulternas jämförelser med 

näringslivet fick många i gruppen att fundera över vad hälso- och sjukvården 

”egentligen håller på med”. Det blev uppenbart för många i teamet att hälso- 

och sjukvården, till skillnad från det näringsliv som konsulterna refererade till, 

inte tänkte på helheter utan var ”fast bakom sina gränser”. Hälso- och 

sjukvården uppfattades i jämförelse med näringslivet som uppsplittrad med en 

avsaknad av helhetsperspektiv.  

 

En tanke bakom att ställa de ”dumma” frågorna var även att de ansågs mildra 

eventuella konflikter i processteamet. Varför dessa konflikter skulle uppstå, 

vad de skulle bestå av och vilka som skulle involveras i dem fanns det 

emellertid inga tydliga svar på. Däremot så påpekade en chef att hälso- och 

sjukvården är svår att förändra och att läkare är en grupp som ogärna ställer 

sig bakom förändringar. En av de intervjuade läkarna menade att om det är 

någon grupp som är svår att få med på förändringar så är det politiker. Han 

menade vidare att hälso- och sjukvården är svår att förändra till följd av dess 

komplexitet.  

 

En annan uppgift för konsulterna var att försöka förändra tänkesättet i 

processteamet. Konsulten och sjukhuschefen beskrev att det handlade om att 

få teamet att se helheter istället för delar. Konsulterna försökte under 
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processkartläggningen visa för processteamet hur delar i processen påverkade 

utfallet av hela processen. Ett exempel som användes, och som återkommande 

refererades till i intervjuerna, var när teamet fick gissa hur lång sammanlagd 

tid i processen som en patient var i kontakt med en läkare. Gissningarna bland 

deltagarna i processteamet jämfördes med det resultat som uppmättes i 

kartläggningen. Resultatet var att patienten träffade en läkare endast någon 

promille av den totala sjukhusvistelsen. Flera i processteamet erinrade sig om 

hur överraskade de blev av detta svar. Slutsatsen var att införandet av lean var 

viktigt eftersom hälso- och sjukvården därigenom kunde förbättras.  

 

Under processkartläggningen definierades och avgränsades processen. 

Processen ansågs börja när patienten för första gången sökte för sina 

ljumskbråck. Processens slut sattes vid tidpunkten då stygnen plockades bort 

hos distriktsläkaren. Samtliga aktiviteter däremellan ingick i processen. Det 

verkar som om processteamet var eniga i sitt beslut om hur processen skulle 

avgränsas. I den fortsatta kartläggningen handlade diskussionerna främst om 

in- och utflödet i processen.  

 

I inflödet av patienter i processen uppmärksammades informations-

överföringen mellan enheter. Ibland kunde dokumentationen som följde 

patienten vara så knapphändig att det var svårt att avgöra huruvida patienten 

skulle bli föremål för operation eller inte. Processteamet efterfrågade därför 

både bättre information och rutiner för överföring av information. 

Diskussionerna i teamet kom att upptas av hälsodeklarationer, journaler, 

remisser och bokningssystem.  

 

Hälsodeklarationer innebar att patienterna själva skulle deklarera sin hälsa i 

ett formulär. Patienterna kunde göra sin deklaration hemma, i lugn och ro, och 

ta den med vid nästa besök. Hälsodeklarationen var inget nytt vid sjukhuset 

utan tillämpades redan tidigare. Dock var de unika för varje enhet vilket 

innebar att ljumskbråckspatienten behövde fylla i flera hälsodeklarationer för 
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varje enhet. Processteamet enades istället om att ta fram en standardiserad 

hälsodeklaration för hela processen. Beslutet om standardiserade hälso-

deklarationer skapade inga kontroverser i processteamet.  

 

I journalerna saknades ibland väsentlig information om patienterna. Vilken 

typ av information som det gällde kunde variera från patient till patient. Den 

främsta orsaken var att det fanns flera parallella journalsystem och att 

åtkomsten till dessa system var begränsad. Det medförde, som det står i 

processteamets minnesanteckningar, att information ibland fick ”grävas fram i 

arkivet”.  

 

Teamet presenterade en lösning för journalproblematiken. Den gick ut på att 

ha ett mer ”tillåtande journalsystem”, det vill säga ett system där enheterna 

kunde få tillgång till information utan att behöva gräva i arkivet. Därigenom 

skulle det bli möjligt för de olika enheterna att få tillgång till den information 

som bedömdes som nödvändig.  

 

Remisser uppfattades som ett annat problem i processen. Remisserna innehöll 

inte alltid den information som behövdes för att kunna fatta nödvändiga 

beslut, vilket kunde resultera i att patienterna fick undersökas på nytt. 

Ofullständiga remisser var framför allt vanligt vid övergången mellan 

distriktsmottagningar och kirurgavdelningen. Lösningen blev att införa något 

som kallades för tvingande fält vilket innebar att vissa fält måste fyllas i för att 

remissen överhuvudtaget skulle kunna gå iväg. De tvingande fälten infördes 

utan att distriktsmottagningarna involverades. De deltog som bekant inte i 

kartläggningen samtidigt som de organisatoriskt inte sorterade under 

sjukhuset.  

 

Även bokningssystemet gav upphov till diskussion under kartläggningen. I 

teamet diskuterades att ändra rutinerna för operation. Istället för att 

operationsplaneraren bokade in tid för patienten fanns det en tanke om att 
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distriktsmottagningarna själva direkt skulle kunna boka in en tid, utan att 

behöva involvera operationsplaneraren. Detta förslag var dock kontroversiellt 

och krävde en längre diskussion.  

 

Läkarna önskade ta med förslaget och stämma av det i något som kallades 

läkargruppen. Läkargruppen var läkare vid sjukhuset som regelbundet 

träffades för att diskutera aktuella frågor. Svaret från läkargruppen dröjde 

flera månader innan det presenterades för processteamet. Svaret från 

läkargruppen var att operationsplaneraren inte kunde hoppas över. Orsaken 

var att läkarna ansåg det svårt att skapa tillräckligt god framförhållning i sina 

scheman om inte operationsplaneraren involverades.  

 

Det var inte bara information om patienten till hälso- och sjukvården som 

diskuterades utan också information från hälso- och sjukvården till patienten. 

Ett problem som uppmärksammades var att patienten fick information från 

varje enhet i processen men ingen samlad sådan om hela processen. Teamet 

diskuterade möjligheterna att samla all information från samtliga inblandade 

enheter i ett och samma informationsblad. Några sjuksköterskor i 

processteamet fick i uppdrag att sammanställa informationen och presentera 

en informationsfolder för teamet. Denna skulle sedan kunna användas för att 

informera ljumskbråcks-patienterna.   

 

Utflödet ur ljumskbråcksprocessen var aktiviteterna som ägde rum efter 

operation. Den opererade patienten hamnade på uppvakningsavdelningen, 

UVA. UVA, med ett begränsat antal platser, användes också av andra patienter 

än ljumskbråckspatienter vilket innebar att UVA ibland blev fullbelagt. 

Genomströmningen av patienter på UVA blev föremål för diskussioner i 

processteamet.   

 

I teamet väcktes ett förslag om att snabbare kunna skriva ut patienter från 

UVA. De rådande rutinerna var att patienterna skrevs ut efter ett 
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utskrivningssamtal med läkare. Istället föreslogs att patienterna skulle kunna 

skrivas ut genom ett retroaktivt utskrivningssamtal, det vill säga att läkarna 

ringde upp patienterna nästkommande dag då de, de facto, redan var hemma. 

Även detta förslag önskade läkarna i teamet ta med till läkargruppen. Även 

denna gång kom läkargruppens svar att dröja. När väl svaret kom var 

läkargruppens besked att förslaget var oacceptabelt. Patienter kunde inte 

skrivas ut utan ett utskrivningssamtal vilket krävde att de träffade en läkare 

fysiskt. Förslaget äventyrade patientsäkerheten. Resultatet blev att 

utskrivningssamtalen fick fortsätta att hållas enligt tidigare rutiner. 

 

I samband med att nya rutiner för utskrivningssamtal diskuterades, men till 

följd av att läkargruppens besked dröjde och något beslut inte hade fattats, 

insåg teamet att nödvändig information om patienten inte samlades in. 

Framför allt var det uppdaterade telefonnummer till patienterna, i synnerhet 

om läkarna skulle ringa patienterna och hålla utskrivningssamtal. Rutiner 

saknades också för hur och av vem som telefonnumren skulle uppdateras. 

Sjuksköterskorna fick i uppdrag att utarbeta en ny rutin för patienternas 

telefonnummer men till följd av läkargruppens besked verkade denna 

uppdatering vara förgäves.  

 

Läkare och sjuksköterskor i processkartläggningen 
Läkarna närvarade inte alltid på inplanerade möten, påpekade konsulten. Det 

blev ett problem som försenade processkartläggningen. Om läkarna frånvarade 

och teamet fattade ett beslut så kunde detta rivas upp redan på nästföljande 

möte, då läkarna närvarade, med hänvisning till att det kunde få oönskade 

medicinska konsekvenser för patienten. Följaktligen var det svårt att driva 

kartläggningen framåt om läkarna inte närvarade.  

 

Läkarnas frånvaro hade flera orsaker. Som tidigare nämnts var läkarna inte 

anställda av sjukhuset utan av divisionerna centralt i landstinget. Det innebar 

att avdelnings- och verksamhetscheferna inte var läkarnas chefer och 
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följaktligen inte kunde beordra läkarna att närvara på inplanerade möten. Och 

eftersom divisionscheferna inte var stationerade på sjukhuset och dessutom 

saknade kunskap och kännedom om den pågående processkartläggningen 

beordrade de inte läkarna att delta. En av avdelningscheferna menade att 

kommendering av läkare ändå inte hade gjort någon skillnad och antydde att 

läkarna ändå gör som de vill. Läkarna styrde exempelvis över sina scheman 

själva och hade mycket att vinna på att överhuvudtaget inte förändra hälso- 

och sjukvården, hävdade avdelningschefen. 

 

En annan orsak var att läkarna, som en av konsulterna uttryckte det, ansågs ha 

ett gott ”förhandlingsmandat”. Förhandlingsmandatet byggde på att det var 

brist på läkare i landstinget och att läkarna var medvetna om att hälso- och 

sjukvård inte kunde bedrivas utan dem. Det innebar att de själva kunde välja 

vad de ville delta respektive inte delta på. En av läkarna hävdade emellertid att 

han deltog så ofta det gick men att det inte alltid var möjligt att gå på möten 

när patienterna var i behov av hälso- och sjukvård. Patienterna, ansåg läkaren, 

prioriterades alltid före möten i processteamet. 

 

Konsulten menade att läkarna i processteamet hamnade i en 

”gisslansituation”. Konsulten upplevde att de egentligen inte ville vara med 

men att de hamnade där ”för att det inte fanns någon annan”. De fick i sin roll 

som läkare representera hela läkarkåren men fick vid några tillfällen, som 

framgått ovan, ta med sig frågor från teamet till läkargruppen för att sedan 

företräda läkargruppens synpunkter i processteamet.  

 

Läkarna själva hade en annan beskrivning. Det fanns flera orsaker till att de 

ville vara med i processkartläggningen. För det första beskrevs det som 

naturligt att vara delaktig i ett förbättringsarbete som omfattade patienter de 

själva kom i kontakt med. För det andra påpekade de sitt genuina intresse för 

utvecklings- och förbättringsfrågor. För det tredje menade de att deras långa 

erfarenhet av hälso- och sjukvård var viktig att tillvarata i teamet.  
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Sjuksköterskorna uppvisade, för att citera konsulten, ett typiskt ”kvinnligt 

beteende” i processkartläggningen. Det innebar att de gjorde insatser utan att 

belönas för dem. Flera av de uppdrag som sjuksköterskorna tog på sig, 

exempelvis att utarbeta nya rutiner, genomfördes utanför arbetstid. Konsulten 

påpekade att flera av sjuksköterskorna i teamet hade många anställningsår på 

sjukhuset och hade sina rötter i Arvika. Sjukhuset spelade en viktig roll för 

Arvika och sjuksköterskorna engagerade sig ofta lite extra, som att ta på sig 

och utföra arbetsuppgifter utanför arbetstid.  

 

Ett handlingsprogram för ljumskbråcksprocessen 
De förslag till förbättringar som presenterades under processkartläggningen 

sammanställdes i ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet fokuserade 

främst på in- och utflödet ur processen och innehöll följande områden: 

remisser, framförhållning i läkarnas scheman, system för bokning av operation 

samt organisationen för planering och operation.  

 

Vid ett av processteamets avslutande möten gjordes en avstämning av 

handlingsprogrammet. Processteamet diskuterade då vilka punkter i 

handlingsprogrammet som genomförts respektive inte genomförts. Det visade 

sig att få av de föreslagna förbättringarna genomförts. Ett undantag var 

emellertid de tvingande fälten i remisserna. En av läkarna menade att det var 

bra att de tvingande fälten infördes men påpekade att de antagligen införts 

även utan en processkartläggning. Ett nytt system för remisser var ändå på 

gång och tanken om tvingande fält fanns långt innan lean, hävdade läkaren.  

Som tidigare påpekades ansåg läkarna att framförhållningen i 

schemaläggningen äventyrades om operationsplaneraren förbigicks. Istället 

diskuterades ett annat system som kunde kombinera framförhållning med att 

distriktsmottagningarna skulle kunna direktboka operation. Inte heller ett 

sådant system hade, när handlingsprogrammet stämdes av, införts. Orsaken 

var att det nya systemet inte ”testats på riktigt” och av okänd anledning skulle 
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det nya systemet först testas på en annan process, galloperation, innan det 

eventuellt kunde införas i ljumskbråcksprocessen.  

 

Något nytt förslag om organisation för planering och operation fanns inte 

heller vid avstämningen. En ny organisation skulle inte bara påverka 

ljumskbråcksprocessen utan också andra processer och enheter vid sjukhuset. 

Därför krävdes en diskussion mellan chefer men denna hade vid avstämningen 

inte påbörjats.  

 

Konsulternas förslag om ledning och styrning 
Förutom handlingsprogrammet presenterade även konsulterna ett förslag om 

förbättringar i processen. Att presentera ett förslag till förbättringar ingick i 

uppdraget som de tilldelades av sjukhuschefen. Konsulternas förslag handlade 

om en ny modell för ledning och styrning vid sjukhuset. Förslaget innebar att 

det skulle införas mål och mått för processen, att det skulle finnas en tydligare 

koppling mellan process och budget samt att det skulle tillsättas en 

förändringsgrupp som skulle leda det fortsatta arbetet i processen.  

 

”Det vimlade av mål och mått” vid sjukhuset, påpekade konsulten, men de 

utgjordes sällan av sådant som fångade genomförda förbättringar i processen. 

Ett införande av processmått och processmål skulle få flera konsekvenser. För 

det första skulle fokus förflyttas från vad som hände i de olika delarna till vad 

som hände med patienten i processen. Det skulle i sin tur leda till att det 

uppstod ett helhetstänk runt patienten. För det andra skulle processmått och 

processmål medföra att ledningen fick, vad konsulten kallade, ”management 

information”. Det var information utifrån vilken ledningen skulle kunna fatta 

beslut som förbättrade processen.  

 

Även en tydligare koppling mellan budget och process efterlystes i 

konsulternas förslag. Hur denna koppling skulle se ut specificerades inte men 

tanken var att förbättringar i processen skulle märkas av genom att det blev 
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enklare att hålla budget. Förslaget innebar dock inte att ersätta enheternas 

budget med en processbudget, det vill säga en gemensam budget för 

ljumskbråcksprocessen.  

 

Införandet av en förbättringsgrupp var ett annat område i konsulternas 

förslag. Förbättringsgruppen föreslogs få i uppgift att ta vid där teamet slutade 

sin kartläggning och utifrån denna fortsätta införandet. Förbättringsgruppen 

gavs dessutom ett bredare uppdrag och det vara att sprida lean till hela 

sjukhuset.  

 

Det var inte alla delar i konsulternas förslag som gillades. Läkarna 

protesterade mot att införa nya mått och mål och menade att knivtiden var det 

viktigaste måttet. Knivtiden var den tid som varje kirurg tillbringade under 

operation. Konsulten menade att knivtid ”var heligt” för läkarna och samtidigt 

”individuellt och tillbakablickande”. Knivtid var därför inte ett bra processmått 

för förbättringar. En läkare menade att processmått och processmål kanske 

fungerar i bilindustrin men knappast i hälso- och sjukvården med 

förevändning att ”patienter inte är bilar”. Istället var det viktigaste måttet, 

enligt samme läkare, hur det gick för den enskilde patienten.  

 

Att koppla ihop budget med process skulle även det visa sig vara svårt. 

Sjukhuschefen påpekade att landstingsledningen samtidigt som konsulternas 

förslag presenterades, aviserade både sparbeting och organisationsöversyn. 

Det skapade ”oro i organisationen” och sjukhuschefen önskade ”bespara” 

personalen omfattande förändringar. Samtidigt menade sjukhuschefen att hon 

var osäker på om förslaget överhuvudtaget var bra. Det riskerade att skapa 

konflikter mellan olika chefer vid sjukhuset.  

 

Konsulten hävdade att förslaget om ledning och styrning hämtade inspiration 

från processkartläggningen och de jämförelser som konsulten gjorde mellan 

hälso- och sjukvården och näringslivet. Framför allt innehöll förslaget kritik 
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mot hur det såg ut vid sjukhuset. Exempelvis påpekade konsulten att 

ledningen hade svårt att nå ut med sin styrning. Vad som var styrning var inte 

känt på sjukhuset och ”styrningen fyllde inte funktionen att vara styrande”. 

Konsulten påpekade att läkarna hade sin egen styrning, dels genom att läkarna 

utgjorde en stark profession och dels genom att de var anställda av 

divisionerna och inte av sjukhuset. Det gav dem utrymme att styra sig själva 

utan att ledningen ”vågade göra något”.  

 

Införandet av en förbättringsgrupp var det enda i konsulternas förslag som 

vann stöd i processteamet. Sjukhuschefen beslutade att tillsätta en 

förbättringsgrupp så fort processkartläggningen var avslutad. Denna skulle 

sammanträda, som det heter i minnesanteckningarna, ”två gånger per termin”. 

 

Förbättringsgrupp och spridning av lean 
Förbättringsgruppen ersatte processteamet. Gruppen bemannades av 

sjukhuschefen, några verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare samt en av 

konsulterna och fick i uppdrag att genomföra de förbättringar som 

identifierades i handlingsprogrammet.  

 

Ett annat av förbättringsgruppens uppdrag blev att sprida lean vid sjukhuset. 

Det fanns flera orsaker till att lean nu skulle införas på hela sjukhuset. För det 

första kunde inte ljumskbråcksprocessen avgränsas från andra processer vid 

sjukhuset. Ljumskbråckspatienternas väg genom hälso- och sjukvården 

tangerade och korsade andra patientgruppers väg, exempelvis på UVA. Lean 

kunde därför inte begränsas till endast en process utan måste omfatta hela 

sjukhuset vilket var en förutsättning för att skapa ett helhetsperspektiv. För det 

andra, vilket var ett argument som konsulten framförde, handlade lean om att 

införa en organisationskultur med ständiga förbättringar i centrum. Konsulten 

menade att det inte går att ändra en kultur i delar av en organisation utan hela 

organisationen måste omfattas. I slutändan behövde kulturen i hela 

landstinget förändras. För det tredje fanns det en uppfattning i 
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förbättringsgruppen om att processkartläggningen var framgångsrik. 

Framgången bestod i att representanter från olika avdelningar i processen 

började kommunicera med varandra, att kötider och avbokningar inför 

operation verkade minska. Det var emellertid oklart om detta berodde på lean 

eller något annat. En chef påpekade att det blev lättare att ta kontakt med 

andra chefer efter processkartläggningen och att detta var en förutsättning för 

en bättre kvalitet.  

 

Bilden av den framgångsrika ljumskbråcksprocessen stod inte oemotsagd. 

Konsulten kände sig överraskad över att så lite hände och hade större 

förväntningar, speciellt när sjukhuschefen var så involverad i införandet. En 

läkare hävdade att kommunikation mellan chefer säkert var bra men att den 

viktigaste kommunikationen ändå var den mellan patient och läkare och den 

fanns långt innan lean infördes.  

 

I förbättringsgruppen påbörjades arbetet med att sprida lean vid sjukhuset. 

Cheferna i förbättringsgruppen fick i uppdrag att på arbetsplatsmöten 

informera medarbetare om lean. Uppdraget till cheferna stötte på svårigheter. 

Efter någon månad återkom flera chefer och berättade att personalen inte hade 

informerats. Den främsta orsaken var att cheferna inte hunnit med för att 

andra, viktigare frågor kommit emellan och att tiden inte fanns. Vilka dessa 

viktigare frågor var är oklart men flera chefer menade att det var frågor som 

krävde en omedelbar lösning. Några andra chefer uppgav en annan orsak. Det 

var att de upplevde att de saknade tillräckliga kunskaper om lean för att kunna 

informera personalen. En chef påpekade att personalen själv måste uppleva 

lean för att förstå vad det egentligen handlar om. Därför upplevde hon det som 

omöjligt att på ett bra sätt kunna informera om lean.  

 

Att cheferna upplevde att de saknade tillräckliga kunskaper om lean medförde 

att sjukhuschefen gav konsulten i uppdrag att hålla utbildning i lean. Samtliga 

chefer vid sjukhuset bjöds in till denna utbildning, som beskrevs som 
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uppskattad. En del i utbildningen var att spela lean-spel. Lean-spelet syftade 

till att skapa förståelse för processer och hur processer kunde effektiviseras. 

Lean-spelet genomfördes med hjälp av Lego.  

 

Ett annat sätt att sprida och öka kunskapen om lean var att låta en av 

chefsdagarna vid sjukhuset handla om lean. Chefsdagarna var de 

kompetensutvecklingsdagar som hölls för samtliga chefer vid sjukhuset. 

Sjukhuschefen beslutade att förutom cheferna vid sjukhuset också bjuda in 

landstingsledningen, i synnerhet landstingsdirektören, till dessa dagar. En 

tanke med detta var, enligt sjukhuschefen, att visa ”framgångarna” i 

ljumskbråcksprocessen och informera om planerna att införa lean vid hela 

sjukhuset. Sjukhuschefen hoppades att detta kunde leda till att 

landstingsledningen sköt till ekonomiska resurser för att intensifiera 

införandet vid sjukhuset.  

 

I flera intervjuer beskrevs landstingsdirektörens besök under chefsdagarna 

som lyckat. Landstingsdirektören blev imponerad av vad han såg, både av det 

arbete som utfördes i ljumskbråcksprocessen och av ett studiebesök på Volvo. 

Av studiebesöket imponerades landstingsdirektören av den effektivitet som 

kunde uppnås genom att införa lean. Landstingsdirektören såg möjligheter att 

med hjälp av lean kunna minska kostnaderna i landstinget.  

 

Epilog 
Chefsdagarna 2008 blev, som nästa kapitel visar, startskottet för att införa 

lean i hela landstinget. Det fortsatta införandet av lean på Sjukhuset i Arvika 

beskrevs i flera intervjuer som ”turbulent”. I intervjuerna lyftes två orsaker 

fram till turbulensen, dels den höga personalomsättningen och dels 

organisationsförändringar.  

 

Personalomsättningen påverkade införandet. En av de chefer som slutade var 

sjukhuschefen. Den tillträdande sjukhuschefen hade en annan inställning till 
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förbättringsgruppen än sin föregångare och hävdade att förändringsarbete inte 

är något som bedrivs i en enskild grupp utan ska genomsyra hela sjukhuset. 

Förbättringsgruppen avskaffades och dess uppgifter lades direkt under 

sjukhuschefens ledningsgrupp. En verksamhetsutvecklare menade att följden 

blev att lean diskuterades allt mindre och därigenom fick en låg prioritet på 

sjukhuset. När förbättringsgruppen avskaffades förlorade konsulten sitt 

uppdrag i landstinget.  

 

Flera chefer i processteamet lämnade sina tjänster. De nytillträdda cheferna 

saknade vanligtvis kunskap om lean. Av de läkare och sjuksköterskor som 

ingick i teamet fick merparten nya anställningar utanför sjukhuset. Bland 

läkarna beskrevs sjukhuset som för litet och kunde betraktas som en 

språngbräda för att göra karriär vid ett annat sjukhus. Flera av 

sjuksköterskorna som deltog i processen gick under perioden i pension 

alternativt lämnade sina anställningar för högre betalda sådana i Norge. Den 

höga personalomsättningen medförde att merparten av processteamet 2015 

inte längre fanns kvar. Konsultens förklaring till den höga 

personalomsättningen var att det är kännetecknande för organisationer där 

ambitionerna är höga men ingenting händer.  

 

Organisationsförändringar beskrevs som en annan orsak till att införandet vid 

sjukhuset stannade av. När ljumskbråcksprocessen initierades hade sjukhuset 

status som en egen division. År 2015 var det istället organisatoriskt inordnat 

under andra divisioner i landstinget. Flera chefer menade att detta tog kraft 

från införandet. En chef hävdade exempelvis att hon inte ens hade en budget 

att förhålla sig till fastän att det hade gått fem månader in på det nya 

budgetåret. Lean fick en låg prioritet. Flera chefer poängterade dessutom att 

de inte längre använde begreppet lean. Lean var som alla andra förändringar, 

menade en chef, något som kom och gick och förmodligen redan hade 

passerat. Samma chef uttalade sig dessutom kritiskt till förbättringstavlorna 

(förbättringstavlorna redogörs mer utförligt för i nästa episod): ”post-it-
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lapparna på lean-tavlorna föll ned och ingen brydde sig längre om att sätta upp 

dem”. På sjukhuset kunde det också hända att förbättringstavlorna, som kallas 

lean-tavlor i citatet ovan, användes som vanliga anslagstavlor.  
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Det strategiska införandet 
 
 
 
År 2010 tillträdde en ny landstingsdirektör. Det var den tidigare hälso- och 

sjukvårdschefen som tog sig an uppdraget. Han beskrevs i förhållande till sin 

föregångare som yngre, mer framtidsorienterad, mål- och resultatinriktad med 

en annan syn på lean. Lean var i första hand inte ett sätt att minska 

kostnaderna, ett besparingsprogram, utan ett sätt att förflytta fokus från 

ekonomi till kvalitet vilket skulle ske genom att ta tillvara medarbetarkraften i 

organisationen. 

 

Landstingsdirektören gick tillbaka till mitten av 1990-talet för att förklara 

varför det var viktigt att förflytta fokus från ekonomi till kvalitet. Då pågick ett 

intensivt förändringsarbete i landstinget som syftade till att förbättra 

landstingets ekonomi och skapa nöjdare medarbetare och patienter. 

Förändringsarbetet innebar en processorientering av landstinget men det gick 

inte som dåvarande landstingsledningen hade tänkt sig. Förändringar 

förankrades inte tillräckligt väl i organisationen samtidigt som lokalpressen 

uppdagade några händelser som blev till offentliga skandaler. Delar av 

landstingsledningen avgick och den påbörjade processorienteringen stannade 

av och lades på is, händelser som beskrivs utförligare i Skåléns (2002) studie.  

 

Den misslyckade processorienteringen sammanföll därtill med stora 

underskott i landstingets ekonomi. Landstingsdirektören karakteriserade 

slutet av 1990-talet som landstingets ”mentala kollaps” och påpekade att 

process och processorientering i det närmaste blev skällsord i organisationen:  

 

Process var nästan omöjligt att använda och jag har ett exempel från när jag 
jobbade med röntgen 2003. Då föreslog jag att vi skulle börja titta på processer 
och då sa en medarbetare att det där gjorde vi för fem år sedan och det ska vi 
aldrig göra igen. (Landstingsdirektören) 
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Den så kallade mentala kollapsen satte sina spår. Flera chefer, som inte ens var 

anställda i landstinget när händelserna ägde rum, refererade till dem i 

intervjuer. En synpunkt var att landstingsledningen dock lärde sig av den 

mentala kollapsen. Landstingsdirektören menade att ledningen hade ”en 

uppfattning om vad som gick fel den gången när processer skulle införas”. 

Uppfattningen var att förändringar inte kan genomföras utan att de är 

tillräckligt väl förankrade i organisationen.  

 

Ett annat spår av den mentala kollapsen var att landstinget, åtminstone på en 

strategisk nivå, sysselsatte sig med andra frågor än hälso- och sjukvård, 

exempelvis ansökte landstinget att få ingå avtal med kommunakuten.  

 

Det gällde att hålla i pengar, att få pengar från staten för att få detta 
överhuvudtaget att gå runt. Så ekonomi och styrning var det vi sysslade med. 
Parallellt med detta gjordes en del stora strukturförändringar men syftet var 
framför allt att få ned kostnaden. Det gjorde att vi blev en organisation som 
nästan bara pratade pengar. (Landstingsdirektören) 

 

En av de stora utmaningarna för den nya landstingsdirektören blev, som 

nämndes tidigare, att flytta fokus från ekonomi till hälso- och sjukvårdens 

kvalitet. En första metod var att införa så kallade balanserade styrkort, vilket 

kan beskrivas som styrning i olika dimensioner, vanligtvis fyra. Att införa 

balanserade styrkort syftade till att få in andra perspektiv, medborgar-, 

verksamhets- och medarbetarperspektiv, i verksamheten än enbart 

ekonomiska. En av stabscheferna berättade hur styrkortet i det närmaste 

”smögs” in i organisationen 2010: 

  

Det första året började vi redovisa vad landstinget hade uppnått utifrån de fyra 
perspektiven i styrkortet. Vi vågade inte berätta för någon att vi försökte smyga 
in det balanserade styrkortet eftersom organisationen inte var mottaglig för 
nyheter. Ingen protesterade så vi gjorde samma sak nästa år. Det var först då vi 
vågade berätta att vi infört balanserade styrkort. (Stabschef) 

 

Även om de negativa reaktionerna vid införandet av styrkortet uteblev så löste 

det inte problemet, menade landstingsdirektören. Det skapades ingen balans 
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mellan de olika perspektiven i styrkortet utan fokus förblev på ekonomi och 

därmed också på de ekonomiska medel som saknades i landstinget.  

 

Landstingsdirektören uttryckte sig på följande sätt: 

 

Vi kände trots detta [införandet av balanserade styrkort] att vi fortfarande var 
djupt kvar inom ekonomistyrning och vi sökte andra vägar för att öka kvaliteten 
inom hälso- och sjukvården. Man kan bara inte räkna pengar när man ska hålla 
i pengar utan också bli bra på det som vi gör. Vi anslöt oss till något som SKL 
[Sveriges Kommuner och Landsting] drev som kallades strategier för 
effektivisering som innehöll ett antal olika verktyg eller områden som man 
skulle ha grepp om för att få allt bättre effektivitet. Vi famlade lite om detta och 
vi hade flera konferenser där vi pratade om det och cheferna bidrog med sin 
kunskap och vi ledningsmässigt. Vi ville något annat. Vi vill kunskapsstyrning 
och vi vill kvalitet men vi är kvar i ekonomistyrning och i det sökandet var det 
flera chefer som var ute på olika ställen, inte bara jag utan även andra i min 
närhet, och det där som du pratar om (…) det finns på andra ställen. 
(Landstingsdirektören) 

 

”Det där” som landstingsdirektören pratade om och som fanns på andra 

ställen var lean. Det viktiga var emellertid att lean inte framställdes som ett 

sätt att spara pengar. Det var en uppfattning som landstingsdirektören delade 

med sjukhuschefen i Arvika och en uppfattning som skiljde den nya 

landstingsdirektören från företrädaren, som såg lean som ett 

besparingsprogram.  

 

Nationell lean-satsning och charmig konsult 
”Det där” som landstingsdirektören pratade om fanns inte bara i ljumsk-

bråcksprocessen utan också på andra ställen. År 2009 inledde Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Trygghetsfonden en 

satsning på verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Satsningen döptes 

till Verksamhetslyftet medan en motsvarande satsning inom näringslivet fick 

namnet Produktionslyftet.  

 

Flera chefer i landstingsledningen, landstingsdirektören, divisions- och 

stabschefer, deltog i konferenser och utbildningar som anordnades av 
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Verksamhetslyftet. Den verksamhetsutveckling som Verksamhetslyftet lyfte 

fram och föreslog var lean. En av de personer som gjorde stort intryck på 

landstingsledningen var en tidigare läkare och strategichef vid Skånes 

Universitetssjukhus (SUS). I sin roll som strategichef införde han lean vid 

sjukhuset i Lund och anlitades återkommande av Verksamhetslyftet i egenskap 

av konsult för att sprida erfarenheterna från att införa lean. 

 

Konsulten beskrevs uteslutande som välutbildad och charmig av de 

intervjuade. Vid en lean-konferens, som presenteras mer utförligt nedan, var 

konsulten ett av dragplåstren. Konferenciern presenterade konsulten som 

välutbildad och nämnde att konsulten först skaffade sig en examen som 

civilingenjör men upplevde att något fattades. Då skaffade han sig en examen 

som civilekonom men känslan att något fattades kvarstod. Då läste han in en 

läkarexamen. Flera av de intervjuade påtalade att konsulten med sin bakgrund 

som läkare och ekonom förstod sig på och kunde kommunicera både med 

läkarkåren och landstingsledningen. Det uppfattades som en skillnad mot 

tidigare anlitade konsulter som sällan var medicinskt utbildade och saknade 

erfarenhet från hälso- och sjukvården.  

 

Konsulten beskrevs också som charmig. Det kunde ta sig uttryck i att han 

pratade i form av metaforer. Lean liknades exempelvis vid ett hus. Ingen är 

mot bra hus men det kan vara svårt att bygga bra hus. Konsultens charm 

medförde att flera chefer intresserade sig för lean och övertygades om att lean 

var användbart inom hälso- och sjukvården.  

 

Konsulten hävdade själv att den bild han försökte skapa var att lean i grund 

och botten handlade om respekt för människan. Erfarenheterna från Toyota 

visade att lean inte kan införas över en natt. I Toyotas fall handlade det snarare 

om decennier och införandet upphörde heller aldrig eftersom lean är ett 

ständigt pågående arbete. Konsulten var övertygad om att respekt för 



91 

individen i slutändan skulle resultera i bättre kvalitet och mindre slöseri, 

exempelvis i form av kortade väntetider.  

Lean – ett program med flera möjligheter 
Uppfattningarna om varför lean skulle införas i landstinget var många. 

Sjukhuschefen i Arvika ansåg, som påpekades i föregående kapitel, att det var 

ett program som kunde bidra till helhetsperspektiv och i slutändan rädda 

sjukhuset från nedläggelse.  

 

Landstingsdirektören menade att lean, som tidigare nämndes, kunde bidra till 

ett ”förflyttat fokus” genom att ta tillvara ”medarbetakraften”. Landstings-

direktörens erfarenheter, först som läkare och sedan chef, var att medarbetare 

oftast hade goda förslag till förbättringar.  Sällan realiserades dessa förslag 

utan de ”rann ut i sanden”. Lean skulle ge medarbetarna ett verktyg för 

förbättrings- och förändringsarbete. Därigenom skulle förändringar och 

förbättringar komma till stånd där de gjorde störst nytta. Vis av den mentala 

kollapsen menade landstingsdirektören att förbättringsarbetet då skulle växa 

fram underifrån. Enligt landstingsdirektören var medarbetarkraften ett uttryck 

för respekt för individen.  

 

Verksamhetslyftets mål var att utbilda ett så stort antal anställda som möjligt i 

landstinget. Det var en förutsättning för att nå Verksamhetslyftets mål som var 

att ”minska slöseriet i den offentliga sektorn”. Slöseri definierade 

Verksamhetslyftet som de aktiviteter som inte skapade värde, exempelvis köer 

i hälso- och sjukvården.  

 

Flera divisions- och stabschefer hävdade att lean skulle bidra till att förbättra 

patientens resa genom hälso- och sjukvården. En divisionschef menade att 

lean kunde hjälpa till att motverka och bryta ned ”stuprör” och syftade då på 

hur olika gränser i hälso- sjukvården kunde försvåra patientresan. En 

smidigare patientresa kunde också resultera i en höjd patientsäkerhet. En 

annan divisionschef poängterade att en ökad kvalitet var det viktigaste och att 
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kvalitet är något som är förknippat med lean och Toyota. Divisionschefen 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det känns genomarbetat och det känns ändå som ett tänkande och inte en slags 
verktygslåda som någon inhyrd konsult kan tänkas ställa på bordet för sådant 
har man ju varit med om några gånger. Och det blev oftast ganska platt. Jag 
tycker att lean grundar sig på något som känns bra. Om det har något att göra 
med att det kommer från österlandet? (Divisionschef) 

 

Ytterligare en uppfattning var att lean kunde möta de krav som politikerna 

ställde. Politikerna önskade god kvalitet till låga kostnader. Ett sätt att bedriva 

en effektiv hälso- och sjukvård kunde vara att använda sig av lean. Eller som 

en divisionschef yttrade: 

 

Vi pratar lean i förhållande till produktion och till hur vi gör för att få patienten 
snabbare genom vår verksamhet. Hur gör vi för att ställa om och tillmötesgå de 
krav som ställs från politikens sida och de krav som ekonomin ställer? Vi har ju 
krav att vi ska erbjuda bra vård men inte överskrida budget. (Divisionschef) 

 

Lean ansågs vidare vara ett sätt att skapa en förbättringskultur i landstinget. 

Genom att förändra kulturen till en strävan att hela tiden bli bättre kunde 

problem lösas i landstinget. Lean betraktades därmed som ett slags 

universalmedel, bara det infördes så kunde det också lösa problem. En 

divisionschef uttryckte det på följande sätt: 

 

Jag tror att det var tänkt att vi skulle få en bättre verksamhet mer generellt så. 
Det var inte så att vi sett ut fem olika problem som det (lean) skulle lösa. Det 
var väl mer att vi tror att vi ständigt måste förbättra. (Divisionschef) 

 

Lean var också ett sätt att ge en nystart till förändringsarbetet i landstinget. De 

senaste åren hade en rad olika program, som QUL och Lots, introducerats. De 

hade avlöst varandra, ”kommit och gått” som flera i landstingsledningen 

uttryckte saken. Genom att samla olika idéer om förbättring i landstinget 

under ett nytt namn, lean, fanns, enligt flera intervjuade, förutsättningar att ge 

förändringsarbetet en nystart. En divisionschef gjorde följande beskrivning: 

 



93 

Jag tror att hälso- och sjukvård inte fungerar utan förbättringar men lean är ju 
mer ett koncept med hela paketet och det var kanske det som tilltalade oss än 
att det skulle vara PDSA-cykeln ena året, bättre flyt andra och så vidare. Lean 
bygger ju också på PDSA-cykeln och är mer ett täcke och det var väl det som 
tilltalade oss. Det var så jag upplevde det. (Divisionschef) 

 

Konsulten menade att det är vanligt att det finns flera orsaker till att lean 

införs. ”Lean löser många problem vilket är en av fördelarna”. Konsulten 

liknade lean vid ett träd. Medan den införande organisationen bestämde sig för 

vad ett vackert träd var så gav konsulten verktygen och principerna för att 

skapa det vackra trädet.  

 

Lean-landstinget 
Sjukhuschefen använde begreppet ”revirtänkande” för att beskriva hur enstaka 

chefer i landstingsledningen resonerade. Resonemanget gick ut på att 

landstingsledningen inte kunde skjuta till ekonomiska resurser för att införa 

lean vid Sjukhuset i Arvika om inte motsvarande satsning gjordes vid 

Centralsjukhuset i Karlstad. Enligt landstingsdirektören var emellertid 

landstingsledningen redo att fatta ett större beslut än så. Landstinget skulle, 

som landstingsdirektören uttryckte det, bli ett ”lean-landsting”. 

 

Jag hade möjligheten att höra konsulten prata om detta när han beskrev lean ur 
sitt perspektiv och jag började känna att det här funkar, det här kan fungera i 
landstinget med. Och vis av skadan att tidigare försöka genomdriva top-down 
förändring så var jag lite avvaktande och ställde frågor – är ni beredda att gå 
den här vägen, är ni beredda att köra så här och vi kom till en konferens för 
cheferna där de sa att nu får ni sluta prata om detta och börja agera. Nu har vi 
dem med oss, i vissa stycken framför oss, och det fanns nog en strategi i detta 
att inte springa för snabbt utan känna efter om detta kunde bära. 
(Landstingsdirektören) 

 

Enligt landstingsdirektören fanns nu en möjlighet att ”trycka på startknappen” 

för att göra hela landstinget till ett lean-landsting. Och det fanns, som citatet 

på nästa visar, goda skäl för en sådan satsning. För det första att tidigare 

förändringsprogram, som QUL och Lots, uppfattades som fläckvisa arbeten, 

det vill säga att de var begränsade förbättringsarbeten i enheter medan lean 
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skulle genomsyra hela organisationen. För det andra att patientens resa 

vanligtvis sträckte sig genom flera enheter. Genom ett beslut i 

landstingsledningen blev lean landstingets verksamhetsstrategi.  

 

Vi tänker så här att det fläckvisa arbetet har vi gjort ganska många år och varit 
duktiga på men vi har saknat en sammanhållande strategi och något som gör att 
de här öarna med fläckvis effektivitet hänger ihop. Och att vi valt 
landstingsövergripande beror på att våra chefer och medarbetare ställt sig 
frågan vad det är landstinget vill att vi ska göra? Vad kommer landstinget att 
stötta men också att de allra flesta processer, som en patient är involverad i, 
inte bara är en del i en organisation utan en patient ska kunna röra sig oavsett 
organisatoriska gränser och eftersom det är flödet vi pratar om så måste fler 
engageras än enstaka sjukhus eller medarbetare. Sen är vi också organisation 
som kännetecknas av länsövergripande arbete, vi tänker inte de tre sjukhusen 
som isolerade eller vårdcentraler isolerade utan vi tänker flöden mellan 
enheterna, mer eller mindre framgångsrikt. Ibland tänker vi baklänges och 
ekonomistyrningen tenderar att isolera arbetet med just organisationer som vi 
styr ekonomiskt. (Landstingsdirektören) 

 

Chefsutbildningar 
Ett steg i att skapa lean-landstinget var att öka kunskapen om lean bland 

cheferna. Landstinget ansökte och beviljades att delta i den nationella satsning 

som Verksamhetslyftet utlyste. Verksamhetslyftets lean-program innebar att 

landstingets samtliga, cirka 400 chefer, utbildades i lean. Uppdraget att hålla i 

utbildningen gick till den tidigare läkaren och strategichefen vid SUS som nu 

var verksam vid en konsultbyrå med inriktning ”management och lean i hälso- 

och sjukvården”. Dessa händelser beskrev en divisionschef på följande sätt:  

 

Vi har ju ett beslut i landstinget att vi ska jobba med lean som en modell för 
ständiga förbättringar och utveckling, värdeskapande, hindra slöseri och så 
vidare, och därigenom fattade vi ett beslut om att alla chefer skulle börja med 
den här grundutbildningen för att få en förståelse och sedan den lite bredare 
utbildningen för att kunna arbeta med lean. (Divisionschef) 

 

Det verkade emellertid som om det fanns olika åsikter om hur införandet 

skulle genomföras. En divisionschef hade istället en idé om att utbilda lean-

team som i sin tur skulle införa lean i organisationen. Divisionschefen 

argumenterade enligt citatet på nästa sida på följande sätt: 
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Det är väl så att ska du ha en strategi genomgripande för landstinget så måste 
du börja på chefsnivå för annars blir det ingen rulle på det. För lean är ju hela 
vägen uppifrån och ned om jag förstått det rätt. Det var nog så men sen varför 
det valdes i landstinget att göra just den utbildningssatsningen på de högsta 
cheferna först och sen andra chefer beror nog på att det var mycket de 
rekommendationer vi fick. Jag vet att konsulten talade sig väldigt varm för 
detta. När vi började den här breddutbildningen så hade ju jag gärna sett att vi 
inte bara hade cheferna i första linjen utan även lite mer kompletta team så att 
det hade blivit lättare att driva. Det är inte alltid så lätt för den första linjens 
chefer att driva ett bra lean-projekt där man behöver kompetenser som man 
inte är själv chef för. Så länge man håller sig bara inom sin lilla cell men ska 
man vara lite gränsöverskridande då är det ju bra om åtminstone 
nyckelpersoner finns i teamet för utbildning. Det talade jag för redan då men 
det är ju en fråga vad mycket vi kan göra också på en gång. Men då valde vi att 
det var viktigare att låta alla chefer gå. (Divisionschef) 

 

Även konsulten erinrade sig om att det fanns olika åsikter om vilket vägval 

landstinget skulle ta och ogillade divisionschefens förslag. Konsulten var 

istället fast besluten om att samtliga chefer i landstinget skulle utbildas:  

 

Då betonade jag mycket noga att man inte kan träna en jättekader av lean-
handledare utan att detta måste ske längs den existerande chefslinjen och det 
tror jag landstingsdirektören tog till sig vad jag förstod och kunde nog ändra 
den ursprungliga inriktningen och betona mer träning i chefslinjen. 
(Konsulten) 

 

Konsulten betonade även att lean handlar om ett förändrat tänkesätt, ett 

helhetsperspektiv på patienten, och att det därför var viktigt att utbilda chefer 

eftersom dessa skulle vara de främsta företrädarna för detta tänkesätt.  

 

Det var emellertid inte bara samtliga chefer som bjöds in till utbildning. En 

inbjudan skickades också till politikerna i landstingsstyrelsen. Inbjudan 

föranleddes av att den styrande alliansen själva föreslog att de skulle medverka 

på utbildningen. Till en början var intresset inte så stort.  

 

Jag hade nog inte tid den där torsdagen då det var men någonstans under 
resans gång så började jag gilla tänket och sättet att angripa problem på. 
(Landstingsråd) 
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Ett av oppositionsråden hävdade att politikerna i den styrande alliansen 

uppfattade lean som något revolutionerande. Själv påpekade hon emellertid att 

förändringsprogram som lean kommer och går men att lean ändå fascinerade.  

 

Vi fick erbjudande om att gå en sådan här introduktionsdag för att få in 
kunskapen om vad det här handlar om så jag har varit med på en sådan och 
byggt lego. Det var väldigt fascinerande måste jag säga. (Oppositionsråd).  

 
Med att bygga lego syftade oppositionsrådet på det lego-spel som konsulten 

använde sig av för att illustrera flöden och flödeseffektivitet i en process. 

Legospel var ett exempel på hur lean kunde visualiseras.  

Visualisering  
Visualiseringar var vanligt förekommande i chefernas lean-utbildning. Den 

visualisering som flest chefer hänvisade till var lean-spelet som spelades med 

hjälp av Lego. Lean-spelet syftar till att visa fördelarna med processer och hur 

flödet i dessa processer kan effektiviseras. En viss Lego-figur byggs genom 

olika moment i vilka Lego-klossar sätts ihop. Processen har därmed en början 

och ett slut och det är upp till deltagarna att skapa ett effektivt flöde genom att 

jämna ut och ständigt förbättra det.  

 

Konsulten menade att cheferna till en början var lite avvaktande eftersom de 

inte förväntade sig att bygga Lego på sin kompetensutvecklingstid. Spelet 

resulterade dock i många så kallade aha-upplevelser som kunde omsättas till 

hälso- och sjukvården. Framför allt, underströk konsulten, lärde sig cheferna 

att små förändringar och förbättringar kan ge smidigare processer. 

Ambitionen från såväl landstingsdirektörens och konsultens sida var att 

samtliga chefer skulle spela lean-spel.  

 

Lean som besparing? 
Under den pågående chefsutbildningen hösten 2011 gavs nytt bränsle till 

frågan om lean var ett sätt att spara pengar eller inte. Bakgrunden var att den 

styrande alliansen beslutade att höja landstingsskatten med 45 öre. I 
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lokalpressen beskrevs skattehöjningen som kraftig och väl tilltagen. En 

uppfattning var att alliansen tog i några ören extra för att kunna genomföra 

omställningar och i ett senare skede, framåt valet, kunna minska kostnaderna 

och sänka skatten. Ekonomichefen menade att dessa omställningar handlade 

om att ”ta puckelkostnader”.  

 

Budskapet från landstingsledningen var dock tydligt. Lean var inte ett sätt att 

spara pengar. En divisionschef menade att lean i slutändan säkert skulle spara 

pengar men att det var ”förbjudet” att framställa lean som ett 

besparingsprogram. Om lean framställdes som ett sätt att minska kostnader 

skulle det bli omöjligt att i framtiden genomföra förändringar då personalen 

sannolikt skulle protestera högljutt.  

 

En annan divisionschef representerade en annan uppfattning. På frågan om 

lean var till för att spara pengar blev svaret både ja och nej och divisionschefen 

exemplifierade genom en berättelse om tio medarbetare. 

 

Både ja och nej. Här har vi ett bekymmer vet jag för det blir lätt dubbla 
budskap. För vi säger å ena sidan att vi inte ska använda lean-filosofin för att 
spara pengar, vi ska inte klara oss med tio procent lägre bemanning genom att 
jobba lean och sen sparka ut den tionde. För då förstår vi ju att det gör man ju 
bara en gång. Däremot så är det så att vi tänker in ett processarbete med lean-
förtecken som metod för att få ut mer vård för pengarna. Så ja och nej, kan man 
väl säga. Men jag kan tycka att vi farit med lite dubbla budskap sedan vi började 
prata om det här för vi ibland började vi räkna hem pengar från detta samtidigt 
som vi sa att vi inte ska reducera bemanning, åtminstone inte avskeda, 
möjligtvis inte återanställa lika mycket. Vi ska inte kunna avsätta den där tionde 
personen som inte behövs, den ska vi kunna använda som 
verksamhetsutvecklare. Och i nästa steg har vi blivit ännu mer effektiva med 
ännu bättre flöden och då kanske det finns någon person där borta som inte 
behöver ersättas, så det är klart vi tänker in pengar, det gör vi ju. Men vi tänker 
också pengar som kvalitetshöjning. Får vi bättre flöden och bättre kontroll på 
våra vårdprocesser så leder det till en bättre vårdkvalitet, mindre vårdskador 
och därmed en ekonomisk effekt i slutändan. Så tänker åtminstone jag. 
(Divisionschef) 
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Berättelsen om enheten med de tio medarbetarna återkom i flera intervjuer 

och samtliga refererade konsulten som ursprungskällan. Konsulten själv hade 

en annan uppfattning:  

 

Det är den typen av metaforer som är så naturliga att de uppstår på flera ställen. 
(Konsulten) 

 
I samband med skattehöjningen gjorde landstingsledningen klart för 

arbetstagarorganisationerna att personal inte skulle sägas som en följd av lean. 

Däremot kunde effektiviseringarna resultera i att exempelvis pensions-

avgångar inte ersattes med ny personal. Det kunde, menade personalchefen, i 

slutändan ge besparingar.  

 

Åsikterna gick dock isär. En divisionschef menade att det inte alls var möjligt 

att hålla igen nyanställningarna vid pensionsavgångar. Hon hänvisade åter till 

berättelsen om enheten med de tio medarbetarna: 

 

Kruxet är att som landstingsutvecklingen varit så har vi redan tagit bort nio och 
åtta. Vinsten kanske är att de slipper springa som ekorrar. Lean är inte att spara 
pengar utan att stå ut med att vi har så lite pengar som vi har. Den inställningen 
måste vi ha för varför göra en förändring när du kan bli av med jobbet. Kruxet 
är att vi på något sätt så måste vi klara av att producera det vi faktiskt vill inom 
den kostymen. (Divisionschef) 

 

Informationsenheten 
I samband med skattehöjningen engagerades också informationsenheten i 

införandet. Stabschefen för informationsenheten, som ingick i 

landstingsledningen, fick i uppdrag att marknadsföra lean. Stabschefen 

presenterade informationsenheten på följande sätt:  

 

Jag sitter ju i landstingsdirektörens ledningsgrupp och min avdelning har ju 
hand om allt, att marknadsföra lean i landstinget. Mina medarbetare skriver 
mycket om lean i chefsbrev och personaltidningar. Vi hade ett temanummer 
nyss om lean. Däremot har vi inget eget lean-projekt på min avdelning. [Vi] 
hjälper avdelningar och verksamheter med ett lean-kommunikativt tänkande. 
(Stabschef) 
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Uppdraget att marknadsföra lean kom i anslutning till skattehöjningen. Det 

skedde framför allt i de två tidningar som utges av landstinget, dels en tidning 

avsedd för allmänheten och dels en personaltidning. Personaltidningen, som 

vänder sig anställda, utkommer med fem nummer per år. Under 2011 utkom 

ett temanummer av personaltidningen: ”Lean – för patientens bästa”.  

 

I temanumret berättade olika enheter i landstinget om sitt lean-arbete. 

Enheterna som presenterades representerade olika verksamheter i landstinget. 

Här fanns läkare och sjuksköterskor som uttalade sig tillsammans med chefer. 

De införanden som presenterades kan beskrivas som framgångsrika, det vill 

säga införandena var förknippade med positiva reaktioner.  

 

I temanumrets ledare diskuterades också skattehöjningen. Stabschefen, som 

var författare till ledaren, ställde sig frågan om landstingsdirektören sände ut 

dubbla budskap eller inte. Det ena budskapet var ju att landstinget måste spara 

pengar och höjde skatten. Det andra budskapet var att lean syftade till att 

förbättra verksamheten vilket kunde tolkas som en omskrivning för att spara 

pengar.  

 

Poängen i ledaren var dock att landstinget måste gasa och bromsa samtidigt. 

Det fanns egentligen ingen motsättning i att spara pengar och införa lean. 

Stabschefen påpekade att det till och med kan vara roligt: 

 

Nej lean är ett förhållningssätt som är utvecklande och till och med roligt, vågar 
jag påstå, att jobba med. Och sanningen är den att det fullständigt bubblar av 
leanprojekt runt om i vårt landsting. (Intryck, nummer 4, 2011, s. 2.) 

 

Stabschefen påpekade att det är viktigt att framställa lean som något som är 

roligt samt visa för personaltidningens läsare att lean pågår i hela landstinget. 

Och det som ansågs roligt var att slöseri inte ägde rum i onödan.  
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Informationschefen uttryckte sig på följande sätt: 

 

Lean är ett roligt effektiviseringsarbete ute i vårdens vardag. Någonstans där 
finns tanken när vi försöker beskriva lean. Det är vare sig roligt eller kul att 
slösa i onödan där ute. (Stabschef) 

 

Kritik och utmaningar 
I landstingsledningen fanns det få kritiska röster om lean. De som framförde 

kritik gjorde det oftast genom att hävda att de hade hört någon annan säga 

något. Någon annan avsåg då oftast läkare eller arbetstagarorganisationer. En 

divisionschef, själv med bakgrund som läkare, uppfattade emellertid att det 

även fanns politiker som var kritiska mot lean. 

 

Jag tror att vissa specialister skulle kunna vara motståndare och det kan vara 
inom alla olika yrkeskategorier men personer med specialfunktion skulle man 
nog kunna tänka sig kan vara ett hot – ett hot mot revir. Det kan nog vara en 
grupp skeptiker sen tycker jag att den politiska ledningen känts lite skeptisk, nu 
är inte jag en av dem som träffar dem så ofta, men jag tycker nog inte att de är 
några fanbärare som går i fronten utan snarare tvärtom. Vad det beror på vet 
jag inte. (Divisionschef) 

 

Ett av landstingsråden påpekade med viss förundran att lean till och med 

fanns med i valplattformen för det parti han representerade. Han tyckte att 

lean inte var en politisk fråga utan en tjänstemannafråga. Om tjänstemännen 

trodde på lean så skulle de också tillämpa förändringsprogrammet oavsett vad 

politikerna tyckte. Landstingsrådet berättade:  

 

Det är till och med så att i vår valplattform inför valet 2010 nämndes lean. Det 
är helt otroligt för det är ovanligt att sådana grejer nämns men lean nämns som 
ett rekommenderat arbetssätt och hur det har snirklat sig in där har jag ingen 
aning om därför för mig är det inget politiskt. (Landstingsråd) 

 

Ett oppositionsråd var av en annan uppfattning. Hon hävdade att lean öppnar 

upp möjligheter för politiker att lägga sig i sådana frågor som de inte har med 

att göra. Hon kunde också referera till tillfällen då detta inträffade. Framför 
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allt var det när politiker, och då framför allt allianspolitiker, talade om hur 

hälso- och sjukvården kunde bli bra genom lean. Hon menade att politiker ska 

tala om att hälso- och sjukvården är bra och inte hur den ska bli bra. 

Oppositionsrådet höll sig av den anledningen, trots återkommande 

inbjudningar, borta från samtliga lean-utbildningar.  

 

Oppositionsrådet påpekade vidare att lean gav alliansen möjligheter att 

underkänna det tidigare utförda arbetet i hälso- och sjukvården, framför allt 

under den tid då hennes partikamrater styrde landstinget. Ständiga 

förbättringar innebar att det tidigare utförda arbetet inte var tillräckligt bra. 

Oppositionsrådet beskrev det som olyckligt och menade att alliansen gjorde 

detta medvetet.  

 

En annan utmaning som landstingsledningen befarade var att personalen 

skulle luta sig tillbaka och vänta på att lean skulle blåsa över – och förbi. 

Landstingsdirektören uttryckte det på följande sätt: ”bend over, here it comes 

again”. ”Here it comes again” syftade på den tidigare processorienteringen i 

landstinget. En av divisionscheferna instämde och menade att det krävdes ett 

engagemang: 

 

Det finns säkert på lite olika ställen i organisationen att man är lite mer 
tillbakalutad men att någon jobbar aktivt emot tror jag inte. Men för att få 
igenom detta i organisationen krävs mycket engagemang och det tror jag inte 
alla har. Nej, jag har inte upplevt att någon opponerar sig eller säger emot men 
sen vet jag ju att olika verksamheter har kommit olika långt i det här arbetet. 
(Divisionschef) 

 

Den främsta orsaken till att personalen lutade sig tillbaka och väntade på att 

lean skulle blåsa över var arbetssituationen. Den beskrevs som stressig till följd 

av personalbrist på läkare och sjuksköterskor. På de mindre sjukhusen, 

exempelvis i Arvika, sökte sig läkarna bort medan sjuksköterskorna såg sig om 

efter mer välavlönade tjänster i Norge. Därför var det angeläget att cheferna 

inte gjorde lean till ett ”stressmoment”. Chefernas egen inställning till lean var 

därför viktig som citatet på nästa sida visar. 
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Många medarbetare upplever en ganska stressig arbetssituation och tanken på 
att det kommer något annat man ska göra, något nytt, något som ska förändras 
är nog i sig ett stressmoment. Och jag kan också tänka mig att flera 
medarbetare har varit med om ett förändringsarbete som man uppfattat drivits 
från ledningen utan förankring och tycker att här kommer något nytt som håller 
i två månader och sen är det ytterligare någon förkortning som kommer. Och då 
finns det någon reflex, bend over, here it comes again. Det är fullt förståeligt för 
det finns historik för kortvariga lösningar och så men sen tror jag att detta 
kommer att vara beroende av vilken enhet man är på, vad chefen har för 
inställning, vad har han eller hon lärt sig om detta och har vi provat eller inte. 
Så än så länge har jag inte hört så många som har provat ett arbetssätt som har 
varit negativa utan det är nog mer förväntan inför.  Den typen är det men jag 
kan nog inte säga att det finns i yrkesgruppen X exempelvis. 
(Landstingsdirektören)  

 

En bedömning var att det krävdes resurser för att införa lean. Det var framför 

allt resurser i form av tid och tid ansågs vara en bristvara i landstinget.  

 

Jag tänker att det här att man måste avsätta tid, både lära sig tankarna kring 
lean, men också att avsätta tid för att göra arbetet, det är en väldigt bristvara 
hos oss. Att avsätta tid för utvecklingsarbete på en central när man kämpar att 
få bemanningen att gå ihop dag till dag, då kommer utvecklingsarbetet i andra 
hand. Vi är producenter, vi producerar vård men i en annan verksamhet med 
lite mera folk kan man avsätta lite mera tid. Det är den stora svårigheten hos 
oss. Vi kan nästan inte plocka folk från vårdcentraler för att delta i utveckling i 
landstinget. (Divisionschef) 

 

En utveckling kunde ändå äga rum, menade divisionschefen. Utvecklingen 

förutsatte emellertid att cheferna kunde pussla med schemaläggningen ”för att 

få det att gå ihop”. Det var ingen långsiktig lösning eftersom det krävde mer av 

cheferna och fick dem att inse att förändringsprogram som lean i själva verket 

kunde kräva mer än det gav tillbaka.  

 

En annan utmaning var vilket förhållningsättet till lean skulle vara. Vissa 

divisionschefer ansåg att det fanns en fara i att lean framställdes som ett 

universalmedel mot alla slags problem i landstinget. Faran bestod i att om bara 

lean infördes så kunde personalen slå sig till ro. Både konsulten och 

landstingsdirektören återkom ofta till att lean är ett ständigt pågående arbete, 
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ständiga förbättringar. För att inte framställa lean som ett universalmedel var 

det viktigt att hålla förväntningarna på en realistisk nivå: 

 

Problemet är egentligen att man tror att lean är ett sådant där allmänt lösande 
på alla problem. Lean är som allt annat, struktur och hårt jobb, för att få det att 
fungera. Kallar man allt lean och inte får det att fungera så blir det en väldig 
besvikelse och frustration. Man ska inte jobba för stort i förhållande till vad 
man orkar med. (Divisionschef) 

 

Andra divisionschefer antydde emellertid att lean är ett universalmedel. 

Eftersom lean egentligen bara handlar om ”sunt förnuft” är det ingenting nytt 

”för det har vi ju alltid haft i vården”. Genom att framställa lean som sunt 

förnuft blev lean ett universalmedel.  

 

Lean är inget konstigt därför vi har jobbat med detta hela tiden även om vi inte 
kallat det lean. Det ligger i koordinationen att tjänster ska bli bättre hela tiden. 
När lean ändå kommer är det väl lika bra att anamma det. (Divisionschef) 

 

Den i citatet ovan citerade divisionschefen påpekade därtill att det var 

tillfälligheter som gjorde att lean först kom till Arvika. Hon menade att 

sjukhuschefen i Arvika blev en eldsjäl genom att först kalla sunt förnuft vid ett 

annat namn. Om inte sjukhuschefen hade gjort det så hade nog någon annan i 

landstinget gjort det. Lean hade förr eller senare ändå kommit till sjukhuset, 

poängterade divisionschefen.  

 

Kritikerna till lean bemöttes vanligtvis med argumentet att de missuppfattade 

lean eller var okunniga. Den som tydligast företrädde denna uppfattning var 

konsulten. Konsulten menade rentav att det inte är möjligt att kritisera lean: 

 

Nu hävdar jag att det inte finns nackdelar med lean. Blir det sämre för någon så 
är det inte lean. En förbättring kan inte införas om det blir en försämring. Men 
det man kan säga är att lean är svårt att införa och det kan vara en nackdel. Jag 
brukar ta liknelsen att det är svårt att bygga bra hus men det är ingen nackdel 
med bra hus. Men det är en avvägning och jag vill ju visa fördelarna och 
potentialen med detta samtidigt som jag inte vill att någon ska få för stora 
förhoppningar om att detta kommer gå fort. Det här kommer att ta tid, så det 
här är en balans, men när jag pratar med högsta ledningen så påtalar jag väldigt 
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mycket vilken väldig satsning detta är, vilket kolossalt arbete detta är för dem.  
På arbetsgolvet finns inte många människor i sjukvården som inte alltid velat 
göra det som de nu får chansen att göra. Så förändringen för medarbetarna är 
ganska liten. (Konsulten) 

 

Verksamhetsmått 
I samband med beslutet att göra landstinget till ett lean-landsting införde 

också landstingsledningen nya verksamhetsmått. Ett av de nya måtten i det 

balanserade styrkortet gällde lean. En stabschef menade att de nya måtten var 

ett sätt för landstingsledningen att visa chefer och anställda att de ”var seriösa” 

med att införa lean. Genom det nya målet fick cheferna i landstinget något att 

förhålla sig till och utvärdera sig mot.  

Målsättningen beskrevs inledningsvis som blygsam av flera chefer, exempelvis 

landstingsdirektören och några divisionschefer. För verksamhetsåret 2010 

stod följande att läsa i landstingets årsredovisning: 

 

Ett mål för 2010 var att genomföra minst ett konkret förändringsarbete med 
”leantänkande” i varje division. (Årsredovisning 2010) 

 

Det är emellertid oklart om detta mål uppfylldes eller inte. Uppfyllda mål 

grönmarkerades medan mål som inte uppfylldes rödmarkerades. För lean-

målet ovan saknades en färgmarkering och det saknades också kommentarer 

till det specifika målet. Inte heller intervjuerna gav något svar huruvida målet 

för 2010 uppfylldes eller inte eller varför färgmarkeringen uteblev. 

 

Landstingsledningen behöll målet 2011 och då kunde målet grönmarkeras. En 

orsak till grönmarkeringen var att flera divisionschefer gav samma mål till sina 

egna verksamhets- och avdelningschefer som de själva fick. Det vill säga varje 

avdelning i varje division skulle ha minst ett påbörjat lean-arbete. Det 

medförde att det ”bubblade av lean” och bilden av det framgångsrika 

införandet kunde spridas, exempelvis genom att informationsenheten skrev 

om det i personaltidningen. Chefen för informationsenheten tolkade 
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måluppfyllelsen som att landstinget i sin lean-satsning överträffade alla 

förväntningar.  

 

Konferensen Lean-healthcare 
Under hösten 2011 pågick intensiva förberedelser i landstingsledningen inför 

konferensen lean healthcare. Lean healthcare är en återkommande konferens 

som arrangeras av Lean Forum. Tidigare år hade konferensen ägt rum på 

Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund och Capio S:t Görans sjukhus i 

Stockholm. Under 2011 inkom det en förfrågan till landstingsdirektören om 

landstinget kunde vara medarrangör till konferensen i mars 2012. 

Landstingsdirektören beskrev att han kände sig smickrad av erbjudandet.  

 

Konferensens fullständiga namn var ”Lean healthcare – vägen till lean för hela 

hälso- och sjukvården”. Till skillnad från de tidigare konferenserna var det 

denna gång ett landsting som stod värd. LiV var ett landstings som, för att 

citera programbladet till konferensen, ”beslutat att arbeta med lean i hela sin 

organisation” och dessutom ”överträffat alla förväntningar”. Det totala antalet 

konferensdeltagare uppgick till 350 personer. De representerade samtliga 

landsting och regioner i landet, från Region Skåne i syd till Norrbottens läns 

landsting i norr. På konferensen deltog också representanter från sjukhus i 

Norge och USA, representanter för läkemedelsbolag, konsultbyråer och 

akademin.  

 

Under den första av konferensens två dagar gjorde konferensdeltagarna 

studiebesök i landstinget. De kunde då antingen välja att besöka Sjukhuset i 

Arvika eller Centralsjukhuset i Karlstad. Det senare beskrevs som en 

”föregångare i sjukvårdssverige”. Den andra dagen innehöll presentationer och 

gemensamma föreläsningar där två inslag var landstingsdirektörens berättelse 

om ”lean-landstinget LiV” samt konsultens föreläsning om varför lean 

lämpade sig för hälso- och sjukvården.  
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Lean-strateg 
Konferensen, som beskrevs som lyckad och framgångsrik både i intervjuer och 

i media, resulterade i att landstingsledningen diskuterade hur den skulle gå 

vidare med införandet. Ett sätt var att inrätta en tjänst som ledningsstrateg, i 

intervjuer även benämnd som lean-strateg. Tjänsten tillsattes framåt 

sommaren 2012 och kopplades organisatoriskt till landstingsledningen med 

uppdraget att stödja det fortsatta lean-arbetet i landstinget. Den person som 

tillträdde tjänsten hade erfarenheter från lean i näringslivet, närmare bestämt 

från det lokala näringslivet i Arvika.  

Den nya lean-strategen beskrev själv att hennes uppdrag bestod av skaffa sig 

en bild över och en idé om hur landstinget arbetade samt kunde arbeta vidare 

med lean. Hennes intryck var att det saknades en sammanhållen bild av lean i 

landstinget, framför allt hur olika delar hörde ihop.  

Lean-bron 
Efter någon månads anställning presenterade lean-strategen lean-bron. Bron 

var ett sätt att ”sätta in lean i ett sammanhang i landstinget”. Landstingets 

vision, värdegrund och verksamhetsstrategi kopplades ihop i bron. I figuren 

nedan återfinns lean-bron. 

 

Figur 5 Landstingets lean-bro (Bild hämtad från LiV:s årsredovisning 2013). 
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Från slutet av 2012 började lean-bron dyka upp allt oftare, på hemsidor, i 

Powerpoint-presentationer, på Whiteboard-tavlor i chefers arbetsrum, på 

informationsskärmar i landstingshuset och i årsredovisningar. Strategen 

menade att bron sammanfattar hur landstingsledningen tänkte sig lean.  

 

Bron symboliserar rörelse, övergång, vänskap och framsteg. Rörelse 

symboliserar att det ständigt sker förändringar, både i omvärlden och i 

landstinget. Landstinget måste förhålla sig till dessa förändringar varför det 

också sker förändringar i landstinget, från ett tillstånd till ett annat. En 

förutsättning för att förändringarna ska bli lyckade är att det finns vänskap 

mellan medarbetare och patienter vilket lägger grunden för framsteg.  

Bropelarna utgör värdegrunden vilken är att landstinget ska vara dynamiskt 

och hälsofrämjande. Det dynamiska och hälsofrämjande landstinget var också 

landstingets vision. Lean-bron kunde på sådant sätt knyta ihop den tidigare 

politiskt beslutade visionen med lean som verksamhetsstrategi.  

 

De tre färgerna i lean-bron symboliserar att kunskap och känsla tillsammans 

ger kvalitet. Detta översätts i ord till att gott ledarskap resulterar i att 

personalen kan skapa ett bra arbete vilket är förutsättningarna för ett ”ännu 

bättre imorgon”. Ett ”ännu bättre imorgon” är därtill ett steg mot det 

dynamiska och hälsofrämjande landstinget.  

 

Brovalvet bärs upp av två principer som är kvalitet och flöden. Kvalitet 

beskrevs i förklaringen till lean-bron som ”rätt från mig” och ”reagera direkt 

vid fel och eliminera dem” medan flöden beskrevs som att se helheter och att 

skapa värde för patienterna. Brovalvet fäster i fyra fundament, att ta bort 

slöseri, jämna ut flöden, arbeta visuellt samt att standardisera.  

 

Att ta bort slöseri innebär att aktiviteter som inte skapar värde för patienten 

avlägsnas. Att jämna ut flöden innebär att försöka jämna ut tillströmningen av 

patienter och att få dem genom hälso- sjukvården fortast möjligast. Att arbeta 
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visuellt handlar om att beskriva ett nuläge och att låta medarbetarna fundera 

på om det är där som de vill vara eller inte. Detta görs, som tidigare påpekades, 

visuellt genom så kallade förbättringstavlor som visualiserar arbetet. 

Standardisera innebär att ge patienten en säker vård genom att göra ”lika från 

gång till gång”. Vid fel ska medarbetarna stoppa och söka reda på eventuella fel 

som finns i hälso- och sjukvården. Det naturliga är att göra rätt och det ska 

vara ”lätt att göra rätt”, som det står i beskrivningen av lean-bron. Ett viktigt 

inslag är också att standarder ska förbättras.  

Förbättringstavlor 
”Den främsta symbolen för lean i landstinget är förbättringstavlorna” hävdade 

en avdelningschef. Att använda sig av förbättringstavlor var en uppmaning 

som cheferna fick under lean-utbildningen. Vanligtvis utgjordes 

förbättringstavlan av mobila Whiteboard-tavlor som delades in olika rutor. 

Rutorna kunde exempelvis motsvara förslag, åtgärder, ansvar och 

verkställighet.  

 

Eftersom förbättringstavlorna kunde skilja sig åt mellan enheter i landstinget 

utformade lean-strategen ett förslag till standardiserad förbättringstavla. 

Strategens tanke med detta var att personalen skulle samlas framför tavlorna, 

exempelvis vid arbetslagsträffar, där de som hade idéer eller stötte på problem 

i det dagliga arbetet kunde framföra dessa. Fanns det en samsyn kring idéerna 

och problemen kunde personalen göra en beskrivning av dessa samt notera 

dem på tavlan. Var tavlorna standardiserade skulle medarbetare känna igen sig 

om de händelvis ändrade anställning inom landstinget.  

 

Den standardiserade tavlan presenterades i form av en mall som delade in 

tavlan i fyra delar; ”idéer och problem”, ”fixa direkt”, ”pågående” samt 

”genomfört”. En del idéer och problem kunde åtgärdas direkt och hamnade 

under ”fixa direkt”. Delen ”fixa direkt” var i sin tur indelade i kolumner där 

den första beskrev vilken åtgärd som skulle till. Den andra kolumnen 

markerade vilken eller vilka medarbetare som blev ansvariga för att fixa direkt 
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medan den tredje och sista kolumnen användes för att ansvariga skulle 

markera när åtgärden blev klar.  

 

I rutan ”pågående” återfanns de idéer och problem som ansågs vara av mer 

strukturell karaktär. Det innebar att de inte omedelbart kunde lösas utan 

krävde lösningar som bedömdes ta längre tid, framför allt gällde detta 

lösningar som även involverade andra enheter.  

 

Oavsett om idéerna och problemen hade karaktären av fixa direkt eller 

pågående fördes de över till ”genomfört”. Den rutan skulle därmed, enligt lean-

strategen, visa vad enheten presterade under året. Det kunde i sin tur kopplas 

till de mål som enheten, divisionen eller landstinget satte upp för 

verksamhetsåret i det balanserade styrkortet.  

 

Epilog 
I slutet av 2013 blev det känt att landstingsdirektören avsåg att lämna sin 

tjänst. När den avgående landstingsdirektören fick summera sin tid i 

landstinget hamnade införandet av lean högt upp på listan över saker han var 

stolt över. ”Numera tas lean för givet i organisationen”.  

 

En viktig orsak till att lean togs för givet i organisationen var att lean infördes 

som en obligatorisk del i chefsutbildningen, den så kallade Livledarakademin. 

Det innebar att samtliga chefer, befintliga såsom blivande, måste gå 

utbildningen. Ett krav i utbildningen var att genomföra minst ett lean-

inspirerat förbättringsarbete. ”Det skapar förståelse för och stimulerar 

blivande chefer att aktivt arbeta med lean”, hävdade lean-strategen.  

 

Ett uttryck för att lean togs för givet i organisationen var 

landstingsfullmäktiges beslut om en ny flerårsplan. I flerårsplanen beskrevs 

lean som landstingets verksamhetsstrategi. Den avgående landstings-

direktören hade förhoppningar att flerårsplanen skulle bidra till att skapa en 
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”förbättringskultur”. Flerårsplanen materialiserades i en strokeprocess som 

beskrivs i nästa kaptel.  
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Strokeprocessen 
 
 
 
I november 2011 fattade landstingsfullmäktige ett beslut om en ny flerårsplan 

för åren 2013-2015. Planen beskrevs som ett ”övergripande dokument för all 

planering i landstinget” och angav ”färdriktning och målbild”. Lean var det 

strategiska verktyget för flerårsplanen.  

 

Ett av flerårsplanens målområden var att ”utveckla vårdflöden och processer 

över organisatoriska gränser”. Mer konkret specificerades målet på följande 

sätt: 

 

Bristfälliga vårdflöden och processer ska identifieras och förbättras, så att 
organisatoriska strukturer inte hindrar eller försämrar möjlighet till ökad 
tillgänglighet av vårdutbud, vårdplatser och interna tjänster, utveckling och 
förstärkning av kompetens, kvalitet och patientsäkerhet, samtidigt som 
verksamheten kan göras mera kostnadseffektiv. Landstinget använder lean som 
strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling och för att främja ett 
förhållningssätt för ständiga förbättringar över enhetsgränserna. (Flerårsplanen 
2013-2015) 

 

Fullmäktiges beslut resulterade i att landstingsledningen valde ut en process, 

strokeprocessen, att gå vidare med. Valet av strokeprocessen motiverades på 

följande sätt: 

 

Som första process har strokeprocessen valts utifrån kraven på en väl definierad 
process med betydande volym och vårdförlopp som spänner över många av 
landstingets eller kommunens verksamheter. (Kallelse till strokeprocessen) 

 

Landstingsledningen utsåg sig själv till styrgrupp och hälso- och 

sjukvårdschefen till projektägare för processen. Projektägaren utsåg i sin tur 

en projektgrupp och en av divisionscheferna utsågs till projektledare. I 

projektgruppen ingick ekonomichefen, en utvecklingsledare för 

ekonomistaben, en biträdande divisionschef och tillika verksamhetsutvecklare 

samt två läkare varav en i den följande berättelsen benämns som neurologen.  
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Projektgruppen formulerade ett syfte med sitt arbete uttryckt i två att-satser: 

 

1. att specifikt identifiera delar i strokeprocessen där organisatoriska 

strukturer och styrsystem idag hindrar eller försämrar möjlighet till att 

nå måluppfyllelse enligt verksamhetens strategi 

2. att utifrån arbetet med strokeprocessen identifiera hinder och barriärer 

för att nå framgång vid framtida arbete med processer över 

organisatoriska gränser. (Kallelse till strokeprocessen) 

 

I den första att-satsen beskrevs att organisatoriska strukturer och styrsystem 

kunde vara ett hinder vid införandet av processer i hälso- och sjukvården. 

Ekonomichefen tilldelades uppgiften att undersöka vilken typ av modell för 

ledning och styrning som kunde vara förenlig med processer. Den andra att-

satsen beskrev vad flera i projektgruppen använde uttrycket ”pilot-process” 

för. Syftet med strokeprocessen var att testa hur landstinget skulle kunna 

arbeta med processer genom att prova sig fram i strokeprocessen med det 

strategiska verktyget lean.  

 

En av projektgruppens första åtgärder var att initiera en ”intressentanalys” 

med syftet att identifiera personer och aktiviteter som ansågs viktiga för 

processen. Totalt tretton personer identifierades av projektgruppen. De tretton 

representerade tre huvudmän, landsting, primärkommun och SOS-alarm. 

Därtill representerade de fem divisioner och sju enheter i landstinget. Elva av 

de tretton personerna var anställda av landstinget med fördelningen fyra 

verksamhetschefer, tre avdelningschefer, en verksamhetsutvecklare, en 

sjuksköterska samt två läkare.  

 

Projektgruppen, tillsammans med de tretton intressenterna, kom att bilda ett 

processteam. Projektgruppen planerade att teamet skulle sammanträda vid tre 

tillfällen, varav två heldagar, med start i mars 2012. Projektgruppen planerade 

arbetet i följande steg: 
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1. Uppstart 

2. Processkartläggning 

3. Problemlösning och verksamhetsutveckling 

4. Slutrapport 

 

Uppstart 
Uppstartsmötet för processteamet ägde rum i landstingets konferensvilla. 

Några deltagare anlände för sent men förklarade det hela med svårigheten att 

hitta till en lokal där de vanligtvis aldrig höll till. Andra deltagare dök inte upp. 

Några av dessa hade anmält sin frånvaro till utvecklingsledaren eller 

verksamhetsutvecklaren. Övriga, visade det sig, skulle överhuvudtaget varken 

dyka upp eller meddela sin frånvaro vilket var fallet med representanterna för 

kärlkirurgi och SOS-alarm. Men det fanns också deltagare som närvarade men 

som inte var inbjudna, däribland en läkare. Utvecklingsledaren förklarade att 

några deltagare antagligen ”glömdes bort” när kallelsen skickades ut.  

 

Divisionschefen hälsade i sin roll som projektledare samtliga välkomna och 

påpekade att det fanns en historisk förklaring till varför mötet och den 

planerade processen ägde rum. Förklaringen var att landstinget under flera år 

brottats med ansträngd ekonomi och att den senaste åtgärden var en 

skattehöjning med 45 öre. Divisionschefens tolkning var att det fanns utrymme 

att sänka skatten, ”skattehöjningen skulle rullas tillbaka” med hjälp av 

nödvändiga omstruktureringar. Det var ur det perspektivet strokeprocessen 

skulle ses, ansåg divisionschefen.  

 

Vidare underströk divisionschefen i sitt tal att det var i processerna ”de stora 

pengarna fanns att spara”. Därför skulle divisionschefen personligen, men 

även landstingsledningen och landstingspolitikerna, noga följa arbetet. Även 

om landstinget hade tidigare erfarenheter av processer fick misstagen, som 

divisionschefen aldrig specificerade, inte återupprepas. Divisionschefen 



114 

påpekade att om det inte lyckades denna gång, skulle landstinget hamna i ett 

läge där personal skulle sägas upp. 

 

I sitt tal inför teamet knöt också divisionschefen an till ”framgångsrika 

exempel”. Ett av dessa var Dundee i Skottland. Där ”slogs väggarna i 

direktörens rum ut och förändringsledare och personalchefen flyttade in”. 

Divisionschefen underströk att han själv hade varit på plats och ”med egna 

ögon sett vad som hände i Dundee”. I Dundee utsågs också tretton 

förändringsområden med var sin projektledare. Förändringarna i Dundee 

initierades av 25 procents nedskärning i budget. Divisionschefen lyfte också 

fram Region Skåne som ett framgångsrikt exempel. ”Skåne har sett 

imponerande förändringar och är ledande”. Det är inte alls omöjligt, menade 

divisionschefen, ”att kopiera stora delar av Region Skånes arbete”. 

Avslutningsvis konstaterade divisionschefen att ”vi skall inte primärt jaga 

pengar” utan ”vi ska syssla med kvalitet”.  

 

Även ekonomichefen höll ett slags inledningstal. Ekonomichefen, som var 

nytillträdd på sin post, hävdade att hon aldrig tidigare jobbat i en organisation 

som pratade så mycket pengar som landstinget. Ett exempel var att chefer 

kunde äska om extra anslag på några tusentals kronor när de samtidigt 

förfogade över budgetar på tiotals miljoner kronor. Ekonomichefen 

definierade sin roll i processen som att komplettera den med styrning. Ett 

problem var att inte bara prata ”kronor och ören utan också kvalitet”. Varför 

handlade diskussionerna i landstinget om de fem procent resurser som 

saknades och inte de 95 procent som fanns, undrade ekonomichefen. Hon 

skulle därför ”gå hem på kammaren” för att gå igenom litteratur om styrning 

för processer. Förutsättningarna att lyckas bedömde ekonomichefen som goda 

och pekade på ”korta beslutsvägar i landstinget”.  

Presentation och journalgranskning 
Efter inledningsanförandena föreslog utvecklingsledaren och verksamhets-

utvecklaren att deltagarna skulle presentera sig för varandra. Merparten av 
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deltagarna presenterade sig som chefer, läkare och sjuksköterskor. Om 

sjuksköterskor också var chefer presenterade de sig som chef i första hand och 

sjuksköterska i andra. Läkare var alltid endast läkare. De chefer som hade en 

medicinsk utbildning presenterade sig följaktligen aldrig som läkare utan 

enbart som chefer. Två av läkarna uppgav tydligt skälen till varför de deltog i 

processen. Neurologen menade att det viktigaste i strokeprocessen var att få 

patienterna så fort som möjligt till strokeavdelningen vilket avsevärt 

förbättrade möjligheterna till ett snabbt tillfrisknande. En annan läkare 

menade att processen i första hand var en bra möjlighet till fortbildning och att 

den skulle skapa en bra förståelse för strokepatientens resa genom 

strokesjukvården.  

  

En av deltagarna representerade en primärkommun och uppgav sig vara 

”delegerad av sin chef” att delta. Utvecklingsledaren, som avslutade 

presentationsrundan, presenterade sig som ekonom och som medicinskt 

okunnig. Den medicinska okunnigheten, poängterade utvecklingsledaren, var 

en merit och varnade deltagarna i teamet för att han skulle ställa både ”dumma 

och utmanande frågor”.  

 

Efter presentationen av deltagarna följde journalgranskning. Journal-

granskning var, enligt verksamhetsutvecklaren, en metod som Region Skåne 

använde med ”stor framgång” för att medvetande- och synliggöra patientens 

resa genom strokesjukvården. Teamet delades in i tre grupper där varje grupp 

fick en anonymiserad dokumentation från patientresan. Gruppen skulle 

granska dokumentationen och ge sina reflektioner inför övriga i 

processteamet.  

 

De tre grupperna gjorde en mängd reflektioner. Framför allt fanns det flera 

bedömningar i dokumentationen som i efterhand ifrågasattes, framför allt av 

läkarna. Neurologen ifrågasatte exempelvis bedömningar som 

ambulanspersonalen gjorde och i synnerhet de färgskalor som användes för att 
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underlätta ambulanspersonalens ställningstaganden. Färgskalorna ansågs 

bristfälliga och det fanns en risk att de faktiskt försvårade för ambulans-

personalen.  

 

Ett annat påpekande från läkarna var att tiden i processen var en avgörande 

faktor, i synnerhet om trombolys, som är ett propplösande läkemedel, behövde 

sättas in. I de tre granskade fallen var dock läkarna osäkra på om tiden spelat 

någon roll för utfallet. Neurologen menade, som företrädare för sin grupp, att 

den granskade patienten hade tur som tidigt hamnade på strokeavdelningen. 

Det påverkade sannolikt det medicinska utfallet. En annan synpunkt var att 

journalerna borde följa patienten. Ibland verkade det nämligen som om det 

fanns dubbla journaler vilket kunde medföra att information gick förlorad i 

samband med överföringar mellan olika enheter.  

 

Flera i teamet gav uttryck för att den inledande journalgranskningen var viktig. 

Den främsta anledningen var att journalgranskningen skapade en känsla av att 

teamet tillsammans hade ett ansvar för patientens resa. En annan anledning 

var att läkarna, som framförde flest förbättringsförslag i journalgranskningen, 

engagerades. Dessutom förflyttade granskningen fokus i teamet, från att 

handla om att minska kostnader till att handla om kvalitet i processen.  

Strokeprocessens avgränsning 
Journalgranskningen gav upphov till frågan om hur strokeprocessen skulle 

avgränsas. I en av de granskade journalerna hade patienten vid ett flertal 

tillfällen besökt en vårdcentral utan att stroke kunde bekräftas. Vid ett senare 

besök framkom emellertid att patienten fått stroke och sannolikt haft det 

redan vid första besöket på vårdcentralen. Skulle det första besöket räknas in i 

processen eller inte? Och de patienter som återkom flera år efter 

strokesymptom, ingick även de i strokeprocessen? 

 

Neurologens uppfattning, som också var den som teamet ställde sig bakom, 

var att det var angeläget att definiera strokeprocessen på samma sätt som i de 
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nationella kvalitetsregistren, Riks-Stroke. Det innebar att processen startade 

med ”medborgare med strokesymptom” och avslutades ”ett år efter 

strokesymptom”. Det var också den definition Region Skåne använde sig av, 

påpekade neurologen, och underströk att om processen definierades som ”alla 

andra” så skulle det underlätta jämförelser. Strokeprocessen definierades som 

alla aktiviteter mellan medborgare med strokesymptom till ett år efter 

strokesymptom.  

 

Processkartläggningen 
Projektgruppen planerade, som tidigare nämnts, att de två första heldagarna 

skulle ägnas åt processkartläggning. Utvecklingsledaren informerade teamet 

om att kartläggningen skulle genomföras på ett ”modernt sätt”. Det innebar att 

processen skulle dokumenteras i en mjukvara istället för på post-it-lappar. 

Utvecklingsledaren var ensam i processteamet både om att ha kunskaper i 

mjukvaran och att ha den installerad på sin dator. Därigenom kunde 

utvecklingsledaren bestämma tempot i kartläggningen. När utvecklingsledaren 

körde fast, exempelvis om fel kommando användes, blev det paus i 

kartläggningen tills han var klar. Han kunde även sätta punkt för diskussioner 

genom att lägga in en ny aktivitet i mjukvaran och sedan uppmana teamet att 

gå vidare i kartläggningen.  

 

Kartläggningen åskådliggjordes för teamet genom att utvecklingsledarens 

dataskärm projicerades upp på en projektorduk. Därigenom kunde teamet 

följa och diskutera de inlagda aktiviteterna. Den första aktivitet som 

markerades var processens början och den andra var processens slut. 

Däremellan hamnade alla andra aktiviteter som processteamet avsåg att 

identifiera och diskutera.  

 

Mjukvaran omvandlade patientens väg genom strokesjukvården till figurer. En 

kvadrat symboliserade ett tillstånd, en pil ett flöde och en blockpil en 

förflyttning. Figuren på nästa sida visar hur strokeprocessen, på ett 
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övergripande plan, såg ut. Den började och slutade i ett tillstånd, medborgare 

med strokesymptom respektive medborgare ett år efter strokesymptom. 

Däremellan delades patientens väg in i pre-hospital (innan patienten hamnade 

på sjukhuset, hospital (patienten på sjukhuset) och post-hospital stroke-

sjukvård (efter att patienten lämnat sjukhuset).  
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Figur 6 Den övergripande strokeprocessen. (Skärmbild av processkartläggningen i 
programvaran). 
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Under varje blockpil i figuren ovan återfanns delprocesser som kartlades av 

teamet. Delprocesserna konkretiserades i ytterligare figurer och tecken som 

inte fanns med i den övergripande processen. Exempel på sådana tecken var 

fråge- och utropstecken. Frågetecken angav vilka problem som identifierades 

medan utropstecken angav identifierade möjligheter. Vad utvecklingsledaren 

lade in i mjukvaran var ett resultat av diskussioner och förhandlingar i 

processteamet. Figuren nedan illustrerar komplexiteten och detaljrikedomen i 

delprocesserna.  

 

Figur 7 Den övergripande strokeprocessen. (Skärmbild av processkartläggningen i 
programvaran). 

 

 

En uppfattning i teamet var att kartläggningen blev mer detaljerad än 

nödvändigt. Utvecklingsledaren uttryckte själv att han inte alls förväntade sig 

en så utförlig kartläggning. En av läkarna påpekade att kartläggningen i själva 

verket såg lika komplicerad ut som en ”visualisering av en citronsyra” vilket 

fick de övriga läkare i teamet att skratta.  

 

Ett sätt att göra processkartläggningen mindre detaljerad för teamet var att 

åskådliggöra delprocesserna för sig. Det kunde utvecklingsledaren göra genom 

en inställning i mjukvaran. Samtidigt blev det uppenbart att processen av olika 

skäl i själva verket var mer detaljerad än vad som framgick av kartläggningen. 

För det första ingick inte SOS-alarm eller kärlkirurgi i kartläggningen, vilket 

innebar att vissa delprocesser inte kartlades. Det andra skälet var att processen 
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endast omfattade ett sjukhus, Centralsjukhuset i Karlstad, och en 

primärkommun. Och för det tredje kunde patientens tillstånd i processen 

förändras. De bedömningar som gjordes av patienten kunde ge olika utfall vid 

olika tidpunkter och för varje utfall måste det finnas en aktivitet som beskrevs 

och fördes in i kartläggningen.  

 

Processkartläggningens detaljrikedom var en orsak till att process-

kartläggningen drog ut på tiden och att processteamet fick boka in nya möten. 

Istället för den dryga månad, mars till april, som projektgruppen planerade, 

pågick kartläggningen över sommaren, hösten och en bit in i december. De 

fyra heldagarna blev totalt tolv möten som varade från en halvdag upp till en 

heldag.  

 

Den utdragna processkartläggningen resulterade, framför allt bland läkarna, i 

en viss osäkerhet. Läkarna undrade om kartläggningen i slutändan verkligen 

skulle resultera i några förbättringar eller om tiden var bortkastad. En av 

läkarna drog sig till minnes tidigare kartläggningar i landstinget och påtalade 

att dessa rann ut i sanden. Processkartläggning, påpekade samme läkare, 

kostar ”väldigt mycket pengar som kan användas till vård istället”.  

 

Att kartläggningen drog ut på tiden innebar, som nämnts, att 

utvecklingsledaren fick planera in nya möten. Det var utvecklingsledaren och 

verksamhetsutvecklaren som utifrån neurologens kalender försökte hitta 

ytterligare mötestider. Om neurologen efter inplanerat möte fick förhinder, 

avbokades mötet av utvecklingsledaren eller verksamhetsutvecklaren. Att 

genomföra möten utan neurologen ansåg utvecklingsledaren och 

verksamhetsutvecklaren som omöjligt och de fick själva vid något tillfälle boka 

om i sina kalendrar för att passa in mötestiderna efter neurologens kalender.  

 

Det hände vid några tillfällen att neurologen var försenad till möten. 

Kartläggningen påbörjades aldrig förrän neurologen var på plats. I väntan på 
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neurologen kretsade teamets diskussioner då om andra saker än processen, 

exempelvis om dagsaktuella frågor som landstingets inköp och stationering av 

en ambulanshelikopter. Först när neurologen anlände kunde kartläggningen 

fortsätta.  

 

När andra läkare och sjuksköterskor fick förhinder genomfördes 

kartläggningen ändå. Vid ett tillfälle frånvarade samtliga deltagare från 

akutavdelningen med hänvisning till en hög belastning på avdelningen. 

Kartläggningen ägde emellertid rum som planerat. Frånvaron av allt för många 

deltagare skapade dock problem eftersom utvecklingsledaren vid varje nytt 

möte fick repetera vad som sades och gjordes på föregående möte, något som 

ytterligare försenade processkartläggningen.  

Läkare och sjuksköterskor 
Teamet bestod, som tidigare nämnts, av både sjuksköterskor och läkare. Av 

dessa var det neurologen som tog mest utrymme. Exempelvis kunde det hända 

att neurologens telefon ringde under pågående möte. Då satt han antingen 

kvar vid sammanträdesbordet och svarade eller lämnade bordet och ställde sig 

i ett hörn i sammanträdesrummet för att prata. Endast vid något enstaka 

tillfälle lämnade neurologen sammanträdesrummet under telefonsamtal. 

Samtalen verkade handla om pågående arbete vid strokeavdelningen. I teamet 

fanns det en viss irritation över att neurologen pratade i telefon under 

pågående möte. Det märktes genom att deltagare tittade på varandra när 

telefonen ringde och vid ett tillfälle påtalade en sjuksköterska att hon stängde 

av sin telefon när hon satt i möte. De andra läkarna i processteamet hävdade 

istället svårigheterna med att sitta i möten samtidigt som de behövdes hos 

patienterna.  

 

Vid ett tillfälle konfronterade utvecklingsledaren en av neurologens sena 

ankomster. Då neurologen dök upp i läkarrock, med drickyoghurt och smörgås 

i händerna, frågade utvecklingsledaren om denne avsiktligt förhalade 

processen. Utvecklingsledaren fick emellertid inget svar. Vid nästa tillfälle 
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neurologen kom för sent, gav han sig genast in i teamets pågående 

diskussioner. Teamet diskuterade då med delade meningar om det heter 

medicinjour eller jourhavande medicinläkare. Medicinjour, hävdade 

neurologen, och fick med sig hela teamet, inklusive de läkare som innan 

neurologens sena ankomst bestämt hävdade att det heter jourhavande 

medicinläkare.  

 

Under kartläggningen ifrågasatte neurologen varför strokepatienter inte har 

samma status som hjärtpatienter. ”Hjärtpatienter hamnar alltid på 

hjärtavdelningen, medan strokepatienter kan bryta handleden och hamna 

någon annanstans”, påpekade neurologen. Han underströk vidare att det 

medicinska utfallet kunde påverkas om patienterna inte anlände fortast 

möjligast till strokeavdelningen. Trots detta kunde avdelningen vara fullbelagd 

klockan åtta på kvällen vilket aldrig hände på hjärtavdelningen, där det alltid 

fanns plats. ”Strokevårdens status” måste höjas, ansåg neurologen, och det 

skulle ske genom en kulturförändring. Kulturförändringen kunde i slutändan 

minska såväl dödlighet, vårdskador och antal behandlingsdagar. De andra 

läkarna stod helt bakom neurologens pläderande för en statushöjning av 

strokesjukvården.  

 

Divisionschefen, själv läkare, påtalade att platsbristen på strokeavdelningen 

var ett uttryck för hälso- och sjukvårdens specialisering och gjorde en liknelse 

med parkeringsplatserna på det närliggande köpcentret. Endast 

parkeringsrutorna med handikapptillstånd är specialiserade och fastän att 

antalet lediga parkeringsplatser kanske bara uppgår till tio procent, blir det 

aldrig kaos i rutorna som kräver handikapptillstånd. Något som kan härledas 

till en låg specialiseringsgrad. Med andra ord, ju mer specialiserad hälso- och 

sjukvården blir, desto större blir problemen med en hög beläggning. Det måste 

teamet ta med sig, förklarade divisionschefen, och fick medhåll av andra 

läkare.  
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Läkarna lyfte också fram att de informationssystem som patienten kom i 

kontakt med skapade problem. Läkarna hade inte alltid tillgång till systemen 

vilket kunde göra det svårt att få en övergripande bild av patientens tidigare 

kontakter med hälso- och sjukvården. En av läkarna menade att det ”krävs 

datorer, programvara och kablar som kostar flera miljoner” för att lösa 

problemet. Det uttalandet väckte emellertid en viss irritation, framför allt hos 

utvecklingsledaren, som menade att det inte löser några problem att diskutera 

frågor om resurstilldelning under kartläggningen. När neurologen vid ett 

annat tillfälle hävdade att ett gemensamt journalsystem skulle lösa många 

problem, exempelvis att läkare slapp dubbelkolla i olika system, men att det 

”kostade miljoner med byte av servrar och datorer”, så fick neurologen 

medhåll. Någon kommentar om att neurologen pratade kostnader framfördes 

inte.  

 

Neurologen sökte ofta stöd för sina argument och lyfte fram nationella 

riktlinjer och kvalitetsregister. Om det fanns utrymme för tolkningar, var det 

alltid neurologens tolkning som blev gällande i processteamet. Även 

landstingets strokemanual åberopades flera gånger, framför allt av neurologen, 

som själv var en av huvudförfattarna till dokumentet.  

 

Läkarna återkom flera gånger till att påtala sjuksköterskornas roll i hälso- och 

sjukvården. Ett exempel på detta är när en av läkarna uttryckte följande: 

”sjuksköterskorna tar hand om röntgenplåtar medan vi tar hand om 

patienter”. Ett annat exempel var när läkarna tyckte att vårdplanering var 

slöseri med deras tid och följaktligen var en uppgift för sjuksköterskorna.  

 

När neurologen var försenad, pratade i telefon eller när frånvaron av läkare var 

hög, tog sjuksköterskorna ett märkbart större utrymme i processteamet. Det 

märktes genom att flera sjuksköterskor gjorde inspel i diskussionerna och hade 

åsikter. Vid ett tillfälle då antalet frånvarande läkare var stort hävdade en av 

sjuksköterskorna att det var många som hade åsikter om sådant de inte visste 
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så mycket om. Det verkade vara en udd riktat mot läkarna. Både 

utvecklingsledaren och verksamhetsutvecklaren uppmanade sjuksköterskan 

att även framföra dessa åsikter när teamet var mer fulltaligt vilket emellertid 

inte gjordes.  

 

Sjuksköterskorna kunde vid något tillfälle markera vilka deras uppgifter var i 

processen. Ett exempel var när patienterna förbereddes för inläggning vid 

strokeavdelningen. Då var det sjuksköterskornas uppgift att kontakta 

koordinator samt upprätta inskrivningsjournal.  

Olika huvudmän 
Projektgruppen identifierade, som tidigare nämnts, förutom landstinget två 

andra huvudmän som intressenter i strokeprocessen, SOS-alarm och en 

primärkommun. Fastän att utvecklingsledaren och verksamhetsutvecklaren 

fortsatte att skicka kallelser till SOS-alarm frånvarande de genom hela 

processkartläggningen.  

 

En primärkommun valdes ut bland kommunerna i landstinget. 

Projektgruppen motiverade sitt val av kommun med att den ”föll bra ut i 

statistiken” beträffande resultaten ett år efter stroke samt att arbetet mellan 

landstinget och kommunen fungerade bra. Kommunen representerades av en 

verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen.  

 

Kommunrepresentanten närvarade på de inledande mötena då kartläggningen 

fokuserade på den pre-hospitala och delvis på den post-hospitala 

strokesjukvården. Patienter med strokesymptom återfanns oftast i 

primärkommunerna. En fråga som aktualiserades var om utvecklingsledaren i 

mjukvaran skulle göra skillnad på särskilt eller ordinärt boende. För läkarna 

var denna skillnad obetydlig vilket det däremot inte var för 

kommunrepresentanten, som försökte förklara skillnaderna för läkarna. 

Läkarna ironiserade emellertid över skillnaden och menade att alla boenden 
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väl är ordinära. När läkarna vid nästföljande möten återkom till skillnaden och 

ironiserade över skillnaden satt kommunrepresentanten tyst.  

 

En annan diskussion som fördes handlade om patientens trygghetslarm. Tre 

av läkarna menade att läkarna kanske borde vara med och besluta om vilka 

patienter som skulle ha trygghetslarm. Kommunrepresentanten menade att 

detta var en uppgift för en biståndshandläggare och att ett beslut om 

trygghetslarm var förknippat med en kostnad för kommunen samt till viss del 

även för patienten. Läkarna kontrade då, återigen med något som verkade vara 

ironi, att sådana bedömningar trots allt kanske inte var något för läkare 

eftersom kostnaderna då sannolikt skulle skjuta i höjden för kommunen.  

 

Kommunen fanns också med i den post-hospitala vården, det vill säga när 

patienten återkom till ordinärt eller särskilt boende. Kommunrepresentanten 

påtalade att den post-hospitala vården såg väldigt olika ut i kommunerna. I 

vissa kommuner fanns det privata distriktsläkare och i andra inte. Även 

rehabilitering kunde skilja sig åt, beroende på om det fanns privata aktörer 

eller inte. I mjukvaran lade emellertid utvecklingsledaren endast in hur det såg 

ut i den utvalda kommunen. 

 

Efter fyra möten uteblev kommunrepresentanten från teamets fortsatta möten. 

Kommunrepresentanten meddelade att det berodde på att processen inte 

längre berörde sådant som hände i kommunen samt att hon var på väg att 

avsluta sin anställning. Någon ersättare för kommunrepresentanten utsågs 

aldrig och när den hospitala vården diskuterades efterfrågades inte heller 

kommunrepresentanten av övriga deltagare i teamet.  

 

I slutet av processen återkom emellertid neurologen till kommun-

representanten. Han menade att det var svårt att genomföra kartläggningen 

utan kommunens närvaro eftersom en så stor del av processen omfattar 

kommunen. Neurologen menade dessutom att processen endast avspeglar hur 
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det ser ut gentemot en kommun medan landstinget omfattar betydligt fler 

kommuner än så. Han påpekade också att Region Skåne utvecklade processer 

vid varje sjukhus mot varje kommun, så kallade ”lokala processer”. I Skåne 

hade lokala processteam ett ansvar att följa upp kvalitetsindikatorer.  

Andra vårdgivare i strokeprocessen 
Region Skåne tillsammans med Ninewell Hospital i Dundee, Skottland, var 

vårdgivare som ofta refererades till i processteamet. Som nämnts tidigare, 

hade flera deltagare, framför allt i projektgruppen, besökt någon av dessa 

vårdgivare. Neurologen verkade ha mest erfarenhet av Region Skåne och fick, 

då det fanns oklarheter i processteamet, ofta frågan om hur Region Skåne gick 

tillväga.  

 

Neurologen menade att Region Skåne inte alltid utmärkte sig i de nationella 

kvalitetsregistren. Det berodde på att Skåne använde sig av bättre indikatorer 

än de nationella kvalitetsregistren. Neurologen menade att en av dessa 

indikatorer var resurstilldelningen till strokesjukvården. Även om Region 

Skåne inte hamnade i topp i de nationella kvalitetsregistren kunde de med 

fördel ändå kopieras, ansåg neurologen.  

 

Även ekonomichefen framhöll Region Skåne. Region Skåne var ett av de 

landsting som ekonomichefen besökte för att hitta en modell för ledning och 

styrning. Ett problem med Region Skåne var emellertid att uppföljningen av 

processarbetet inte fungerade. Flaskhalsar i processen följdes inte upp och 

tilldelades inte heller mer resurser. Ekonomichefens slutsats var att Region 

Skåne inte kunde kopieras utan landstinget måste utveckla en egen modell.  

 

Problemlösning och verksamhetsutveckling 
Det tredje steget i strokeprocessen, problemlösning och verksamhets-

utveckling, blev som tidigare nämnts försenat. Till grund för problemlösning 

och verksamhetsutveckling låg de problem som markerades med ett 

frågetecken i mjukvaran. Fastän att strokeprocessen var en av de bättre 
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fungerande processerna i landstinget och att kartläggningen inte syftade till att 

identifiera problem, så summerade utvecklingsledaren och verksamhets-

utvecklaren ändå antalet problem till närmare 150.  

 

Utvecklingsledaren sammanställde och presenterade samtliga problem i en 

Excel-fil. Filen projicerades upp på storbild inför teamet där varje problem 

hade försetts med åtta kolumner. Kolumnerna var id, problem, delprocess, 

aktivitet, risk/möjlighet, kategori, problem uppstår samt ansvar. I kolumnerna 

var diskussioner och information från processkartläggningen sammanfattad.  

 

Utöver de åtta kolumnerna fanns ytterligare sju kolumner med rubrikerna 

frekvens, genomförande, verksamhetseffekt, verksamhetseffekt generellt, 

omedelbar patientnytta, måleffekt samt prio. Utvecklingsledarens tanke var att 

teamet tillsammans skulle fylla i dessa sju kolumner. Det skulle göras för 

samtliga problem utifrån en gemensam bedömning av teamet. Bedömningen 

grundade sig på en fråga och en bedömning enligt tabellen nedan.  

 

Tabell 3 Problemlösning och verksamhetsutveckling.  

Kolumn Fråga Bedömning 
Frekvens Hur ofta uppstår problemet? 1 dagligen, 2 varje vecka, 3 varje 

månad/år. 
Genomförande Hur komplicerat är det att lösa 

problemet? 
1 lätt, 2 medel, 3 svår.  

Verksamhetseffekt Vilken effekt har lösning på 
problemet för att minska 
slöseri? 

1 hög, 2 mellan, 3 låg 

Verksamhetseffekt 
generellt 

Är förändringen generell för 
flera processer/hela 
landstinget? 

1 stämmer helt, 2 stämmer delvis, 
3 stämmer inte alls 

Omedelbar 
patientnytta 

Hur är den omedelbara nyttan 
för patienten att lösa 
problemet? 

1 hög, 2 mellan, 3 låg 

Måleffekt Hur är nyttan för patienten ett 
år efter strokesymptom av att 
lösa problemet? 

1 hög, 2 mellan, 3 låg.  

 

En kolumn fattas emellertid i tabellen ovan. Det är kolumnen prio som 

räknades fram genom en ekvation där faktorerna multiplicerades ihop till en 



129 

produkt. Måleffekten multiplicerades emellertid två gånger och viktades 

därigenom när prio räknades fram. En låg produkt innebar att problemet var 

angeläget att göra något åt, det vill säga en låg produkt gav en hög prio.  

 

Utvecklingsledarens Excel-ark uppfattades som ambitiöst och strukturerat i 

teamet. Ingen i teamet efterfrågade den formel som räknade fram vilken prio 

varje problem fick eller vad som låg till grund för viktningen. Istället var det 

med intresse teamet följde vilken prio de olika problemen fick efter teamets 

bedömning. Utvecklingsledaren hävdade att viktningen konstruerades så att 

den gav ett så fördelaktigt resultat för patienten som möjligt.   

 

Teamet gick igenom merparten av samtliga problem och försökte göra en 

bedömning. Ibland rådde det delade meningar i teamet om bedömningar men 

mestadels var samstämmigheten god. Efter några möten blev det uppenbart 

att teamet var olika hårda i sina bedömningar från möte till möte. Det 

resulterade i att tidigare bedömningar fick göras om för att ”kalibrera” 

uppfattningarna om vad som tilldelades en etta, två eller trea. 

 

Bedömningarna resulterade i att problemen fick en prio utifrån formeln i 

Excel-filen. Problemet med lägst produkt, högst prioritet, fick 2 medan det 

med högst produkt, lägst prioritet, blev 13122. I flera fall där problem fick en 

låg prio var primärkommunen inblandad. Exempelvis handlade problemet 

med produkten 13122 om brister i statistiken när en patient flyttade från en 

primärkommun till en annan.  

 

Problemet med högst prioritet beskrevs på följande sätt i Excel-filen: ”Vård av 

strokepatient på annan avdelning sker inte enligt nationella strokeriktlinjer”. 

Problem med hög prioritet var sådana som neurologen påtalade redan vid 

uppstartsmötet, exempelvis ”dubbel dokumentation”, ”dokumentation i 

journal av alla professioner”, ”bristfällig information kring patientens 

medicinering” och ”vårdplan och rehab-plan i COSMIC saknas”. Flera av 
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problemen på tio i topp-listan var på ett eller annat sätt kopplade till 

strokeavdelningen. Två exempel är ”platsbrist på strokeenhet” och att 

”patienter med övriga neurologiska sjukdomar ligger på strokeenheten”  

 

Ansvaret för problemen med hög prioritet hamnade ofta på 

landstingsledningen medan problem som fick låg prioritet hänfördes till 

sådant som primärkommunen ansvarade för. De senare problemen uppstod 

efter det att patienten lämnade sjukhuset och flyttade över till kommunen. 

Flest antal problem var förknippade med strokeavdelningen vilket 

utvecklingsledaren förklarade med att kartläggningen upprätthöll sig längst tid 

vid avdelningen. Neurologens förklaring var emellertid att det återspeglade 

resursbristen på avdelningen.  

Övergripande landstingsproblem 
Flera problem med låg prioritet på strokeavdelningen gick, enligt neurologen, 

att lösa över en kopp kaffe eller på cykelparkeringen genom samtal med andra 

läkare. En helt annan typ av problem var de som landstingsledningen 

ansvarade för. Det var problem som handlade om ”krocken mellan 

organisation och process”, för att citera verksamhetsutvecklaren.  

 

Ett av dessa problem var ledarskapet. Processteamet, i denna fråga främst 

pådrivet av utvecklingsledaren och verksamhetsutvecklaren, menade att 

processer kräver en annan form av ledarskap. Medan landstingets ledarskap 

beskrevs som allt för begränsat till följd av att det tillät att ”samverkan mellan 

enheter kunde väljas bort”, efterfrågades istället ett ledarskap där enheter och 

chefer gjordes ”ömsesidigt beroende av varandra”. Nyckelord som enligt 

verksamhetsutvecklaren borde prägla ledarskapet var ”samverkan” och 

”beroende”.  

 

En förutsättning för samverkan och beroende var att landstingsledningen 

började kommunicera. Utvecklingsledaren ansåg att strokeprocessen kunde 

resultera i att landstingsledningen började kommunicera. Utvecklingsledaren 
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beskrev att han ibland kände ”ett motstånd mot att ta fram problemen men att 

problemen har kommit fram ändå”.  

 

Ett annat problem i krocken mellan organisation och process var budget. Om 

chefer diskuterade sin verksamhet i förhållande till budget skulle det få 

spridning i landstinget. Om en divisionschef gjorde det, skulle även de 

underordnade cheferna snart göra det med sina anställda. 

Verksamhetsutvecklaren hävdade att det vore bättre om cheferna lät bli att 

diskutera verksamhet i förhållande till budget och istället diskuterade kvalitet. 

Hon menade vidare att om problem uppstår i en del av processen men visar sig 

i en annan, så skulle det finnas en känsla av gemensamt ansvar för processen. 

Därför fanns det skäl att börja fundera i termer av en processansvarig för 

strokeprocessen. En processansvarig skulle kunna ställa krav på att rätt 

kompetens fanns i processen medan chefernas uppgift skulle vara att se till att 

kompetensen fanns på plats.  

 

De övergripande landstingsproblemen summerades i en Powerpoint-bild. Vem 

som var upphovsman till bilden är oklart, men utvecklingsledaren visade upp 

den för teamet. På bilden fanns både ett hjärta och en hjärna. Innebörden var 

att ledarskapet måste gå från att handla om hjärna till att även handla om 

hjärta. Det innebar att det måste finnas en övertygelse om att förbättrad 

kvalitet också ger lägre kostnader. Den övertygelsen måste också omfatta den 

politiska ledningen, underströk utvecklingsledaren.  

En processorganisation 
Processteamets möten handlade allt oftare om framtiden. Utvecklingsledaren 

och verksamhetsutvecklaren skrev på en slutrapport och önskade stämma av 

innehållet med processteamet. Hur skulle den framtida problemlösningen och 

verksamhetsutvecklingen i strokeprocessen, men också i andra processer, se ut 

och organiseras? Verksamhetsutvecklarens idé om en processansvarig började 

diskuteras. Det var en roll som fanns både i Region Skåne och vid Ninewell 
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Hospital i Dundee. Teamet ställde sig positiv till en sådan roll och neurologen 

nämndes som en kandidat till posten.  

 

Neurologen ställde sig avvaktande till förslaget att bli processansvarig, men 

hävdade att det ”kliade i fingrarna” att ta itu med de identifierade problemen. 

Han påpekade att det också var angeläget att få processen komplett med 

samtliga sjukhus och kommuner i landstinget. Ett annat behov neurologen såg 

var ”att få till det snyggt med IT-system” och lyfte fram att Region Skåne på 

”ett snyggt sätt presenterar sin strokeprocess” på sin hemsida. Samtidigt 

ställde han frågan om vilken tid och vilka resurser som fanns. 

Utvecklingsledaren menade att resurser fanns och inte var något problem samt 

att strukturen på hemsidan var ett problem som informationsenheten kunde 

lösa på en dag.  

 

De andra läkarna i teamet ansåg att neurologen var en utmärkt kandidat till 

rollen som processansvarig men underströk att ”neurologer inte växer på 

träd”.  Samtidigt önskade de att det upprättades en slags uppdragsbeskrivning 

vilken exempelvis skulle innehålla vem den processansvarige skulle rapportera 

till. Verksamhetsutvecklaren menade att rapporteringen nog skulle ske direkt 

till landstingsledningen för att ”få en trevligare process”. Läkarna ansåg också 

att uppdragets omfattning måste diskuteras. Utvecklingsledaren föreslog att 

om ”något ska hända” så måste borde uppdraget vara på 100 procent. 

Neurologen invände dock att 100 procent knappast var aktuellt utan snarare 

om en dag i veckan. Samtidigt önskade neurologen att lokala strokeprocesser 

vid varje sjukhus startade upp och att han som processansvarig skulle få ett 

huvudansvar för dessa processer.  

 

Verksamhetsutvecklaren föreslog att utvecklingsledaren skulle få en roll som 

facilitator i strokeprocessen. Utvecklingsledaren underströk att en 

förutsättning var att ”det hände saker i strokeprocessen”. Utvecklingsledaren 

efterlyste både konkreta resultat i processen och en vilja hos 
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landstingsledningen. En av läkarna ställde motfrågan om det inte var nu som 

det faktiskt hände saker i processen vilket utvecklingsledaren var osäker på.    

Kund eller patient 
Utvecklingsledaren och verksamhetsutvecklaren som båda skrev på 

slutrapporten önskade ta del av teamets uppfattning om begreppen patient och 

kund. Kunde begreppet kund användas istället för patient i slutrapporten? 

Argumentet för att använda kund-begreppet var att det ansågs sända ut andra 

signaler än begreppet patient. En patient kunde landstinget fortsätta att 

behandla som en patient, men en kund kunde inte behandlas som en patient. 

”Kunden kräver mera”, underströk utvecklingsledaren. Kundbegreppet skulle 

innebära att landstinget i första hand var till för kunden och inte de anställda.  

 

I teamet var det ingen som uttalade något motstånd mot begreppet kund. Flera 

av läkarna ironiserade dock över begreppet genom att skratta och påtala att 

kunden faktiskt kunde insjukna och dö i sin kontakt med landstinget. En 

läkare putte neurologen på axeln och upplyste att kunden kunde bo både i 

ordinärt och särskilt boende. Teamet ansåg att kundbegreppet kunde användas 

i slutrapporten.  

 

Slutrapport 
Det sista steget i processteamets arbete vara att överlämna en slutrapport till 

landstingsledningen. För rapportskrivandet ansvarade utvecklingsledaren, 

verksamhetsutvecklaren, ekonomichefen samt divisionschefen. Nästan på 

dagen för uppstartsmötet, nio månader senare, överlämnades slutrapporten 

till landstingsledningen.  

 

När slutrapporten presenterades för landstingsledningen skapade den en viss 

uppståndelse. Uppståndelsen orsakades av den modell för ledning och styrning 

som ekonomichefen utarbetade. Modellen betraktades som ”kontroversiell” då 

den utmanade ledarskapet i landstinget, hävdade ekonomichefen. För 

processteamet berättade utvecklingsledaren om den föredragning av rapporten 
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som han tillsammans med ekonomichefen höll inför landstingsledningen. 

Flera chefer i ledningen tog upp sina mobiltelefoner för att fotografera en av 

bilderna i Powerpoint-presentationen. Enligt utvecklingsledaren skickade 

också någon ur landstingsledningen under pågående föredragning ett SMS till 

utvecklingsledaren med texten ”kör på”. Detta tog utvecklingsledaren som 

intäkt för att processteamet var rätt ute i sin modell.  

 

Ekonomichefen ägnade, som tidigare nämnts, strokeprocessen åt 

litteraturstudier och studiebesök. Det resulterade i en övertygelse om att 

landstinget måste förändra sin ledning och styrning. ”Någon optimal modell” 

hittade inte ekonomichefen men utvecklade en egen som kunde passa för 

landstinget. Ekonomichefen beskrev att tanken med modellen kunde 

sammanfattas på följande sätt: ”som man ropar får man svar”. Den syftade till 

att flytta landstingets fokus från ekonomi till kvalitet. Om en chef frågade hur 

verksamheten gick, fick inte svaret bli i kronor och ören utan svaret skulle 

handla om kvalitet.  

 

Ekonomichefen menade att varje planerad förändring, oavsett hur liten den 

var, alltid gav upphov till följdfrågan vilka resurser som fanns. Det resulterade 

i puckelkostnader som i slutändan drev upp de totala kostnaderna. 

Landstinget måste istället efterfråga kvalitet. En förbättrad kvalitet i form av 

minskat slöseri, skulle minska kostnaderna och på sikt förbättra landstingets 

ekonomi, hävdade ekonomichefen. Den övertygelsen måste delas av hela 

landstinget, poängterade ekonomichefen.  

 

I modellen för ledning och styrning skulle cheferna längs den första linjen 

arbeta med ständiga förbättringar och bistå processen med resurser och 

kompetens. Detta skulle ske genom att cheferna använde sig av ett ”coachande 

förhållningssätt”, genom att prata kvalitet och visualisera det dagliga arbetet 

exempelvis på förbättringstavlor. Centralt var att cheferna skulle ha en 
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förståelse för att de var en del i en större process. Därför skulle de också 

uppmuntras till att samarbeta med andra enheter.  

 

Budgetansvaret ”flyttade upp en nivå” från den första linjens chefer till 

verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna, som i första hand skulle fokusera 

på kvalitet, skulle följa kostnadsutvecklingen. Till sin hjälp hade de olika 

kvalitetsmål och kvalitetsmått. Kvalitetsmåtten handlade om i vilken grad de 

olika kvalitetsmålen uppfylldes. Kvalitetsmålen sattes av hälso- och 

sjukvårdsledningen, det vill säga hälso- och sjukvårdschefen tillsammans med 

divisionscheferna.  

 

I modellen fanns olika typer av kvalitetsmått. En typ av kvalitetsmått var 

processförbättringar, det vill säga mått som mätte genomförda förbättringar i 

processen. En annan typ var mått för hinder i processen, det vill säga mätte de 

svårigheter som fanns i processen. Den tredje typen av mått var 

informationsmått som handlade om hur processen kunde förändras och vilka 

nya mål och mått som hälso- och sjukvårdsledningen behövde sätta.  

 

Till modellen för ledning och styrning fanns också den bild, se figur nedan, 

som några chefer ur landstingsledningen fotograferade under dragningen. 

Figuren visar hur landstinget skulle förflytta sitt fokus.  

 

Figur 8 Förflyttat fokus (Bild hämtad från slutrapporten). 
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Författarna bakom slutrapporten hävdade att de var övertygade om att det 

krävdes en förändring av attityder och kultur i landstinget. Ekonomichefen 

menade att hon själv kunde uppleva ett annat fokus under studiebesök i 

Region Skåne och Ninewell Hospital i Dundee. Utgångspunkten var 

övertygelsen att minskat slöseri ger minskade kostnader.  

 

Slutrapporten innehöll också ett förslag till en ny processorganisation. 

Förutom att neurologen föreslogs som processansvarig och utvecklingsledaren 

till facilitator så föreslogs att divisionschefen skulle bli projektägare. Däremot 

innehöll inte slutrapporten begreppet kund. Förklaringen var att landstings-

styrelsen inte önskade använda sig av kundbegreppet i landstinget.  

 

Slutrapporten utmynnade i ett antal att-satser. Satserna framställdes som 

rekommendationer för landstingsledningen för vad de kunde gå vidare med. I 

figuren på nästa sida återfinns slutrapportens att-satser.  
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Figur 9 Slutrapportens att-satser (Bild hämtad från slutrapporten). 

• att en plan tas fram för kommunikation av förflyttat fokus – 

budskapsplattform, 

• att förankra och kommunicera budskapet till samtliga medarbetare, 

• att ansvar på olika chefsnivåer definieras utifrån en kvalitets- och 

flödesorienterad ledningsmodell – förändrad kravprofil, 

• att identifiering av prioriterade flöden sker utifrån variabler som stor volym, 

höga kostnader och variation, 

• att ett en test av ny ekonomisk styrmodell utförs vid ett eller fler 

verksamhetsområden, 

• att samtliga medarbetare erhåller grundläggande kunskap om förändringsarbete 

och känner ansvar för att utveckla de flöden man medverkar i, 

• att landstingets resurs för förändringskunskap utvecklas och förstärks,  

• att tydliga roller för landstingets prioriterade flöden upprättas: 

o ägare av flödet,   

o mottagare av identifierade problem och förbättringsförslag,  

o ansvarig för uppföljning och fastställande av måltal, ansvarig för hela 

flödets utveckling på lokal eller regional nivå, (ex patientprocessansvar 

stroke). 

 

Processteamets fortsatta arbete 
Parallellt med att slutrapporten överlämnades till landstingsledningen 

fortsatte processteamets arbete med problemlösning och verksamhets-

utveckling. Problemlösning och verksamhetsutveckling diskuterades nu i 

förhållande till slutrapporten. Ett problem var att det var svårt att hitta mål 

och mått för processen. Det fanns en mängd mål och mått både i nationella 

kvalitetsregister och i Region Skåne. Neurologen menade att det var viktigt ”att 

sålla” bland målen och hitta de som fokuserade både på ”ekonomi och patient”.  
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Flera i processteamet, framför allt läkare, önskade att neurologen 

adjungerades in i landstingsledningen för att i sin roll som processansvarig 

kunna vara med och ta fram de mål och mått som ansågs viktiga för 

landstinget. Läkarna menade att neurologen var en ”garant” för att 

landstingsledningen skulle välja ”rätt” mål. Divisionschefen och 

ekonomichefen menade att exempel på ”rätt” mål var antalet inläggningar och 

samarbete mellan kommun och landsting. Divisionschefen exemplifierade med 

att en minskning i antalet inläggningar med tio procent skulle motsvara en hel 

vårdavdelning. Därigenom fanns det ”enorma pengar att spara” i samarbetet 

mellan kommun och landsting, åtminstone för landstinget genom att 

kommunerna istället tog hand om kostnaderna.  

 

Neurologen underströk att processens slut, patientens tillstånd ett år efter 

stroke, innebar att primärvården i högre utsträckning måste involveras. 

Neurologen återupprepade sitt krav att det var viktigt att snarast starta upp 

”lokala strokeprocesser” runt varje sjukhus. Samma arbete som lagts ned 

skulle behöva läggas ner för varje sjukhus och kommun i landstinget.  

 

I det fortsatta arbetet uttalades allt oftare ordet ”frustration” i processteamet. 

Utvecklingsledaren kände sig ”frustrerad över att så lite händer” i processen 

och syftade på att landstingsledningen inte fattade några beslut utifrån 

slutrapporten. Han menade att en kartläggning och en slutrapport inte räckte. 

Beslut från landstingsledningen måste till för att ta itu med de 150 problem 

som identifierades. Ett problem, enligt utvecklingsledaren, var att landstinget 

fortsatte att styra på enheter och inte processer. Exempelvis kunde inte 

cheferna flytta resurser över budgetramarna vilket förstärkte det som 

utvecklingsledaren kallade ett ”vi-och-dom-tänk” bland anställda.  

 

En annan orsak till frustrationen var, som verksamhetsutvecklaren uttryckte 

saken, att ingen ”ägde” processen efter slutrapporten. Det krävdes att någon 

tog på sig eller tilldelades ett ägarskap av processen och började driva den 
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framåt. Den som i brist på ägare utpekades som ansvarig var 

landstingsdirektören. ”Bollen ligger hos”, ”dags att sätta ned foten” och ”trycka 

på startknappen” var återkommande uttryck som användes då 

landstingsdirektören omtalades. Landstingsdirektören förväntades att ta itu 

med de landstingsövergripande problem som identifierades.  

 

Frustration återfanns även hos neurologen. Det var ”frustrerande”, menade 

neurologen, att se hur hemtagningen av patienter såg olika ut mellan olika 

kommuner beroende på skiftande vårdplaneringar. Det blev i slutändan ett 

problem eftersom jämförelsetalen i de nationella kvalitetsregistren 

försämrades för landstinget. Det resulterade dessutom i höga kostnader och 

därför var det ”dags att sätta ned foten”, hävdade neurologen, och syftade på 

landstingsdirektören. Att landstingsledningen inte tog itu med problemen 

uppenbarade, åtminstone för neurologen, en skillnad mellan retorik och 

praktik: 

 

Det blir fånigt att prata om patienten i fokus för det har vi ju redan idag i de 
enskilda verksamheterna men inte i helheten. Patienten kan ju undra om vi inte 
har någon kommunikation i detta landsting. Detta tar väldigt lång tid. 
(Neurologen) 

 

Även övriga läkare i teamet uttryckte frustration. Några läkare befarade att den 

tid som lades ned i processen kunde vara förgäves även om de ansåg att 

strokeprocessen för deras egen skull var intressant och värdefull. Stroke-

processen hade skapat en förståelse för patientens resa genom hela 

strokesjukvården vilket var värdefullt. Läkarna efterlyste emellertid att 

landstingsledningen skulle åtgärda de landstingsövergripande problem som 

lyftes fram i slutrapporten.  

Alternativ till lean 
Den tilltagande frustrationen resulterade i att processteamet började diskutera 

alternativ till lean. Inför processteamet redogjorde utvecklingsledaren för en 

diskussion som denne hade med landstingsdirektören. I en föredragning inför 
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landstingsledningen hade utvecklingsledaren visat en Powerpoint-bild där lean 

beskrevs som ett bland flera verktyg för landstingets utvecklingsarbete. 

Utvecklingsledaren beskrev inför teamet hur han blev uppringd av 

landstingsdirektören som påtalade att lean inte var ett bland flera verktyg utan 

”verktyget” som landstinget tillämpade.  

 

Utvecklingsledaren hävdade att landstinget måste vara öppet för att 

förbättringsarbete kan bedrivas på olika sätt. Verksamhetsutvecklaren 

kontrade med att lean ”nog i grund och botten är något bra” men att 

införandet måste få ta tid. Hon ansåg vidare att lean dessvärre var ”ett sätt att 

skjuta ifrån sig ansvaret”, vilket exemplifierades med att landstingsledningen 

sköt ifrån sig ansvar till enheter. Enheterna förväntade i sin tur att 

landstingsledningen tog ansvar med resultatet att förbättringar inte alls 

genomfördes. En läkare konstaterade att lean verkar vara ett ”sådant där 

koncept som blossar upp och blåser över”.  

 

Ekonomichefen menade att det i landstinget fanns en utbredd övertro på att 

lean skulle lösa alla problem. Hon var inte övertygad om att så var fallet och 

delade med sig av sina tidigare erfarenheter från organisationer som införde 

lean. De visade att det tar lång tid att införa lean om de överhuvudtaget 

lyckades.  

Processteamet växer 
Till de avslutande mötena med teamet bjöd utvecklingsledaren och 

verksamhetsutvecklaren in nya deltagare. De nya deltagarna representerade 

nystartade eller pågående projekt i landstinget. Några av dessa projekt hade 

finansiering, exempelvis från Vinnova, medan andra saknade. Flera av 

deltagarna hade utvecklingsledaren eller verksamhetsutvecklaren ”sprungit på 

i landstingshuset” och ”på den vägen var det”.  

 

E-hälsa var ett projekt som bjöds in till strokeprocessen. E-hälsa handlade om 

informationsöverföring och här fanns, menade deltagare i processteamet, en 
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gemensam beröringspunkt med strokeprocessen. Processteamet beslutade att 

strokeprocessen skulle användas av E-hälsa för att utveckla ett 

informationsstöd för beslutsfattande.  

 

Ett annat projekt som presenterades för teamet handlade om att stärka 

patientens möjlighet till delaktighet i hälso- och sjukvården. Projektet, som 

hade finansiering och två tjänstedesigners anställda, kallades för Experio Lab. 

Utvecklingsledaren menade att strokeprocessen kunde användas av Experio 

Lab för att utveckla patientdelaktigheten i landstinget. ”Det skulle ge spin-off-

effekter på processen och då kunde ju strokeprocessen användas åtminstone 

till något” argumenterade utvecklingsledaren. Utvecklingsledarens idé fick 

stöd av processteamet.  

 

Experio Lab avsåg att göra strokeprocessen till ”spetsanvändare av 

tjänstedesign”. Det skulle ske genom att processen åter skulle kartläggas men 

med fokus på patienten och dennes anhöriga. Den nya kartläggningen 

genomfördes av en tjänstedesigner enligt en metod som kallades 4F (fånga, 

förstå, förbättra och förnya). Genom intervjuer och dagböcker fick patienterna 

och deras anhöriga beskriva processen. Därigenom uppenbarades problem i 

processen, exempelvis bristande kommunikation mellan anhöriga, patienter, 

sjuksköterskor och läkare samt att det saknades en mer samlad information 

om de olika aktiviteterna i processen. Ett annat problem som de anhöriga 

upplevde var att patientens kontakter med det omgivande samhället kunde 

påverkas till följd av stroke. En tjänstedesigner berättade om ett fall där 

strokepatienten ensam hade koden till familjens bankdosa. Patientens partner 

kunde följaktligen inte betala räkningarna och var ovetandes om hur en ny kod 

kunde införskaffas. Allt för många problem kunde i värsta fall resultera i att 

patienten blev kvar på sjukhuset istället för att komma hem.  

 

Den nya kartläggningen hade en annan början och slut än den tidigare. 

Processen började med patientens första kontakt med landstinget och slutade i 
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en kommun, dock inte i samma kommun som i den tidigare kartläggningen. 

Det motiverades av bekvämlighetsskäl, att datainsamlingen underlättades av 

att en annan kommun valdes. Dessutom koncentrerades kartläggningen till 

strokeavdelningen vilket motiverades på två sätt. För det första underlättades 

datainsamlingen av att endast en avdelning, strokeavdelningen, omfattades. 

För det andra framställdes den processansvarige neurologen som drivande till 

att fokus hamnade på strokeavdelningen.  

 

Kartläggningen resulterade i flera förändringar. För det första försågs varje 

patient med en kombinerad antecknings- och dagbok i vilken patienten själv 

eller anhöriga kunde skriva meddelanden till personalen. Personalen kunde 

också omvänt använda boken för att skriva meddelanden till patienten eller de 

anhöriga. På sådant sätt skulle kommunikationen förbättras. För det andra 

upprättades ett informationsblad för processen samtliga aktiviteter. I 

informationsbladet återfanns sådant som patienten och deras anhöriga kunde 

behöva veta. För det tredje föreslogs att den kurator som fanns skulle få en mer 

coachande roll för att därigenom underlätta ”vägen tillbaka in i samhället”.  

Kritik mot lean 
Kritiken både mot lean och landstingsledningen tilltog. Verksamhets-

utvecklaren och utvecklingsledaren blev, som tidigare nämnts, kritiska. Den 

förra hävdade att lean blev landstingsledningens sätt att skjuta ifrån sig ansvar 

och den senare att lean bara vara ett bland flera verktyg för utvecklingsarbete. 

Samtidigt så menade företrädarna för Experio Lab att lean inte var en lösning 

på hälso- och sjukvårdens enkla problem.  

 

De enkla problem kunde handla om hur patienten tog sig från hemmet till 

sjukhuset, exempelvis via en busslinje. Väl på sjukhuset handlade de enkla 

problemen om att hitta rätt, eller som en tjänstedesigner uttryckte saken: ”Hur 

hittar egentligen patienten fram mellan alla avdelningar som heter något på –

logen på sjukhuset?” Samma tjänstedesigner menade vidare att ”denna typ av 

problemlösning sällan värderas lika högt och är inget som läkarna klarar av.”  
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Kritiken mot lean handlade dessutom om att lean var till för de anställda och 

inte för patienterna. En tjänstedesigner berättade att han i ”i smyg” lät göra en 

undersökning som gick ut på att räkna antalet gånger som ordet patient 

nämndes på förbättringstavlorna i landstingshuset. Det visade sig att ordet 

patient nämndes mycket sällan. Det visade att lean egentligen inte handlade 

om att förbättra för patienten utan för personalen. Strokeprocessen var ett 

tydligt exempel där personalen och inte patienten kom först.  

 

Epilog 
År 2015 hade strokeprocessen en processägare, processansvarig och en 

facilitator. Den processansvarige neurologen hävdade att det egentligen inte 

gavs någon tid för uppdraget. Resultatet var att neurologen fick jobba ”på 

lediga kvällar och helger”. Ett av uppdragen som processansvarig var att 

föreslå mål och mått för processen som landstingsledningen kunde besluta om. 

Neurologen föreslog mål och mått som dels visade att strokeavdelningen 

placerade sig sämre i de nationella kvalitetsregistren och dels att det behövdes 

mer ekonomiska resurser till avdelningen. Förslaget till mål och mått hade 

emellertid ”stannat någonstans längre upp”, hävdade neurologen, och inte 

införts. Utvecklingsledaren lämnade emellertid snart sin roll som facilitator för 

att istället arbeta i Experio Lab.   

 

Den tidigare hälso- och sjukvårdschefen, som tillträdde posten som 

landstingsdirektör 2014, organiserade om landstingsledningen. Den 

nytillträdde landstingsdirektören utsåg två hälso- och sjukvårdschefer. De nya 

hälso- och sjukvårdscheferna blev processägaren (divisionschefen) och 

ekonomichefen. Den förra hade ett ansvar för divisionerna medan den senare 

fick ett ansvar för ”kvalitetsfrågor och processer”. I den nya 

landstingsledningen fanns det en uppfattning om att den nya organisationen 

”måste sätta sig ordentligt” innan de föreslagna förändringarna i slutrapporten 

kunde införas.  
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Förbindelser och metoder 
 
 
 
I de tre episoderna ovan beskrevs införandet av ett förändringsprogram i 

hälso- och sjukvården. Förbindelser och metoder för att etablera och försvara 

förbindelserna följdes för att kunna ge svar på studiens syfte: Hur möjliggör 

och försvårar nätverkskonstruktioner förändringsprogram som lean?  

 

I detta kapitel analyseras episoderna med utgångspunkt i de fyra forsknings-

frågor som formulerades. Strukturen som används är att under varje 

forskningsfråga först analysera episoderna var för sig för att sedan jämföra 

dem med varandra. Jämförelserna utmynnar i en kategorisering av 

förbindelser och metoder. Kategorierna diskuteras för att sedan ligga till grund 

för nästa kapitel i vilket studiens slutsatser presenteras.  

 

Vilka förbindelser möjliggör införandet av lean? 
Genom att spåra de möjliggörande förbindelserna är det möjligt att avtäcka en 

bild av hur initiativtagarna avsåg att införa lean. Deras uppfattning om och 

avsikt med att införa lean avspeglas i de förbindelser som de ville etablera och 

försvara.  

 

I ljumskbråcksprocessen kan sjukhuschefen beskrivas som initiativtagare. 

Sjukhuschefen kom i kontakt med lean genom ett näringslivsråd och genom en 

problematisering blev lean en lösning som antogs kunna bidra till att höja 

kvalitet och skapa ett helhetsperspektiv på patienten.  

 

De första förbindelserna sjukhuschefen identifierade som möjliggörande var 

till de ”närmaste medarbetarna” (verksamhetschefer och verksamhets-

utvecklare) som sjukhuschefen intresserade. I nästa skede värvades en konsult 

med erfarenheter från det lokala näringslivet. Detta nätverk av aktörer valde ut 

en specifik process, ljumskbråcksprocessen, i vilken de avsåg att införa lean. 
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Valet av ljumskbråcksprocessen var en avgränsning som gjorde det möjligt att 

identifiera vilka ytterligare förbindelser som var nödvändiga att etablera.  

 

För det första ansåg nätverket att det var nödvändigt att etablera förbindelser 

till varje enhet vid sjukhuset som ljumskbråckspatienten kom i kontakt med. 

Enheterna fick representeras av ledning eller profession. För det andra var det 

angeläget att det fanns en fördelning mellan ledning och profession. Det var 

därför viktigt för nätverket att etablera förbindelser både till chefer, läkare och 

sjuksköterskor.   

 

Ljumskbråcksprocessen valdes ut därför att nätverket bedömde att det fanns 

en förbättringspotential i processen. De förbättringar nätverket ville se var 

kortare operationsköer, minskat antal avbokningar och förbättrad 

informationsöverföring mellan enheter i processen. Aktörer i nätverket 

menade att resultatförbättringar till följd av lean kunde övertyga 

landstingsledningen att inte lägga ned sjukhuset vilket de befarade.  

 

I det strategiska införandet kan landstingsdirektören pekas ut som 

initiativtagare. Landstingsdirektören startade den kedja av händelser som 

ledde fram till att lean infördes som verksamhetsstrategi och att landstinget 

blev ”lean-landstinget”. För landstingsdirektören utgjordes problematiser-

ingen av att lean var en lösning för att flytta fokus från ekonomi till kvalitet 

samt att lean kunde ta tillvara den resurs som medarbetarna utgör.  

 

I landstingsledningen fanns det chefer som redan var intresserade. Dessa 

chefer tillsammans med initiativtagaren kunde värva en konsult som 

representerade en nationell satsning på lean i offentlig sektor 

(Verksamhetslyftet). Den nationella satsningen blev en obligatorisk passage 

genom att det var en lösning som samtliga aktörer kunde ställa sig bakom. Den 

obligatoriska passagen innebar att landstinget anslöt sig till den nationella 

satsningen och att samtliga chefer, cirka 400, utbildades i lean. Därigenom 
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lades grunden för ”lean-landstinget” som kännetecknades av att alla chefer i 

landstinget utbildades i och fick i uppdrag att införa lean.  

 

Flerårsplanen kan beskrivas som ett intresseringsredskap. Planen skapades av 

det införande nätverket med syftet att försvara förbindelserna mellan 

aktörerna. Planen placerades alltså mellan aktörerna, vilket karakteriserar ett 

intresseringsredskap. Det införande nätverket i den andra episoden kan därför 

beskrivas som initiativtagare i strokeprocessen. Problematiseringen utgjordes 

av att lean var en lösning för att utveckla patientflöden över organisatoriska 

gränser. Flerårsplanen resulterade i att landstingsdirektören värvade en 

styrgrupp samt en projektgrupp bestående av en divisionschef, en 

ekonomichef, läkare, utvecklingsledare samt verksamhetsutvecklare. Detta 

nätverk av aktörer valde ut en strokeprocess i vilken de kunde identifiera vilka 

ytterligare förbindelser som var nödvändiga.  

 

Nätverket avgränsade strokeprocessen genom att definiera en början och ett 

slut för processen. Processen startade med ”patient med strokesymptom” och 

slutade ett år efter strokesymptom. Däremellan fanns det aktiviteter som 

ingick i processen. Processen sträckte sig utanför landstingets gränser och 

därför identifierades förbindelser med aktörer som SOS-alarm och 

primärkommuner som möjliggörande.  

  

Nätverket ansåg det viktigt att samtliga organisatoriska enheter som patienten 

kom i kontakt med i processen fanns representerade. För nätverket var det 

också viktigt att både ledning och professioner fanns representerade. Därför 

utsågs både chefer, läkare och sjuksköterskor. För att avgränsa införandet 

ytterligare så valde nätverket ut endast en primärkommun och ett sjukhus.  

Nätverket ansåg att det var nödvändigt att etablera förbindelser till styrning 

därför att den befintliga styrningen befarades kunna försvåra införandet. Det 

fanns ambitioner i nätverket att värva och tilldela styrningen en annan roll, en 
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roll som innebar att förskjuta fokus från ekonomi till kvalitet. Styrningen 

skulle avspegla kvalitet och kvalitetsförbättringar i strokeprocessen.  

 

Tabellen nedan summerar vilka förbindelser initiativtagarna ansåg nödvändiga 

i respektive episod. I den vänstra kolumnen är förbindelserna kategoriserade 

medan övriga kolumner ger exempel på kategorin från respektive episod. De 

tomma rutorna visar att det saknas exempel på kategorin i episoden.  

 

Tabell 4 Möjliggörande förbindelser i införandet.  

Vilka 
förbindelser 
möjliggör 
införandet? 

Ljumskbråcks-
processen 

Det strategiska 
införandet 

Strokeprocessen 

Förbindelser 
mellan 
initiativtagare och 
chefer. 

Förbindelser med de 
”närmaste” cheferna och 
chefer som 
representerade 
enheterna i processen.  

Förbindelser med 
samtliga chefer. 

Förbindelser med de 
”närmaste” cheferna 
och chefer som 
representerade 
enheterna i processen. 

Förbindelser 
mellan 
initiativtagare och 
experter. 

Expert med bakgrund i 
näringslivet utan 
erfarenhet av hälso- och 
sjukvård.  

Expert med 
erfarenhet av 
hälso- och 
sjukvård. 

Expert med bakgrund i 
näringslivet utan 
erfarenhet av hälso- 
och sjukvård. 

Förbindelser 
mellan 
initiativtagare och 
läkare. 

Läkare representerade 
enheter i processen. 

 Läkare representerade 
enheter i processen. 

Förbindelse 
mellan 
initiativtagare och 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 
representerade enheter i 
processen. 

 Sjuksköterskor 
representerade enheter 
i processen. 

Förbindelse 
mellan 
initiativtagare och 
styrning. 

  Initiativtagaren avsåg 
att ändra styrningens 
roll.  

Förbindelse 
mellan 
initiativtagare och 
andra aktörer. 

  Förbindelse med andra 
aktörer till följd av att 
avgränsningen 
omfattade enheter 
utanför landstinget.  

 
Genom att spåra de nödvändiga förbindelserna är det möjligt att avtäcka en 

bild av hur initiativtagarna önskade införa lean. De nödvändiga förbindelserna 

avgjordes av en problematisering i vilken initiativtagarna definierade de 

problem till vilka lean var en lösning. Problemen som initiativtagarna 
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definierade varierade från episod till episod och, som diskuteras nedan, 

förhandlades om när nya aktörer intresserades och värvades till nätverket.  

 

Två förbindelser som initiativtagarna i samtliga episoder ansåg vara 

nödvändiga var till chefer respektive experter. De chefer som valdes ut var 

sådana som på något sätt stod initiativtagarna nära, ”de närmaste 

medarbetarna”. När dessa chefer var intresserade och värvade så blev nästa 

steg att värva experter. Experterna utgjordes av verksamhetsutvecklare, 

konsulter och utvecklingsledare.  

 

Poksinska (2010) menar att de experter som anlitas ofta saknar erfarenhet från 

hälso- och sjukvården. I denna studie ges exempel på att avsaknad av 

erfarenhet kan anföras som en fördel. Det ansågs underlätta rollutövandet om 

experterna saknade erfarenheter. Det blev lättare att ifrågasätta, utmana och 

göra jämförelser med näringslivet om experterna från tidigare inte var bekanta 

med hälso- och sjukvården. I denna studie tilldelades experterna roller som i 

andra studier, exempelvis Joosten et al. 2009 och Al- Balushi et al. 2014, 

vanligtvis är ledningens. Studien visar även att experter med erfarenhet från 

hälso- och sjukvården anlitas vilket då lyftes fram som en fördel.  

 

Genom initiativtagarnas förbindelser till chefer och experter konstruerades 

införande nätverk. I de införande nätverken avgränsades lean till en 

ljumskbråcksprocess, ett strategiskt införande och en strokeprocess. När 

nätverken avgränsades förhandlades problematiseringen delvis om. I 

ljumskbråcksprocessen, exempelvis, blev initiativtagarens helhetsperspektiv 

på patienten till ett helhetsperspektiv på ljumskbråckspatienten. Lean blev 

dessutom en lösning på ett nytt problem, att landstingsledningen kunde vara i 

färd med att lägga ned sjukhuset. Genom att problematiseringen förhandlades 

om, övergick den från att vara initiativtagarens till att bli det införande 

nätverkets problematisering (jämför Callon 1986).  
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I de införande nätverken fanns det olika uppfattningar om vilka förbindelser 

som var nödvändiga. Därigenom kom införandena att skilja sig åt mellan 

episoderna. I två av episoderna, ljumskbråcksprocessen och strokeprocessen, 

infördes lean som principer och verktyg medan det strategiska införandet 

handlade om att införa lean som filosofi (jämför Mazzocato et al. 2010). Från 

den andra episoden fanns det ambitioner att införa lean fullskaligt i 

landstinget, det vill säga som filosofi, principer och tekniker i hela 

organisationen. Konkret innebar det att initiativtagarna avsåg att etablera 

förbindelser till samtliga chefer i landstinget som sedan fick i uppdrag att 

införa lean på en operativ nivå. 

 

I de två episoder där lean infördes som principer och verktyg avgränsades 

införandet till processer som sträckte sig över organisatoriska gränser (jämför 

Fillingham 2007 och Dannapfel et al. 2014). De aktörer som initiativtagarna 

valde ut och avsåg att värva till det införande nätverket representerade både 

profession och organisation. Läkare och sjuksköterskor från de organisatoriska 

enheter ljumskbråckspatienterna respektive strokepatienterna kom i kontakt 

med i processen valdes ut.  

 

Endast i en episod, strokeprocessen, ansåg initiativtagaren det nödvändigt att 

etablera förbindelser till styrning. I denna episod övergick, vilket diskuteras 

längre fram, förbindelsen från att vara nödvändig till att bli konkurrerande. 

Enligt initiativtagarna var det således möjligt att införa lean utan att förändra 

styrningen. Därigenom utvecklades inte några parallella styrsystem som 

exempelvis observerats av Kastberg & Siverbo (2013) samtidigt som styrning 

inte fick den understödjande roll som både Produlove et al. 2008 och 

Papadopoulus et al. 2011 menar är viktig.  

Sammanfattningsvis visar episoderna att initiativtagarnas ambitioner i 

landstinget var höga. Från det strategiska införandet blev målsättningen att 

införa lean fullskaligt i organisationen. Med utgångspunkt vad som beskrivits i 

tidigare forskning hade inte initiativtagarna orealistiska förväntningar på vilka 
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förbindelser som måste etableras och försvaras för att införa lean. Det 

handlade om förbindelser till ledning, profession, experter, i viss mån till 

styrning samt några andra aktörer. För att infria de höga ambitionerna 

behövde initiativtagarna metoder för att etablera och försvara de 

möjliggörande förbindelserna.  

 

Vilka metoder används för att etablera och försvara möjliggörande 
förbindelser? 
Initiativtagarna använde sig av olika metoder för att etablera och försvara 

förbindelser till andra aktörer. I ljumskbråcksprocessen kunde sjukhuschefen 

intressera och värva de ”närmaste medarbetarna” genom att låta dessa delta i 

kurser och göra studiebesök, exempelvis på Volvo som beskrevs som ett 

framgångsrikt exempel på lean.  

 

I ljumskbråcksprocessen framhölls även något som kan liknas vid hot (jämför 

Callon 1986). I landstingsledningen fördes diskussioner om att stänga 

vårdinrättningar för att minska kostnader och ett av de sjukhus som riskerade 

att läggas ned var Arvika. För nätverket var det angeläget att övertyga 

landstingsledningen om att sjukhuset skulle få vara kvar. Det kunde nätverket 

göra genom att visa upp ett pågående, framtidsinriktat förbättringsarbete som 

hämtade inspiration från näringslivet och helst kunde medföra 

resultatförbättringar.  

 

En annan metod som användes var att aktörer i nätverket gjorde sig till 

talesperson för andra aktörer. Exempelvis representerade sjukhuschefen och 

konsulten invånarna som behövde närheten till ett sjukhus, arbetstagarna som 

behövde arbetstillfällen, skattebetalarna som önskade ett effektivt utnyttjande 

av skattemedel och så vidare. Genom att representera andra aktörer och deras 

intressen fann nätverket argument och gjorde det lockande för andra aktörer 

att vilja införa lean.  
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Ytterligare en metod som användes var att koppla resurser till införandet. 

Sjukhuschefen kunde ”omprioritera i budgeten” och avsätta ekonomiska 

resurser för att skapa förbindelser. Resurserna kunde användas för att anlita 

konsulter och initiera en processkartläggning. Processkartläggningen, som 

pågick under närmare ett års tid, etablerade och försvarade förbindelser 

mellan de inblandade aktörerna. Kartläggningen innebar att aktörer möttes 

regelbundet över en längre tid vilket skulle bidra till att skapa ett 

helhetsperspektiv på patienten. 

 

Visualisering var också en metod för att etablera och försvara förbindelser. 

Under processkartläggningen kunde experterna göra uppskattningar som 

kläddes i siffror (jämför Robson 1992) som visade processens ineffektivitet 

men samtidigt den potential som fanns om lean infördes. Experterna kunde 

också visualisera processen i kartläggningen där post-it-lappar, streck, pilar 

och andra symboler visade ljumskbråckspatientens väg genom hälso- och 

sjukvården. 

 

I det strategiska införandet användes lockelse som metod. Initiativtagaren och 

dennes nätverk försökte locka aktörer till att ansluta sig till nätverket. En del i 

lockelsen var att framställa lean som något annat än de tidigare införda 

programmen och genomförda förändringarna. Lean skulle inte bli ytterligare 

ett i raden av besparingsprogram. Personalchefen tilldelades ett uppdrag att 

informera de fackliga organisationerna om att införandet av lean inte skulle 

resultera i personalneddragningar. Informationschefen beskrev lean som 

något ”kul”. 

 

En annan metod för att etablera och försvara förbindelser var att ansluta 

landstinget till en nationell satsning på lean. Det resulterade i att samtliga 

chefer utbildades av en konsult som beskrevs som charmerande, övertygande, 

välutbildad och med erfarenheter av att införa lean i hälso- och sjukvården. 

Utbildningsinsatserna gav cheferna argument som de själva kunde använda 
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när de införde lean. Senare blev utbildningsinsatsen ett obligatoriskt inslag i 

chefsprogrammet (Livledarakademin) vilket innebar att samtliga chefer, även 

tillträdande, skulle genomgå utbildningen.  

 

Även styrningen ändrades för att etablera och försvara förbindelser. Nya mål 

och mått infördes i det balanserade styrkortet vilket handlade om att varje 

division skulle påbörja minst ett lean-inspirerat förbättringsarbete. Om 

divisionerna uppnådde målet så visualiserades det genom att divisionen 

”grönmarkerades”. De nya målen och måtten kan beskrivas som ett slags tvång 

eftersom de tvingade cheferna att införa lean då de annars inte uppnådde de 

mål som landstingsledningen beslutade om.  

 

Ytterligare en metod för att förstärka förbindelserna var den nationella lean-

konferensen. Konferensen gav landstinget möjlighet att visa upp införandet för 

andra aktörer, som andra landsting och vårdgivare i hälso- och 

sjukvårdssverige. I samband med konferensen värvades informationsenheten 

för att marknadsföra lean i landstinget. Artiklar på landstingets hemsida och 

ett specialnummer av personaltidningen ägnades åt lean. Landstinget började 

framställas som ett nationellt föredöme, en framgångssaga, när det gällde att 

införa lean i hälso- och sjukvården och framgången blev till fakta (jämför 

Callon 1986). Genom framgångssagan blev det möjligt att locka aktörer till 

nätverket.  

 

Värvningen i det strategiska införandet resulterade i att nya roller 

identifierades. För att understödja och fortsätta införandet av lean så 

anställdes en lean-strateg. En av strategens åtgärder var att mobilisera 

nätverket genom att förenkla det och ersätta det med inskriptioner (jämför 

Latour 1998). De två vanligaste inskriptionerna, lean-bron och 

förbättringstavlorna, var också visualiseringar som i slutändan syftade till att 

få de etablerade förbindelserna att tas för givna. Lean-bron reproducerades 

och dök upp återkommande, exempelvis i årsredovisningar, internt 
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informationsmaterial och på informationsskärmarna i landstingshuset. 

Förbättringstavlan infördes på olika enheter och blev, som en chef uttryckte 

det, ”den främsta symbolen för lean i landstinget”.  

 

I strokeprocessen beslutade landstingsdirektören att utifrån flerårsplanen 

värva en styr- och processgrupp samt ett processteam. Den process-

kartläggning som genomfördes bidrog till att etablera och försvara förbindelser 

genom processteamets återkommande möten. Processkartläggningen 

visualiserades digitalt på expertens dator. Bildskärmen med 

processkartläggningen projicerades upp så att processteamet kunde följa 

kartläggningen, diskutera och förhandla om vilka åtgärder som måste till. 

Genom att leda och administrera processkartläggningen kunde experten 

etablera och försvara förbindelserna genom att styra vad diskussionerna skulle 

handla om samt hur länge de skulle pågå. Även journalgranskningen var viktig 

då den bidrog till att skapa ett helhetsperspektiv på patientens väg genom 

strokesjukvården. Den visade också att det fanns ett gemensamt intresse i 

processteamet för processen; intresset att patienten skulle få ett så snabbt 

tillfrisknande som möjligt.  

 

Även hot och lockelser förekom. Framför allt på det inledande mötet när 

divisionschefen refererade till att landstingsskatten hade höjts och att det 

fanns två tänkbara utfall i strokeprocessen. Antingen så blev strokeprocessen 

framgångsrik eller så väntade stora besparingar. Om det förra inträffade så 

kunde landstingsfullmäktige på sikt sänka skatten och om det senare 

inträffade hade divisionschefen ”med egna ögon sett vad som hände i Dundee” 

där ”väggarna slogs ut och förändringsledare och personalchefen flyttade in”.  

Att representera andra aktörer och nätverk och föra deras talan var en annan 

metod som användes av det initiativtagande nätverket. Ninewells Hospital i 

Dundee, Region Skåne och nationella riktlinjer och kvalitetsregister var 

exempel på aktörer och nätverk som företräddes genom att exempelvis 

utvecklingsledaren kunde referera till dem. De aktörer som representerades 
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verkade också vara framgångsrika exempel på att införa lean, sådana exempel 

som kunde visa vad som borde respektive inte borde göras i processen. 

Representation som metod gjorde det möjligt för aktörer att påverka 

införandet (jämför journalgranskningen).  

 

Tabellen på nästa sida summerar de metoder som användes av initiativtagarna 

i respektive episod. I den vänstra kolumnen är metoderna kategoriserade och i 

de högra kolumnerna återfinns exempel på kategorin från respektive episod.  

 

Utbildningsmetoden användes i samtliga episoder. Metoden tog sig uttryck i 

att aktörer skickades på kurser och konferenser, fick göra studiebesök samt 

deltog i kurser med syftet att de skulle intresseras och värvas. Att lean infördes 

som en obligatorisk del i chefsutbildningen visar att metoden tillskrevs stor 

betydelse av initiativtagarna och användes för att försvara förbindelser.   

 

Hotmetoden användes i framför allt den första och sista episoden för att få 

aktörer att förbinda sig till nätverket (jämför Callon 1986). Hotmetoden utgick 

från att om inte aktörer valde att etablera förbindelser till lean-nätverket så 

väntade något värre, nedläggning av sjukhus eller kraftfulla besparingar där 

”väggarna slogs ut”. Det fanns därför inga andra rimliga alternativ än att 

ansluta sig till det införande nätverket.  

 

Lockelsemetoden innebar att för de aktörer som anslöt sig till nätverket fanns 

lockelser (jämför Callon 1986). Aktörer och nätverk lockade med 

skattesänkningar om införandet lyckades och kunde erbjuda en framtid inom 

ett framgångsrikt nätverk som ”överträffat alla förväntningar” vilket var fallet i 

det strategiska införandet. En viktig del i lockelsemetoden var också att tilldela 

lean en för andra aktörer tilltalande identitet, identiteten att inte vara ett 

besparingsprogram. Charm, berättelser, jämförelser och övertygande retorik 

var andra sätt som användes för att locka aktörer till nätverket.  
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Tabell 5 Metoder för att etablera och försvara möjliggörande förbindelser. 

Metoder Ljumskbråcks-
processen 

Det strategiska 
införandet 

Strokeprocessen 

Utbildnings-
metoden 

Studiebesök på Volvo 
och kurser för att 
intressera och värva 
framför allt chefer. 

Utbildning av 
samtliga chefer 
inom 
Verksamhetslyftet. 
Utbildning en del av 
Livledarakademin.  

Studiebesök vid 
Ninewell i Dundee 
samt i Region Skåne 
för att etablera 
förbindelser. 

Hotmetoden En befarad 
nedläggning av 
sjukhuset.  

 Alternativet var ett 
besparingsprogram. 

Lockelsemetoden Lean kunde rädda 
sjukhuset.  

Lean var något 
annat än ett 
besparingsprogram. 
Landstinget var ett 
nationellt föredöme 
”som överträffat alla 
förväntningar”.  

Skattesänkningar om 
processen blev 
framgångsrik. 

Representations-
metoden 

Sjukhuschefen och 
konsulten 
representerade 
invånare, 
skattebetalare, 
näringsliv etc.  

Konsulten 
representerade en 
nationell satsning på 
lean.  

Projektgruppen 
representerade 
Ninewell Hospital i 
Dundee, Region Skåne 
samt nationella 
kvalitetsregister och 
riktlinjer.  

Visualiserings-
metoden 

Processkartläggningen 
(post-it-lappar, 
symboler och pilar) 
och konsultens 
uppskattningar av 
patienternas tid med 
läkare. 

Lean-bron, 
”grönmarkering” i 
styrkort och 
förbättringstavlor.  

Processkartläggningen 
(digitalt i mjukvara 
som projicerades på 
storbild).  

Resursmetoden Sjukhuschefens 
”omprioritering i 
budgeten” 

  

Tvångsmetoden Sjukhuschefen kunde 
beordra aktörer att 
delta i 
processkartläggningen.  

Lean-mål i 
styrkortet 

Sjukhuschefen kunde 
beordra aktörer att 
delta i 
processkartläggningen. 

 
Representationsmetoden var en annan metod som gick ut på att aktörer 

representerade och förde andra aktörers talan. Metoden användes i samtliga 

episoder. Det kunde handla om initiativtagare eller andra aktörer som 

representerade patienter, skattebetalare, näringsliv och kommun men också 

Verksamhetslyftet, Region Skåne, Ninewells Hospital samt nationella riktlinjer 

och kvalitetsregister. Representationsmetoden innebar att aktörer skapade 

styrka eftersom styrka kan uttryckas i det antal förbindelser en aktör har med 
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andra aktörer (jämför Callon 1986). Styrkan kunde användas för att få aktörer 

att ansluta sig till nätverket eller att påverka nätverket.  

 
Visualiseringsmetoden användes i samtliga episoder för att etablera och 

försvara förbindelser. Metoden kan beskrivas som alla de sätt varpå aktörer 

och nätverk försökte synliggöra och förenkla införandet och göra om det till en 

färg, en symbol, ett lego-bygge eller en siffra. Mazzocato et al. (2010) menar att 

visualiseringar är en viktig del i införandet av lean. Ur process-

kartläggningarna kunde experterna exempelvis generera siffror som hade en 

övertygande förmåga på andra aktörer och därigenom bidrog till att etablera 

och försvara förbindelser (jämför Robson 1992).  

 
Resursmetoden innebar att initiativtagarna kunde skjuta till resurser för att 

införa lean. Eftersom initiativtagarna var chefer hade de en formell befogenhet 

att omfördela resurser, i form av pengar eller tid, vilket möjliggjorde för 

aktörer, exempelvis experter, att delta i införandet (jämför Ben-Tovim et al 

2007 och Al-Balushi et al. 2014).  

 
Tvångsmetoden tog sig uttryck i att initiativtagare och andra chefer kunde 

delegera, utse och besluta. De kunde exempelvis besluta att process-

kartläggningar skulle genomföras, att landstinget skulle ansluta sig till ett 

nationellt program, att samtliga chefer skulle utbildas, att lean skulle införas 

som mål och mått i det balanserade styrkortet och att flerårsplanen skulle 

genomföras.  

 
Tabellen och redogörelsen ovan visar att det fanns flera metoder 

initiativtagarna använde sig av för att etablera och försvara möjliggörande 

förbindelserna. Metoderna användes både var för sig och i kombination med 

varandra. Det fanns emellertid flera problem förknippade med metoderna. 

 
Ett problem var att initiativtagarna och de införande nätverken delvis saknade 

metoder för att införa viktiga delar av lean. Så var exempelvis fallet beträffande 

det som i litteraturen kallas för ständiga förbättringar (Joosten et al. 2009). 
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Fillingham (2007) anser att det är nödvändigt att ha en styrning som 

understödjer ständiga förbättringar och möjliggör en förbättringskultur i 

organisationen. Styrning kan mäta, fånga och uppmuntra de förbättringar som 

görs i införandet (Kollberg et al. 2006; Papadopoulus et al. 2011). I de 

införande nätverken saknades metoder för att fånga och understödja 

förbättringar som gjordes trots att initiativtagarna hade ambitioner att 

åstadkomma förbättringar. Den främsta anledningen var att initiativtagarna 

inte identifierade förbindelser till styrning som nödvändiga och om de gjorde 

det, som i strokeprocessen, kom de att tveka införa att ändra styrningens roll.  

 

Ett annat problem var att metoderna inte var tillräckligt effektiva för att 

försvara de möjliggörande förbindelserna. Tidigare forskning, som de Souza 

och Pidd (2011), Drotz och Poksinska 2014 samt Timmons et al. (2014), menar 

att en förutsättning att lyckas med införandet är att professionerna övertygas 

om fördelarna med lean. Hot, lockelser, representation, visualiseringar och 

tvång kunde användas för att etablera förbindelser. Chefer, läkare och 

sjuksköterskor intresserades och värvades men metoderna lyckades inte att 

försvara förbindelserna. Det kan illustreras av att post-it-lapparna ramlade ner 

från förbättringstavlorna utan att någon plockade upp dem. Metoderna räckte 

till att etablera förbindelser men inte till att försvara dem. de Souza och Pidd 

(2011) samt Morrow et al. (2014) menar att detta är en av de stora 

utmaningarna i införandet av lean i hälso- och sjukvården. Initiativtagarnas 

svårigheter att ansluta läkarna är ett annat exempel på metodernas 

ineffektivitet. Utbildningsmetoden omfattade inte läkarna, tvångsmetoden 

kunde vara verkningslös eftersom cheferna inte kunde beordra läkarna och 

hotmetoden meningslös eftersom de hot som framställdes inte berörde 

läkarna.  

  
Ytterligare ett problem var att det ofta saknades metoder för att skära av 

konkurrerande förbindelser. Undantaget, vilket diskuteras utförligare nedan, 

var om initiativtagarnas och läkarnas intressen sammanföll. Som den fortsatta 

analysen kommer att visa fanns det flera konkurrerande förbindelser mellan 
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aktörer i de införande nätverken och andra aktörer. Avsaknaden av metoder 

för att skära av förbindelser försvårade emellertid införandet.  

 
Som konstaterades ovan var ambitionerna i landstinget höga och att 

initiativtagarna hade realistiska uppfattningar om de förbindelser som skulle 

möjliggöra införandet. Sammanfattningsvis noteras emellertid att det fanns 

problem förknippade med de metoder som användes för att konstruera ett 

införande nätverk. Det saknades metoder för att införa vissa delar av lean, 

metoderna var delvis ineffektiva och lyckades inte alltid skära av 

konkurrerande förbindelser.  

 

Vilka är de konkurrerande förbindelserna i införandet? 
Konkurrerande förbindelser är de förbindelser som ur initiativtagarens 

perspektiv försvårar införandet. De etableras mellan aktörer i det införande 

nätverket och andra aktörer. För de aktörer som etablerar konkurrerande 

förbindelser är dessa viktigare än de möjliggörande förbindelser som finns i 

det införande nätverket.  

 
I ljumskbråcksprocessen etablerades en konkurrerande förbindelse mellan 

läkarna i processteamet och läkargruppen. Förbindelsen skapades till följd av 

att läkarna i processteamet var osäkra på hur de skulle förhålla sig till förslag 

som presenterades för dem. Läkarna tog därför med förslagen från 

processteamet till läkargruppen för utlåtande. Läkargruppens utlåtanden gick i 

samtliga fall emot processteamets förslag. Att förändra rutinerna för 

utskrivningssamtal, som var ett av förslagen, medförde enligt läkargruppen att 

patientsäkerheten äventyrades. Det var inte möjligt att genomföra 

utskrivningssamtal på telefon dagen efter utskrivning. Läkarna var tvungna att 

träffa patienterna innan de kunde lämna sjukhuset för att försäkra sig om att 

patienterna var färdiga för utskrivning. Att ta bort operationsplaneraren, som 

var ett annat förslag, kunde påverka läkarnas schemaläggning genom att hota 

framförhållningen. En konsekvens av läkargruppens motstånd mot de 
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föreslagna förändringarna var att processteamet försökte hitta andra 

lösningar, men utan att egentligen hitta några.  

 
En annan förbindelse som försvårade införandet var läkarnas 

anställningsförhållanden som medförde att cheferna vid sjukhuset inte kunde 

kommendera läkarna. Läkarna var anställda under divisionerna i landstinget 

och inte under Arvika sjukhus. Det fanns följaktligen inga chefer vid sjukhuset 

som kunde kommendera deltagande i processkartläggningen. De chefer som 

hade denna möjlighet, divisionscheferna, var placerade i Karlstad och verkade, 

då detta utspelade sig, vara ovetande om det pågående lean-införandet vid 

sjukhuset. Att läkarna inte organisatoriskt tillhörde sjukhuset uppfattades, 

exempelvis av konsulten, som ett problem och medförde att läkarna själva 

kunde välja om de ville delta eller inte i processkartläggningen. Samtidigt 

fanns det en rädsla i processteamet för att tvinga läkarna att delta i 

processkartläggningen. Arbetsmarknaden för läkare var god och det fanns 

brist på läkare vid sjukhuset som gjorde det angeläget att skapa en, i 

förhållande till andra arbetsgivare, attraktiv arbetsplats. De läkare som trots 

allt deltog hävdade att de var där av eget intresse, för att bevaka patienternas 

intresse och för att de hade erfarenheter som processteamet kunde ha nytta av.  

 

De konkurrerande förbindelserna utgjordes alltså både av att läkarna 

organisatoriskt tillhörde divisionerna samt att det fanns andra aktörer, 

exempelvis andra arbetsgivare, som hade ett intresse av att etablera 

förbindelser med läkarna. Därför hade läkarna, som konsulten uttryckte det, 

ett gott ”förhandlingsläge” som innebar att läkarna hade förbindelser med 

andra aktörer som processteamet saknade metoder för att skära av.  

 

En annan konkurrerande förbindelse var styrning. Förbindelsen var 

konkurrerande till följd av att initiativtagaren inte hade ambitioner att 

förändra styrningens roll. I ljumskbråcksprocessen identifierades, som 

framgått ovan, inte styrning som en nödvändig förbindelse. Det var först 

genom expertens förslag som förbindelser till styrning aktualiserades. 
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Konsultens förslag avsåg att understödja införandet genom att en förändrad 

modell för styrning och uppföljning skulle ge ledningen ett bättre 

beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om förändringar. Sjukhuschefen 

menade förvisso att en förändrad styrning kanske behövdes men att förslaget 

olyckligt sammanföll med att landstingsledningen aviserade andra 

förändringar, som ett besparingsprogram och en organisationsförändring, vid 

sjukhuset. Att samtidigt som de aviserade förändringarna göra om styrningen 

kunde innebära en för stor omställning för personalen. Av den anledningen var 

sjukhuschefen emot att styrningen förändrades.  

 

Även läkarna vände sig emot förslaget eftersom de befarade att det kunde 

utmana ett för läkarna viktig mått som knivtid. Läkarnas argument var att det 

var svårt att införa processmål och processmått i hälso- och sjukvården 

eftersom dessa inte visade hur det gick för den enskilde patienten vilket i 

slutändan var det viktigaste.  

 

Slutligen fanns det en avgränsningsproblematik. Det var att aktiviteter i 

ljumskbråcksprocessen delades med andra processer. Att genomföra 

förändringar för ljumskbråckspatienter men inte för andra patienter ansåg inte 

aktörerna i nätverket som möjligt. Lösningen på detta problem blev att försöka 

sprida lean vid sjukhuset så att fler processer skulle omfattas. Ett sätt att 

sprida lean var genom att låta chefer i processen börja informera de anställda 

om programmet. Ett annat sätt var att låta en av chefsdagarna vid sjukhuset 

handla om lean.  

 

Även i den andra episoden, det strategiska införandet, uppstod 

konkurrerande förbindelser som försvårade införandet. En sådan förbindelse 

var till andra förändringsprogram, som QUL och Lots. Vissa chefer började 

likna och beskriva lean vid vilken annan förändring som helst, speciellt i 

samband med den genomförda skattehöjningen. Därigenom blev lean 

ytterligare ett i raden av införda program som syftade till att minska 
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kostnader. Skattehöjningen motiverades med att den möjliggjorde 

förändringar som på sikt skulle sänka kostnader. Höjningen skulle därigenom 

möjliggöra en framtida skattesänkning. Att lean jämfördes och liknades vid 

tidigare införda program innebar att införandet, såväl problematisering, 

intressering, värvning och i den mått det skett någon mobilisering av 

nätverket, ifrågasattes.  

 

I nätverket fanns det olika uppfattningar om konkurrerande förbindelser. Både 

personalchefen och informationschefen befarade att det strategiska införandet 

skulle försvåras när läkarna skulle värvas. Den främsta anledningen till detta 

var, enligt dessa chefer, läkarnas okunskap om vad lean är. En annan 

konkurrerande förbindelse som cheferna befarade var den till politiker. Det 

fanns en farhåga att politikerna skulle förhandla om problematiseringen och 

att lean därigenom skulle bli en lösning på landstingets ökade kostnader. 

Bland politikerna gick emellertid uppfattningarna isär. Oppositionspolitikerna 

trodde att lean kunde bli den styrande majoritetens verktyg för att kritisera 

den tidigare förda politiken.  

  

I strokeprocessen blev det uppenbart redan vid processteamets första möte att 

det fanns olika uppfattningar i problematiseringen. I flerårsplanen var tanken 

att utveckla processen över organisatoriska gränser medan neurologen, med 

stöd av läkarna, företrädde en annan delvis kolliderande uppfattning. Den var 

att få rätt patienter, det vill säga patienter som hade fått stroke, så fort som 

möjligt till strokeavdelningen. För läkarna handlade därför strokeprocessen 

om att stärka strokeavdelningen, vilket konkret tog sig uttryck i att läkarna 

försvarade de organisatoriska gränserna runt avdelningen (jämför Hellström 

et al. 2010). Ur initiativtagarens perspektiv försvårade läkarnas försvar av 

strokeavdelningen införandet eftersom det inte gynnade flödet i processen. 

Den konkurrerande förbindelsen kan därför beskrivas som alla de förbindelser 

som hjälpte läkarna att försvara de organisatoriska gränserna runt 

strokeavdelningen.  
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En aktör som blev viktig i stärkandet av strokeavdelningen var styrning. 

Styrningen kunde visa att strokeavdelningen var underdimensionerad och att 

tilldelningen av resurser inte motsvarade behovet av vårdplatser. Platsbristen 

medförde att strokepatienter kunde placeras vid andra avdelningar och det 

befarades påverka det medicinska utfallet i behandlingen. Förbindelser till 

styrning var därför viktiga för läkarna men samtidigt fanns det andra aktörer 

som ville förändra styrningens roll och låta den handla om kvalitet istället för 

resurser. Enligt läkarna riskerade den rollen för styrningen att flytta fokus från 

det verkliga problemet, det vill säga att strokeavdelningen var 

underdimensionerad och behövde en större resurstilldelning (jämför Kastberg 

och Siverbo 2013). Av det skälet låg det inte i läkarnas intresse att tilldela 

styrningen en annan roll. Läkarnas förbindelse till den befintliga styrningen 

var konkurrerande eftersom den försvårade för initiativtagaren att ändra 

styrningens roll.  

 

En annan konkurrerande förbindelse var den som läkarna etablerade med 

nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Förbindelsen var konkurrerande till 

följd av att läkarna i riktlinjer och kvalitetsregister fann stöd för att 

strokeavdelningen måste stärkas. Läkarna representerade nationella riktlinjer 

och kvalitetsregister och förde dess talan under kartläggningen som därigenom 

blev en viktig allierad aktör för läkarna. På samma sätt kunde läkarna, då det 

stärkte deras intresse, representera och föra Region Skånes talan. 

 

Ett problem för läkarna var emellertid att det fanns andra aktörer, exempelvis 

utvecklingsledare och divisionschef, som också gjorde anspråk på att företräda 

nationella riktlinjer och kvalitetsregister samt Region Skåne. Vid ett tillfälle 

visade det sig att Region Skåne låg förhållandevis dåligt till i registren. Då 

argumenterade neurologen för att Region Skåne mätte andra saker som ur 

patientens perspektiv de facto var viktigare än de mått som användes i de 

nationella kvalitetsregistren. I den maktkampen avgick läkarna med seger.  
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Andra aktörer kunde alltså representeras av olika aktörer under 

kartläggningen, både för de möjliggörande och konkurrerande förbindelserna.  

 

En lösning på de problem som identifierades i problematiseringen var att 

utveckla en ny modell för ledning och styrning. Ekonomichefen värvades till 

nätverket för att ge förslag på hur en förändrad styrning mer konkret kunde se 

ut. Lösningen krävde emellertid att landstingsledningen, landstingsdirektören, 

”tryckte på startknappen” vilket inte inträffade. Landstingsdirektörens 

argument var att det fanns chefer som inte var redo för den nya modellen och 

att införandet av en sådan modell måste få ta tid. För initiativtagaren, som ville 

vänta med att förändra styrningen, uppstod en konkurrerande förbindelse i 

form av aktörer som önskade genomföra den föreslagna förändringen. 

 

Utvecklingsledaren ogillade landstingsdirektörens beslut att inte förändra 

styrningen. Följden blev att utvecklingsledaren kom att utmana beslutet att 

lean var landstingets enda verksamhetsstrategi. Men det var inte bara lean-

landstinget som utmanades utan också initiativtagaren. Utvecklingsledaren 

identifierade en alternativ lösning i form av tjänstedesign, Experio Lab, och 

öppnade därigenom upp för en ny problematisering där lean inte 

nödvändigtvis var lösningen. Till skillnad från lean handlade tjänstedesign, 

enligt utvecklingsledaren, inte bara om medarbetarna utan också om 

patienterna Tjänstedesign hade därför bättre möjligheter att förbättra flöden 

genom hälso- och sjukvården. Ur initiativtagarens perspektiv var därför 

förbindelserna till tjänstedesign konkurrerande. En av neurologens första 

åtgärder efter att ha värvats till rollen som processansvarig var att genomföra 

en tjänstedesign på strokeavdelningen. Målet med denna var att förbättra 

patienterna och deras anhörigas upplevelse av strokeavdelningen. Att 

neurologen etablerade en konkurrerande förbindelse till tjänstedesign 

utmanade och försvårade införandet av lean på två sätt, dels genom att ett 

alternativt konkurrerande förändringsprogram gavs utrymme och dels genom 

att fokus för processarbetet kunde flyttas till strokeavdelningen.  
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Tabellen nedan summerar de konkurrerande förbindelser som identifierades i 

episoderna. I den vänstra kolumnen delas förbindelserna in i kategorier medan 

de högra kolumnerna ger exempel på kategorierna från respektive episod.  

 

Tabell 6 Konkurrerande förbindelser i införandet. 

Vilka 
förbindelser är 
konkurrerande? 

Ljumskbråcksprocessen Det 
strategiska 
införandet 

Strokeprocessen 

Mellan läkare i 
nätverket och andra 
läkare. 

Läkarna i processteamet 
kunde inte fatta beslut utan 
att först stämma av med 
läkargruppen.  

  

Mellan läkare och 
organisation. 

Läkare anställda av 
divisioner och inte av 
sjukhuset. Cheferna i 
processen saknade rätt att 
beordra.  

 Läkare försvarade de 
organisatoriska 
gränserna 
(strokeavdelningen). 

Mellan läkare och 
styrning. 

  Läkare försvarade 
styrningens 
befintliga roll.  

Mellan läkare och 
andra aktörer. 

Läkare attraktiva för andra 
arbetsgivare. 

 Nationella riktlinjer 
och Region Skåne.  

Mellan experter och 
styrning. 

Konsultens förslag om 
förändrad styrning.  

 Experten ville 
förändra styrningen.  

Mellan aktörer i 
nätverket och andra 
förändringsprogram.  

Chefer jämförde lean med 
QUL och Lots.  

Chefer 
jämförde lean 
med QUL och 
Lots.  

Experten och 
neurologen använde 
sig av tjänstedesign.  

 

Av tabellen framgår att konkurrerande förbindelser ofta utgick från läkarna. 

Det bekräftar en vanligt förekommande uppfattning i litteraturen, exempelvis 

hos Waring och Bishop 2010, att läkare framstår som förändringsobenägna 

och försvårar införandet. Men läkarna hade goda skäl till att etablera och 

försvara konkurrerande förbindelserna. Till grund låg ofta en bedömning att 

förbindelserna i slutändan gynnade patienterna, gav bättre behandlings-

resultat och ökade patientsäkerheten.  

 

Förbindelserna mellan läkarna i det införande nätverket och andra läkare, 

läkargruppen, understryker i likhet med vad som noterats av exempelvis de 

Souza och Pidd (2011) den medicinska professionens starka ställning i 

införandet. Aktörerna i de införande nätverken saknade, som tidigare 
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påpekats, metoder för att skära av konkurrerande förbindelser. Förbindelserna 

mellan läkarna var starkare än de möjliggörande förbindelser som etablerades 

i de införande nätverken.  

 

Den medicinska professionens starka ställning i införandet grundade sig inte 

enbart på att läkarna uppträdde som ett mobiliserat nätverk. Den byggde också 

på att läkarna etablerade och försvarade andra konkurrerande förbindelser 

som till organisation, styrning, riktlinjer och kvalitetsregister. Inte vid något 

enstaka tillfälle i episoderna lyckades de införande nätverken gå emot läkarna 

och i synnerhet inte när läkarna var i allians med organisation och styrning. 

Vid sådana tillfällen kunde läkarna uppträda som om de hade ett veto i 

införandet. Denna studie understryker därför i likhet med Papadopoulus et al. 

(2011) nödvändigheten av att inkludera fler aktörer i analysen, det vill säga att 

studera införandet ur ett helhetsperspektiv, för att skapa en förståelse för hur 

aktörer kan samverka för att försvåra införandet. 

 

I två av episoderna fanns det, ur initiativtagarens perspektiv, konkurrerande 

förbindelser mellan experter och styrning. I strokeprocessen var det en 

paradox att nätverkets förbindelse till styrning först identifierades som 

nödvändig för att senare, till följd av att initiativtagaren ställde sig tveksam till 

att ändra styrningens roll, bli konkurrerande. En tolkning av initiativtagarens 

vändning är att denne inte vågade utmana läkarna, som var motståndare till 

att ändra styrningen (jämför Joosten et al. 2009 och Al-Balushi et al. 2014). En 

alternativ och eller kompletterande tolkning är att det saknades tillräckligt 

stöd i ledningen, vilket enligt Drotz och Poksinska (2010) är en förutsättning 

för att införa lean.  

 

I samtliga episoder fanns, som framgår av tabellen ovan, konkurrerande 

förbindelser mellan aktörer i nätverket och andra förändringsprogram. 

Konkurrens mellan förändringsprogram är något som ägnats begränsat 

utrymme i tidigare forskning. I omfattade litteraturöversikter som Mazzocato 
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et. 2010 och D’Andreamatteo 2015 noteras exempelvis konkurrens mellan 

förändringsprogram inte alls. I denna studie var de konkurrerande 

förbindelserna till andra förändringsprogram något som försvårade 

införandet. I det strategiska införandet var förbindelser till andra 

förändringsprogram den förbindelse som mest försvårade införandet. 

Landstingets historik av ett fokus på att minska kostnader (jämför Skålén 

2002) är förmodligen en förklaring till varför det just i denna studie var viktigt 

att framställa lean som något annat än ett besparingsprogram.  

 

Tabellen visar även att det fanns skillnader mellan episoderna. Antalet 

konkurrerande förbindelser var färre i det strategiska införandet än i övriga 

episoder. En förklaring är att initiativtagaren i det strategiska införandet inte 

etablerade några förbindelser till professionerna. Samtidigt innebar det 

strategiska införandet ett införande av lean som filosofi vilket möjligtvis 

uppfattades som mindre hotfullt än att införa lean som principer och verktyg. 

Som nästa avsnitt visar fanns det dessutom metoder för att ringakta införandet 

vilket gjorde det möjligt att ansluta sig till införande nätverk med för aktörerna 

små insatser.  

 

Sammanfattningsvis visar episoderna att de införande nätverken ställdes inför 

konkurrerande förbindelser som försvårade införandet. I motståndet mot lean 

spelade läkarna en viktig roll. Det var från läkarna merparten av de 

konkurrerande förbindelserna utgick. Men för läkarna fanns det skäl och, som 

nästa avsnitt visar, även metoder för att etablera och försvara de 

konkurrerande förbindelserna.  

 

Vilka metoder används för att etablera och försvara konkurrerande 
förbindelser? 
Metoderna för att etablera och försvara konkurrerande förbindelser påverkade 

det införande nätverket och därmed införandet av lean. Ju mer framgångsrika 
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metoderna var desto mer försvårades initiativtagarnas och de införande 

nätverkens införande.  

 

I ljumskbråcksprocessen tog, som tidigare påpekades, läkarna med sig förslag 

från processteamet till läkargruppen för utlåtande. Men i läkargruppen kom 

andra, enligt läkarna viktigare, frågor emellan vilket medförde att utlåtandena 

dröjde. Det kom att försena hela processkartläggningen samtidigt som 

utlåtandena gick emot processteamets förslag. Läkarna stod alltid på samma 

sida, representerade en gemensam uppfattning och uppträdde som ett 

mobiliserat nätverk 

 

Det var inte enbart läkargruppen som läkarna i processteamet representerade. 

De representerade och förde patienternas talan. Den främsta orsaken till att 

läkargruppens utlåtanden gick emot processteamets förslag var att de i 

slutändan ansågs äventyra patientsäkerheten. På samma sätt förhöll sig 

läkarna till konsultens förslag om en förändrad ledning och styrning. De 

hävdade att den typen av mål och mått som konsulten föreslog säkert passade 

tillverkningsindustrin men knappast hälso- och sjukvården. Patienter kunde 

inte liknas vid bilar eftersom varje patient är unik.  

 

Konsultens metod för att få andra aktörer intresserade av förslaget var att 

utmana ledningen och styrningen vid sjukhuset. Konsulten menade att 

ledningen saknade styrning för att kunna fatta beslut, genomföra och 

utvärdera införandet av lean. Om ledningen verkligen menade allvar med att 

införa lean så var konsultens förslag en lösning. Ledningen borde, enligt 

konsulten, anta konsultens förslag.  

 

I det strategiska införandet användes en slags identitetsmetod för att etablera 

och försvara konkurrerande förbindelser. När initiativtagaren inte ville att lean 

skulle vara ett besparingsprogram så liknade aktörer lean vid andra 

besparingsprogram och när initiativtagaren ville att lean skulle vara något 
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annat än ett förändringsprogram som kom och gick så jämfördes lean med 

tidigare förändringsprogram som kommit och gått. En viktig del i 

identitetsmetoden var även att erbjuda alternativ till konsultens förklaringar 

och berättelser. Konsultens berättelse om avdelningen med de tio 

medarbetarna återuppstod exempelvis i en annan version. Den gick ut på att 

de tio medarbetarna, som en följd av tidigare besparingar, egentligen var åtta 

och att lean egentligen handlade om att anpassa organisationen till minskade 

kostnader.  

 

En annan metod som användes var ringaktning. Ringaktning kunde innebära 

att aktörer först tilldelade lean en identitet som de sedan kunde ansluta sig till. 

Ett exempel på detta var när lean tilldelades identiteten ”sunt förnuft”. Sunt 

förnuft är knappast något nytt inom hälso- och sjukvården utan något som 

förmodligen alltid eftersträvats. Genom att göra som tidigare, tillämpa sunt 

förnuft, kunde chefer visa att de faktiskt använde sig av lean. Sunt förnuft, eller 

lean, var i själva verket något som var naturligt och bra för hälso- och 

sjukvården och som även kritiska aktörer använde sig av. Ytterligare ett 

exempel på att ringaktning användes som metod var det som hände när de nya 

målen och måtten infördes i det balanserade styrkortet. Divisionscheferna 

översatte lean-målet till verksamhets- och avdelningscheferna. Det fick till 

konsekvens att målet om ett påbörjat lean-arbete i varje division inte bara 

uppnåddes utan dessutom överträffade de förväntningar som fanns. Följden 

blev att det, som informationschefen uttryckte saken, ”bubblade av lean” i 

landstinget.  

 

I strokeprocessen agerade läkarna som ett mobiliserat nätverk. Enskilda läkare 

lät sig representeras av andra läkare som förde deras talan. Därigenom var 

representation en slags metod. Inte vid något tillfälle under 

processkartläggningen förekom att läkare sinsemellan företrädde olika åsikter. 

Om uppfattningarna eventuellt gick isär mellan enskilda läkare var det inget 

som visades inför de övriga i processteamet. De hänvisade istället till att de 
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löste sådant som var oklart ”över en kopp kaffe” eller på ”cykelparkeringen” 

vilket var tillfällen där övriga i processteamet inte fanns med.  

 

Läkarna kunde även representera andra aktörer som patienter, Region Skåne 

samt Nationella kvalitetsregister och riktlinjer. Att representera andra var en 

metod som inte alltid innebar att läkarna till fullo sympatiserade med dessa 

aktörer, exempelvis förordade alla förändringar som genomfördes i Region 

Skåne. Istället handlade det om att i vissa sammanhang lyfta fram förbindelser 

till dessa aktörer för att därigenom skapa styrka och mer framgångsrikt 

försvara eventuella intressen i processen (jämför Callon 1986).  

 

I strokeprocessen var det vanligt att läkarna ställde frågor och frågade ut andra 

aktörer i det införandet nätverket, framför allt utvecklingsledaren. Frågorna 

handlade ofta om vilka ekonomiska resurser som fanns och syftade till att lyfta 

fram att strokeavdelningen var underdimensionerad. Genom att ställa frågor 

kunde läkarna försvara förbindelserna till styrning. Eftersom landstingets 

resurser inte var fördelade på process utan på enhet så besvarades frågor om 

pengar med utgångspunkt hur det såg ut vid varje enhet. Följden av läkarnas 

metod blev att andra aktörer fick förhålla sig till den befintliga styrningen och 

inte till den nya roll som ekonomichefen ville tilldela den. Genom att ställa 

frågor kunde läkarna visa att strokeavdelningen var underdimensionerad och 

att det saknades vårdplatser. Den otillräckliga resurstilldelningen fick till 

konsekvens att patienter kunde hamna på en annan avdelning vilket i värsta 

fall kunde påverka behandlingsresultatet. Metoden att ställa frågor om 

befintliga resurser kolliderade med initiativtagarens ambitioner att flytta fokus 

från ekonomi till kvalitet. En märkbart irriterad utvecklingsledare undrade om 

läkarna, när de använde sig av metoden, var där för att försvåra införandet.  

  

När förbindelsen till styrning övergick från att ur initiativtagarens perspektiv 

vara nödvändig till att bli konkurrerande använde sig utvecklingsledaren av 

metoden att utmana initiativtagaren. Det tog sig i uttryck i att 
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utvecklingsledaren ifrågasatte landstingsdirektörens problematisering. Genom 

att bjuda in tjänstedesign, Experio Lab, till processteamet öppnade 

utvecklingsledaren upp för att det fanns andra lösningar på landstingets 

problem än lean. Dessutom var tjänstedesign som aktör kritisk till lean och 

menade att lean fokuserade på medarbetare och inte patienter. 

Utvecklingsledaren utmanade initiativtagaren och dennes problematisering 

och öppnade upp för att det fanns andra lösningar än lean.  

 

En annan metod som användes i slutet av processkartläggningen var att 

påpeka brister. Det tog sig uttryck i att läkarna i slutet av 

processkartläggningen framhöll brister som de upplevde i 

processkartläggningen. Brister som läkarna uppmärksammade var att endast 

en strokeavdelning, ett sjukhus och en primärkommun var kartlagd. Att lyfta 

fram bristerna i kartläggningen var ett sätt för läkarna att tala om vilka 

möjliggörande förbindelser som borde finnas men som faktiskt saknades. 

Kartläggningen hade då redan dragit ut på tiden och var försenad i förhållande 

till den initiala tidplanen. Att påpeka brister var mer en metod att försvaga 

möjliggörande förbindelser än att etablera och försvara konkurrerande 

förbindelser.  

 

Tabellen på nästa sida summerar metoderna. I den vänstra kolumnen är 

metoderna kategoriserade medan de högra kolumnerna ger exempel på 

kategorin inom respektive episod.  

 

Aktörer använde metoderna, som sumeras i tabellen, både för att etablera och 

försvara konkurrerande förbindelser både var för sig och i kombination med 

varandra. Metoderna kan delas in i metoder för att etablera och försvara 

konkurrerande förbindelserna samt metoder för att försvaga möjliggörande 

förbindelser i de införande nätverken. Bristmetoden och ringaktningsmetoden 

är exempel på de senare.  
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Tabell 7 Metoder för att etablera och försvara konkurrerande förbindelser. 

Metoder Ljumskbråcks-
processen 

Det strategiska 
införandet 

Strokeprocessen 

Representations-
metod 

Läkarna i teamet 
förankrade förslag i 
läkargruppen som de 
representerade.  

 Läkarna uppträdde som ett 
mobiliserat nätverk och 
representerade andra 
aktörer.  

Patientmetoden Läkarna 
representerade 
patienterna.  

 Läkarna representerade 
patienterna.  

Bristmetoden   Läkarna påtalade brister 
och försvagade 
möjliggörande 
förbindelser.  

Utfrågnings-
metoden 

  Läkarna ställde frågor om 
ekonomiska resurser för att 
försvara förbindelser till 
styrning och organisation.  

Identitets-
metoden 

Aktörer liknar lean 
vid andra program 
(QUL och Lots). 

Aktörer liknar 
lean vid andra 
program (QUL 
och Lots) 

Aktörer skiljer mellan lean 
och tjänstedesign. 

Ringaktnings-
metoden 

 Lean blev sunt 
förnuft och mål i 
styrkortet kunde 
nås med små 
förändringar.  

 

Utmanar-
metoden 

Konsulten utmanade 
initiativtagaren med 
förslag om förändrad 
styrning. 

 Utvecklingsledaren 
utmanade initiativtagaren 
med förslag om förändrad 
styrning och att bjuda in 
tjänstedesign.  

 

Representationsmetoden återkom som metod för att etablera och försvara 

konkurrerande förbindelser och som metod för att försvaga förbindelser i de 

införande nätverken. Som Callon (1986) påpekar så tystas representerade 

aktörer och deras talan förs av andra aktörer. Beträffande läkarna kunde de 

uppträda som ett mobiliserat nätverk där enskilda läkare tilläts representera 

den medicinska professionen. Förbindelserna som kopplade samman läkarna i 

den medicinska professionen var placerade i svarta lådor utom räckhåll för 

andra aktörer. Detta illustrerades av att läkarna pratade sig samman över en 

kopp kaffe, på cykelparkeringen eller av att frågor avgjordes i läkargruppen. 
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Det var tillfällen och platser där andra aktörer inte fanns med. Aktörer som 

representerade andra kunde skapa styrka (jämför Callon 1986) och denna 

styrka kunde användas för att försvaga möjliggörande förbindelser eller 

etablera och försvara konkurrerande förbindelser.  

 

Patientmetoden kan beskrivas som en variant av representationsmetoden. I 

episoderna hade läkarna ett slags monopol på att representera patienterna 

vilket gav dem tolkningsföreträde, det vill säga att läkarna avgjorde vad som 

var bra för patienterna och inte. I slutet av den tredje episoden gjorde 

tjänstedesign vissa anspråk på att representera patienterna, framför allt de 

delar av patientens kontakt med hälso- och sjukvården som inte var medicinsk. 

Patientmetoden var ett sätt för läkarna att försvaga möjliggörande förbindelser 

i de införande nätverken samt att etablera och stärka konkurrerande 

förbindelser.  

 

Bristmetoden handlade om att lyfta fram brister i de införande nätverken och 

därigenom försvaga de möjliggörande förbindelserna. Metoden användes av 

läkarna i strokeprocessen och innebar att läkarna lyfte fram förbindelser som 

borde finnas med som inte fanns. Bristmetoden bromsade införandet och 

planterade en känsla av uppgivenhet bland aktörer i det införande nätverket. 

Exempelvis användes bristmetoden när processkartläggningen i stroke-

processen redan hade dragit över tidplanen och aktörer kände sig ”frustrerade” 

och upplevde att ”ingenting hände”.  

 

Utfrågningsmetoden var en metod att försvara befintliga roller i införandet. 

Framför allt använde läkarna utfrågningsmetoden för att bevara styrningens 

roll och försvara de konkurrerande förbindelserna till organisation. Metoden 

gjorde det möjligt att få aktörer att fokusera på specifika problem som 

resurstilldelning. Metoden kunde forma aktörers sätt att tänka och fick 

därigenom vissa saker att tas för givna som att resurstilldelningen var 
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otillräckligt men också att det fanns organisatoriska gränser (jämför Callons 

1986 resonemang om svarta lådor).  

 

Identitetsmetoden var en metod för att både etablera och försvara 

konkurrerande förbindelser till andra förändringsprogram men också för att 

försvaga förbindelser i de införande nätverken. Identitetsmetoden innebar att 

aktörer genom att tilldela nätverken en identitet försökte föra tillbaka 

införandet till problematisering. I problematiseringen var nödvändigtvis inte 

lean lösningen på de problem som identifierades.  

 

Ringaktningsmetoden var ett sätt att försvaga förbindelser i de införande 

nätverken. Metoden gjorde det möjligt för aktörer att ansluta sig till 

införandet, exempelvis när lean blev landstingets verksamhetsstrategi och när 

mål infördes i det balanserade styrkortet och ålades samtliga chefer. Metoden 

innebar att lean först ringaktades genom att identiteten förändrades, 

exempelvis till att vara sunt förnuft. När lean hade ringaktats blev det sedan 

möjligt att ansluta sig till det införande nätverket. Att vara anhängare till sunt 

förnuft vara inte lika kontroversiellt som att vara lean-anhängare Ett annat 

exempel på metoden var hur målen i det balanserade styrkortet uppfylldes.  

 

Utmanarmetoden var ett sätt för djärva aktörer att presentera lösningar som 

utmanade initiativtagarnas. Ur initiativtagarnas perspektiv innebar de 

föreslagna och utmanande lösningarna att införandet riskerade att kastas 

tillbaka till problematiseringsfasen. De djärva aktörerna presenterade 

alternativa eller kompletterande lösningar till lean. I episoderna illustreras 

detta med hur experten i ljumskbråcksprocessen föreslog en förändrad ledning 

och styrning och hur tjänstedesign presenterades som en alternativ lösning till 

hur förbättrade flöden skulle skapas i strokeprocessen.  

 

Flera av de identifierade metoderna användes av läkarna. I tidigare forskning 

framhålls att läkare är mot införandet av lean därför att det utmanar den 
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medicinska professionens autonomi (Kollberg et al. 2006), är ett främmande 

synsätt i hälso- och sjukvården (Drotz & Poksinska 2010) och utmanar 

läkarnas identitet (de Souza & Pidd 2011). Som tidigare visades var det möjligt 

att intressera och värva läkare. De konkurrerande förbindelser som läkarna 

etablerade och försvarade var ett uttryck för att läkarna befarade att införandet 

kunde påverka patienterna i form av sämre behandlingsresultat och minskad 

patientsäkerhet. De metoder som läkarna använde syftade i första hand till att 

garantera goda behandlingsresultat och en hög patientsäkerhet, vilket i sig 

förmodligen var viktigt för att bevara autonomi och identitet.  

 

En av de metoder läkarna använde sig av var utfrågningsmetoden. Metoden är 

ett exempel på hur läkarna försvarade den befintliga styrningens roll i 

införandet och, som Åhlström och Karlsson 1996 anmärker, även försökte 

forma andra aktörers sätt att tänka. Om initiativtagaren önskade flytta fokus 

från ekonomi till kvalitet användes utfrågningsmetoden för att upprätthålla 

fokus på det som läkarna uppfattade garantera goda behandlingsresultat och 

hög patientsäkerhet, det vill säga resurstilldelningen. Utfrågningsmetoden 

användes även för att få andra aktörer att tänka på och ta de organisatoriska 

gränserna för givna. Därigenom kunde läkarna försvara det som hos Radnor 

och Walley 2010 samt Tillmann Böhme et al. 2014 karaktäriseras som 

professionella silor vilket, enligt läkarna, i slutändan ger de bästa 

behandlingsresultaten.  

 

En annan av de identifierade metoderna var ringaktningsmetoden. I tidigare 

forskning, exempelvis Radnor och Boaden 2008, Waring och Bishop 2010 

samt de Souza och Pidd 2011, noteras en övervikt av studerade 

framgångssagor, det vill säga studier där införandet beskrivs ha lyckats. Callon 

(1986) påpekar att framgång beror på vad som händer med det införande 

nätverket. Att landstinget överträffade alla förväntningar och att det bubblade 

av lean verkar delvis vara ett resultat av att aktörer använde sig av 

ringaktningsmetoden och att det införande nätverk konstruerade en 
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framgångssaga. Timmons et al. (2014) anmärker att det på senare tid höjts 

kritiska röster om de tidigare rapporterade resultatförbättringarna i 

litteraturen. Även denna studie landar i uppfattningen att det kan finnas skäl 

att granska vilka resultatförbättringar som verkligen följer av att 

förändringsprogram som lean införs.  

 

Tidigare forskning har understrukit den roll experter har i införandet 

(Mazzocato et al. 2010; Poksinska 2010). I denna studie medförde värvningen 

av experter att initiativtagarna fick ytterligare konkurrerande förbindelser att 

förhålla sig till. I två episoder kom experterna att utmana initiativtagarna och 

de införande nätverken genom alternativa och kompletterande lösningar. Det 

gäller experterna utan erfarenhet från hälso- och sjukvården medan experten 

med erfarenhet var mer återhållsam.  

 

Läkarna var framgångsrika med att använda metoder både för att försvaga 

förbindelser i det införande nätverket och att etablera och försvara 

konkurrerande förbindelser. När införandet lämnades i början av 2015 var det 

ett konkurrerande förändringsprogram, tjänstedesign, som började införas i 

landstinget. Initiativtagarna ansåg att tjänstedesign har goda möjligheter att 

möta framtidens utmaningar i landstinget. 
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Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 
 
 
 
I den offentliga sektorn pågår ett förändringsarbete i syfte att möta framtidens 

utmaningar. Inom hälso- och sjukvården tar sig detta uttryck i att 

förändringsprogram införs för att höja kvalitet och effektivitet. Ett av de 

förändringsprogram som har införts på bred front, både internationellt och i 

Sverige, är lean. Som påpekades i inledningskapitlet finns det en uppfattning 

om att lean lever upp till högt ställda förväntningar och ger positiva effekter i 

form av resultatförbättringar. Exempel på sådana förbättringar är ett 

effektivare flöde av patienter genom hälso- och sjukvården, förkortade 

väntetider, höjd kvalitet samt nöjdare medarbetare och patienter. Av 

inledningen framgick också att det kan vara problematiskt att införa 

förändringsprogram i hälso- och sjukvården. Utifrån denna bakgrund 

presenterades studiens övergripande syfte som var att öka kunskapen om vad 

som händer när förändringsprogram som lean införs i hälso- och sjukvården.  

 

Tidigare forskning har visat att en huvudförklaring till varför det är svårt att 

införa förändringsprogram som lean är hälso- och sjukvårdens komplexitet. 

Komplexitet innebär att flera faktorer samtidigt kan påverka införandet och att 

faktorer dessutom påverkar varandra. Faktorer som lyfts fram i tidigare 

forskning är ledning, profession, organisation och styrning. Ett problem är 

emellertid, som inledningskapitlet visade, att tidigare forskning i hög 

utsträckning fokuserat på hur enskilda faktorer var för sig påverkar införandet 

(Papadopoulos et al. 2011). Därigenom har hälso- och sjukvårdens komplexitet 

ofta reducerats bort.  

 

I denna studie användes Actor Network Theory, ANT, som metodteori för att 

studera införandet ur ett helhetsperspektiv. Genom ANT är det möjligt att 

studera hur faktorer tillsammans påverkar införandet och dessutom hur 

faktorer påverkar varandra i införandet. Det öppna förhållningssättet i ANT 
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fångar både hur från tidigare forskning kända faktorer och andra eventuellt 

okända faktorer påverkar införandet (Callon 1986; Papadopoulus et al. 2011). 

ANT gör det därigenom möjligt att avtäcka hur hälso- och sjukvårdens 

komplexitet påverkar införandet. 

 

Enligt ANT kan införandet av lean beskrivas som en översättning i vilken 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer binds samman till nätverk. 

Avhandlingens syfte kunde med utgångspunkt i ANT formuleras på följande 

sätt: Hur möjliggör och försvårar nätverkskonstruktioner förändringsprogram 

som lean? Syftet bröts ned i följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka förbindelser möjliggör införandet av lean? 

2. Vilka metoder används för att etablera och försvara möjliggörande 

förbindelser? 

3. Vilka är de konkurrerande förbindelserna i införandet? 

4. Vilka metoder används för att etablera och försvara konkurrerande 

förbindelser? 

 

Forskningsfrågorna bidrar till att öka kunskapen om förändringsprogram 

genom att fånga förbindelser som möjliggör och försvårar införandet samt de 

metoder som aktörer använder sig av för att etablera och försvara 

förbindelserna. Genom en etnografiskt inspirerad metod följde studien 

införandet av lean i Landstinget i Värmland.   

 

Nätverkskonstruktioner som kan möjliggöra förändringsprogram 
Införandet av förändringsprogram som lean kan ske på olika sätt. Studien 

identifierar vilka förbindelser och metoder som initiativtagarna ansåg kunna 

möjliggöra införandet. Tabellen på nästa sida summerar de möjliggörande 

förbindelser och metoder som identifierades i analysen.  
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Tabell 8 Möjliggörande förbindelser och metoder. 

Förbindelser som möjliggör 
införandet 

Metoder för att etablera och försvara 
möjliggörande förbindelser 

- Förbindelser mellan initiativtagare 
och chefer 

- Förbindelser mellan initiativtagare 
och experter 

- Förbindelser mellan initiativtagare 
och läkare 

- Förbindelser mellan initiativtagare 
och sjuksköterskor 

- Förbindelser mellan initiativtagare 
och styrning 

- Utbildningsmetoden 
- Hotmetoden 
- Lockelsemetoden 
- Representationsmetoden 
- Visualiseringsmetoden 
- Resursmetoden 
- Tvångsmetoden 

 

I det moment som Callon (1986) kallar för problematisering identifierade 

initiativtagarna vilka förbindelser som kunde möjliggöra införandet. Förutom 

att införandet avgränsades i problematiseringen blev lean även till en lösning 

på specifika problem i hälso- och sjukvården. I samband med att 

initiativtagarna värvade nya aktörer kunde problematiseringen förhandlas om. 

Ett resultat av detta var att lean kunde bli en lösning på delvis andra problem 

än de som initiativtagarna först identifierade.  

 

Enligt initiativtagarna möjliggjorde förbindelser till ledning, experter, 

professioner och i begränsad utsträckning styrning införandet av lean. Ledning 

och experter var de aktörer som initiativtagarna först intresserade och värvade. 

Poksinska (2010) menar att ett problem är att de experter som anlitas ofta 

saknar erfarenheter från hälso- och sjukvården. Denna studie visar att de 

införande nätverken värvade experter både med och utan erfarenhet. 

Experterna utan erfarenheter försvårade nödvändigtvis inte införandet. 

Tvärtom kunde avsaknaden av erfarenheter vara en förutsättning för 

experterna att utöva de roller som de tilldelades av initiativtagarna och de 

införande nätverken.  

 

När införandet avgränsades till principer och verktyg etablerade 

initiativtagarna förbindelser till professionerna. Studien visar att båda 

professionerna intresserades och värvades till processkartläggningar även om 
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initiativtagarna, som framgick av analysen, delvis saknade metoder för detta. 

Den medicinska professionen var inte kritisk och förändringsobenägen, som 

exempelvis Waring och Bishop (2010) observerar i sin studie, utan tvärtom 

nyfiken på vilka förändringar och förbättringar införandet kunde bidra till 

(jämför Timmons et al. 2014).  

 

För att etablera och försvara de möjliggörande förbindelserna använde sig 

initiativtagarna av flera metoder. Hur framgångsrika dessa metoder var 

avgjorde till viss del vad som hände med det införande nätverket. Studien visar 

att det fanns problem förknippade med metoderna vilket försvårade 

införandet.  

 

För det första saknades det metoder för att införa centrala delar i 

förändringsprogrammet lean, exempelvis ständiga förbättringar (jämför 

Mazzocato et al. 2010). En orsak är att initiativtagarna sällan identifierade 

förbindelser till styrning som möjliggörande för att därigenom kunna se de 

förbättringar som genomfördes. Det ger stöd åt Fillinghams (2007) 

uppfattning att det är angeläget för införande nätverk att etablera och försvara 

förbindelser till styrning, i synnerhet en styrning som stödjer förändringar och 

förbättringar. För det andra var metoderna effektiva när det gällde att etablera 

förbindelser men inte att försvara dem. När experterna lämnade nätverken, 

processkartläggningarna var avslutade och post-it-lapparna ramlade ner, 

saknades det aktörer som fortsatte att driva införandet och som försvarade 

förbindelserna. Både de Souza och Pidd (2011) och Morrow et al. (2014) 

hävdar att en stor utmaning för initiativtagande aktörer är att skapa 

uthållighet i införandet vilket är en slutsats som också stöds av denna studie. 

Möjligtvis berodde avsaknaden av uthållighet på att cheferna i införandet inte 

var tillräckligt övertygade lean-anhängare (jämför Drotz och Poksinska 2014 

och Timmons et al. 2014). För det tredje saknades till viss del metoder för att 

skära av de konkurrerande förbindelser som etablerades. 
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Nätverkskonstruktioner som kan försvåra förändringsprogram 
Studien identifierar vilka förbindelser som initiativtagarna ansåg försvåra 

införandet och de metoder aktörer använde för att etablera och försvara 

konkurrerande förbindelser. Nedanstående tabell summerar vilka 

konkurrerande förbindelser och metoder som identifierades i analysen.  

 

Tabell 9 Konkurrerande förbindelser och metoder. 

Konkurrerande förbindelser  Metoder för att etablera och försvara 
konkurrerande förbindelser 

- Mellan läkare i nätverken och andra 
läkare 

- Mellan läkare och organisation 
- Mellan läkare och styrning 
- Mellan läkare och andra aktörer 
- Mellan experter och styrning 
- Mellan aktörer i nätverket och andra 

förändringsprogram 

- Representationsmetoden 
- Patientmetoden 
- Bristmetoden 
- Utfrågningsmetoden 
- Identitetsmetoden 
- Ringaktningsmetoden 
- Utmanarmetoden 

 

Studien visar, i likhet med ett flertal tidigare studier som Waring och Bishop 

(2010), Drotz och Poksinska 2014 och Timmons et al. (2104), att merparten av 

de identifierade konkurrerande förbindelserna utgick från den medicinska 

professionen. Det fanns, som påpekades ovan, andra orsaker till den 

medicinska professionens konkurrerande förbindelser än att den var kritisk 

och förändringsobenägen. Den medicinska professionen befarade att 

införandet kunde äventyra patientsäkerheten och försämra behandlings-

resultaten. Med hjälp av ANT kan studien visa hur den medicinska 

professionen allierade sig med andra aktörer, exempelvis organisation och 

styrning, för att värna behandlingsresultat och patientsäkerhet. Medan 

exempelvis Poksinska (2010) påpekar att den medicinska professionen 

försvarar professionella silor för att de upprätthåller makt kan studien istället 

ge en alternativ förklaring. Den medicinska professionen gjorde organisation 

till en viktig allierad aktör när professionen ville slå vakt om patientsäkerhet 

och goda behandlingsresultat.  
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En slutsats från studien är att införandet av förändringsprogram resulterar i 

förbindelser till styrning, antingen som möjliggörande eller konkurrerande 

förbindelser. Det ger stöd åt Papadopoulus et al. (2011) uppfattning att 

styrning kan användas av olika aktörer i införandet. I denna studie var det 

experter, utan erfarenheter från hälso- och sjukvården, som önskade värva 

styrning utan att lyckas. Den medicinska professionen, av skäl som nämndes 

ovan, var motståndare till att tilldela styrningen en annan roll. Experterna 

lyckades inte övertyga den medicinska professionen om att en förändrad 

styrning kunde förbättra patientsäkerhet och behandlingsresultat. Den 

medicinska professionen skar effektivt av förbindelser till styrning.  

 

Den vårdande professionen lyste med sin frånvaro i analysen. Det är något 

förvånande mot bakgrund av att tidigare forskning lyft fram den vårdande 

professionen som en profession i färd med att flytta fram sina positioner 

(Blomgren 1999). Med sitt omvårdande perspektiv borde det rimligtvis finnas 

många delar i lean som tilltalar professionen. Den vårdande professionens 

agerande i studien motsvarade inte de förväntningar som fanns, att 

professionen skulle spela en aktiv roll i de införande nätverken (jämför 

Laursen et al. 2003, Drotz och Poksinska 2014 samt Timmons et al. 2014). En 

utmaning för införande nätverk är att engagera den vårdande professionen 

mer i införandet av förändringsprogram.  

 

En annan slutsats från studien är att andra förändringsprogram kan försvåra 

införandet. Förekomsten av konkurrerande förändringsprogram och 

konkurrens mellan nätverk som vill genomdriva förändringar är något som i 

tidigare forskning ägnats begränsat utrymme, åtminstone i lean-litteraturen. I 

omfattande litteraturöversikter som Mazzocato et al. (2010) eller 

D’Andreamatteo et al. (2015) saknas exempelvis den typen av resonemang.  

 

De identifierade metoderna bidrog både till att etablera och försvara 

konkurrerande förbindelser samt till att försvaga möjliggörande förbindelser. 
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Flera av metoderna kunde kopplas direkt till specifika aktörer i införandet; 

patientmetoden användes exempelvis enkom av den medicinska professionen. 

Att chefer ur ledningen använde sig av identitetsmetoden och 

ringaktningsmetoden visar att det fanns olika uppfattningar om lean inom 

ledningen. Ledningen, som påpekades ovan, var inte en övertygad lean-

anhängare, vilket Poksinska (2010) menar är en förutsättning för att lyckas 

med införandet, utan bestod av aktörer med olika uppfattningar. Ledningen 

utgjorde till skillnad från den medicinska professionen inte ett mobiliserat 

nätverk vilket försvårade införandet.  

 

Studiens bidrag 
Studiens övergripande syfte var att öka kunskapen om vad som händer när 

förändringsprogram som lean införs i hälso- och sjukvården. Nedan redovisas 

hur det övergripande syftet uppfyllts i form av en sammanfattning av studiens 

empiriska bidrag, metodteoretiska bidrag, kunskapsbidrag och praktiska 

bidrag.  

 

Det empiriska bidraget består i att studien följer ett landsting med ambitioner 

att införa lean fullskaligt i organisationen, det vill säga ett införande som 

omfattar filosofi, principer och verktyg i hela organisationen. Studier av 

fullskaliga införanden har under flera år efterfrågats i forskningen, exempelvis 

av de Souza (2009), Mazzocato et al. (2010), Poksinska (2010), Papadopoulus 

et al. (2011) samt senast av Dannapfel et al. (2014). Studien beskriver hur ett 

fullskaligt införande tar sig uttryck i ett införande landsting.  

 

Studiens metodteoretiska bidrag är att den utvärderar ANT som metodteori för 

att studera förändringsprogram i hälso- och sjukvården. ANT har tidigare 

endast använts i begränsad utsträckning för detta syfte, exempelvis av 

Papadopoulus et al. (2011). Utvärderingen visar att ANT har potential att fånga 

och avtäcka komplexiteten i införanden ANT öppnar med sitt 
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helhetsperspektiv upp för alternativa förklaringar till vad som händer när 

förändringsprogram införs (jämför Mouritsen et al. 2010).  

 

Studiens kunskapsbidrag består i att studien identifierar förbindelser och 

metoder som påverkar och avgör vad som händer i införande nätverk. Framför 

allt visar studien inte bara att hälso- och sjukvården är komplex utan ger också 

detaljerade beskrivningar av hur komplexiteteten påverkar införandet. Studien 

visar vidare att bilden av aktörers agerande, exempelvis den medicinska 

professionen, kan nyanseras om de förbindelser som etableras och försvaras 

beaktas.  

 

Studien har bidragit till att skapa kunskap om hur hälso- och sjukvårdens 

komplexitet påverkar införandet. Flera forskare, exempelvis Proudlove et al. 

2008, Poksinska 2010, Papadopoulus et al. 2011 samt Drotz och Poksinska 

2014, menar att en förutsättning för att initiativtagare ska lyckas att införa 

förändringsprogram som lean i hälso- och sjukvården är en förståelse för 

komplexiteten. Därigenom kan det även finnas ett praktiskt bidrag i studien.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det är troligt att den offentliga sektorn kommer fortsätta att söka lösningar till 

framtidens utmaningar inom näringslivet. Det finns inga tydliga tecken på att 

förändringsprogrammens tid i offentlig sektor är över. Kanske introducerades 

nästa program, tjänstedesign, redan i slutet av denna studie? 

 

Utifrån denna studie ser jag tre förslag till fortsatt forskning om 

förändringsprogram i hälso- och sjukvården. För det första behöver införandet 

av lean utvärderas. Flera tidigare genomförda effektstudier verkar vara 

behäftade med brister, som att de bygger på självuppskattningar och studerar 

framgångssagor (Poksinska 2010; de Souza & Pidd 2011). Även i denna studie 

konstruerades en framgångssaga. Landstinget sades överträffa förväntningar, 

”bubblade” av lean och blev en föregångare i hälso- och sjukvårdssverige och 
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det utan att mäta vilka förändringar och förbättringar som införandet 

verkligen förde med sig. Det finns ett behov av effektstudier som sträcker sig 

bortom självuppskattningar och framgångssagor och som kan visa hur 

exempelvis patientsäkerhet och behandlingsresultat påverkas av införandet.  

 

För det andra behövs det ökad kunskap om hur uthålliga införanden kan 

skapas, i synnerhet om det nu faktiskt skulle visa sig att förändringsprogram 

som lean ger positiva effekter. När experterna lämnat de införande nätverken, 

processkartläggningarna avslutats och post-it-lapparna eventuellt ramlat ner 

från förbättringstavlorna behövs en uthållighet i införandet, det vill säga 

metoder att försvara möjliggörande förbindelser. I likhet med de Souza och 

Pidd (2011) samt Timmons et al. (2014) efterfrågar även denna studie fortsatt 

forskning om förutsättningarna för uthålliga införanden.  

 

Slutligen behövs kunskap om vad som händer i mötet mellan olika 

förändringsprogram. Olika förändringsprogram verkar kunna hamna i konflikt 

med varandra när de införs. Vad händer i de införande nätverken när olika 

förändringsprogram möts och vad är det egentligen som gör att vissa 

förändringsprogram får fotfäste medan andra inte får det? 
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Bilaga: Genomförda intervjuer 
  
 

Befattning Antal 
intervjuer 

Ljumskbråcks-
processen 

Det 
strategiska 
införandet 

Stroke-
processen 

Avdelningschef 1 1 x   
Avdelningschef 2 1 x   
Avdelningschef 3 1 x   
Avdelningschef 1 1  x  
Divisionschef 1 1  x  
Divisionschef 2 1  x  
Divisionschef 3 1  x  
Divisionschef 4 1  x  
Divisionschef 5 1 x x x 
Divisionschef 6 1  x x 
Ekonomichef 3  xxx xxx 
Ekonom/utvecklingsledare 2  xx xx 
Forskningschef 1  x  
Hälso- och sjukvårdschef 2  xx xx 
Informationschef 1  x  
Konsult 1 2 xx   
Konsult 2 1  x  
Landstingsdirektör 3 xxx xxx xxx 
Landstingsråd 1 1  x  
Landstingsråd 2 1  x  
Landstingsråd 3 1  x  
Landstingsråd 4 1  x  
Lean-strateg 3  xxx  
Läkare 1 1 x x  
Läkare 2 1  x x 
Läkare 3 1   x 
Neurolog 1   x 
Personalchef 1  x  
Sjukhuschef 2 xx   
Stabschef 1  x  
Sjuksköterska 1 1 x   
Sjuksköterska 2 1   x 
Tillförordnad sjukhuschef 1 1 x x  
Tillförordnad sjukhuschef 2 1 x x  
Tjänstedesigner 1 1  x x 
Tjänstedesigner 2 1   x 
Verksamhetschef 1 x   
Verksamhetsutvecklare 1 1 x   
Verksamhetsutvecklare 2 1   x 
Överläkare 1 x   
SUMMA 50 18 34 19 
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Förändringsprogram i hälso- och sjukvården

Kan förändringsprogram från den japanska bilindustrin lösa framtidens 
utmaningar inom hälso- och sjukvården? Ja, tycks svaret på frågan vara. Allt fler 
hälso- och sjukvårdsorganisationer väljer nämligen att införa och tillämpa lean 
i hopp om att öka kvalitet och effektivitet. I denna bok följer Stefan Hellman 
införandet av lean i ett av Sveriges landsting.

Tidigare forskning visar att förändringsprogram som lean kan resultera i positiva 
effekter när det införs i hälso- och sjukvården. Införandet är emellertid förknippat 
med problem. Hellman visar att det både finns anhängare och motståndare 
till lean. Han intervjuar och observerar anhängarna och motståndarna och 
identifierar därigenom hur de går tillväga för att underlätta respektive försvåra 
införandet av lean. Därigenom ger Hellman en inblick i hälso- och sjukvårdens 
komplexitet och visar vilka konsekvenser den ger när förändringsprogram införs 
i praktiken.
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