
 
Sociologiprogrammet 

Kandidatuppsats i sociologi 15 hp, år 2013 

Sociologi III, 2SO31E 

 

 

 

Förändringen av en organisation 

- Lean i Växjö kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Erik Håkansson 

Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Glenn Sjöstrand 



 2 

Abstract 

Is it possible to conduct a joint organizational change despite different circumstances and 

different starting points, and still talk about the same organizational change? Can all the work 

that leads to more efficient operations fall into the same category? How can such concept gain 

legitimacy? The result shows that by talking about a concept, in this case, Lean, as something 

that leads to a better and more efficient organization, without for that matter have to set a 

defined content of the concept you still can present the process as one concept. Tough the 

concept will be practically blank. But there is still a rhetorical value in the concept of Lean. 

The organization institutionalizes the concept and obtains in this way legitimacy from its 

surroundings. Although, the actual work performed would probably been implemented even 

without using the term. 

 

Keywords: Efficiency, Lean, Organizational change, Isomorphism, Institutionalized myths   
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Bakgrund 

En organisations förändring kan bero på många saker. Vissa förändringar sker naturligt 

genom expansion av organisationen eller att nya delar kommer till. En viljestyrd förändring 

av en organisation är inte heller något nytt utan har länge pågått på grund av anpassning till 

övrig marknad eller omgivning allt eftersom organisationen internt utvecklats och samhället 

runt omkring förändrats. Det talas också om hur all påverkan på moderna organisationer 

verkar öka takten. Att allt eftersom förändringar genomförs och reformer inom organisationen 

ökar takten så kortas avståndet till nästa reform (Brunsson, 1989). Ju mer komplex 

omgivningen blir kring organisationen, desto mer inflytelserikt blir inflytandet och påverkan 

utifrån (Meyer & Rowan, 1977). Med mål som att kunna erbjuda bättre service, säkrare 

leveranser, ett mer välfungerande system eller en effektivare verksamhet kommer olika tankar 

och arbetssätt appliceras för att göra den egna organisationen så bra som möjligt. 

Organisationen utvecklas med målet att fungera så bra som det bara kan bli. Mängder av 

teorier och modeller för hur förändringen av en verksamhet eller organisation skrivs och 

praktiseras idag runt om i världen. Mängder av olika teoretiska verktyg och arbetssätt som 

alla i någon form utlovar ett positivt resultat i den egna verksamheten. Frågan är vilken väg 

organisationen väljer. 

 

Inom Växjö kommun har det inletts ett arbete (hösten 2012) med att försöka förändra och 

förbättra organisationen. För likväl som i andra organisationer kan det finnas svårigheter i 

vissa samarbeten eller processer. Gamla och problematiska rutiner förhindrar att arbetet flyter 

på smidigt och tar onödigt mycket tid. Inom kommunen ser man att det borde finnas 

möjligheter att genom förändrade rutiner kunna göra ett lika bra arbete fast för mindre medel. 

Alternativt att det kan gå att få ut mer utan att öka ekonomiska medel eller mer personal.  

 

Det arbete som nu inletts är efter teorin kring Lean. Ett begrepp som är hämtat från USA då 

forskare från MIT studerade produktionen hos Japanska företag. Bland annat studerade de 

biltillverkaren Toyota, som är det företag som kanske främst förknippas med begreppet Lean 

(Innovationsrådet, 2012). Organisationen kring ett företag som arbetar enligt Lean-teori 

fokuserar på att alla processer ska flyta genom värdekedjan. Att produkten eller tjänsten ska 

på ett så obehindrat sätt som möjligt röra sig från råmaterial till färdig produkt. Så som en 

bäck flyter fram. Detta till skillnad från Max Webers byråkratiska organisation som är 

uppdelad i olika funktioner och olika kostnadsställen separerade från varandra, en 
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organisation med specialiserade funktioner skilda åt med hjälp av den hierarkiska 

linjeorganisationen (Weber, 1987).  Inom Lean är alltid kunden i fokus. Det är också viktigt 

att försöka undvika slöseri, endast det som behövs ska produceras. Detta till skillnad mot 

massproduktionen inom Fredric Taylors ”Scientific Management” och Henry Fords löpande 

band (Larsson, 2008:kap. 2). Produktionen av varan eller tjänsten skall kunna ”flyta” genom 

organisationen så smidigt som möjligt
1
.  

 

Att använda Lean som verktyg för effektivisering är bara en av många former av 

verksamhetsförändrade teorier som presenterats och populariserats under senare år
2
. Hur olika 

organisationer sedan mer konkret arbetar med begreppet varierar, det beror mycket på 

definitionen av begreppet. 

Lean – en definition 

I begreppet Lean kan läggas (och det läggs mycket) värderingar om vad som menas när det 

talas om begreppet. Vad är då Lean i Växjö kommun? Den definition som man arbetar efter 

utgår ifrån att så länge det som görs resulterar i att organisationen blir smidigare och 

följsammare ingår det i Lean. Definitionen innefattar även att se till hela arbetsprocessen och 

att hela tiden ha mottagaren i fokus. Dessa tre delar är grunden till begreppet Lean i Växjö 

kommun. Det är den definition som presenteras under kommunens utbildningsinsatser. Detta 

är en bred begreppsbildning som skapar ett ramverk för olika insatser att genomföras. Och 

som kommer visas, kunna innehålla flera olika sätt att arbeta men ändå inom ett och samma 

begrepp. 

 

Det är också viktigt att redan i inledningen berätta att jag inte på något sätt ser Lean, eller den 

effektiviseringsprocess som genomförs inom Växjö kommun som varken något negativt eller 

positivt. Denna undersökning försöker endast beskriva den process som sker, hur den ser ut 

och på vilket sätt olika verksamheter arbetar.  

Strukturella förutsättningar 

För att till fullo kunna beskriva arbetet med att förändra just Växjö kommun är det viktigt att 

först beskriva den kommunala organisationen. Organisationen ser något annorlunda ut än den 

                                                 
1
 ”Lean production” kan till svenska översättas som resurssnål- eller mager produktion.   

2
 Enligt SKL är det fyra av fem landsting och en av fem kommunar arbetar med Lean i någon 

form. 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/publikationer_nyhetsbrev_sty

rning_och_ledning/lean-publikation - 2013-02-20 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/publikationer_nyhetsbrev_styrning_och_ledning/lean-publikation
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/publikationer_nyhetsbrev_styrning_och_ledning/lean-publikation
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vanliga byråkratiska linjeorganisationen som kan förknippas med andra organisationer. Även 

styrning och verkställande av beslut är något annorlunda från många företag då det finns både 

en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Något som är mycket viktigt att ta 

hänsyn till i förståelsen av Växjö kommuns strukturella utformning.  

 

För att förstå den kommunala organisationen måste man se att det finns två dimensioner. Den 

ena är verkställande delen med tjänstemän och anställd personal som mer liknar strukturen 

hos ett vanligt företag, ansvaret för arbetet leds ytterst av kommunchefen. Den andra 

dimensionen är den politiska delen av kommunen. Denna del består av ledamöter som genom 

allmänna val väljs att representera kommuninvånarna under en mandatperiod på fyra år. Den 

politiska dimensionen är strukturerad så att kommunens högst beslutande organ är 

kommunfullmäktige. Här fastställs kommunens olika politiska beslut. Dessa beslut 

kanaliseras sedan ned till kommunens olika politiska nämnder för verkställande. Nämnderna 

ansvarar och styr de olika kommunala förvaltningarnas arbete. Förvaltningarna är en del av 

tjänstemannaorganisationen i kommunen. Inom ramen för den övergripande kommunala 

budgeten som sätts varje år tilldelas nämnderna olika mycket ekonomiska medel för att driva 

sin respektive förvaltning. Förvaltningarna får alltså fördelat pengar för att kunna upprätthålla 

och tillhandahålla den service och de tjänster som ålagts respektive nämnd och förvaltning. På 

detta sätt har förvaltningarna delats upp efter olika ansvarområden. Istället för att ha en 

organisation som utför samtliga tjänster som en kommun är ålagd att sköta har man delat upp 

verksamheter som skola och barnomsorg, vägbyggande, samhällsplanering och äldreomsorg 

på olika förvaltningar.  

 

Viljan att påverka inom en organisation som kommunen kommer på detta vis från två håll. 

Både från politiken och från ansvariga tjänstemän. Arbetet med styrningen av kommunen kan 

mer eller mindre ske i samråd mellan ansvariga tjänstemän och politiker. Dock måste de både 

olika delarna tas i beaktning när en påverkan av Växjö kommun beskrivs.
3
 

                                                 
3
 För en skiss över Växjö kommuns totala organisation, se: 

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsförvaltningen/Kommunkansli/vx

j_organisation.pdf - 2013-03-11 

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsförvaltningen/Kommunkansli/vxj_organisation.pdf
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsförvaltningen/Kommunkansli/vxj_organisation.pdf
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Ett tänkbart teoretiskt underlag och undersökningens problem 

Problemet 

Det finns många olika områden kopplat till arbetet med just Lean i Växjö kommun. Kanske 

den mest övergripande frågan är varför just Lean valdes, och inte någon annan av de många 

effektiviseringsteorier som finns att applicera på en organisation? Likaså vad det är som 

ligger bakom initiativet att på ett övergripande och gemensamt sätt välja att arbeta med en 

förändring av organisationen? Om man ser till hur den kommunala organisationen ser ut med 

olika delar separerade från varandra, med olika verksamheter olika processer och vitt skilda 

ansvarsområden, kan det då ens vara relevant att tala om en gemensam process att förändra 

hela organisationen? Intressant är vad som ändå ger en sådan process legitimitet. Hur kan en 

organisation med över 5000 anställda ändå tala om ett gemensamt förändrings- och 

förbättringsarbete? 

 

Förändringsprocessen har tagit fart och arbetet påbörjats. Implementeringen av nya rutiner 

och arbetssätt har inletts både på övergripande nivå och med enskilda verksamheter. Hur ser 

processen ut, arbetar verksamheterna på ett gemensamt sätt med Lean?  

 

Denna studie syftar till att förklara hur en förändring av en organisation går till, både det 

tänkta planerade arbetet och de förändringar som faktiskt genomförs inom respektive 

verksamhet. Denna studie kan hjälpa till att förklara hur och varför en organisation genomför 

en förändringsprocess, trots att verksamheterna inom organisationen befinner sig inom olika 

områden med vitt skilda arbetsuppgifter och där olika delar av organisationen inte har samma 

utgångspunkt och grundförutsättningar för ett förändringsarbete. Studien syftar också till att 

beskriva hur trender i organisationsförändring byter form och innehåll. Givet teorierna kring 

rationaliserande myter genomförs förändringar trots att det i många fall inte leder till en mer 

kostnadseffektiv organisation.   

 
Problemformulering 
Den övergripande frågan jag kommer ställa i denna underökning är: Hur går man tillväga för 

att ge en organisationsutveckling legitimitet i en organisation där grundförutsättningarna är så 

pass olika som i Växjö kommun? Hur kan ett sådant arbete ändå samlas under ett och samma 

begrepp?    
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Ett förklarande ramverk 

I en artikel av John W. Meyer och Brian Rowan från 1977 med titeln Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony (Meyer & Rowan, 1977) beskriver 

författarna hur organisationer institutionaliserar och formaliserar olika typer av regler och 

myter. Omgivningen och det samhälle som en organisation befinner sig i kan påverka den. 

Förändringsarbete är en process som organisationen går igenom för att skapa eller behålla 

legitimitet och anseende gentemot omgivningen och mot det organisatoriska fältet. Detta trots 

att det är svårt att visa på några egentliga vinster med förändringsprocessen förutom att just 

legitimiteten upprätthålls, både internt och externt. 

 

Meyer och Rowan talar om en isomorf process där organisationer inom samma 

organisatoriska fält, som står inför liknande problem tvingas, omedvetet eller ej, att likna 

varandra (Meyer & Rowan, 1977). Där regler, strukturer och rutiner rationaliseras och 

institutionaliseras för att sedan påverka hur organisationen och även professioner ska se ut. 

Detta gäller likväl hur organisationen skall agera och förhålla sig till sin omgivning. 

Institutionaliserade regler eller normer skapas på en mängd olika sätt. Det kan vara genom 

faktiska lagar och regler, men även genom sociala processer som exempelvis den legitimitet 

ett visst samhälle tillskriver en yrkeskategori som präst eller läkare. Likaså kan starka och 

inflytelserika organisationer eller sammanslutningar påverka vår syn på det som anses vara 

”rätt”, exempelvis vad som anses vara en bra bil eller hur länge en glödlampa rimligtvis bör 

hålla (Ibid). Dessa regler, dessa sociala och organisatoriska sanningar kommer ha en 

påverkansfaktor på vår uppfattning om hur vi upplever att vissa organisationer ska vara och 

hur de ska fungera. Vad kan exempelvis utkrävas av en kommun? Hur borde en kommunal 

organisation se ut? Organisationer tvingas därför följa dessa regler för att inte anses som 

svårförståeliga, gammalmodiga och ineffektiva. 

 

Organisationen anpassas helt enkelt efter rådande idealbild, precis som man anpassar sin 

klädsel efter rådande mode. För likt klädmode kommer föreställningarna gällande hur en 

organisation bör vara att förändras. Inflytelserika organisationer påverkar uppfattningen om 

hur en verksamhet bör vara, omgivningen förändras. En struktur i implementeringen 

förändras och utvecklas för att i en annan form komma att påverka organisationen. Det måste 

än en gång förtydligas att implementering av institutionaliserade regler och normer inte alltid 

leder till någon effektivisering, förutom upprätthållandet av organisationens legitimitet. 

Meyer och Rowan talar om detta som rationaliserade myter (1977:340). En rationaliserad myt 
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är rutiner eller förhållningssätt som får legitimitet och institutionaliseras som en regel eller en 

norm i organisationer trots att det finns brist på verkliga mätbara effekter. 

 

Genom ett ökat antal institutionaliserade regler och myter menar författarna att det uppstår en 

separation mellan organisationens formella struktur och det arbete som görs inom 

organisationen. Mycket av det arbete som görs till förmån för de institutionaliserade reglerna 

påverkar i stor utsträckning endast organisationens formella struktur medan det faktiska 

arbetet som genomförs inom organisationen endast i viss utsträckning kommer att påverkas. 

Allt eftersom att den organisatoriska omgivningen blir mer komplex kommer också antalet 

rationellt institutionaliserade organisationer öka (Meyer & Rowan, 1977:353f). Den formella 

organisationen blir allt mer instabil då reformer tenderar att skapa andra reformer (Brunsson, 

1989). För att motverka denna instabilitet söker man sig till olika nätverk som i sin tur 

kommer att påverka organisationen och ju mer organisationen baseras på myter desto mer 

formell är organisationen externt. 

Teori 

Nyinstitutionalism och isomorfism 

Organisationer hänger samman inom flera olika organisatoriska fält. Dessa fält kommer att 

påverka organisationen oavsett om det avsiktligt eller ej. Av denna påverkan kan avläsas 

varför vissa effekter och viss påverkan sker under vissa specifika förutsättningar. I dessa 

processer kommer organisationer inom samma organisatoriska fält över tid att likna varandra, 

och ta efter varandra i hur en verksamhet organiseras. Organisationer tenderar att bli mer 

homogena. (Powell & DiMaggio, 1991:66) 

 

Teorin kring denna process har kommit att kallas för isomorfism (Ibid). Det kan förklara 

varför man inom en verksamhet anammar vissa delar av det arbete som kopplas till en 

organisationsutveckling, likaså varför olika verksamheters arbetssätt i vissa fall mer liknar 

andra verksamheter än den egna organisationen. För verksamheter med olika arbetsuppgifter 

inom den kommunala organisationen kommer det med största sannolikhet att vara olika 

arbetsklimat, professioner och rutiner. Det skiljer sig också i vilka andra verksamheter som 

enheterna identifierar och jämför sig med. Förutom att tillhöra Växjö kommun borde det 

rimligtvis vara så att de olika kommunala verksamheterna även identifierar och jämför sig 

med andra liknande verksamheter inom deras respektive organisatoriska fält (Ibid). 
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Ovanstående skulle enligt teorierna kring det isomorfa begreppet kunna leda till att de olika 

kommunala verksamheterna mer kommer efterlikna andra verksamheter inom samma eller 

liknande område. Detta istället för att efterlikna och ta till sig arbetssätt och rutiner från en 

annan del av den egna kommunala organisationen. 

 

…isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble 

other units that face the same set of environmental conditions. (Powell & DiMaggio, 

1991:66).    

Metaorganisationer 

Kommunens organisation är uppbyggd av flera olika förvaltningar med olika 

verksamhetsområden och specialiserade arbetsuppgifter. För att förstå arbetet inom 

kommunen kan det även vara relevant att tala om organisationens interna relationer. Alla 

förvaltningar kopplas ihop genom en styrande funktion som fördelar uppgifterna till 

respektive förvalting. Relationerna mellan de olika delarna inom organisationen varierar 

beroende på uppdrag och respektive verksamhets funktion. Som jämförelse kan 

tjänstemannaorganisationen liknas vid en professionell byråkrati (Jacobsen & Thorsvik, 

2008:45). Där en kärna av styrande funktioner som med hjälp av stabsfunktioner så som IT 

och ekonomi, leder den stora operativa delen av organisationen.  Den operativa delen är till 

stora delar är självbestämmande i det rent fackmannamässiga och professionella arbetet. 

Under kommunchefen och den övergripande kommunledningsförvaltningen finns det i Växjö 

kommun åtta förvaltningar. Samtliga förvaltningar har egna administrativa delar för att sköta 

arbetet utifrån det uppdrag man har, med stöd hos ledning- och stabsfunktionerna. Kommunen 

är på sätt och vis en organisation bestående av organisationer.  

 

Mellan organisationer uppstår andra relationer än de som finns mellan individer eller mellan 

individ och organisation. Den speciella relationen mellan organisationer kan påverka hur 

organisationen väljer att agera i olika sammanhang. Ahrne och Brunsson beskriver detta som 

en metaorganisation (2005). Exempel på metaorganisationer är FN, EU och SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting). Författarna menar att en individ ansluter sig oftast till en 

organisation i brist på egna resurser för att nå gemensamma mål medan organisationerna i en 

metaorganisation redan har individer och resurser. Målet med ett deltagande i en 

metaorganisation blir förutom ytterligare resurser istället en strävan att nå högre mål 

tillsammans med andra liknande organisationer där ett deltagande då ger en ökad respekt. 
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Dock är det också så att det inte finns ett ständigt behov av samarbete då deltagandet främst är 

för att främja den egna verksamhetens anseende. En metaorganisation identifieras ofta genom 

medlemmarna och deras makt snarare än hur individen identifierar sig med organisationen 

(Ibid:437). Detta kan innebära att relationen mellan kommunens förvaltningar kommer 

påverka samarbeten med gemensamma rutiner. Genom strukturen med många olika 

organisationer under samma paraply finns det inte något beroende av varandra. Det kan leda 

till att även om kommunövergripande arbeten påverkar samtliga förvaltningar så är man ändå 

fri från samarbete inom organisationen, om detta krav inte ställs från den gemensamma 

ledningen. 

 

I ett större perspektiv kan även de olika kommunala förvaltningarna delta i andra 

metaorganisationer baserade på verksamhet och uppdrag. Att söka sig till olika 

sammanslutningar av organisationer skulle kunna förklaras som en vilja att delta för den 

ökade respekten och legitimiteten som Meyer och Rowan (1977) talar om. Deltagande i 

verksamhetsspecifika nätverk eller sammanslutningar mellan olika professioner är bara några 

övergripande exempel på detta. 

Stigteori 

En organisations uppbyggnad och de val som görs över tid kommer alltid ha en betydelse för 

hur organisationen agerar i olika situationer. De erfarenheter som organisationen har med sig 

kommer att påverka organisationens resultat och effekter. Vägen framåt kommer alltid 

påverka de val man gör samt begränsa de valmöjligheter som finns (Pierson, 2000). 

Organisationens väg mot huvudmålet kantas av olika delmål. Strävan mot dessa delmål 

kommer leda organisationen in i olika kontexter samtidigt som andra försvinner allt eftersom 

organisationen utvecklas (Dannefjord, 2009:297). Detta fenomen beskrivs inom sociologisk 

och ekonomisk teori som stigberoende (path dependence) (Pierson, 2000). De val som en 

organisation gör leder till att skapa en organisations identitet. Stigteori visar hur tidigare val 

kommer rationalisera bort alternativ allt eftersom en organisation utvecklas. Tidigare val 

kommer att leda en organisation framåt i vissa utpekade riktningar samtidigt som andra 

alternativ, trots att de från början ingick som organisationens mål, kommer ses som 

irrationella och avfärdas (Dannefjord, 2009).  

 

Förvaltningarna i Växjö kommun har alla olika erfarenheter från tidigare 

organisationsförändringar och omstruktureringar, dessa kommer troligtvis att påverka 
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mottagandet av ännu ett effektiviseringsarbete. Verksamheternas olika erfarenheter och 

tidigare arbete gör att alla går in i Lean med olika grundförutsättningar. Detta kan påverka på 

vilket sätt verksamheten effektiviseras. Hur långt förändringsarbetet kommer beror på viljan 

till förändring. Stigberoende kan förklara varför agerandet inom olika delar kan variera 

mellan olika verksamheters förändringsprocess, exempelvis varför en verksamhet påbörjar en 

förändring inom vad som i deras mening är det mest rationella problemet eller på vilket sätt 

man arbetar mot ett utsatt mål.   

Ledarskapet 

Att påverka en hel organisation genom effektivisering och förändrade rutiner för att nå 

framgång ligger till del i ledarskapet, det hävdar en studie av James C. Collins (2001). I boken 

Good to Great presenterar han resultat av undersökningar gjorda på företag som, jämfört med 

sina konkurrenter, ökat sitt värde mångdubbelt på sin respektive marknad. Grundpelaren i 

detta resultat presenteras i studien som ledarens funktion. Gemensamt för alla företag 

inkluderade i undersökningen var att de hade en ledare som var en av de avgörande faktorerna 

för företagets framtid och resultat. Ledaren hade egenskaper som gjorde företaget 

framgångsrikt i jämförelse med övriga marknaden. Vad detta kan innebära för utvecklingen 

och effektiviseringsarbetet i Växjö kommun är hur ledarens roll påverkar en verksamhets 

resultat. Ledaren är enligt Collins (Ibid) nyckeln till en framgångsrik organisation, 

organisationskultur och effektiv verksamhet. Vad incitamenten till effektivisering får för 

effekt, om det får några effekter alls, kan komma att påverkas av ledaren inom organisationen. 

För precis som en organisations stigberoende påverkar implementeringsprocessen av en 

organisationsförändring så har även ledaren en nyckelroll beroende på det ledarskap som 

utövas. Ledaren eller chefens möjlighet att genomföra en förändring kan förklaras med vilket 

mandat och legitimitet ledaren ger den tänkta organisationsutvecklingen.   

Metod 

I undersökningen har frågan om det faktiska arbetet inom organisationen spelat en stor roll för 

möjligheten att besvara ovan ställda frågor. Därför har det empiriska underlaget främst bestått 

av en deltagande observation under den inledande delen av processen. Materialinsamling 

skedde under fyra månader, november till mars 2012/2013, parallellt med förändringsarbetets 

gång. Empiriskt material har samlats in från deltagande i kommunens utbildningar, egna 

observationer av processen och reflektioner över arbetet med att förändra och effektivisera de 

olika verksamheterna. Även semistrukturerade intervjuer gjordes för att komplettera och/eller 
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bekräfta mina egna observationer. Jag valde att inte strukturera mina intervjuer allt för mycket 

på grund av att insamlingen av material skedde under en lång period då jag kom att träffa 

inblandade personer fler tillfällen över tid, ibland dagligen. För att det i de flesta fall inte 

skulle verka som att jag hela tiden intervjuade samtliga inblandade valde jag i stället att ha 

fler men kortare samtal med berörda individer. Anledningen till detta var att genom dessa 

samtal, samtidigt som övrig insamling, kunna komplettera med information från andra. Istället 

för att samla in samtliga frågor till få specifika tillfällen kunde jag genom vald metod få direkt 

återkoppling på mina frågor och på vis mer dynamik i insamlingen av det empiriska 

materialet. De samtal som fördes var främst med direkt eller indirekt inblandade individer i 

förändringsprocessen så som utbildningsdeltagare, utbildare och processledare. Men även 

personer som på ett eller annat sätt har haft relation till ämnet så som genom själva begreppet 

Lean, så som deltagare i Lean-nätverk, eller personer med erfarenhet av tidigare arbete med 

att förändra organisationer. 

 

Under hela arbetets gång dokumenterade och reflekterade jag efter bästa förmåga kring 

verksamheten och processen med organisationsförändringen, främst i form av att föra löpande 

minnesanteckningar under processens gång. Det är denna dokumentation som senare kom att 

ligga till grund för beskrivningen av själva arbetet med att förändra organisationen. Detta 

kompletteras sedan med relevant teoretisk litteratur, andra studier och annan dokumentation. 

 

För att få en bild över hur process och arbetet går till samt hur det skiljer sig mellan de olika 

delarna i kommunen som arbetar med Lean har jag i denna undersökning valt att lyfta fram ett 

fåtal verksamheter. Dessa verksamheter ställs sedan mot varandra för att jämföra likheter och 

skillnader i sätt att arbeta och vad för uttryck effektivisering kan få inom de olika 

verksamheterna. Valet av de exemplifierade verksamheterna berodde på dels att samtliga hade 

representanter som utbildades till utvecklingscoacher. Samtliga verksamheter representerade 

olika verksamheter inom olika förvaltningar. Jag anser att de tre verksamheter som 

exemplifieras i undersökningen är tillräckligt många för att kunna peka på de skillnader och 

likheter som uppstått under förändringsarbetet. Att exemplifiera ytterligare verksamheter 

skulle endast leda till att ytterligare visa på skillnader mellan olika verksamheters sätt att 

arbeta med förändring och effektivisering utan att tillföra något till studiens syfte och resultat. 

Jämförbarheten i dessa olika verksamheter ligger i att de alla är delaktiga i kommunens 

gemensamma effektiviseringsarbete. Sett till rena arbetsuppgifter kan dessa skilja sig åt 

mellan verksamheterna. Det är just detta som är intressant kopplat till undersökningens syfte 
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då olika verksamheter inom samma organisation ändå ingår i ett effektiviseringsarbete under 

ett och samma begrepp.     

 

För att även mer objektivt kunna jämföra det arbete som sker inom kommunen har jag även 

exemplifierat två liknande organisationer som helt eller delvis liknar de som arbetar med 

effektivisering inom Växjö kommun. En av organisationerna arbetar också med Lean medan 

den andra inte uttalat arbetar efter något begrepp men som ändå genomgått en 

organisationsförändring. Dessa organisationer ingick i studien för att se om teorin kring 

isomorfism och institutionaliserandet av myter inom organisationer stämmer. Skulle teorierna 

stämma kommer den jämförda verksamheten att likna sin motsvarighet inom Växjö kommun, 

trots att man inte omfattas av samma effektiviseringsarbete. Den jämförbara organisationen 

som har använt Lean har även bidragit till studien genom att samma begrepp används. 

Organisationens användning av begreppet Lean visade också hur det i samma begrepp ändå 

kan läggas olika innehåll i och med en annan definition. Det empiriska materialet från de två 

organisationerna utanför Växjö kommun inhämtades genom en telefonintervju respektive 

information från deltagare i en nätverksträff för kommuner som arbetar med Lean som hölls i 

Växjö under våren 2013. 

 

Särskiljandet mellan teori och praktik i denna studie är något värt att också ta upp. Det fanns 

en viss problematik med att det ibland inte finns någon klar gräns för vad som är teori och vad 

som är empiri. I många fall är litteraturen och de teorier som finns, kopplat till Lean och andra 

tankar kring effektivisering, ett rent empiriskt underlag då de beskriver hur ett arbete med en 

typ av effektivisering går till. Teorierna visar bara olika sätt att nå samma eller liknande mål, 

en effektivare organisation. Därför behandlas Lean i denna undersökning som främst ett 

empiriskt material, ett medel att nå målet. I en del fall tenderar teorierna kring effektivisering 

ibland att gå över i en mer förklarande roll mer som ett verktyg för att analysera det empiriska 

materialet och ett sätt att förstå underliggande mekanik bakom införandet. 

 

Dock kom huvuddelen av det teoretiska underlaget för denna uppsats att baseras på forskning 

kring organisationsstruktur, omgivningens påverkan och organisationskultur.  
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Etiska övervägande 

Följande är en diskussion angående Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer hämtade från Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002).  

 

Informationskravet. Jag har alltid när jag deltagit i kommunala sammanhang, både direkt 

kopplat till min uppsats men även i andra sammanhang, presenterat mig som student på 

Linnéuniversitetet som gör min praktik på Växjö kommuns utvecklingsenhet. Jag har även 

talat om att jag också arbetar med en mängd olika områden inom kommunen kopplat till min 

praktik utöver arbetet med min uppsats. Detta anser jag är tillräckligt för att informera om att 

jag inte i grunden tillhör den kommunala organisationen och att det jag gör för Växjö 

kommun också är en del av min utbildning. Då jag inte från början hade undersökningens 

huvudfråga klar fanns det inte heller någon klart definierat undersökningsområde. Dock talade 

jag om att det inom ramen för min tid på Växjö kommun skulle jag arbeta med min 

undersökning av kommunens förändringsprocess och Lean.  

 

Samtyckeskravet. I den omfattning som personer varit ursprunget till direkta källhänvisningar 

har de uppgivit dessa under förutsättning att de är medvetna om insamlingens syfte. Samtliga 

närvarande har inte heller varit tvungna att lämna ut uppgifter till mig. Individer som ingår i 

studien har alltid getts möjlighet att inte svara på eventuella frågor eller att inte delge 

information. Samtliga tillfrågade personer haft rätt att förbjuda mig från att använda 

information som de tidigare delgivit mig.     

 

Konfidentialitetskravet. Så långt som möjligt har jag försökt se till att objektivt granska 

processen så att ingen person kommer vara direkt utsatt. Dock kan vissa enskilda personer 

kunna komma pekas ut på grund av deras position. För att förtydliga detta så är det inte 

personerna i sig som är av vikt i denna undersökning. I studien är det själva processen och de 

medel för effektivisering som är intressant, påverkan från specifika personer skall i denna 

undersökning ses som en effekt av den position och det sammanhang individen befinner sig i. 

Hela den kommunala verksamheten är även mer eller mindre offentlig vilket gör att den 

information som jag tagit del av till stora delar är tillgänglig för alla. Självklart har jag inte 

arbetat för att presentera information som skulle kunna vara skadlig för person eller 

verksamhet. Självklart har den information som inte får publiceras inte tagits upp i min studie 

utan godkännande från ansvariga. Allt det material som jag samlat in har endast jag haft 
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tillgång till. I de fall som information diskuterats med annan part har detta gjorts med största 

möjliga diskretion om uppgiftslämnarens identitet för att inte skada eller påverka det 

förstroende som finns mellan mig och informatören. 

 

Nyttjandekravet. Den studie jag genomfört är det jag som äger rätten till. Det material som jag 

producerat och den information som jag samlat in kommer att kunna användas för vidare 

forskning, både av mig och av andra. Dock med förbehåll om att den information som skulle 

kunna peka ut enskilda individer inte kommer tas med utan godkännande från berörd person. 

Samt att det material som jag insamlat inte får användas i: ”… kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Validitet 

Genom att jag har varit deltagare i den interna processen och kunnat ta in observationer från 

en mängd olika håll är det i efterhand inte väsentlig att presentera allt mitt material på grund 

av att det inte visat sig vara relevant för att besvara undersökningens övergripande fråga. Allt 

material är dock inhämtat i syfte att kunna beskriva hela processen i att utveckla en 

verksamhet. Ur detta material har det som anses som relevant för förklaringen av 

undersökningens problem hämtats. Jag anser därför att min undersökning möter kravet på 

validitet då jag under hela tiden för insamling av det empiriska underlaget strävat för att på ett 

korrekt och objektivt sätt beskriva arbetet med att förändra och effektivisera den kommunala 

organisationen. 

     

Reliabilitet 

Vad gäller tillförlitligheten i resultatet som presenteras i denna undersökning anser jag denna 

vara god. Självklart är det så att de direkta exempel som tas upp är effekter på utvalda 

verksamheter inom en specifik organisation. Dock är det så att de resultat som presenteras kan 

användas för att generalisera arbetet med en organisationsutveckling inom en stor 

organisation med en mängd olika funktioner. Bevisligen är det så att även om de inte arbetar 

med just Lean så tenderar liknande verksamheter att efterlikna varandra ändå. Därför anser 

jag att generaliserbarheten är god, trots det faktum att jag endast gjort observationer och 

behandlat processen inom Växjö kommun. 
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Empiri 

I inledningen av denna undersökning beskrivs definitionen av Växjö kommuns arbete med 

Lean som begrepp, även en inledande förklaring till hur det kan förhålla sig mellan ett 

begrepps införande och den faktiska påverkan det kan ha på en organisation. I detta kapitel 

kommer jag lägga fram ett empiriskt material som dels beskriver kommunens sätt att arbeta 

med effektivisering, både övergripande organisatoriskt och på verksamhetsnivå. Jag kommer 

också beskriva bakgrunden till effektiviseringsarbetet inom Växjö kommun samt hur man 

arbetar med Lean, eller med annan effektivisering, inom andra liknande organisationer. Vad 

som sedan tidigare står fast är definitionen av själva begreppet Lean. Detta begrepp kan verka 

olika beroende på vilken organisation eller verksamhet som undersöks. Användandet av 

begreppet kan även skilja sig mellan delar inom samma organisation. Arbetet är väldigt 

formbart och kan anpassas till det som önskas, utan att förlora själva begreppet i 

effektiviseringsprocessen.  

Hur arbetets inleddes 

Inledningen till den nuvarande förändringsprocessen med hjälp av Lean i Växjö var en 

skrivelse till Växjö kommunstyrelse från socialdemokraten Charlotta Svanberg hösten 2010 

(Växjö kommun, KS/2010:650). I skrivelsen menar Svanberg att Växjö kommun inte endast 

kan arbeta med att effektivisera kommunens olika kärnverksamheter längre ut i 

organisationen, man måste även se till den kommunala organisationen som helhet. Som 

förtydligande kan tilläggas att det i kommunens ledningspolicy står att en chef i Växjö 

kommun ”Driver förbättringsarbete i syfte att utveckla verksamhetens innehåll, 

uppnå högre effektivitet och bättre resultat”
4
. Vad Svanberg ville med sin skrivelse var att på 

ett mer kommunövergripande sätt arbeta för att förbättra och effektivisera hela 

kommunorganisationen, inte bara var verksamhet för sig själv (Växjö kommun, 

KS/2010:650). 

 

I dagarna fick Kulturförvaltningen i Halmstad årets Lean-pris, detta i konkurrens med 

privata företag. Det visar att den offentliga förvaltningen kan vara ett föredöme på det här 

området. (Charlotta Svanberg, Växjö kommun, KS/2010:650)  

 

                                                 
4
 Ledarskapspolicy för Växjö kommun [Tillgänglig:] 

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%c3%b6rvaltningen/F%c3%b6

rfattningssamling/Styrande%20dokument/Anst%c3%a4llda%20och%20f%c3%b6rtroendeval

da/Ledarskapspolicy.pdf - 2013-05-16 

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%c3%b6rvaltningen/F%c3%b6rfattningssamling/Styrande%20dokument/Anst%c3%a4llda%20och%20f%c3%b6rtroendevalda/Ledarskapspolicy.pdf
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%c3%b6rvaltningen/F%c3%b6rfattningssamling/Styrande%20dokument/Anst%c3%a4llda%20och%20f%c3%b6rtroendevalda/Ledarskapspolicy.pdf
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%c3%b6rvaltningen/F%c3%b6rfattningssamling/Styrande%20dokument/Anst%c3%a4llda%20och%20f%c3%b6rtroendevalda/Ledarskapspolicy.pdf
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Efter att kommunstyrelsen beslutat gå vidare med Svanbergs motion gjordes en förstudie om 

Lean och dess innehåll på uppdrag av kommunchefen. Förstudien innehåller en övergripande 

bild av vad arbetet med Lean handlar om, vilka effekter ett införande av Lean i Växjö 

kommun har och hur en tänkt implementeringsprocess skulle kunna se ut (Växjö kommun, 

2011). De effekter som listas i denna förstudie är: 

 

 Rätt saker på rätt sätt 

 Mer gjort med mindre resurser 

 Samverkan och helhetssyn 

 Kund/brukarfokus 

 Minskad sårbarhet 

 Ökad beredskap för förändringar 

 Attraktiva medarbetare 

 Attraktiv arbetsplats 

 Attraktiv kommun 

 Mindre stress (Ibid:4f) 

 

För att kommentera detta redan här är dessa begrepp väldigt generaliserbara och kan användas 

som mål för många, om inte alla, verksamheter och organisationer. Genom att kunna 

applicera de effekter presenterade i förstudien på nästan vilken del i en organisation som helst 

gör det väldigt enkelt att rationalisera implementeringen av den sådan process. Ett tidigt 

tecken på en rationaliserad myt är att det kan vara svårt att argumentera mot de påståenden 

som finns då de mer framstår som självklarheter än något annat (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Vidare i förstudien talas det också om valet av strategi för införande och påverkan och hur 

denna kan komma att ändras och skilja sig mellan de olika kommunala verksamheterna 

beroende på situation och problemområden i respektive organisation. Ett led för att lyckas är 

att respektive arbetsplats skapar en öppen kultur där förändringar och intern omstrukturering 

ses som något positivt (Ibid). 

 

Efter att förstudien genomförts togs beslut i kommunstyrelsen om fortsatt arbete med Lean 

(Växjö kommun, KS/2010:650). En arbetsgrupp tillsattes och upphandling av utbildning från 

ett externt konsultföretag genomfördes under 2012. Utbildningsinsatserna ledda av det företag 
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som valdes i upphandlingen inleddes hösten 2012. Men innan jag kommer in på hur arbetet i 

kommunen går till så måste jag först förklara själva begreppet. 

Vad är Lean?    

I en rapport gjord på uppdrag av Innovationsrådet har man försökt att sammanfatta begreppet 

Lean och gå igenom den forskning som gjorts kring begreppet (Innovationsrådet, 2012). Lean 

som begrepp kom enligt rapporten till efter att amerikanska forskare gjort studier av japansk 

industri, bland annat biltillverkaren Toyota
5
 för cirka 20 år sedan. Forskarnas sätt att beskriva 

processerna i de japanska företagen var att produktionen var fokuserad på smidighet, Lean 

production. Forskarna beskriver Lean utifrån fem grundprinciper inom tvåhuvudområden: 

 

 Ständiga förbättringar: 

o att bilda en långsiktig, utmanande vision för utveckling och förbättring, 

o att arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar, och 

o att ansvarig person själv går och ser efter för att skaffa fakta som underlag för 

beslut. 

 Respekt för människor: 

o att respektera andra och arbeta på att skapa ömsesidigt förtroende, samt 

o att stimulera utvecklingen av individer och grupper. (Womak & Jones, 1996 

genom Innovationsrådet, 2012:15)  

 

Fokus i ett Lean-drivet företag ligger enligt innovationsrådets rapport på ett medarbetardrivet, 

kundorienterat och flödesfokuserat arbete. Begreppet är dock svårdefinierat och i rapporten 

skrivs också att det är svårt att definiera de insatser som görs inom begreppet Lean, detta trots 

att det idag finns många organisationer som arbetar med Lean eller på ett Lean-inspirerat sätt. 

Det har enligt författarna vuxit upp en ”lean-djungel” avseende tillämpningar och definitioner 

(Innovationsrådet, 2012:13f).  

Verktygslådan 

Med utgångspunkt i att begreppet kan appliceras på nästan vilken verksamhet som helst leder 

detta också till frågan hur själva effektiviseringen faktiskt genomförs. På grund av det 

innehållsrika och svårdefinierbara begreppet finns det också många olika teorier som används 

i det faktiska arbetet. Det finns dock vissa teoretiska metoder, eller verktyg om man så vill, 

                                                 
5
 Ett företag som nära kommit att förknippas med begreppet Lean Production. 
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som ofta förekommer i organisationer som arbetar med Lean. En process enligt Lean börjar 

alltid med kunden. Ett system enligt Lean fungerar sedan med en dragande effekt med fokus 

på mottagaren, medborgaren eller kunden anpassas produktionen efter efterfrågan. En process 

startar och slutar alltid med kunden. För att förklara ett dragande system kan man säga att 

mottagaren ska dra ut värdet ur systemet (Innovationsrådet, 2012:62). För att kunna leverera 

en produkt med högsta möjliga kvalitet och snabbhet, med minsta möjliga ansträngning och 

kostnad är flödet genom organisationer mycket viktig. Detta brukar visualiseras genom att så 

kallade värdeflödeskartor ritas upp. Genom att kartlägga en process fungerar det som ett sätt 

att beskriva produkten eller handlingens väg genom organisationen. En klarläggning av en 

organisations processer är även en del av ett annat typiskt verktyg, visualisering. För att förstå 

en process eller ett arbete måste den enligt Lean göras synlig. Därför arbetas det ofta med att 

på enkla sätt tydliggöra arbetet, exempelvis med whiteboard-tavlor. Förutom kartläggning och 

visualisering talas det inom Lean även om att eliminera slöseri, förhindra onödiga 

omkostnader och arbetsmoment (Ibid). 

 

Det finns inga fastslagna regler för exakt hur ett arbete ska ske, vilket då medför att det är fritt 

att använda vad som främst skulle gynna den egna verksamheten i ett effektiviseringsarbete. 

 

Signifikant för Lean är också fokus på kontinuerligt förbättringsarbete drivet av 

medarbetarna, de som känner sin egen verksamhet bäst
6
. Med hjälp av ständiga förbättringar 

strävar organisationen hela tiden efter en effektivare verksamhet. Medel för att sträva mot 

målet att bli effektivare kan vara SWOT-analyser
7
, PDSA-mallar

8
 eller andra typer av stöd för 

att visualisera rutiner, problem och hinder. Dessa mallar är likt det som nämnts i föregående 

stycke inte vedertagna arbetsverktyg för just Lean utan används även utanför begreppet inom 

ett flertal olika organisationer och effektiviseringsteorier.  

 

Det är ändå relativt abstrakta verktyg och förhållningssätt som ryms inom begreppet som även 

skulle kunna användas på fler sätt i olika sammanhang. I rapporten från Innovationsrådet 

(2012) talar man mer om vikten av en god och tillåtande organisationskultur för att lyckas 

med Lean, vikten av att ”… bygga en kultur för att göra rätt från början, användning av 

visuell styrning, teknik som stödjer personal och processer samt de principer som handlar om 

                                                 
6
 Lean-utbildning, Växjö kommun 2012-11-12 

7
 Mer om SWOT: http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT - 2013-05-16  

8
 Information om PDSA: http://sv.wikipedia.org/wiki/PDSA - 2013-05-16 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT
http://sv.wikipedia.org/wiki/PDSA
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ledning, ledarskap och medarbetarskap samt kultur” (Ibid:67). I Innovationsrådets rapport 

talas det mer om mål än medel vilket också då innebär att alla som arbetar med Lean inte gör 

på samma sätt, inte arbetar efter samma mall.    

Lean i kommunens omgivning 

För att kunna förstå de påverkansfaktorer som ligger utanför kommunens egen organisation 

kommer här beskrivas hur effektiviseringsarbete pågår i kommunens omgivning. Kapitlet 

innehåller även delar som kan hjälpa till att förklara varför man i Växjö kommun valde just att 

arbeta med Lean.  

 

Efter åratal av olika former av effektiviseringsteorier så som New Public Management, Sex 

Sigma och ISO skriver SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att det som flest offentliga 

organisationer arbetar med idag är Lean i någon form
9
. I en kartläggning gjord 2011 svarar 88 

% av Sveriges landsting och 33 % av Sveriges kommuner att inom hela eller delar av 

verksamheten arbetas det med Lean (SKL, 2011). Ytterligare 6 % respektive 11 % meddelar 

att det planerats ett arbete med Lean i någon form. Inom ramen för verksamheter som arbetar 

med Lean har SKL även inrättat ett nätverk för de organisationer som arbetar med Lean-

relaterade insatser. På många platser i landet skapas det även egna nätverk utanför SKLs 

samverkan, både mellan liknande organisationer så som både kommun och landsting men 

även tvärfunktionellt mellan privat och offentlig sektor samt olika typer av 

verksamhetsområden. Som exempel har arbetet med Lean inom den offentliga sektorn hittills 

gett goda resultat för att få ned väntetider och köer inom Migrationsverket (Innovationsrådet, 

2012). Inom ramen för migrationsverkets projekt Kortare väntan pekas på det 

medarbetardrivna arbetet som nyckeln till att lyckas (Chaitas, Karlsson & Krznar, 2011). 

Införandet av Lean påverkades av hur tidigt i processen medarbetarna blandas in och det 

mandat anställda fick av chefen. Att toppstyra en förändringsprocess motiverar inte 

förändringen av en organisations informella struktur och det faktiska arbetet (Lantz & 

Wäreborn Schultz, 2008). Istället för att spara pengar och effektivisera genom att rationalisera 

bort tjänster och ”hyvla” ned organisationen, som troligtvis inte lett till samma resultat (Ibid) 

berodde Migrationsverkets resultat på medarbetarnas deltagande.  

 

                                                 
9
 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ledning-och-styrning/mal_och_uppdrag/lean - 2013-05-

07 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ledning-och-styrning/mal_och_uppdrag/lean
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I olika rapporter talas också om problemen med införandet av Lean inom offentliga 

organisationer. I en del av de fall som presenteras lyckas endast en begränsad förändring 

istället för att kunnat påverka hela organisationen (Brännmark, 2012). En fullständig 

implementering av processen att införa en organisationsförändring kan då i många fall 

misslyckas. Viljan till förändring stannar inom det inledande projektet och fungera inte till en 

hel organisation (Brunsson, 1989). 

Effektiviseringsarbetet i Växjö kommun         

Hur implementeringsprocessen av en effektivisering ser ut är av vikt för att förstå arbetet som 

sedan görs inom organisationen. Nedan beskrivs hur implementeringsprocessen kring 

organisationsutvecklingen och det formella arbetet i Växjö kommun ser ur. Likaså de 

grundläggande utbildningspaket som erbjuds varje verksamhet. Här beskrivs hur arbetet är 

tänkt att genomföras inom organisationen. Det är viktigt att ha detta som utgångspunkt för att 

kunna göra en jämförelse med de processer som beskriv i nästa del.  

 

Inom kommunen är det främst en person som ansvarar för arbetet att hålla samman de insatser 

som görs. Samma person är kontaktperson mot det upphandlade konsultföretag som håller i 

arbetet med att utbilda och mer direkt stödja olika verksamheter inom kommunen i deras 

respektive effektiviseringsarbete. 

 

Konsultföretaget är ett lokalt Växjö-baserat företag som heter Releze AB
10

. Ansvarig för 

Lean-arbetet i Växjö kommun är främst en person som sköter kontakten med uppdragsgivare 

och med de olika verksamheterna. Vid behov kan även två ytterligare personer från företaget 

gå in och hålla i vissa utbildningar. De utbildningsinsatser som dessa två personer främst 

genomför syftar till att orientera hela eller delar av verksamheten antingen i grundmomenten 

eller efter anpassning till efter verksamheterna. Största delen av arbetet med Växjö kommun 

sköts dock av samma person.   

 

Utbildningen som sköts av konsultföretaget är inledningsvis uppdelat i tre olika 

utbildningspaket. En en-dags-utbildning som innehåller en grundläggande förståelse för hur 

teorierna kring Lean fungerar och hur arbetet i verksamheten kan komma se ut. Utbildningen 

är utformad för att förstå vad effektiviseringsarbetet innebär och hur man som chef eller 

                                                 
10

 För mer info kring Releze AB, http://www.releze.se - 2013-04-01  

http://www.releze.se/
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kollega bör agera för att främja det arbete som pågår. Utbildningen vänder sig främst till 

personer med chefspositioner eller olika nyckelroller i organisationen. 

 

Den andra utbildningsformen är en halvdag som mer är en övergripande genomgång om vad 

Lean är. Ett utbildningspaket främst riktat som en orienteringskurs för större delar av en 

arbetsplats för att alla som ingår i verksamheten skall kunna få en förståelse för vad det är 

som sker. 

 

Det tredje utbildningspaketet är en fördjupningsutbildning på fyra och en halv dag. Denna 

fördjupade utbildning går utvalda personer, som fortsättningsvis i denna undersökning 

kommer benämnas coacher eller Lean-coacher. Coacherna är individer tänkta att påbörja 

förändringsprocessen inom respektive verksamhet med stöd främst av konsultföretaget men 

också i coach-gruppen. I utbildningen ingår, förutom en mer ingående utbildning i vad arbetet 

med Lean innebär, även förslag till verktyg och ledning under tiden av utbildning och 

effektiviseringsarbete. I utbildningen ingår det även coachning i arbetsmetodik för att lyckas 

skapa en effektivare verksamhet. Coacherna är tillsammans med cheferna de ansvariga för 

arbetet med att effektivisera sin verksamhet efter arbetet och teorierna kring Lean. 

 

Respektive enhet eller avdelning väljer själva än så länge om det kan vara relevant att köpa in 

utbildning. Främst har fokus i början legat på kommunledningsförvaltningen men hela den 

kommunala organisationen har möjlighet att själva köpa valfritt paket, ofta i samråd med 

Lean-ansvarig i kommunen och konsultföretaget. Den inledande utbildningen har sedan start 

kunnat ge ringar på vattnet och fler delar inom kommunen har redan påbörjat en satsning på 

Lean, eller planerar att göra det.   

 

Mellan utbildningstillfällena i coach-utbildningen inleder deltagarna arbetet med att förändra 

sin verksamhet, inledningsvis med stöd i processen av av olika uppgifter som redovisas på 

nästkommande utbildningstillfälle. Utbildningens första uppgift handlar om att kartlägga en 

begränsad process eller rutin på arbetsplatsen. I uppgiften ingår det att göra ett så kallat 

värdeflöde som beskriver hur ett objekt tillförs värde av olika slag i funktioner kopplade till 

objektet, exempelvis i handläggningen av ett ärende från ansökan till beslut. Nästa uppgift 

handlar om att tillsammans med en begränsad grupp berörda individer, med hjälp av den 

tidigare kartlagda processen, se över var det uppstår problem. Gruppen ska utifrån de problem 

som synliggjorts ta fram förslag för hur en bättre lösning skulle kunna se ut. Uppgift nummer 
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två innebar att ta fram ett så kallat Bör-läge ut den rådande processen, men även att 

arbetsgruppen ska ta fram en strategi för att nå önskat mål. Slutligen handlar den sista 

uppgiften om att tillsammans med en större del av den berörda verksamheten gemensamt 

diskutera och komma fram till strategier och förbättringar också hur det är tänkt att nå målet 

och hur ett fortsatt arbete med ständiga förbättringar.  

 

Att tydliggöra i de uppgifter som ges mellan utbildningstillfällena är hur de relativt fritt kan 

anpassas till varje separat verksamhet. Det finns stora friheter kring vilken process som 

kartläggs och sedan hur en lösning tas fram för det problem som uppmärksammats. En frihet 

som också exemplifieras av arbetet i de olika verksamheterna som beskrivs i nästa delkapitel.    

 

Utöver de ordinarie utbildningspaketen som finns kan anpassade utbildningar efter varje 

verksamhets behov utformas. Anpassade utbildningar kan handla om stöd i den fortgående 

utvecklingsprocessen eller vidareutveckling av förbättringsarbetet i större skala inom en 

verksamhet. Samtliga dessa anpassade insatser kommer som en vidareutveckling på främst 

coach-utbildningen. Men kan även göras efter de andra utbildningsdelarna. 

 

Det faktiska utvecklingsarbetet 

Studien går nu vidare med en beskrivning vad för effektiviseringsarbete tre av de deltagande 

Lean-coacherna genomförde och gick vidare med efter utbildningen avslutats. I detta kapitel 

kommer det visas hur olika arbeten de presenterade verksamheterna genomfört i förhållande 

till varandra. Man arbetar på olika sätt beroende på hur den egna verksamheten ser ut. 

Arbetsinsatserna som genomförs är resultat av annat än den gemensamma föreställningen om 

vad Lean är. Det är något annat som påverkar valen av effektiviseringsprocess. För att lyckas 

blir istället aktuell organisations tidigare erfarenheter viktigt. Enhetens stigberoende blir en 

avgörande påverkansfaktor på grund av att valet process och effektivisering påverkas av 

tidigare arbeten i verksamheten.  

Kostenheten på omsorgsförvaltningen 

I utvecklingen av omsorgsförvaltningens kostorganisation deltog enhetschefen för samtliga 

kök i utbildningen till Lean-coach. Inledningsvis påbörjades arbetet efter utbildningens 

uppgifter och det gjordes en processkarta i en liten del av kökens alla rutiner, tillagningen av 

brunsås. Rutinen kring att göra en sås var något man märkt gjordes väldigt olika inom 
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enhetens olika kök. Tillsammans med ett fåtal personer gick arbetsgruppen igenom både 

nuvarande metod och den metod som fastslagits genom antagna recept. Detta presenterades 

sedan för personalen i några av köken samtidigt som synpunkter från personalen togs in om 

hur sås brukar tillagas. När den nya rutinen sedan presenterades tog köken till sig denna och 

direkt gick ifrån det tidigare tillagningssättet. Att direkt gå ifrån tidigare tillagningssätt var 

något som det inte riktigt var tänkt då personalen fortfarande ska kunna känna att man kan ha 

påverkan på den mat som tillagas. 

 

Standardiserade recept fanns i organisationen redan före arbetet med Lean i enhetens 

verksamhetssystem (Mashie
11

). Programmet kan förutom att hämta recept även planera 

matsedel utifrån receptbanken, och undersöka om ungefär samma mat lagas i alla kök.  Vad 

som framkom i förbättringsarbetet var att de inte följdes, köken hade alla sitt sätt att laga 

maten på. I förändringsprocessen fokuseras främst på att standardisera recept och se till att de 

följs för att kunna hålla en jämn och hög kvalité inom alla enhetens kök, utan att allt för 

ingående inverka på personalens frihet att påverka sin egen matlagning. 

Lean på kommunens IT-enhet 

De uppdrag som finns i kommunens IT-enhet inkluderar mjukvaru- och hårdvarusupport via 

e-post och telefoni. I enhetens uppgifter ingår även arbetet med underhåll av kommunens 

olika kommunikationssystem samt att tillhandahålla olika tekniska lösningar till den övriga 

kommunala verksamheten. Växjö kommuns IT-enhet ansvarar numera även för några 

angränsande kommuners IT-support och underhåll, det bedrivs ett samarbete över 

kommungränserna gällande IT. Även kommunens IT-enhet har deltagit med en person i den 

inledande grupp som utbildats till Lean-coacher.    

 

Något värt att poängtera i förändringsarbetet inom IT-enheten är att redan före utbildningen 

av deras första Lean-coach hade de börjat se över vissa rutiner. Det man gjort var att mäta 

frekvensen på inkommande telefonärenden till supporten för att under vissa kritiska tider 

bemanna med extra personal. Efter utbildningens avslutande kom arbetet med Lean snabbt 

igång i form av gruppmöten, flödeskartläggning och ständiga förbättringar, många av de delar 

som associeras med Lean i en verksamhet. Enheten har även en engagerad och intresserad 

chef som låter sin personal att söka efter bättre lösningar då det uppstår problem. 

 

                                                 
11

 För mer information om Mashie, http://www.mashie.se/ - 2013-03-27 

http://www.mashie.se/
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Utifrån utbildningens uppgifter gjordes det en översyn på processen från det att ett 

supportärende kommer in till IT-supporten till dess att det är löst. Inledningsvis visades hur 

handläggningen gick till. Utifrån detta arbetades olika effektiviseringsförslag fram för att 

komma åt de fall som ansågs tog onödigt lång tid, eller inte snabbt blev lösta utan bara 

skickades runt mellan olika funktioner på enheten. Utöver kartläggningen av ärende till 

enhetens support påbörjades även en förändring av gruppmöten för att inom gruppen på ett 

enklare sätt kunna väcka frågor och arbeta med ett mer ständigt förbättringsarbete.  

 

Efter utbildningen har IT även påbörjat ett eget arbete tillsammans med det konsultföretag 

som utbildar kommunen i Lean. I detta arbete har enhetens chefer tillsammans med 

konsultföretaget arbetat fram en bakgrund och en vision om hur arbetet med en IT-enhet inom 

Växjö kommun skall vara. Arbetet som genomfördes inkluderade även vad enheten har för 

värderingar samt på vilket sätt man ska arbeta och vilka mål man har. Enheten har även 

genomfört en orienterande utbildning med hela enheten på en arbetsplatsträff för att ge arbetet 

ännu mer fart, samt att informera om vad som sker inom enheten kopplat till 

förändringsarbetet. Den utbildning som genomfördes var ett arbete anpassat för enheten och 

planerad av utbildningsansvarig konsult tillsammans med ansvariga inom enheten. 

 

Förändringsprocesser finns nu inom flera olika delar av enheten. Fokus ligger mer och mer på 

gruppen, teamet, i att hantera gemensamma rutiner och arbeten för att optimera gruppens 

arbete och ansvarsområde. 

 

Inom enheten finns en relativt ny chef och en kultur som är tillåtande för förbättring och 

förändring. Genom arbetet med Lean har stora delar av enheten engagerats i att försöka 

förbättra sin egen verksamhet. Av arbetet med Lean kan positiva effekter både hos anställda 

och chefer kan redan märkas.  

Arbetet med Lean på kommunens miljö-och hälsoskyddskontor 

Även miljö- och hälsoskyddskontoret har inlett ett arbete med Lean. Miljö- och 

hälsoskyddskontoret ansvarar för att bland annat genomföra kontroller av restauranger och 

verksamheter där livsmedel hanteras, men även att medverka i samhällsplanering och 

förebygga miljö- och hälsoskyddsproblem. Innan Lean-utbildningen inleddes hade det redan 

påbörjats ett arbete med att försöka korta den kö som fanns i handläggningen av enskilda 

avlopp. Av olika anledningar fanns det ett antal ärenden som legat längre än den uppsatta 
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tidsgränsen på tio veckor. Genom att på ett enkelt sätt börjat visa vad för ärenden som var 

aktuella och hur lång tid ärenden funnits för handläggning hade man börjat få ett tydligare 

grepp om arbetet och kollektivt satt upp mål med handläggningsarbetet.  

 

Arbetet med hanteringen av enskilda avlopp togs med in i utbildningen till Lean-coach. Det 

fortskred och utvecklades under utbildningens gång, delvis med hjälp av de uppgifter och den 

information som gavs på utbildningstillfällena. För att visualisera handläggningen har ärenden 

följts på en tavla där de hela tiden flyttas fram vecka efter vecka till dess att de är klara. 

Systemet med denna tavla har lett till att arbetsgruppen kunnat ta ett mer gemensamt grepp 

kring samtliga handläggares arbetsbörda, arbetet har gjorts kollektivt från att tidigare varit 

personanknutet. Även moment i handläggningen som stal tid i har setts över och som arbetas 

för att plockas bort eller förändras.    

 

Efter utbildningens slut har handläggarna mer tagit över sin egen process och till största delen 

driver nu sitt eget effektiviseringsarbete, eventuellt med lite stöd av den utbildade Lean-

coachen på kontoret. Planen är nu att låta gruppen arbeta vidare med sina egna rutiner och gå 

vidare med att titta på ett annat av kontorets ansvarsområden som behöver mer stöd. 

 

Inom detta kontor finns personer som själva driver utvecklingen av arbetet framåt och man 

har här inte sökt så mycket stöd ifrån utbildningsansvarig konsult. Vad som också är värt att 

nämna är att det arbete som än så länge genomförts i handläggningen av enskilda avlopp gett 

så goda resultat att intresse har väckts från andra kommuner som gärna skulle vilja komma på 

studiebesök för att lära av hur handläggarna i Växjö kommun arbetar. 

 

Kort sammanfattning och några förtydliganden 

Vad som är viktigt att förtydliga om både IT och hanteringen av avlopp är att det redan före 

utbildningen till Lean-coach hade påbörjats ett effektiviseringsarbete inom respektive 

verksamhet. Ett arbete som har fortsatt även efter den grundläggande utbildningens slut. Båda 

effektiviseringsarbetena påbörjades innan de blev Lean. Under utbildningen införlivades det 

redan existerande utvecklingsarbetet i begreppet och arbetet på IT och på miljö och hälsa 

kunde då definieras som Lean-arbete. 

 



 28 

Det visar sig också att även om samtliga deltagit i samma effektiviseringsutbildning har sättet 

enheterna sedan använt sin kunskap på skiljt sig åt. Trots att det är en och samma 

grundläggande påverkansfaktor i utbildningsfasen (konsultföretaget) så har sättet som valts att 

genomföra effektivisering blivit annorlunda. En förklaring till detta är att det finns andra 

faktorer som också påverkar. Det finns andra aspekter och erfarenheter som styr valet av 

förbättringsområde och på vilket sätt man planerat att arbeta, varav varsamhetens 

stigberoende kan vara en betydande del.    

Nätverk 

I detta avsnitt beskrivs hur verksamheter över organisations- och kommungränserna deltar i 

olika forum för att utbyta erfarenheter med varandra. Här kommer även presenteras en 

liknande verksamhet som också har genomfört en större organisationsförändring liknande en 

av de som är beskrivna ovan. Denna verksamhet skiljer sig dock åt då man inte uttalat arbetar 

med Lean. Det presenteras också en annan kommun som också arbetar med Lean, fast på ett 

lite annat sätt. Detta för att kunna visa på diversifieringen och användingen av begreppet 

Lean.  

 

Efter flertalet samtal och diskussioner kring arbetet med att utveckla den egna verksamheten 

visar det sig tydligt att många av de arbetsuppgifter som utförs kopplas till liknande 

organisationer och verksamheter utanför kommunen. Indikationer på detta är att man genom 

olika grupper och nätverk träffas inom professioner och arbetsområden för utveckling och 

erfarenhetsutbyte. Det finns en etablerad arbetsmetodik i att samarbeta med andra kommuners 

och organisationers liknande funktioner i syfte att sprida kunskap och erfarenhet. Att kunna få 

ett utbyte som kommer påverka hur man ser på egna rutiner och arbetssätt. Dessa nätverk 

finns både inom och utom kommunen och ibland tvärs igenom organisationer. I frågan om 

interna nätverk och möten handlar det ofta om gemensamma uppgifter, projekt eller 

professioner. Dessa forum används för att utveckla den egna rollen och den verksamhet man 

arbetar i.  

 

Under det första halvåret i vad som ändå får ses som det inledande arbetet med Lean i Växjö 

kommun skedde erfarenhetsutbyte främst inom gruppen Lean-coacher. Det var inom detta 

forum som diskussioner om Lean främst fördes med målsättning att kunna utveckla det egna 

arbetet samt lära av de andras erfarenheter.  
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Vad gäller erfarenhetsutbyte på en mer övergripande nivå hade kommunens Lean-ansvarig 

innan inledningen av utbildningsinsatserna gått in i ett nätverk med andra kommuner som 

också skulle inleda ett förändringsarbete, eller redan arbetade med Lean. Detta nätverk hade 

en träff under våren 2013 i Växjö. Vid tiden för denna träff hade arbetet med 

organisationsförändringen i Växjö inletts. Några av målen med träffen var att höra hur andra 

arbetade med Lean inom sina respektive kommuner. På träffen diskuterades även metoder och 

teoretiska verktyg att använda i implementeringsprocessen. Intresset bland deltagarna var 

stort i hur de andra kommunerna arbetade och hur information och lösningar skulle kunna 

appliceras i den egna organisationen. Deltagarna på nätverksträffen arbetade alla med Lean 

och samtliga hade anpassat sig på olika sätt för att effektivisera sina respektive organisationer. 

En kommun hade precis som i Växjö tilldelat en person det övergripande ansvaret samt 

upphandlat stöd i utbildning av externa konsulter. Några andra kommuner hade anställt 

personer eller delegerat viss del av en tjänst till att arbeta med organisationens 

förbättringsarbete. I fallen med delegering av ansvar till anställda arbetade man främst med 

interna utbildningar. Poängtera är att samtliga inom nätverket träffades för att utbyta 

erfarenheter och berätta om sitt arbete med Lean, trots att kommunerna inte arbetade på ett 

och samma sätt. 

 

För att kommentera detta ytterligare pekas det under Växjö kommuns Lean-utbildningar på 

vikten av att göra på sitt eget sätt. Som IKEA har sitt sätt att arbeta med sin organisation 

måste Växjö kommun skapa en egen version av förbättringsarbete
12

. Det går inte att efterlikna 

en annan organisations arbete utan det måste skapas ett eget sätt att arbeta med utveckling av 

den egna organisationen. 

Lean i Östra Göinge kommun 

För att peka på skillnader mellan kommuners sätt att arbeta med Lean redovisas kort hur 

implementering och effektivisering inom Östra Göinge kommun går till. Till skillnad från 

Växjö kommun bedrivs arbetet med Lean och verksamhetsutveckling inom kommunen i ett 

ESF-finansierat projekt som avslutas våren/sommaren 2013. Arbetet med 

kompetensförsörjningen inom kommunen har tilldelats 11,3 miljoner kronor
13

 i syfte ”att 

tillgodose behovet av kompetensutveckling hos samtliga medarbetare, chefer/ledare och 

förtroendevalda” (Östra Göinge, 2010). Projektet GoingeLean drivs av två personer som på 

                                                 
12

 Lean-utbildning, Växjö kommun 2012-11-12  
13

 Östra Göinge kommun, http://www.ostragoinge.se/Goingemodellen/Rubrik-2/ - 2013-05-17 

http://www.ostragoinge.se/Goingemodellen/Rubrik-2/
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heltid arbetar med att utbilda och stödja organisationen. För att kunna genomföra ett 

kommunövergripande arbete har det skapats en standard för Lean i kommunen. Till detta även 

standardiserade urbildningsinsatser och moment för samtliga enheter. Ett av målen med 

projektet är att samtliga anställda efter projektets slut ska ha genomfört de grundläggande 

praktiska och teoretiska utbildningarna som ingår i de fastlagda utbildningspaketen
14

. Utöver 

utbildningspaketen har även mallar och verktyg som används standardiserats. Målet med detta 

är även att verksamheterna efter avslutad utbildning ska ha ett mer eller mindre standardiserat 

sätt att arbeta efter.  

 

Efter att utbildningen genomförts fortsätter projektledarna att stödja arbetet i de olika 

verksamheterna, ofta tillsammans med ansvarig chef. För att kunna säkerställa deltagande 

från alla anställda i organisationen har projektledarna valt att upprätta en form av kontrakt 

med alla chefer. Cheferna ska, liksom de anställda, genomföra de obligatoriska 

utbildningarna. Chefens ålagda deltagande ger även mandat till genomförandet av 

utbildningen och effektiviseringsarbetet i verksamheten. Ansvarig för resultatet i respektive 

verksamhet är chefen. Utöver chefens ansvar för den egna verksamheten har projektledarna 

det övergripande ansvaret för hela kommunens förändringsarbete. För att följa upp det arbete 

som skett inom verksamheten har det tagits fram ett antal indikatorer för utvärdera om en 

verksamhet är Lean i Östra Göinges mening (Östra Göinge, ”Uppföljningsmodell 

GoingeLean”). Dessa indikatorer, som är sju till antalet, kan graderas alltifrån ett till fyra. 

Efter en utvärdering så visar antal poäng hur Lean verksamheten är. 

 

Det är en skillnad mot Växjö kommun. I Östra Göinge finns ett mer standardiserat sätt att se 

hela processen, inte bara själva utbildningspaketen utan även hur enheterna ska arbeta. Det 

finns även ett verktyg för att följa upp hur långt arbetet inom respektive verksamhet kommit i 

förändringen av organisationen. Men trots skillnader i både implementering och med en 

snävare definition av begreppet talas det fortfarande inom båda kommunerna om ett Lean-

arbete. Det visar ytterligare på svårigheten att på ett konkret sätt beskriva vad som anses vara 

Lean och hur arbetet går till. Det är mycket som kan omfattas av samma begrepp.   

                                                 
14

 Utbildningsmaterial Östra Göinge kommun (Ej publicerat) 
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Alvesta kommuns förändring av sin kostorganisation 

För att peka på hur en organisationsförändring kan ske inom en liknande verksamhet som en 

av de presenterade i Växjö kommun har Alvesta kommun genomfört en förändring av sin 

kostorganisation utan att anta begreppet Lean.   

 

Årsskiftet 2010-2011 genomfördes en förändring av skolköken i kommunen. Tidigare hade 

skolköken och kökens budget varit förlagda under ansvarig rektor på respektive skola. 

Kostnaden för maten låg förlagt under varje skolas budgeterade verksamhet vilket fick till 

följd att köken hade olika stor peng per portion beroende på vilken skola de tillhörde
15

. 

Bakgrunden till förändringen av kostorganisationen var delvis att det i den nya skollagen 

(SFS 2010:800) från 2010 ingår att i eleverna i skolan ska ”… erbjudas näringsriktiga 

skolmåltider” (SFS 2010:800 10 kap. 10 §). Tidigare hade det funnits riktlinjer att följa från 

livsmedelsverket
16

 men i och med den nya skollagen blev riktlinjerna tvingande i lag
17

. 

Förändringen som genomfördes i Alvesta kommuns bestod i en sammanslagning av samtliga 

skolkök till en gemensam kostorganisation med en egen separat budget. Till den nya 

organisationen skapades en ny tjänst om kostchef för köksorganisationen som då skulle 

komma få både personal- och ekonomiansvar för samtliga skolkök inom kommunen. Den nya 

kostchefen hade verkställande ansvar för att genomföra arbetet med den nya organisationen, 

och att ta fram en ny kommunövergripande kostpolicy
18

. Till den nya organisationen köptes 

också in ett nytt verksamhetssystem (Mashie
19

) för att möta kraven på näringsberäkning och 

uppföljning av den mat som serveras i de kommunala köken. 

 

I införandet av den nya organisationen lades det inledningsvis upp gemensamma matsedlar 

för samtliga skolor då kostchefen inte ansåg att de direkt kunde börja arbeta med det nya 

kostprogrammet
20

. I en övergångsperiod bestämdes alla skolors matsedlar och recept av 

kostchefen, något som dock slog lite fel enligt kostchefen
21

. Recepten följdes efter punkt och 
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 Kökschef Alvesta kommun, telefonsamtal 2013-03-14 
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 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-
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pricka vilket inte var meningen. Samtidigt riktades kritik från personalen i tidningar under en 

period. Enligt kostchefen var det för många nya saker som sammantaget blev för mycket för 

organisationen att hantera. Ny chef, annan ekonomi, nytt system och ny policy. Nu, två år 

efter förändringen, har organisationen börjat sätta sig
22

. 

 

Innan hade man jobbat under olika rektorer som saknade kunskap om kost. Man var van vid 

att vara relativt självstyrande och inte ingå i en större organisation. Men man har så mycket 

större möjligheter att prova nya saker och förbättras som en organisation. Men det var något 

som har tagit ett tag att vänja sig vid. (Kostchef Alvesta kommun, telefonintervju 2013-03-

14) 

 

Idag används det nya kostprogrammet för att hämta recept från den bank som byggts upp i 

programmet. I programmet sätts matsedlar samman samtidigt som näringsinnehåll räknas ut 

för att kunna följa upp den mat som serveras. Det går nu att påverka recept och matsedlar i de 

olika köken samtidigt som att arbetet fortsätter med att vidareutveckla nya recept och öka 

kompetensen hos personalen. Genom deltagande i olika former av tävlingar kan nu 

organisationen jämföra sig med andra liknande verksamheter i landet istället för att försöka 

jämföra kvalité och service mellan köken i kommunen. Dock påtalas att organisationen inte 

riktigt ”satt sig” ännu och arbetet fortsätter
23

. För att hitta inspiration, nya idéer och byta 

erfarenheter utanför den egna organisationen ingår kostchefen i Alvesta kommun i ett 

kostchefsnätverk som har möte några gånger per termin. 

 

Här kan jämförelser med omsorgsförvaltningens kostenhet i Växjö kommun göras. Samma 

typ av verksamhetssystem finns inom båda organisationerna, och viljan att arbeta efter 

standardiserade recept för en gemensamt hög kvalité. Då arbetet pågått under en längre tid i 

Alvesta kommun har de också kommit längre i övergången till det nya sättet att arbeta. Men 

ingången i de båda organisationerna är dock den samma, en enskild enhet med ett antal kök 

och en ansvarig chef. I båda fallen inleddes förändringen genom att se över rutiner och mer 

standardisera tillverkningsprocessen. 
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Diskussion 

Så varför blev det Lean och ingen annan typ av teori om organisationsutveckling? Svaret på 

frågan kan vara så enkel som att det är den inriktning som flest andra organisationer också 

arbetar efter eller inleder ett arbete med. Ett tecken på detta är det höga antal Landsting (88 

%) och även det relativt höga antal kommuner (33 %) som medgav att de genomförde någon 

form av arbete inom begreppet Lean i SKLs undersökning (SKL, 2011). Det finns ett visst 

mode även i organisationsteorier och vad som anses vara det korrekta sättet att utföra ett 

arbete på. Detta stämmer väl in med Meyer och Rowans teori om rationaliserade regler och 

institutionaliserade myter (1977). För att kunna följa strömmen och inte förlora legitimitet och 

anseende gentemot andra organisationer i ens närhet anammas nya sanningar i organisationen. 

Vad som då blir intressant i detta fall är hur det faktiska arbetet inom organisationen speglar 

användningen av begreppet. Jag kommer återkomma till detta lite senare. Men för att hålla 

kvar lite i frågan om de institutionaliserade myternas implementering i organisationen så är 

det oklart vilka effekter förändringen får, om ens några i vissa fall. Det kan även vara så att på 

grund av definitionen av begreppet kan förändringen få olika effekter beroende på hur man 

väljer att arbeta. Standardiseras arbetet med en smal, relativt konkret definition som läggs in i 

varje verksamhet eller låter man varje verksamhet anpassa förändringen utifrån sig själv. För 

att spegla arbetet med Lean kan det finns relevans att även titta på New Public Management 

(NPM). NPM är annan typ av teoribildning som populariserades inom den offentliga sektorn 

under 1980- och 90-talet
24

. Det är ett arbete som också utlovade effektivisering och en bättre 

fungerade organisation. Mycket talar dock för att införandet av NPM i efterhand mest 

inneburit ökade kostnader och blygsamma resultat (Lapsley, 2009). Många av de utlovade 

effekterna uteblev medan vissa andra föll in (Almqvist, 2009). Teorierna implementerades i 

många organisationer, trots att det nu går att peka på svaga eller nästan obefintliga resultat. I 

dessa framställningar skulle NPM kunna ses om en institutionaliserad myt som rationaliserats 

inom den offentliga sektorn på grund av påtryckningar och lovord om en effektivare 

organisation. Ett sådant resonemang vågar jag dock inte definitivt påstå, men tanken är ändå 

teoretiskt rimlig. Relationer mellan organisationer kan verka som en kraftfull påverkande 

effekt. Deltagande i nätverk och olika grupper används för att kunna skapa kontakter och ge 

den egna organisationen ytterligare legitimitet och inflytande, så som Ahrne och Brunsson 

(2005) talar om metaorganisationer. Inflytelserika organisationer applicerar effektiviseringar 
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inom en viss ram av teorier som sedan andra organisationer implementerar för att fortsatt 

anses som en del av ett sammanhang, man fortsätter att tala samma språk. 

 

Viljan till förändring ökar med antalet implanterade rationella myter (Meyer & Rowan, 1977), 

likaså ökar viljan att förändra och rätta till fel finns inom organisationen (Brunsson, 1989). 

Reformer ersätts ofta av andra reformer. När detta sker förverkas legitimiteten för den tidigare 

reformen (Ibid). Modet inom organisationsförändrade teorier skiftar och då godkännandet ges 

till en ny förverkas den tidigare modellen. En vilja att hela tiden bli bättre och mer effektiv, 

kommer också oavsiktligt att påverka organsationen att söka nya medel för att nå målen. Om 

nya medel, teorier och synsätt kommer att påverka ett tidigare förändringsarbete så kommer 

också legitimiteten kring det arbetet att försvinna. För precis som klädmode pekar ut vissa 

stilar eller klädesplagg som omoderna och förlegade kommer organisationer se ned på och 

förkasta allt det som anses gammalt och förlegat. Ju mer förändringsprocesser som 

genomförts, i desto snabbare takt kommer de också att bytas ut (Meyer & Rowan, 1977)    

 

I fallet med just Lean är det inte självklart hur arbetet inom en organisation ska gå till. Som 

visats ovan finns det inte ett rätt sätt att arbeta med Lean, varken inom Växjö kommun eller i 

andra kommuner. Begreppet är inte tillräckligt definierat i grunden för att det ska kunna gå att 

tala om ett enda sätt till förändring, ett enkelt förhållningssätt. Visst finns det vissa funktioner 

som i teorin skapar ett slags ramverk för vad begreppet innehåller. Ser man roten till 

begreppet talades det om en smidig produktion, a lean production (Innovationsrådet, 2012) 

vad som sedan lades i begreppet kom främst ifrån produktionen av bilar i Japan. En mer 

koncentrerad definition av begreppet har inte fastslagits. 

 

Vad den vaga definitionen ger kan både vara en svaghet och en styrka. Svagheten i ett icke 

gemensamt definierat begrepp är att det kan vara svårt att förstå varandras tillämpning av det. 

Styrkan i definitionen är dock att det finns utrymme att tala om ett eget sätt att applicera 

teorierna i sin verksamhet. Det finns utrymme att använda den del, eller de modeller som 

anses behövas för att kunna påverka sin egen verksamhet. Varje organisation har olika 

ingångsvärden in i en organisationsutveckling, sina egna respektive erfarenheter från tidigare 

effektiviseringsarbeten och omstruktureringar. Implementeringen av nya rutiner och 

förhållningssätt kommer vara beroende av tidigare arbeten (Wagner er.al, 2011). Vad för sorts 

resultat och effekter man får kommer vara en konsekvens av typen av förändring och 

verksamhetens stigberoende (Ibid). Tack vare en egen applicering av Lean-begreppet inom 
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den egna verksamheten kan också sannolikheten öka till att implementeringen lyckas, detta 

givet teorin om stigberoende. Mycket av den problematik som beskrivs kopplat till Lean och 

implementering av Lean är hur det ofta sker i projekt och punktinsatser, initierade av enstaka 

verksamheter eller organisationer (Brännmark, 2012). Effekterna stannar ofta inom projektet 

och sprids sällan vidare inom organisationen eller till närliggande verksamheter (Ibid). Något 

som kan förklara detta är att även om man talar om Lean inom flera organisationer så har 

begreppet översatts på så olika sätt att applicering i, eller jämförelse med en annan 

verksamhet innebär svårigheter. Det konkreta arbetssättet blir för verksamhetsanpassat för att 

kunna generaliseras trots att de innebär goda resultat på det lokala planet. Vilket också kan 

förklara de olika arbetssätt som väljs inom varje enskild verksamhet. 

 

I denna argumentation kan också chefens påverkan vara en avgörande faktor. Det är inte utan 

godkännande från ledningen som en utbildningsinsats inleds. Tillsammans med utbildad 

Lean-coach och konsultföretag är det chefen som arbetar med utveckling och effektivisering 

inom den egna verksamheten. Viljan till utveckling och organisationsförändring beror då 

mycket på chefen, trots att Lean talar om det medarbetardrivna arbetet. Detta arbete påbörjas 

dock inte utan chefens mandat för arbetsinsatsen. Därav kommer ledarskap och chefskap vara 

en nyckelfaktor för framgången i ett effektiviseringsarbete (Brännmark, 2012).  

 

Vad som framkommer i det empiriska materialet och av de beskrivningar som görs om 

respektive verksamhets arbete så skiljer det sig i både omfattning och utseende. Trots detta 

har samtliga en gemensam nämnare i att det kallas för Lean. För att ytterligare förtydliga detta 

argument så är utbildningsinsatserna kopplat till Växjö kommun upplagda så att det tillåts en 

anpassning till respektive verksamhet. Ett exempel på detta är de uppgifter som utförs under 

Lean-coachutbildningen. Där finns utrymme att arbeta så som man själv anser bäst, baserat på 

sin egen arbetsplats. Visst kan samma analysverktyg användas för att visualisera sin 

respektive process, men valet av själva processen och dess påverkan i verksamheten ligger på 

den enskilde coachen. Det har också visat sig att enheterna inte väljer att arbeta på samma 

sätt. På IT-enheten skapas flera olika grupper som alla har egna möten. Tiden mäts på 

inkomna ärenden och fokus är på hanteringen av dessa för att inte fastna i problem som inte 

löses. Arbetet koncentreras i enhetens olika team. På kostenheten talas det om standardiserade 

recept och gemensamma rutiner för att kunna producera mat med hög kvalité från samtliga 

kök, samtidigt som målet är att kunna ge utrymme till personalen att sätta sin egen prägel på 

det som tillagas. Avslutningsvis har miljö- och hälsoskyddskontoret ett annat sätt att arbeta 
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där de främst fokuserat på en enstaka process innan man väljer att gå vidare och stödja nästa. 

Det är också så att efter avslutad utbildning finns det möjlighet att söka ytterligare stöd och 

utbildning från det upphandlade konsultföretaget. Hur denna utbildningsinsats kan komma se 

ut tas fram i samråd mellan verksamheten och konsulten baserat på arbetet inom avdelningen. 

Här finns då en ytterligare anpassning, alla arbetar fortfarande med Lean, eventuellt då med 

stöd från konsultföretaget, men aktuell utbildning anpassas till behovet. Kombinera detta även 

med det faktum att som enskild del av kommunen kan enheten själv välja om det anses det 

vara relevant att köpa in utbildningsinsatser från kommunens upphandlade Lean-konsult eller 

inte. Även det effektiviseringsarbete som redan påbörjats i verksamheten innan man pratade 

om Lean kan, så länge det inte går helt emot det nya effektiviseringsarbetet, införlivas i 

begreppet och bli synonymt med Lean (se på exempel från både IT och miljö och hälsa). Här 

fanns redan före utbildningens påbörjan ett effektiviseringsarbete som blev i och med 

utbildningen en del i det arbete kom att definieras som Lean i Växjö kommun.  

 

Utifrån både teorins grunder och de förväntade effekterna som presenterades i den förstudie 

som gjordes är det inte heller förvånande att det faktiska förändringsarbetet är skiljer sig åt. 

Strävan mot en effektivare verksamhet där mängden slöseri minskar och produktiviteten ökar 

utan att tumma på kvalitén borde rimligtvis vara en allmän önskan inom alla organisationer. I 

många fall rena hygienfaktorer, saker som kan ses som så självklara att motsatsen inte är ett 

alternativ. Därför går det inte heller att argumentera mot dessa, för motsatsen vore snarare en 

negativ strävan för organisationen. Det blir då relevant att tala om Lean som en eventuell 

rationaliserad myt i Rowan och Meyers (1977) mening. Detta blir då viktigt i fråga om det för 

verksamheternas egen del finns någon vikt i att använda Lean som begrepp. Baserat på 

argumentationen ovan ter sig nästan begreppet som tomt och innehållslöst. Själva begreppet 

tillför väldigt lite, om än något, till den effektiviseringsprocess som varje verksamhet arbetar 

med. Dock finns det ändå en retorisk betydelse i att tala om ett gemensamt begrepp. 

   

Trots stora skillnader i hur arbetet Lean går till, benämns det ändå som ett och samma 

begrepp. Detta skulle kunna förklaras av den distans som beskrivs av Meyer och Rowan 

(1977) mellan organisationens formella struktur och det informella arbetet. Lean som begrepp 

anammas som ett samlingsnamn för ett pågående effektiviseringsarbete inom organisationen. 

Kommunen kan sedan delge att inom organisationen arbetas det med vad som anses vara 

rådande norm inom organisationsförändring. Den formella organisationen strävar således mot 

att bli Lean. Deltagande i olika nätverk och grupper av organisationer kvarstår. Förmåner som 
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erfarenhetsutbyte kan etableras eller fortsätta. Legitimiteten i att arbeta med Lean bekräftar 

för organisationen, både internt och externt, att nuvarande normer följs. Kommunen visar att 

det pågår ett arbete med att bli en bättre organisation, medan det inom respektive verksamhet 

pågår ett arbete efter egna förutsättningar med att förbättra och effektivisera sina egna rutiner. 

 

Lean som begrepp blir retoriskt effektivt trots att det för respektive verksamhets faktiska 

arbete inte tillför något. Det finns en styrka i att använda det övergripande begreppet för att 

motivera en effektivisering. I det institutionella begreppet finns ett mandat att förändra det 

som inte anses fungera inom organisationen. Det finns i ett organisationsövergripande 

perspektiv finns ett godkännande till arbete med Lean inom kommunen. Underförstått 

tilldelas verksamheten rätt att genomföra förändringar bara de faller in under begreppet. Som 

det tidigare argumenterats skulle detta kunna vara en mängd olika saker. Arbetet behöver bara 

förankras genom en utbildning eller ett uttryckt användande av metoder och verktyg som för 

tillfället förknippas med Lean. Vilket betyder att för verksamheten och enskilda anställda 

finns det en retorisk styrka i att ändå använda begreppet.     

 

En ytterligare fråga är huruvida det är med hjälp av just Lean som verksamheten 

effektiviseras och visar positiva resultat i arbetet med att utveckla organisationen. Nu är det 

för tidigt att föra några egentliga diskussioner om resultat och effekter, men se på jämförelsen 

mellan de båda kostenheterna. Trots att en arbetar med Lean och den andra inte tyder 

resultatet på att samma typ av verksamhet ändå väljer samma typ av mått på effektivisering. 

Det talas om,standardiserade recept och gemensamma rutiner för tillagning av måltider, dock 

utan att inskränka på personalens frihet till att kunna påverka den mat som lagas. Man vill 

uppnå en jämn och hög kvalité inom enheten istället för variationer inom varje separat kök. 

 

Vad gäller samarbete mellan de olika kommunala förvaltningarna och dess verksamheter så är 

det inte obligatoriskt. Det kan finnas vinster med samarbeten då rutiner och processer kan 

involvera flera olika kontor och enheter. För att komma till rätta med ineffektiva processer 

och handläggningar av ärenden kan det vara en stor fördel att samarbeta i en gemensam 

förbättring. Men det finns inga formella krav på samarbete, varje effektiviseringsprocess 

skulle kunna genomföras inom i de olika förvaltningarna i Växjö kommun utan internt 

samarbete. Dock hålls arbetet ändå samman av ansvarig för Lean-insatsen inom kommunen 

samt upphandlat konsultföretag. Ett samarbete som ändå skulle kunna verka positivt för ett 

mer övergripande internt arbete. 
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Slutsats 

Än en gång vill jag tillägga att jag inte anser att Lean är något negativt. Denna undersökning 

handlar om att beskriva processen och hur den genomförs inom organisationen. Jag är inte 

heller ute efter att kritisera varken det sätt implementeringen sker eller de olika verksamheter 

jag beskrivit i min uppsats. Det finns ett intressant fenomen i att tala om en gemensam 

övergripande organisationsförändring i en kommun där utgångspunkterna i de olika 

verksamheterna är vitt skilda. Det är också intressant att man även väljer att benämna det med 

ett och samma begrepp, trots att det faktiska arbetet som sker sedan skiljer sig åt.  

 

Genom en allmän uppfattning att framgång inom den offentliga sektorn kan komma genom 

ett arbete med Lean samt den stora mängd kommuner och landsting som arbetar med Lean 

rationaliseras och legitimeras en implementering av Lean även inom Växjö kommun. Tillika 

presenteras resultatet av ett Lean-arbete som något där varje organisation skulle instämma. 

Inom kommunen görs en översyn av nuvarande forskning och erfarenheter samt startar ett 

samarbete med ett externt konsultföretag för att skapa sin egen Lean-process och sin egen 

definition. Den breda definitionen leder till en hög grad av anpassning och frihet hos varje 

förvaltning, kontor, avdelning eller enhet som väljer att inom Lean påbörja ett eget 

effektiviseringsarbete. Lean fungerar snarare som ett paraplybegrepp som innefattar allt 

arbete med att effektivisera Växjö kommun så länge det i någon form varit i kontakt med den 

upphandlade konsultfirman eller uttalat väljer att arbeta på de sätt som kan förknippas med 

begreppet. Vad som sedan mer konkret görs är mer ett resultat av respektive verksamhets eller 

verksamhetsområdes behov och erfarenhet.                

 

Lean får legitimitet genom inflytande från organisationer utanför kommunen och kommunens 

organisatoriska arena. Men även från själva arbetet med Lean tack vare den övergripande 

definitionen som kan anpassas inom samtliga kommunens verksamhetsområden. Troligtvis är 

det också så att många av de förändringsarbeten med rutiner och processer skulle kunna skett 

även utan inblandning av begreppet Lean. Anställda med ett intresse att utveckla sitt eget 

arbete skulle kunna tagit fram liknande förslag på förbättringar. För även utan Lean kan saker 

upplevas som problem. Chefen, som har en uttalad roll att bidra till att effektivisera och 

utveckla sin varsamhet, har en nyckelroll i att genomföra förändringar i organisationen. 
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Begreppet blir tomt på innehåll då det går att applicera på vilket sätt man än finner passar 

organisationen bäst. Men trots detta finns det ändå en retorisk vinst att behålla begreppet i den 

process som beskrivits. Då Lean införs som en organisationsövergripande förändring kan 

begreppet ge ett ytterligare mandat och godkännande från både kommunchef och styrande 

politiker att påbörja en förändringsprocess. Samma sak som att anställda kan få igenom 

förslag på idéer till förändring med hjälp av Lean som ytterligare ett argument. Ett 

organisationsövergripande effektiviseringsarbete på det sätt som visats i Växjö kommun kan, 

på grund av den legitimitet som arbetet får, fungera som en katalysator för fortsatt utveckling. 

Vilket möjligtvis kan komma ge olika positiva effekter som lägre kostnader, högre intäkter 

eller en mer kvalitativ verksamhet trots att det i realiteten inte arbetas med en enhetlig bild av 

vad som är Lean i organisationen. Alla är Lean, eller kan arbeta med Lean. Trots att det inte 

finns något krav på enhällighet.  

Avslutning 
Om jag nu får lyfta blicken lite och försöka se på hur vidare forskning skulle kunna bedrivas. 

Självklart är det högst relevant att följa upp förändringsarbetet inom Växjö kommun men 

även hur Lean som begrepp kommer fortsätta att påverka organisationer. Denna studie har 

handlat om att försöka förklara vad som gör att en organisationsförändring får legitimitet. 

Varför en organisation strävar efter att anamma nya teorier i förhoppning att det kommer få 

positiva effekter trots att det arbete som faktiskt utförs i organisationen förblir relativt 

opåverkat. De effektiviseringsarbeten som genomförs påverkas av många andra faktorer än att 

enbart följa det övergripande arbetet, exempelvis stigberoende och relationer mellan 

verksamheter. Det skulle vara intressant att fortsätta följa organisationers förändringstrend 

över tid, hur skiftningar i organisationens omvärld kommer att omforma och förändra det sätt 

som vi uppfattar hur organisationer mest effektivt organiseras. Kommer detta i så fall påverka 

verksamheternas arbete, eller kommer de fortsätta utvecklas efter sina egna erfarenheter och 

egen vilja till förändring? Givet teorin om de rationaliserade myterna kommer troligtvis Lean 

ersättas av något annat. Något annat begrepp eller vinkel på hur en verksamhet bäst och mest 

effektivt organiseras. Vad det är vet jag idag inte, men frågan som är mer intressant är hur 

länge det dröjer.  
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Tack 
Avslutningsvis vill jag bara tacka alla inblandade för att ni gjort min studie möjlig. Främst vill 

jag tacka två personer. Anna Karlsson, utvecklingschef på Växjö kommun för att jag fick 

möjlighet att göra min praktik på kommunen, likaså att jag fick delta i kommunens Lean-

arbete. Jag vill också tacka min handledare Per Dannejord för alla handledningstillfällen i 

sökandet efter vad som faktiskt är problemet. Tack!   
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