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Ett exempel från Sundsvall  
med sociala tjänster. 

(Mats Franzén, 2013) 



1.  Varför behöver vi nya arbetssätt 
2.  Beskrivning av metodik ”lean för service”. 
3.  Ett exempel inkl resultat 
4.  Några praktiska erfarenheter 
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Produktivitetsglapp 
•  Behovsvolymen för sociala tjänster för äldre ökar 

mer än de tillgängliga resurserna.  

Krav på samordning/koordinering för resultat 
•  Ökande beroende mellan olika verksamheter för att 

kunna leverera en effektiv välfärdsservice. 

Förmåga att leda mot resultat i en komplex miljö. 
•  Det behövs ”nya” sätt för att leda och styra 

verksamheter för att leverera önskvärda resultat. 
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•  Utbildning 
•  Skapa ordning, reda och 

förbättringsmetodik. (5S) 
•  Kartlägger processer hittar slöserier och 

frigör resurser. (Värdeflödesanalyser) 
•  Visualiserade styrtavlor för ledning och 

arbetsgrupper 

Svårt att få effekt av leansatsningar 
samt varaktigt förbättringsarbete. 
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•  Ett sätt att leda organisationen 
•  Optimera hela leveranskedjan (end to end), 

inte optimera delarna för sig. 
•  De som utför arbetet planerar och förbättrar 

sitt arbete. 
•  Kunskapsbaserad styrning.(Mäter!Lär!Gör) 
•  Flödes- och funktionsorienterat 
•  Tillhörande verktygslåda 
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Källa: Systemmodell från Strategisk styrning, Lars Stigendal 



o Strikt kundorienterat. 
o Analys och effekthemtagning på systemnivå.  
o Ledningen måste förstå verksamheten. 
o De som arbetar i verksamheten är de som förbättrar. 
o Förstå variationen i systemet. 
o Systemets design ofta största orsaken till problem. 
o Hävstänger till effektivitet är 

• Systematiskt minska onödig efterfrågan 
• Systematiskt minska icke värdeskapande arbete 
•  Identifiera och eliminera hinder/begränsningar. 
• Att inte öka andelen ”icke” värdeskapande 

arbete i systemet vid förändringar. 
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Check 
(Mät) 

Plan 
(Lär) 

Do 
(Gör) 



 Struktur/  Regler/      Mål/mät-   IT-stöd     Kompetens 
Arbetsorg. Procedurer   system                och kultur                       
   

1. Vad är syftet med 
systemet(ur kundens 
perspektiv)? 

2. Efterfrågan: Vad frågar 
brukaren/kunden efter? 

3. Duglighet: Hur svarar systemet 
på efterfrågan?  

4. Flöden: De kundnära 
processernas effektivitet. 

Analysen genomförs av de  
som leder och arbetar i värdeflödet. 

(De gör en insiktsresa!) 
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Syfte: Ge mig det stöd jag behöver så att jag kan klara mig själv och uppnå livskvalité 

Syfte och ‘Vad är viktigt’ 

Vad är viktigt? 

Att jag 
upplever 

kontinuitet 

Att jag får 
samma 

personal 

Tiderna jag 
får stöd 

I det 
praktiska 

stödet 

Att jag 
upplever 
socialt 

sammanhang 

Möte med 
andra 

människor 

Jag får höra 
en röst 

Möjlighet för 
mötesplatser 

Att jag vet hur 
mycket stödet 

kostar 

Att jag har råd 

Att jag får 
kostnads-

information 
direkt 

Larm 
Kommer 
snabbt Ger trygghet 

Information 

Att det är lätt att 
förstå 

Det är enkelt att 
hitta 



“Jag	  vill	  ha	  hjälp”	  

Mo0agningsgruppen	  

Områdechef	  

Utredningsgruppen	  

ROP	  –	  Resurser	  och	  planering	  (vikarier)	  
Hjälp	  i	  hemmet	  

“Bifall	  eller	  avslag”	  

Schema	  Planering	  

48% Icke-värdeskapanda 
52% Värdeskapande 

20% av personalkostnader är 
en kostnad för vikarier  

TES	  Planering	  

Kundtjänst	  –	  Galant	  
Mat	  och	  städ	  

Hemsjukvården	  

Larmcentralen	  

AvgiMshandläggere	  
46% Icke-värdeskapande 
54% Värdeskapande 

Hur presterade systemet? 

0.09% Avslag 

26% Tekniska orsaker 
24% Toabesök 
16% Väntar på personal 
…. 
2% Sjukdom 
1% Ramlat Antal olika personer 

Medel = 26 p/mån 
Max = 58 p/mån 

E2E utredningar 
Medel= 2.1 dagar 
Max = 9.8 dagar 

TES-tid vs. Verkställig-tid 
Medel= -10.9 timmar/mån 
Max= -74 timmar/mån 

Den verkliga tiden stämmer ALDRIG 
överens med den planerade tiden 



Check 
•  Arbetsgruppen tar ansvar för förbättringsarbetet med stöd från 

coacher som har målet att avveckla sig själva. 
•  Etablerat ett mätsystem med flera variabler på systemnivå . 
Plan 
•  Analys av system och information  
Do 
•  Inför månatlig mätning av kundnöjdhet och direkt 

förbättringsarbete i arbetsgruppen. 
•  Förenklade beslut om insatser. 
•  Ändrat sätt att planera arbetet. Slutade använda ett IT-stöd för 

dagsscheman. 
•  Ändrat arbetsorganisation. Fast arbetsgrupp för ett antal brukare. 
•  Arbetsgruppen planerar själva och tar ansvar för sitt arbetet. 
•  Tagit tillbaka städning till gruppen. 
•  Lagt ut och sedan tagit tillbaka distribution av matlådor 
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”Jag tycker det är jättebra. Ni har mer tid nu och 
stressar mindre. Det känns tryggt.” 

”Åh vad roligt det är när man känner igen er när ni 
kommer. Nu vet man vad alla heter.” 

”Jag blev så lycklig när ni varit här och städat, det 
blev så fint och luktade så gott.” 
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•  Vi har mer nöjda kunder idag 
•  Vi har mer nöjd personal idag 
•  Vi ser att kostnader omfördelas 

•  Vi kan inte idag säga att vi blivit dyrare eller 
billigare totalt sett. 

•  Det behövs längre tid för att fastställa 
varaktiga effekter på ex kostnader, sjuktal för 
personalen et c. 
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•  Delaktighet från olika systemdelar är viktigt.  
•  Att medarbetare i fronten får ta ledningen och driva 

arbetet skapar förväntningar att kunna förnya. 
•  Trögt att utmana styrning och ledning.  
•  Trögt att få fram information.  
•  Medarbetare ovana att hantera och analysera data. 
•  Man måste kunna hantera nya och gamla styrprinciper. 

Alla är inte överens om arbetssätt och resultat. 

Några frågetecken kring metodiken som diskuteras. 
•  Nya uppföljningsprinciper och indikatorer. 
•  Hur sprider man arbetssättet vidare i organisationen? 
•  Oklart för hur komplexa system metoden fungerar. 
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…de som genomfört detta… 
•  Skönsmon 2 Hemtjänstgrupp och de som arbetar 

med detta inom socialtjänsten och alla andra som 
stöttar arbetet. 

Mer att läsa finns på… 
•  FOU Västernorrlands hemsida: 

http://www.fouvasternorrland.se/
hemtjnstinfrandearbetssatt.html/ 

•  Vanguard metodens  hemsida 
 https://www.vanguard-method.com/ 
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