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Abstract 
One year Master's thesis, Degree of master in Business and Economics, School of 
Business and Economics at Linnaeus University, Management, 4FE10E Spring 
Semester 2014. 

Author: Johanna Björklund and Sarah Gustafsson. 

Mentor: Magnus Forslund.  

Title: Lean in the public sector - Potential barriers to a long-term Lean work. 

Background: Organizational changes are something that is constantly done in 

organizations, and in the last decade, there has arisen a plethora of different change 

models. A reorganization that is popular among companies today is Lean. Lean is a 

concept that was developed within the Japanese automotive industry, but has evolved 

from the Japanese shop floor and is now a concept that can be found in, for example, 

several Swedish municipalities. 

Purpose: The purpose of this study was to create an understanding of why the concept 

Lean may have difficulty getting a hold in the in the long term.  

Methodology: The study was done with a qualitative research approach and through an 

abductive approach. As we intended to create an understanding, of what potential 

barriers that may affect that a Lean work, in some cases, does not become a long-term 

condition, it seemed natural to choose a hermeneutic approach to knowledge. The 

empirical data collected via individual unstructured interviews, through a group 

interview, and by non-participant observations. Our collection of theoretical material 

consisted mostly of scientific articles or books written by Academics, because we felt 

that the writer that was behind these articles were considered to be reliable. We believe 

that consultants and other writers stand and fall with Lean's survival and reliability 

therefore falls. 

Result, conclusions: That there are some barriers to get Lean-work to become a long-

term work, both we and the theory agree about. The factors we could find at the 

department Financial assistance and employment was that; there are some resistance to 
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the concept among the employees, the management has difficulties to "let go of 

control", lack of employee management and that there are a saturation of the concept. 
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Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, Management, 4FE10E, VT 2014. 

Författare: Johanna Björklund och Sarah Gustafsson. 

Handledare: Magnus Forslund. 

Titel: Lean inom den offentliga sektorn – Tänkbara hinder för ett långsiktigt Lean-
arbete. 
Bakgrund: Organisationsförändringar är något som ständigt görs i organisationer, och 

under det senaste årtiondet har det uppkommit en uppsjö av olika förändringsmodeller. 

En organisationsförändring som är populär bland företag idag är Lean. Lean är ett 

koncept som togs fram inom den japanska bilindustrin, men har utvecklats från det 

japanska verkstadsgolvet till att idag vara ett koncept som återfinns i bland annat 

flertalet svenska kommuner.  

Syfte: Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan ha 

svårt att få fäste på lång sikt.  

Metod: Studien gjordes med en kvalitativ forskningsmetod och genom en abduktiv 

forskningsansats. Då vi ämnade skapa en förståelse för vilka tänkbara hinder som kan 

påverka att Lean-arbetet i vissa fall inte blir långsiktigt, så föll sig valet naturligt på att 

välja en hermeneutisk kunskapssyn. Den empiri som samlats in har gjorts via 

individuella ostrukturerade intervjuer, via en gruppintervju, samt genom icke-

deltagande observationer. Vår insamling av teoretiskt material har mestadels bestått av 

vetenskapliga artiklar eller böcker skrivna av akademiker, då vi som författare anser att 

de författare som står bakom dessa artiklar är pålitliga.  Vi anser att konsulter och andra 

författare står och faller med Leans överlevnad och att trovärdigheten därför faller.  

Resultat, slutsatser: Att det finns vissa hinder för att Lean inte blir långsiktigt är både 

vi och teorin överens om. De faktorer vi kunde hitta på avdelningen Ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning var bland annat att; Lean ses som motstånd till konceptet, att 

ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen”, bristande medarbetarstyrning och 

mättnad av konceptet.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet kommer en bakgrund till bland annat 

organisationsförändringar, Lean samt den offentliga sektorn att behandlas. Detta för 

att ge läsaren en introduktion för begreppen. Bakgrunden följs av en problematisering 

där vi ställer en rad frågor. Vi ämnar inte besvara dem alla, utan vårt hopp är att 

läsaren skall förstå det sammanhang som vi författare befinner oss i och den undran vi 

har. Problematiseringen mynnar sedan ut i ett syfte och den frågeställning som kommer 

att besvaras under studiens gång.  

1.1 Bakgrund  

Vårt första kapitel inleds med en bakgrund till de begrepp som vi ansåg hade betydelse 

för att förstå vår studie. Begrepp som organisationsförändring och Lean presenteras och 

följs av en presentation av studieobjektet.  

1.1.1 Organisationsförändring     

Organisationsförändringar är något som ständigt görs i organisationer, och under det 

senaste årtiondet har det uppkommit en uppsjö av olika förändringsmodeller (Alvesson 

& Sveningsson, 2008:25). Enligt Beer (2000:373), refererad i Alvesson & Sveningsson 

(2008:12), innebär en organisationsförändring att en konfrontation av det 

återkommande beteendemönstret, som hindrar organisationen från att åstadkomma goda 

resultat, äger rum. Vidare innebär organisationsförändringen att en diagnos av 

konsekvenserna görs för att kunna identifiera de bakomliggande meningar och åsikter 

som har genererat beteendemönstret (Beer, 2000:373, refererad i Alvesson och 

Sveningsson, 2008:12). Alvesson och Sveningsson (2008:25) menar att trots alla nya 

organisationsförändringsmodeller, finns studier som påvisar att de flesta 

förändringsprogrammen misslyckas. En av orsakerna till att organisationsförändringar 

har svårt att få fäste menar de, kan vara att personalen gör motstånd och bestrider de 

förändringar som skall genomföras (Alvesson & Svenningsson, 2008:50). De menar 

även att ett bristande engagemang hos mellancheferna och även de högre cheferna kan 
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leda till att en organisationsförändring kommer av sig (Alvesson & Svenningsson, 

2008:140). För att istället lyckas med en organisationsförändring menar Alvesson & 

Sveningsson (2008:238), att det är av stor vikt att förändringen berör hela 

organisationen och inte bara utvalda delar, samt att ha uthållighet och se förändringen ur 

ett långsiktigt perspektiv. Det är även viktigt att de mål som organisationen strävar efter 

att uppnå med organisationsförändringen skall vara realistiska och möjliga att nå menar 

Alvesson & Sveningsson (2008:238). En organisationsförändring som är populär bland 

företag idag är Lean (Petersson et al, 2009:167).  

1.1.2 Begreppet Lean   

Lean är ett koncept som togs fram inom den japanska bilindustrin, men har utvecklats 

från det japanska verkstadsgolvet till att idag vara ett koncept som återfinns i bland 

annat flertalet svenska kommuner menar Larsson (2008:14). Lean beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin som en resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod där det 

alltid är kunden som står i fokus. Processen går ut på att alltid producera det som 

kunden efterfrågar och de resurser som inte hjälper till att skapa värde för kunden ska 

elimineras. Att ha kundfokus innebär att leverera den efterfrågade produkten eller 

tjänsten till en hög kvalitét, och till lägsta möjliga kostnad. (Nationalencyklopedin, 

2014a). Enligt Liker (2009:10) går Lean ut på att effektivisera verksamheten dels 

genom att eliminera de resurser som inte ger något mervärde till kunden, och dels 

genom ständiga förbättringar.  

Under nittiotalet upptäcktes att det japanska bilföretaget Toyota skiljde sig från övriga 

världen gällande kvalitét och effektivitet, och just deras bilar väckte uppmärksamhet då 

de stod ut från mängden på ett positivt sätt (Liker, 2009:20). Liker (2009:20) berättar att 

den höga produktiviteten som Toyota hade berodde på deras sätt att konstruera och 

tillverka fordon. De tog fram nya bilmodeller på ett snabbt och effektivt sätt, och de 

hade ett konkurrenskraftigt pris på sina bilar trots att arbetarna fick höga löner. Varje 

gång företaget stod inför ett problem så löste de problemet och kom ut ur krisen ännu 

starkare än tidigare (Liker, 2009:20). Konceptet Lean spred sig till stor del med hjälp av 

boken “The Machine That Changed The World” som ursprungligen utgavs år 1990 och 
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är skriven av Womack, Jones och Roos. Denna bok spred sig över hela världen och 

Lean blev ett världskänt koncept. (Røvik, 2008:157).  

Liker (2009:23) berättar att år 2004 var Toyota det tredje största 

biltillverkningsföretaget i världen och framgången berodde bland annat på att de var 

kända för sin höga kvalitét. Vidare menar han att Toyotas framgång är ett direkt resultat 

av ”optional excellence”, vilket Toyota har gjort till ett strategiskt vapen genom deras 

tillverkningsfilosofi. Detta högkvalitativa arbetssätt menar Liker (2009:23) baseras 

delvis på olika verktyg, såsom exempelvis: flödesanalyser och Kaizen som är starkt 

förknippade med konceptet Lean, men också till stor del baseras på den djupgående 

filosofin som företaget eftersträvade. Att företaget började implementera en djupgående 

filosofi menar Liker (2009:23) är en del av förklaringen till Toyotas stora framgång, 

men även deras förmåga att utveckla ledarskap, sätta ihop välfungerande team och att 

bibehålla en lärande organisation bidrog till framgångarna. Liker (2009:35) menar att 

vad som gjort att företaget lyckats bevara sin starka position på marknaden är inte att 

det är ett familjeföretag och har en stark historia, utan det är snarare att ledarskapet och 

den grundläggande filosofin har varit konsekvent under hela Toyotas livshistoria.   

Larsson (2008:19) menar att Lean är en filosofi som handlar om att sätta kunden och 

dennes behov i centrum. Vidare menar han att genom att hela tiden sträva efter att göra 

det på ett resurseffektivt sätt, samt att ständigt ta hjälp av andra medarbetares 

inneboende kraft och kreativa förmåga genom att arbeta på ett systematiskt vis med 

ständiga förbättringar. En viktig aspekt i Lean-filosofin är att förändringarna lyckas bäst 

om det styrs utifrån ett medarbetarperspektiv menar Larsson (2008:19).  För att Lean 

ska lyckas är en bakomliggande filosofi av stor vikt, men det bör även finnas med 

visuella verktyg menar Radnor & Walley (2008:14). 

En filosofi kan ta olika form inom organisationer och behöver inte enbart förknippas 

med Lean. Forslund (2002:68) beskriver entreprenörskap ur två huvudsakliga 

perspektiv. Det ena perspektivet beskriver han ur en rad olika parametrar som 

exempelvis organisationsstruktur, ledarskap och belöningssystem. Forslund (2002:68) 

menar att dessa parametrar beskriver entreprenörskap som en disciplinerad aktivitet. 
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Den andra parametern beskriver han som en central värdering, som ett förhållningssätt 

inom verksamheten. Han menar att det handlar om exempelvis en organisationskultur, 

ledarskap och kommunikation, ett förhållningssätt som inte kan disciplineras fram. 

(Forslund, 2002:68). Dessa två parametrar kan vi härleda till två olika nivåer. Dels en 

ytlig nivå som praktiskt hjälper en verksamhet att implementera ett koncept och dels en 

djupgående nivå som skapar en filosofi och organisationskultur. Detta är något som vi 

kan härleda till konceptet Lean som också kan ses genom dessa två olika nivåer. Dels en 

mer ytlig nivå som representeras av de verktyg som finns och dels en mer djupgående 

nivå som representeras av filosofin och det ständiga förbättringsarbetet inom 

verksamheten.  

Lean har under de senaste åren blivit alltmer efterfrågat och återfinns idag i såväl 

tillverkande som icke-tillverkande företag inom flera branscher (Petersson et al., 

2009:167). Røvik (2008:14) menar att populära idéer och koncept inte enbart attraherar 

internationella storföretag utan även traditionella byråkratiska institutioner och 

förvaltningar så som kommuner och landsting.  

1.1.3 Förändring i svenska kommuner 

Det var i samband med den ekonomiska krisen under nittiotalet som svenska kommuner 

började använda sig av olika typer av förändringsarbeten, då de var i behov av 

kostnadsbesparingar och  att effektivisera sina verksamheter. Dock avtog intresset för 

dessa något då ekonomin åter stabiliserades. Under år 2008 slog en ny ekonomisk kris 

till och olika typer av förbättringsarbeten blev då aktuella igen. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2012:2). Liksom vilket företag som helst är kommuner i behov av 

förändring och utveckling. Managementtrender som är vanliga inom olika branscher 

letar sig förr eller senare in i kommunala förvaltningar för att effektivisera 

verksamheterna. (Røvik, 2008:14). Samtidigt står Sverige inför en större demografisk 

förändring, då antalet äldre stiger och färre personer måste ta hand om fler. Detta leder 

till ett behov av effektivisering och fördelningen av resurserna blir viktiga. Detta har lett 

till att den offentliga sektorn återigen har fått upp ögonen för förändringsstrategier och 

denna gång står Lean i centrum. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012:2).   
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Växjö kommun är en av landets kommuner som har fått upp ögonen för Lean, och har 

arbetat med konceptet sedan år 2012. Växjö kommun arbetar sedan samma år med ett 

konsultföretag som hjälper till med Lean-arbetet. I dagsläget så är det företaget som har 

hand om all utbildning inom kommunen som berör Lean.1 I många fall är det vanligt att 

verksamheter inom den offentliga sektorn tar hjälp av ett utomstående konsultföretag. 

Detta sker vanligtvis i implementeringsfasen för att utbilda ledare och medarbetare i hur 

arbetet bör gå till på arbetsplatsen. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012:17). 

Denna studie har genomförts på avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning 

inom Växjö kommun. Avdelningen har till uppgift att handlägga och fatta beslut om 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för invånare i Växjö kommun (Växjö 

kommun, 2014). Avdelningen introducerade Lean under våren 2013, och har uppfyllt 

det mål som nämnden bestämt för avdelningen 2. Det är en intressant aspekt som fångat 

vårt intresse, och en anledning till varför vi valt att studera denna specifika avdelning.  

Det gjordes under vårterminen 2013 ett examensarbete av två studenter från 

Linnéuniversitet – När Lean kom till Växjö kommun, skriven av Annica Grahn och 

Emmeli Johansson (2013). I denna studie studerades implementeringen av konceptet 

Lean i Växjö kommun, och fokus låg då på att skapa en förståelse för medarbetarnas 

upplevelser kring konceptet Lean, vilket gjordes genom att studenterna studerade 

medarbetarnas meningsskapande. (Grahn & Johansson, 2013:3). Denna studie 

fungerade som ett avstamp till vår studie, då den lägger en bra grund och skapar en 

förståelse för implementeringen av Lean i kommunen. 

1.2 Problematisering   

Enligt Achanga et al. (2006:468) så visar deras forskning att det är önskvärt att sträva 

efter ett långsiktigt fokus för att lyckas med en satsning som Lean. Trots att det finns 
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teorier som Mora (1999:2), refererad i Bhasin & Burcher (2005:56), som menar att det 

endast är tio procent eller färre som lyckas att implementera Lean och andra 

förändringskoncept på ett framgångsrikt sätt, så görs implementeringar i alla fall i 

förhoppning om att lyckas. Det vi funderar på är; Är det så att verksamheterna 

underskattar svårigheterna det innebär att göra en organisationsförändring? Att Lean-

arbetet har en tendens att inte bli långsiktigt och att misslyckas väckte en ny undran hos 

oss. Varför tenderar Lean-arbete att inte bli långsiktigt och vad är orsakerna till detta? 

Efter att ha tagit del av befintlig teori så visade det sig att det finns ett antal orsaker till 

att Lean-arbete inte blir långsiktigt, och dessa anledningar skiljer sig från organisation 

till organisation. Radnor & Walley (2008:15) menar att en avsaknad av en 

bakomliggande Lean-filosofi kan leda till att Lean-arbetet inte blir långsiktigt. En 

avsaknad av filosofi skulle innebära att Lean-arbetet frångår sina grundläggande 

principer, som att det ska vara medarbetarstyrt, ha kundfokus och sträva efter ständiga 

förbättringar (Larsson, 2008:19). Radnor et al. (2006), refererad i Pedersen & Huniche 

(2011:405), menar att begränsad erfarenhet av implementering kan var en av 

anledningarna till varför Lean misslyckas. Vidare menar de också att en tendens att 

återgå till samma rutiner som tidigare kan leda till att Lean misslyckas (Radnor et al. 

2006, refererad i Pedersen & Huniche, 2011:405). Achanga et al. (2006:467) menar 

istället att bristande utbildning kan vara en indikator till ett misslyckat Lean-arbete. En 

annan möjlig anledning till varför Lean misslyckas kan, enligt Radnor & Walley 

(2008:14), vara att den existerande kopplingen mellan Lean-arbetet och verksamhetens 

strategiska arbete är bristfällig. Lågt engagemang hos ledningen är en faktor som 

Achanga et al. (2006:467) menar kan ha en inverkan på att Lean misslyckas. Vi som 

författare vill påpeka att dessa ovan nämnda anledningar är ett urval, det finns andra 

orsaker som kan leda till att Lean misslyckas och inte blir långsiktigt.    

Att det finns så många kända hinder vad det gäller Lean skapade en undran hos oss; 

Ignoreras dessa? Det är uppenbart att många verksamheter som inför Lean misslyckas 

vad det gäller att få Lean till ett långsiktigt arbetssätt, trots att ovan nämnda hinder är 

kända. Är det då så att verksamheterna inte tar till sig dessa, eller tror de att de kan 



	   	  
	  

	  

16	  
	  	  
	  

	  

övervinnas? Varför har Lean svårt att få fäste på lång sikt? Är det så att det finns andra 

faktorer än de kända hindren som kan tänkas påverka, eller är Lean helt enkelt inte ett 

bra förändringsarbete att implementera? 

Sohal & Eggleston (1994:8) menar att det är cirka tio procent av alla företag som infört 

Lean som har den bakomliggande filosofin som grund. Detta kan kopplas ihop med den 

teori som vi presenterade från Mora (1992:2), refererad i Bhasin & Burcher (2005:56), 

att endast tio procent lyckas med Lean-arbetet. Bateman (2002), refererad i Bhasini & 

Burcher (2005:61), pekar på att en bakomliggande filosofi bör ligga till grund för ett 

lyckat Lean-arbete. Av ovan nämnda hinder tror vi att exempelvis en bättre genomförd 

implementering av Lean eller förbättrade utbildningar är hinder som kan motverkas på 

ett relativt enkelt sätt. Däremot var vår tanke att en avsaknad av en bakomliggande 

filosofi kan vara ett svårare hinder att bemästra, då det handlar om mer mjuka faktorer 

som är djupare rotade i verksamhetens kultur. Dock väcktes en undran hos oss, hur 

kommer det sig att så många organisationer saknar den bakomliggande filosofin, trots 

att det är en av de mer centrala aspekterna vad det gäller ett lyckat Lean-arbete? Om det 

är så att den bakomliggande filosofin saknas på grund av att den bortses från, finns det i 

så fall en medveten tanke bakom detta hos organisationer?  

Som tidigare nämnt var avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning mitt uppe i 

sin genomförandefas av Lean-arbetet under studiens gång. Vi ville närmare studera vad 

som kan påverka att Lean-arbetet får eller inte får fäste på lång sikt utifrån just den fas 

som avdelningen befann sig i under studiens gång. Vi var medvetna om att en studie 

som genomförs vid ett annat tillfälle skulle kunna visa andra resultat än vår. Vår 

förhoppning var att genom att närma sig den empiriska miljön under denna tid, kunna 

uppfylla vårt syfte och besvara vår frågeställning.  

1.2.1 Syfte   

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan ha svårt 

att få fäste på lång sikt. 
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1.2.2 Frågeställning 

• Hur kommer det sig att Lean-arbete har svårt att få fäste på lång sikt? 

1.2.3 Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa denna studie till arbetsplatsen Växjö kommun, där vi sedan 

avgränsade oss ytterligare genom att studera avdelningen Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning. I vår studie ville vi skapa en förståelse för varför ett Lean-arbete kan ha 

svårt att få fäste på lång sikt och därför avgränsade vi oss genom att inte mäta vilka 

ekonomiska effekter Lean-arbetet lett till.  

1.3 Disposition    

Vi ansåg att det var bra att ha ett metodkapitel före teorikapitlet och empirikapitlet för 

att läsaren ska få en överblick över vilka metodologiska val vi gjorde för insamling av 

teori och empiri. Vi valde att lägga teori och empiri efter varandra istället för att ha 

metodkapitlet mellan dem, då vi ansåg att det var bra för läsaren att ha teorin färskt i 

minnet då man går in på empirin. Avslutningsvis återfinns ett kapitel med våra 

tolkningar, vilket är ett kapitel med våra slutsatser som knyter ihop vår uppsats och 

besvarar vår frågeställning och vårt syfte som återfinns inledningsvis i rapporten. 
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2. Metod  

Metodkapitlet innehåller en redogörelse för de metodologiska val som har gjorts för 

studien. Varje ställningstagande förklaras först kortfattat och följs av en argumentation 

om varför det specifika ställningstagandet är gjort. De ställningstagande som gjorts 

berör bland annat kunskapssyn, forskningsansats, urval, tillvägagångssätt vid insamling 

av teori och empiri, bearbetningsmetoder, tillvägagångssätt vid tolkning och slutligen 

kvalitetsmått. 

2.1 En hermeneutisk kunskapssyn 

Vår studie genomfördes med syfte att öka vår förståelse för vad som kan hindra att ett 

Lean-arbete blir långsiktigt. Vi fann att vår studie ger mening och betydelse, då de 

områden som berörs kan påverka och hjälpa läsaren i sin sociala verklighet. Detta ansåg 

vi överensstämde med vad Johansson Lindfors (1993:46) menar då hon berättar att 

målet med hermeneutisk forskning är att uppnå en förståelse för det som studeras, och 

en hermeneutisk forskare försöker finna mening och betydelse i sin forskning.  

Under vår studie valde vi att se den empiriska verkligheten ur sociala aktörers ögon för 

att skapa en förståelse. Enligt Lundahl & Skärvad (1999:43) och Watt Boolsen 

(2007:31f) förstår en hermeneutisk forskare den empiriska världen genom att se den 

med en social aktörs ögon. De sociala aktörerna i vår studie var både medarbetare och 

individer från ledningen, men också aktörer som är utomstående. Dessa utomstående 

aktörer är inte anställda vid avdelningen men de har god insikt i avdelningens Lean-

arbete. Genom att studera den empiriska verkligheten genom olika aktörers ögon 

strävade vi efter att studera helheten, och där igenom öka vår förståelse för att sedan 

kunna tolka den empiriska verkligheten. Vi valde att inte studera en specifik grupp vid 

avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, då vi ansåg att de sociala aktörerna 

måste förstås i sin kontext och inte bara enskilt. Detta ansåg vi överensstämde med vad 

Johansson Lindfors (1993:46) och Lundahl & Skärvad (1999:43) menar när de berättar 

att målet om att tolka den empiriska verkligheten uppnås genom att studera helheten för 

att öka förståelsen. Vidare menar de att studera delmoment inte är av stor vikt för en 
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hermeneutisk forskare, då delarna måste förstås i sin kontext (Johansson Lindfors, 

1993:46; Lundahl & Skärvad, 1999:43).  

Att på olika sätt närma oss den sociala verkligheten genom både intervjuer och 

observationer, ansåg vi kompletterade vår önskan om att studera helheten. Genom att 

skapa så naturliga förutsättningar som möjligt då vi närmade oss den empiriska 

verkligheten, ämnade vi  uppnå en tillit mellan oss och respondenten. Detta gjordes för 

att underlätta för våra tolkningar av den empiriska verkligheten. Johansson Lindfors 

(1993:45) och Watt Boolsen (2007:32) menar att det är önskvärt hos en hermeneutisk 

forskare att uppnå en tillit mellan sig själv och subjektet då det bidrar till att kunna tolka 

den empiriska kontexten. Genom att vi skapade naturliga förhållanden och strävade 

efter att uppnå en tillit mellan oss själva och respondenterna, var relationen mellan oss 

och respondenterna inte neutral, vilket enligt Johansson Lindfors (1993:45), Lundahl & 

Skärvad (1999:42) och Watt Boolsen (2007:30) eftersträvas vid en positivistisk 

forskning.  

Då vår relation till respondenterna byggdes upp under studiens gång vill vi påpeka att 

en annan studie med samma tillvägagångssätt som vi använde fortfarande kan få ett 

annat resultat, då vi har åsikten att våra tolkningar är beroende av vår relation till 

respondenterna. Johansson Lindfors (1993:45) och Watt Boolsen (2007:32) menar att 

den hermeneutiske forskaren är svår att byta ut då tolkningen av insamlad data är 

beroende av relationen mellan forskare och respondent. Vi ämnade inte avbilda och 

generalisera den empiriska verkligheten som Johansson Lindfors (1993:44f) och 

Lundahl & Skärvad (1999:41) menar är karaktäristiskt för en positivistisk forskning. 

Det som var av vikt för oss var att förstå vad som kan främja och hindra att ett Lean-

arbete blir långsiktigt, genom att tolka det empiriska materialet som har samlats in samt 

genom att se den sociala verkligheten genom olika sociala aktörers ögon. 

2.2 En abduktiv forskningsansats 

Genom att vi alternerande har samlat in empiri och teorier under studiens gång, är vår 

mening att vi har följt ett abduktivt angreppsätt. Vår hermeneutiska kunskapssyn har 
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påverkat vår studie till att inte följa en kronologisk följd där varje del i vår studie har 

haft en tydlig start- och slutpunkt. Vår studie har istället varit en återkommande spiral 

där de olika delarna har pågått mer flytande över tiden. Vårt syfte med studien har vuxit 

fram över tid, och likaså har tolkningarna varit närvarande under större delen av studien 

och återkommit i loopar istället för att vara konkret klarlagda i slutet av studien. Vi 

närmade oss den empiriska verkligheten i omgångar, och däremellan gick vi tillbaka till 

teorier och vår förståelse för att kunna göra nya tolkningar. Genom att nå en nivå i vår 

spiral och därifrån kasta oss ut i en ny loop för att söka nya förståelser genom nya 

tolkningar och teorier, ansåg vi att vårt angreppssätt överensstämmer med vad 

Johansson Lindfors (1993:59f) menar är en abduktiv forskningsansats. Vi ansåg att de 

studier som vi har genomfört samt de erfarenheter vi har ligger till grund för en för-

förståelse som vi har. Denna för-förståelse påverkade vår studie och är inget som vi 

kunde frångå, utan istället erkände vi dess påverkan för att ha en medvetenhet om dess 

existens. Johansson Lindfors (1993:59f) menar att människor är färgade av tidigare 

erfarenheter och att ingen forskning skulle kunna påbörjas opartiskt.  

Vi valde också att ta del av övergripande teorier som berörde vårt aktuella område innan 

vi började samla in empiri för att skapa oss en för-förståelse för vad ämnet handlade 

om. Vi valde således bort induktion som ett alternativ för att närma oss den empiriska 

verkligheten. Då vi har en hermeneutisk kunskapssyn och ämnade skapa oss en djupare 

förståelse för Lean inom Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, var vår åsikt att 

deduktion skulle hämma våra försök till att skapa denna förståelse. 

2.3 En kvalitativ forskningsmetod 

Då vi under vår studie ansåg att det var av vikt att ta del av respondenternas egna åsikter 

föll det sig naturligt för oss att välja en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 

forskningsmetod gav oss utrymme att genomföra delvis deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer, som vi ansåg var de metoder som skulle få oss att kunna ta del 

av respondenterna egna åsikter. Vår uppfattning är att kvantitativ insamlingsmetod som 

enkäter eller strukturerade intervjuer skulle gör det svårt för oss att närma oss våra 
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respondenter på en djupare nivå. Vi strävade inte efter att avbilda och förklara den 

sociala verkligheten som vi studerade, vilket en kvantitativ forskare strävar efter menar 

Bryman & Bell (2005:40). Vi strävade istället efter att tolka och förstå denna sociala 

verklighet som Bryman & Bell (2005:40) menar är karaktäristiskt för en kvalitativ 

studie. 

2.4 Fallstudiemetodik 

Då vi ämnade skapa en förståelse för helheten i den sociala verkligheten och ta del av 

hur de sociala aktörerna såg på denna verklighet, ansåg vi att en fallstudie lämpade sig 

bäst som forskningsstrategi. Vi ansåg att vårt resonemang stämmer överens med vad 

Yin (2007:18) menar när han berättar att en fallstudiemetodik gör det möjligt för 

forskaren att bevara helheten och det meningsfulla i verkliga händelser. Yin (2007:18) 

menar också att en fallstudie som design aktualiseras när syftet med studien är att förstå 

komplicerade sociala företeelser. Detta var fallet i vår studie ansåg vi. I vår studie har vi 

ingående närmat oss den sociala verkligheten på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, 

genom både observationer och intervjuer med medarbetare, ledningsgruppen och 

utomstående parter. Detta tillvägagångssätt ansåg vi överensstämde med Bryman & 

Bells (2005:71) beskrivning av att en fallstudie är ett detaljerat och ingående studium av 

ett enda fall. Enligt Bryman & Bell (2005:72) sammankopplas vanligen fallstudier med 

en kvalitativ forskningsmetod. De menar att deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer allmänt uppfattas som ett bra tillvägagångssätt när en intensiv 

och ingående studie av ett fall önskas.  Denna allmänna uppfattning delar vi som 

författare. 

2.5 Tillvägagångssätt vid insamling av teoretiskt material 

Vår litteraturinsamling skedde alternerande under studiens gång. Då vi som författare 

hade begränsad kunskap om Lean innan studien startade, inledde vi vår studie med att 

läsa in oss på ämnet på en ytlig nivå för att kort kunna bekanta oss med ämnet. Detta var 

endast en kort inläsning och ingen bearbetning av det material vi tog del av vid denna 

tidpunkt. Vid ett senare tillfälle under studien återupptogs vår litteraturinsamling och 
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denna gång hade vi fastställt studieobjekt och även börjat närma oss den empiriska 

miljön. Det som styrde vårt teoretiska underlag var det empiriska material vi kom i 

kontakt med under våra intervjuer och observationer. De verktyg och principer, gällande 

Lean, som var närvarande i den empiriska miljön styrde oss till att fördjupa oss i dem 

teoretiskt. Längre fram under vår studie valde vi att expandera vår teoretiska insamling 

av material och valde då att mer aktivt söka material som underlag till vår studie. Vi 

närmade oss vetenskapliga artiklar som berörde Lean inom offentlig verksamhet för att 

skapa en förståelse för hur andra offentliga verksamheter hade valt att arbeta med Lean. 

För att få tillgång till dessa vetenskapliga artiklar användes Google Scholar och 

Onesearch. Genom att använda ett spann av olika nyckelord (se nedan) fann vi artiklar 

som var aktuella för oss att ta del av. Vår insamling av teoretiskt material bestod mest 

av litteratur skriven av akademiker istället för exempelvis konsulter eller andra 

författare, då vi ansåg att de författare som stod bakom den litteratur vi använde oss av 

var pålitliga, och konsulter och andra författare möjligtvis inte var det. Anledningen till 

detta var att vi har uppfattningen att de författare och konsulter som ägnar sig åt att 

skriva böcker om Lean också står och faller med Leans överlevnad. Detta tror vi leder 

till att de kan ha en mer positiv bild till Lean än vad en professor som genomför en 

vetenskaplig studie har. Majoriteten av de artiklar och böcker vi har valt att referera till i 

vårt teorikapitel är skrivna av författare som vi ansåg ha högt anseende inom det 

berörda ämnet, då de är flitigt hänvisade till av andra forskare och författare. 

Nyckelord: Lean, Lean production, The Toyota way, Lean administration, Public sector, 

Municipality, Civil service, Lean-philosophy 

2.6 Urvalsprocess 

När vi gjorde vårt första närmande av Växjö kommun tog vi kontakt med Anna 

Karlsson, utvecklingschef på kommunen. Vi presenterade våra tankar för henne om att 

utföra en studie som berörde Lean i Växjö kommun, och hon tyckte att vår idé var 

intressant och någonting som kommunen kunde ha nytta av. På hennes rekommendation 

inriktade vi vår studie mot just avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. 
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Anna Karlsson kontaktade avdelningen för att kort presentera vårt förslag om att 

genomföra en studie hos just Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Avdelningens 

ledning fattade beslut om att de var villiga att ställa upp som studieobjekt. Väl på plats 

på avdelningen gjordes ett urval av respondenter som skulle medverka i vår studie, 

genom att samtala med ledningen under ett introducerande möte, framkom tänkbara 

respondenter som inte var anställda på just avdelningen men ändå hade en inblick i 

deras Lean-arbete. Under detta möte fick vi också information om individer som hade 

varit delaktiga i avdelningens inledande Lean-arbete, och även personer som deltog i de 

processgrupper som för tillfället fanns på avdelningen. Även kontakten med ledningen 

under detta möte, öppnade upp dörrarna för observationer på de specifika enheterna. 

Under våra observationer kom vi i kontakt med medarbetarna på avdelningen för första 

gången. Genom dessa observationer kunde vi närma oss dem och fråga om de eventuellt 

ville ställa upp på en intervju. Vårt urval av respondenter och deltagare grundar sig på 

ett så kallat snöbollsurval. Bryman & Bell (2005:126) beskriver att ett snöbollsurval 

genomförs genom att forskaren tar kontakt med ett fåtal personer som han eller hon 

anser är relevanta utifrån studiens tema, och med hjälp av dessa personer sedan slussas 

man sedan vidare till tänkbara respondenter. 

2.6.1 Studieobjekt 

Idag finns det många verksamheter och organisationer som har valt att använda sig av 

Lean, vilket gör att det finns många tänkbara studieobjekt för en studie som den här. 

Vårt val föll på avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning vid Växjö kommun. 

Då vi hade valt att vår studie skulle beröra Lean var Växjö kommun den verksamhet 

som vi först tog kontakt med. Att en avdelning inom Växjö kommun sedan blev vårt 

studieobjekt kan uppfattas som att vi var för bekväma, och valde första bästa 

verksamhet utan att egentligen se oss omkring efter andra studieobjekt. Vi tyckte dock 

att verksamheten passade bra in på vår studie, och ansåg därför att vi inte hade tiden att 

leta vidare efter andra objekt när vi hade ett som passade bra. Vi valde att ha fokus på 

en avdelning istället för på hela verksamheten då vi ansåg att det skulle ge en djupare 

förståelse för vår studie. Att studera hela Växjö kommuns verksamhet, och alla 
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avdelningar inom kommunen som arbetar med Lean, ansåg vi inte var relevant för vår 

studie då underlaget skulle ha blivit för stort, och möjligheten att skapa ett djup i vår 

studie skulle begränsas. 

2.6.2 Respondenter 

De kvalitativa intervjuer vi genomförde hölls dels på Willans park 3, och dels på 

kommunhuset där våra respondenter har sin arbetsplats. Vi genomförde intervjuer med 

de personer vi ansåg var mest lämpade för studien, dock önskade vi att se den sociala 

verkligheten ur olika sociala aktörers ögon och höll därför intervjuer med personer med 

olika positioner. Att vi hade kontakt med utvecklingschefen, Anna Karlsson, i Växjö 

kommun föll sig naturligt, då vår handledare hade en personlig kontakt med henne och 

gav oss rådet att vända oss till henne. Hon hade den övergripande bilden av hur 

kommunen hade arbetat med Lean, och att få den berättad av henne var av stor vikt för 

vår studie. Vi ansåg att bara se avdelningens Lean-arbete utifrån de anställda och 

ledningens perspektiv skulle hämma vår önskan om att förstå helheten. Därför valde vi 

att även ta del av utomstående aktörer som hade inblick i avdelningens Lean-arbete för 

att eftersträva en förståelse av helheten. När det kommer till kontakten med den 

specifika avdelningen, hade vi en tät kontakt med avdelningschefen och de fyra 

enhetscheferna inom avdelningen. Dessa utgör avdelningens ledning och deras 

inställning till Lean-arbetet ansåg vi var av stor vikt för att förstå varför Lean används 

som det gör på avdelningen. Vi ansåg att deras inställning till Lean i sin tur påverkar 

hela avdelningens inställning till begreppet, och det var därför essentiellt för oss att ha 

en kontinuerlig kontakt med dem för att få en djupare förståelse för hur de tänker och 

agerar. 

Vad det gäller kontakten med medarbetarna på avdelningen, var den viktig för att skapa 

en förståelse för hur de i sin tur arbetar med Lean, vilket faktiskt är det som är av vikt i 

Lean-arbetet som vi ser det. Det är viktigt att ledningen har rätt inställning till Lean, 

men det måste i sin tur föras vidare till medarbetarna eftersom att de är de som utför det 

vardagliga arbetet. Att få deras syn på hur det fungerar i dagsläget och deras allmänna 
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åsikter kring Lean ansåg vi därför var av stor vikt för att få en djupare förståelse i 

studien. 

2.7 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

Vi som författare ämnade återge respondenternas egna åsikter i vår studie. Vi hade som 

syfte att skapa en djupare förståelse för varför Lean kan ha svårt att få fäste på lång sikt 

på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, och därför skulle inte våra individuella 

intressen spegla vår datainsamling. Under vår studie var det respondenterna som stod i 

centrum och deras bild av den sociala verkligheten var det som var av vikt för 

genomförandet av studien. För att kunna uppfylla dessa pretentioner valde vi att 

använda oss av en kvalitativ insamlingsteknik. Då en kvalitativ insamlingsteknik är 

mindre styrd och strukturerad, som den kvantitativa insamlingstekniken kan vara enligt 

Bryman & Bell (2005:39ff), så gav vår kvalitativa insamlingsteknik möjlighet för 

respondenterna att yttra sina åsikter ansåg vi. Genom att riktlinjer och gränser för hur 

insamling av data ska gå till inte är så strikta vid en kvalitativ studie, så gav det oss som 

författare möjligheten att vara öppna för det oförutsägbara. 

Vi valde att använda oss av flera olika kvalitativa metoder för att samla in vårt 

empiriska material. Vi avsåg skapa en djupare förståelse för varför Lean kan ha svårt att 

få fäste på lång sikt på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning och därför ansåg vi att 

flera olika strategier för insamling av det empiriska materialet skulle ge oss denna 

djupare förståelse.  Om vi hade exkluderat en strategi hade detta möjligtvis kunnat leda 

till förlust av viktig information. Johansson Lindfors (1993:130) och Bryman & Bell 

(2005:299) påpekar att det är vanligt med en kombination av kvalitativa 

insamlingsmetoder för empiri, framförallt vid en fallstudie. Att använda sig av flera 

olika sätt att samla in empiri, gör också att trovärdigheten i den kvalitativa datan ökar 

(Johansson Lindfors, 1993:131). 
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2.7.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som en av strategierna för att närma 

oss den sociala verkligheten på Växjö kommun och avdelningen för Ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning. Vi valde bort en kvantitativ intervjuteknik som exempelvis 

strukturerade eller standardiserade intervjuer som är mer strikta i sin natur. Lundahl & 

Skärvad (1999:115) och Starrin & Renck (1996:56) berättar att en kvantitativ intervju 

skulle ställa höga krav gällande överförbarhet, och intervjuerna skulle behöva ta 

liknande form genom att samma frågor ställs i samma ordning till alla respondenterna. 

Då vi ansåg att det var av vikt för vår studie att skapa så naturliga förutsättningar som 

möjligt när vi närmade oss den sociala verkligheten, valde vi bort en kvantitativ 

intervjuteknik. Då vi också ämnade skapa en djupare förståelse för hur respondenterna 

såg sin sociala verklighet och Lean, skulle en kvantitativ intervjumetodik hindra oss 

från att närma oss den sociala verkligheten på ett lämpligt vis. 

Vid en kvalitativ intervjumetodik finns det olika strategier för att närma sig den 

empiriska verkligheten. Fokusgrupper eller gruppintervjuer är ett tillvägagångssätt för 

kvalitativ intervjumetodik. Vid en gruppintervju deltar flera respondenter samtidigt och 

intervjuaren tar en mer defensiv roll. (Holme & Solvang, 1997:108). Ett annat 

tillvägagångssätt vid kvalitativ intervjumetodik är att intervjua respondenter enskilt. De 

två vanligaste teknikerna då är ostrukturerade intervjuer eller semi-strukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är en blandning mellan standardiserade och 

ostrukturerade intervjuer. Vid en semi-strukturerad intervju har vissa frågor bestämts i 

förväg, men det lämnas utrymme för eventuella uppföljningsfrågor. (Bryman & Bell, 

2005:363; Lundahl & Skärvad 1999:116). Holme & Solvang (1997:108) påpekar att 

under en gruppintervju kan det vara svårt att urskilja enskilda individers åsikter då andra 

deltagare kan påverka dem. Vissa individer kan tänkas ta mer plats under en 

gruppintervju än andra individer (Holme & Solvang, 1997:108). Vi valde dock att 

använda oss av en gruppintervju som en första intervju med ledningsgruppen för 

avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Syftet med den intervjun var att 

ledningsgruppen berättade hur de har arbetat med Lean innan studien ägde rum. Genom 
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att genomföra den i grupp sparades tid, och vi ansåg att respondenterna i 

ledningsgruppen kunde hjälpa varandra att minnas. Då innehållet som berördes i 

gruppintervjun inte berörde personliga åsikter om Lean utan istället var en återberättelse 

av vad som skett, så ansåg vi att den var lämplig att genomföra. Denna gruppintervju 

genomfördes på en av enhetschefernas kontor,och intervjun pågick under närmare tre 

timmar med fikapaus inräknat. 

Jacobsen (2012:99) påpekar att en enskild intervju utgör exempel på ett bra utgångsläge 

för att skapa tillit. Som nämnt tidigare var tillit och öppenhet från våra respondenter 

något som vi strävade efter att uppnå. Lundahl & Skärvad (1999:116f) menar att 

kvalitativa enskilda intervjuer ofta är ostrukturerade. Målsättningen med intervjun är 

inte lika definierad som vid en strukturerad intervju, och syftet är att locka fram 

respondentens egna åsikter menar Lundahl & Skärvad (1999:116f). Vi valde att 

använda oss av ostrukturerade intervjuer då det var essentiellt för oss att styra 

respondenterna så lite som möjligt, men ändå kunna komma dem nära och ta del av 

deras åsikter och inte bara studera dem på håll. Våra ostrukturerade intervjuer var vår 

primära informationskälla för vårt empiriska material.  Våra enskilda intervjuer hölls på 

respondenternas arbetsplats och varierade i längd, allt från 35 minuter upp till tre 

timmar. Som komplement till dessa ostrukturerade intervjuer hölls också, som tidigare 

nämnts, en gruppintervju samt observationer för att öka vår förståelse och få en 

visualisering av deras Lean-arbete som återberättades vid intervjuerna och studerades 

via observationerna. 

2.7.2 Observation 

Vid en observation samlas information in igenom att forskaren studerar vad 

människorna gör i olika situationer (Jacobsen, 2012:144; Andersen & Gamdrup, 

1990:76). En observation kan ta formen av öppen eller dold. Detta påverkas av om 

forskaren är känd eller okänd för respondenterna i den studerande miljön. Om 

forskarens roll är okänd vet inte respondenterna om att de blir studerade. När 

respondenterna är medvetna om forskarens roll vet de om vilken funktion han eller hon 

har i relationen till dem själva. (Andersen & Gamdrup, 1990:78; Jacobsen, 2012:115; 
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Lundahl & Skärvad, 1999:124). För att fastställa formen på en observation är det 

ytterligare minst en faktor som forskaren måste ta ställning till nämligen graden av sin 

egen integration med medlemmarna av den studerade miljön. Olika teoretiker har olika 

benämningar gällande forskarens integration och icke integration med de studerade. 

Den skillnad vi noterade var vad som kategoriserades som en icke deltagande 

observation hos olika teoretiker. Vi har valt att ställa upp följande indelning: 

En icke deltagande observation förutsätter att forskaren inte integrerar med de 

observerade och han eller hon är okänd för de studerande. Detta tillvägagångssätt är 

vanligt i laborationsstudier, ”one-way-screen”. (Andersen & Gamdrup, 1990:77f). 

En deltagande observation är där forskaren deltar i den sociala miljön som studeras. 

Observatörens roll under en deltagande observationen kan delas in i ytterligare en nivå, 

en helt deltagande observatör eller en delvis deltagande observatör. Med totalt 

deltagande menas att forskaren blir medlem av den sociala miljön som studeras,och han 

eller hon lever sig in i de studerades vardag och följer dem under en längre tid. En 

observatör som delvis deltar i den sociala miljön som studeras deltar vid utvalda 

tillfällen. Observatörens roll är en kombination av graden av deltagande och 

dimensionen av om observatören är känd eller dold. (Andersen & Gamdrup, 1990:78) 

Nedan visas Figur 1 som visualiserar den deltagande observatörens olika former. Vår 

roll som observatörer antog form fyra. 

 Forskaren är okänd Forskaren är känd 

Forskaren deltar helt 1 2 

Forskaren deltar delvis 3 4 

Figur 1. Vår observationsroll  

Vår roll som observatörer var öppen för dem vi studerade. Jacobsen (2012:115) menar 

att en dold observation är ett etiskt dilemma och ställer frågan; ”Är det rätt att 

undersöka människor utan att de har givit sitt samtycke till att bli observerade?” 

(Jacobsen, 2012:115). Trots detta väljer en del forskare att dölja sin observatörsroll. 
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Detta är vanligt i situationer där de studerade antas ändra sitt beteende avsevärt om de 

blir undersökta menar Jacobsen (2012:115f) och Lundahl & Skärvad (1999:124). Att de 

studerade skulle deltaga frivilligt var av vikt för oss som författare. Valet att använda en 

öppen eller dold observatörsroll grundade vi på tre faktorer; vårt problemområde, 

situationen och den grupp vi skulle studera. 

Då vårt problemområde var att förstå varför Lean kan ha svårt att få fäste på lång sikt på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, var det av vikt för oss att få tillgång till det 

dagliga arbetet på studieobjektet. Att vi som dolda observatörer skulle få tillgång till 

studieobjektet skulle förslagsvis gå till genom att ta anställning eller närma sig 

studieobjektet som en klient i det aktuella fallet. Då det krävs speciell utbildning för att 

arbeta vid vårt studieobjekt var det alternativet tvunget att uteslutas. Att närma oss 

studieobjektet som en klient skulle inte ge oss den tillgång  vi önskade för att kunna ta 

del av det dagliga arbetet i den större omfattning som krävdes. Således uteslöts en dold 

observatörsroll. Samtidigt kombinerade vi våra observationer med intervjuer vilket 

gjorde att en dold observatörsroll blev irrelevant. 

Vi valde också att berätta varför vi var på plats för att observera, och detta för att 

deltagarna skulle vara medvetna om varför vi var närvarande, och vår förhoppning var 

att skapa en bilateral tillit mellan oss och deltagarna. 

Vi valde att genomföra delvis deltagande observationer. Då vi valt att ha en öppen 

observationsroll så kunde en icke deltagande observation uteslutas. När det gäller 

graden av vårt deltagande så valde vi att vara delvis deltagande för att vi inte hade 

möjlighet att helt ta del av den sociala miljön vid vårt studieobjekt. Vi valde istället ut 

specifika aktiviteter och tidpunkter som vi närvarade i den sociala miljön. Under dessa 

tillfällen var vårt deltagande begränsat, och vi valde att kalla vår observationsmetod 

”Flugan på väggen”. Vår integration med deltagarna i den sociala miljön under våra 

observationer var fåtalig, endast kortare konversationer ägde rum i början av 

observationerna. Denna introduktion som vi valde kalla det, gjorde vi ur synpunkten att 

skapa en tillit mellan oss och deltagarna. Under detta tillfälle hade deltagarna möjlighet 

att ställa frågor. Syftet med våra observationer var att komplettera våra intervjuer. Då de 
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enskilda intervjuerna berörde det aktuella Lean-arbetet på arbetsplatsen, så var en 

observation av detta arbete en visualisering av vad som återberättades under 

intervjuerna. Detta hjälpte oss att skapa en djupare förståelse då vi inte bara fick 

återberättat för oss hur arbetet gick till och vad respondenterna hade för åsikter om 

arbetet, utan också studera dem när de deltog i arbetet. Våra observationer tog formen 

av att vara ostrukturerade. Endast en kortare redogörelse över datum, tidpunkt, plats, 

syfte med aktiviteten samt en redogörelse över hur många personer som deltog fylldes i 

ett observationsformulär (se ett exempel på detta observationsformulär i den 

observation som vi har valt att presentera i vårt empiriska kapitel). Dessa aspekter var 

de som på förhand var bestämda att registreras, sedan var det upp till oss som 

observatörer att redogöra vad som hände under observationerna utifrån vad vi iakttog. 

Alla observationer genomfördes av oss båda för att vi skulle ha möjlighet att jämföra 

våra anteckningar då vi är två olika individer som tar in information på olika sätt, och 

också har olika åsikter av vad som anses vara relevant information. 

2.7.3 Etiska övervägande vid insamling av empiri 

Att vi uteslöt en dold observationsroll har framgått ovan då vårt val dels baserades på 

praktiska parametrar som problemområde, situation och den grupp vi studerade, men 

vårt val grundade sig också på ett etiskt övervägande. Vi ansåg att det inte var etiskt 

korrekt att studera undersökningsenheterna utan dess vetskap. Denna uppfattning 

grundar vi på att vi själva inte skulle vilja bli utsatta för att bli observerade på det sättet. 

Johansson Lindfors (1993:118) påpekar att forskarens iakttagelser om 

innebördsstrukturen samt handlingar och händelser bör medges såsom de framträder i 

sin naturliga miljö. Insamlingen av det empiriska materialet har ägt rum i den miljö som 

de studerade befinner sig dagligen, nämligen deras arbetsplats. Således flyttade vi inte 

respondenterna till ett laboratorium eller till en annan okänd miljö. Vi gjorde detta för 

att behålla en så naturlig miljö som möjligt. Vi var medvetna om att vår närvaro, både 

vid observationer och intervjuer, påverkade respondenterna. Det är vanligt att 

respondenter ändrar sitt beteende och vad de säger, till vad de tror forskaren anser vara 

ett önskvärt beteende eller svar (Bryman & Bell, 2005:375). Detta var något vi var 
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medvetna om och försökte överbrygga genom att skapa en tillit mellan oss och 

respondenterna. Intervjuerna inleddes på en mer allmän nivå där respondenten fick prata 

fritt om sig själv och sin bakgrund, för att sedan långsamt fokusera mer på berörda 

ämnen som exempelvis Lean. Vår intervjumetodik var att lyssna aktivt på vad 

respondenten svarade och aktivt delta genom vårt kroppsspråk och vår ögonkontakt. I så 

stor utsträckning som möjligt lät vi respondenten tala fritt och vår roll som intervjuare 

bestod mest av att leda in samtalet på vissa områden, men vi undvek att ställa för många 

frågor. De frågor som ställdes var öppna frågor eller uppföljningsfrågor som; hur menar 

du? Kan du berätta mer? Vi höll våra anteckningar begränsade under intervjun för att 

skapa en så naturlig situation som möjligt. Samtalen spelades in för att vi i efterhand 

skulle kunna ta del av vad som sades. Enligt Bryman & Bell (2005:374) finns det en 

risk att respondenten kan känna sig oroad över att bli inspelad på band. Varje 

respondent fick givetvis själva besluta om de ville bli inspelade, och vi som författare 

försäkrade dem om att materialet endast skulle användas av oss själva. 

Genom att vara öppna med varför vi var på plats för att intervjua och observera så hade 

också respondenterna möjlighet att ställa frågor till oss.  Det klargjordes tydligt för 

respondenterna att de skulle vara anonyma och konfidentiella, då vi som författare 

önskade att få ta del av deras åsikter och tankar. Genom att förtydliga att de skulle få 

vara anonyma var vår förhoppning att respondenterna skulle känna sig mer bekväma 

med att delge sina tankar och åsikter. Avslutningsvis kan vi tillägga att Anna Karlsson, 

utvecklingschef för Växjö kommun inte är anonym i vår uppsats. Den intervjun vi 

genomförde med henne var i form av en återberättelse om hur Växjö kommun har 

arbetat med Lean. Det material som berördes under denna intervju var av informativ art 

och därför inte något som respondenten kunde uppfatta som personligt eller känsligt. 

Anna Karlsson samtyckte att hennes namn presenterades i samband med att  materialet 

hon givit oss presenterades i vår uppsats. 
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2.8 Bearbetning och tolkning av empiriskt material 

De fältanteckningar som gjordes under våra observationer var i princip färdiga för 

tolkning, men efter varje observation läste vi igenom våra anteckningar. Eventuella 

oklarheter i våra anteckningar kompletterades för att motverka missuppfattningar vid 

våra tolkningar, och fältanteckningarna skrevs också in i ett Word-dokument för att 

underlätta vid kommande tolkning. Vid våra första observationer existerade en del 

oklarheter, bland annat fackord, som ibland gjorde det svårt för oss som observatörer att 

följa med i samtalen som ägde rum. Dessa oklarheter löstes upp efter att vi som 

observatörer varit närvarande i den empiriska miljön under ett par tillfällen, eller om det 

fortfarande fanns oklarheter så bad vi någon vid avdelningen att förklara för oss. Vi 

valde senare att plocka ut de företeelser vi ansåg var väsentliga, och presenterar dem i 

vårt empirikapitel tillsammans med det material från våra intervjuer vi ansåg var 

väsentligt. Genom denna bearbetning hade vi gjort vår första tolkning, då vi tolkade vad 

från vårt empiriska material vi ansåg var väsentligt för studien. 

Våra intervjuer spelades in med inspelningsutrustning då vi under våra intervjuer dels 

ämnade vara aktiva i samtalet, och dels insåg att endast förlita sig på anteckningar från 

våra intervjuer skulle kunna snedvrida och minska tilliten till vårt empiriska material. 

Bryman & Bell (2005:374) menar att inspelning av intervjuer är att föredra då det finns 

möjlighet att lyssna på en intervju flera gånger, och därmed underlätta tolkningen av det 

empiriska materialet. Inspelningen ska, enligt Bryman & Bell (2005:374f) även 

minimera risken för att personliga värderingar skulle påverka tolkningen av det 

empiriska materialet. Som tidigare nämnt så spelades två av våra intervjuer inte in på 

förfrågan av respondenten, och dessa intervjuer var därför undantagsfall gällande 

anteckningar under intervjuernas gång. Under dessa intervjuer fördes anteckningar mer 

intensivt av naturliga skäl. Kort efter att dessa intervjuer genomförts skrev vi båda 

tillsammans ut intervjuerna och kompletterade våra respektive anteckningar från dessa 

intervjuer för att skapa en så fullständig redogörelse av intervjuerna som möjligt. De 

anteckningar som dock gjordes under alla intervjuer var korta noteringar om ”känslan i 

rummet”. Hur respondenten reagerade och förde sig under intervjun noterades för att 
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senare kunna komplettera våra inspelningar. Då vi har en hermeneutisk kunskapssyn 

och ville förstå helheten, ansåg vi som författare att noteringar om respondentens 

kroppsspråk och agerande var av vikt för att kunna uppnå vårt syfte. Kort efter varje 

intervju bearbetades det inspelade materialet och de anteckningar som förts under 

intervjuerna för att vi som författare fortfarande skulle ha intervjun färskt i vårt minne. 

Intervjuerna lyssnades igenom av oss båda, och de avsnitt vi ansåg vara relevanta för 

studien transkriberades därefter. Vi valde att inte transkribera allt vårt material då vi 

insåg att detta skulle ta allt för mycket tid. 

De avsnitt som transkriberades kopplades samman med de anteckningar som hade gjorts 

under intervjun. Genom att vi förde noteringar över respondentens reaktioner när olika 

områden berördes, kunde dessa också sammanlänkas med de betoningar och uttryck 

som respondenten använde under intervjun. Detta ansåg vi som författare var av vikt för 

att kunna tolka helheten genom olika dimensioner och inte bara ordval. Efter 

transkriberingen gjordes en utskrift av intervjun, som hade transkriberats digitalt innan. 

Alla utskriva transkriberingar och fältanteckningar lästes igenom av oss och vi kunde 

urskilja vissa problemområden eller teman som förekom mer frekvent än andra under 

våra intervjuer och observationer. Motsägande påståenden kunde också urskiljas från 

materialet. Dessa teman utgör den indelning som vårt empiriska kapitel består av. 

Därefter markerades olika berörda ämnen med hjälp av överstryckningspennor för 

respektive intervju, för att lättare kunna urskilja när varje enskild respondent berörde 

samma ämne som en annan respondent, motsägande eller inte. Ett specifikt område 

markerades med en färg för att lättare skapa överskådlighet. Även citat som vi som 

författare ansåg skulle bidra till en fördjupad förståelse för det specifika 

problemområdet markerades på ett specifikt vis. Under denna bearbetning kunde också 

irrelevant information reduceras bort från det material som sedan skulle utgöra grunden 

för vårt empiriska material. Genom att kategorisera vårt empiriska material var det 

lättare för oss som författare att också urskilja huruvida det material som hade samlats 

in var tillräckligt för att kunna besvara vår frågeställning, eller om vidare intervjuer 

behövde göras. Holme & Solvang (1997:140) menar att ett tillvägagångssätt som 



	   	  
	  

	  

34	  
	  	  
	  

	  

kategoriserar insamlat material, där olika källor som berör samma område eller situation 

sammanställs, skapar ett mer komplett material som kan belysas utifrån olika aspekter. 

Våra tolkningar av vårt empiriska material har skett löpande under vår studie, därför 

menar vi att vår för-förståelse, den teori och empiri som har samlats in och den relation 

vi har haft till undersökningsenheten, har alla bidragit till de tolkningar vi har gjort. 

Detta anser vi överensstämmer med vad Holme & Solvang (1997:98) menar när de 

berättar att forskningsprocessen och resultatet av en studie förekommer i en 

alternerande process mellan teori och empiri, samt forskare och undersökningsenhet. 

Detta samspel menar Holme & Solvang (1997:98) är grunden i de två hermeneutiska 

cirklar, som vi har valt att kombinera till en hermeneutisk spiral som valt att kalla den i 

vår studie. Våra tolkningar byggs upp av en första förståelse som besvarar vårt syfte 

och vår frågeställning, att identifiera varför Lean kan ha svårt att få fäste på lång sikt, 

men vi valde att gå vidare i våra tolkningar för att skapa ett djup i vår studie och kunna 

ge ett teoretiskt bidrag. Detta gjorde vi genom att gå ner ytterligare en loop i den 

hermeneutiska spiralen och återvända till befintlig litteratur för att skapa oss en 

förståelse för varför ledningen uppvisade tendenser till att inte ”släppa på kontrollen”. 

Utifrån vår nya förståelse tolkade vi vårt empiriska material med våra nya insikter, och 

framkom då med aspekter som vi tolkade som bidragande till att ledningen hade svårt 

att ”släppa på kontrollen”. 

2.9 Kvalitetsmått 

Vår uppfattning är att olika människor ser samma situation, föremål eller företeelse på 

olika sätt. Människor har olika ursprung och bakgrund och därför olika referensramar. 

En person skulle beskriva att färgen på dennes tröja är gul medan dennes vän skulle 

säga att tröjan är orange. Vår uppfattning är att det inte finns en absolut rätt bild av en 

företeelse, utan att det kan tänkas finnas flera olika tänkbara förklaringar av ett 

fenomen. Därför har vi svårt att förlika oss med realism, som enligt Bryman & Bell 

(2005:306), förespråkar att det finns en absolut sanning om den sociala verkligheten och 

att det är forskarens arbetsuppgift att upptäcka den. Då vi anser att det finns mer än en 
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absolut möjlig förklaring av den sociala verkligheten har vi svårt att tillämpa validitet- 

och reabilitetskriterier på vår kvalitativa studie. Bryman & Bell (2005:304) menar att då 

mätning inte är av något större intresse för den kvalitativa forskaren så är kriteriet om 

validitet inte aktuellt. Lincoln & Guba (1985), refererad i Bryman & Bell (2005:306), 

föreslår andra kriterier än validitet och reabilitet, som en kvalitativ studie kan värderas 

och bedömas utifrån. Trovärdighet och äkthet är de två grundläggande kriterier som 

Guba & Lincoln (1985), refererad i Bryman & Bell (2005:306), föreslår. Det första 

grundkriteriet, trovärdighet, har enligt Guba & Lincoln (1985), refererad i Bryman & 

Bell (2005:306), fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och bekräfta. Vi ansåg att vi i vår studie kan bemöta kriterierna 

tillförlitlighet, möjligheten att styrka och bekräfta och delvis kriteriet pålitlighet. 

Genom att förhålla oss till de regler och anvisningar som vårt universitet har proponerat, 

gällande genomförande av examensarbete, bemöter vi kriteriet om tillförlitlighet delvis. 

För att komplettera och bemöta kriteriet fullt ut så, vid avslutad studie, tilldelades varje 

respondent och deltagare en kopia av vårt examensarbete. Deltagarna gavs också 

möjligheten att återkomma till oss med eventuella synpunkter och förslag för att 

säkerställa att uppgifterna som presenterades i examensarbetet var korrekta innan 

uppsatsen publicerades i DIVA. Dessa tillvägagångssätt ansåg vi överensstämmer med 

de tillvägagångssätt som Bryman & Bell (2005:307) menar bemöter kriteriet 

tillförlitlighet. 

De val och tillvägagångssätt som presenteras i vårt metodkapitel anser vi skapar en 

pålitlighet för vår studie. Genom att ingående argumentera för de val vi gjort och 

förklara hur våra tillvägagångssätt gällande urval av respondenter, insamlingstekniker 

av teoretiskt och empiriskt material och tolkningar, anser vi att vi har skapat en 

redogörelse över hur vår studie har gått till. Vi är medvetna om att de fältanteckningar 

och transkriberingar som vi gjort inte finns presenterade i sin naturliga form, vilket kan 

ses som bristfälligt med hänsyn till pålitligheten i vårt material. Dock gjorde vi 

bedömningen att en presentation av vårt empiriska material i sin naturliga form hade 

konkurrerat med vårt etiska ställningstagande gällande att deltagarna och 
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respondenterna i vår studie skulle få vara anonyma. Även om namn och tidpunkt inte 

hade presenterats i våra transkriberingar så ansåg vi att respondentens anonymitet 

fortfarande kunde äventyras då ordval och åsikter i en kontext kunde avslöja 

respondentens identitet. Då vårt etiska ställningstagande om anonymitet var något som 

vi värderade högre än att sträva efter att en total redogörelse, valde vi att inte presentera 

vårt empiriska material i dess naturliga form. Vi anser dock att vi till viss del uppfyller 

kriteriet pålitlighet genom de redogörelser som presenteras i vårt metodkapitel och som 

Guba & Lincoln (1985), refererad i Bryman & Bell (2005:307), menar ska redogöras för 

att uppfylla delkriteriet pålitlighet. 

Vår uppfattning är att en kvalitativ studie inte kan genomföras helt objektivt, då 

människor har skapat sig åsikter och förhållningssätt genom uppfostran, utbildning, 

erfarenheter och bakgrund. Vi anser att människor bär med sig en för-förståelse om ett 

fenomen eller företeelse innan denne har varit i kontakt med fenomenet ifråga. 

Exempelvis kan vi berätta utifrån vårt eget perspektiv, att vår föreställning om krig är 

att det är någonting som är fruktansvärt obehagligt, och ingenting som vi vill uppleva. 

Dock har ingen av oss varit närheten av en krigszon, men ändå har vi skapat oss en 

uppfattning och för-förståelse om hur det kan tänkas vara att befinna sig i en krigszon. 

Vi anser att dessa uppfattningar och denna för-förståelse är ingenting man kan undgå, 

men som kan erkännas och utifrån att vara medveten om att man besitter denna för-

förståelse kan närma sig en empirisk verklighet och agera i, något som Bryman & Bell 

(2005:307) benämner god tro. Med god tro menar Bryman & Bell (2005:307f) att 

forskaren ska genomföra sin studie på ett sätt som uppenbart visar att han eller hon inte 

har låtit personliga uppfattningar eller teoretiska inriktningar influera utförandet och 

slutsatserna i studien. Genom att erkänna och besitta en medvetenhet om de 

föreställningar vi har skapat genom utbildning, uppfostran och liknande, har vi under 

vår studie, i den grad det varit möjligt, åsidosatt våra personliga värderingar under 

studien. Guba & Lincoln (1985), refererad i Bryman & Bell (2005:307f), menar att det 

är en granskares roll att bestämma vilken styrka ett resultat har i en studie. Under vår 

studie har vi kontinuerligt varit i kontakt med vår handledare, klasskamrater samt 

examinator som har kunnat studera vårt material och ge oss värdefulla insikter för att 
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öka styrkan i vårt material. Vi ansåg att våra tillvägagångssätt överensstämde med de 

tillvägagångssätt som Bryman & Bell (2005:307f) och Guba & Lincoln (1985), 

refererad i Bryman & Bell (2005:307f), menar uppfyller kriteriet om att styrka och 

bekräfta. 

Det andra grundkriteriet, enligt Guba & Lincoln (1985), refererad i Bryman & Bell 

(2005:306), är äkthet som berör ämnen som är av en mer forskningspolitisk karaktär 

(Bryman & Bell, 2005:308f). Under vår studie har vi valt att närma oss den empiriska 

verkligheten genom att se den från olika aktörers ögon, både genom ledningens och 

medarbetarnas synvinkel. Däremot, för att skapa en än mer komplett och rättvisande 

bild, valde vi också att se avdelningen och dess Lean-arbete utifrån utomstående 

aktörers ögon, men aktörer som fortfarande är insatta i vad Lean-arbetet på avdelningen 

innebär. Genom att presentera olika åsikter och uppfattningar från respondenterna och 

deltagarna i den empiriska verkligheten anser vi att vår studie ger en rättvisande bild 

som överensstämmer med vad Bryman & Bell (2005:309) menar kännetecknar kriteriet. 

Genom att återberätta både medarbetares, ledningens och utomståendes berättelser och 

uppfattningar ger vi respondenterna och deltagarna möjlighet att ta del av övriga 

deltagares upplevelser. Därför anser vi att vi uppfyller kriteriet om pedagogisk 

autencitet då vi anser att vårt tillvägagångssätt överensstämmer med vad Bryman & Bell 

(2005:309) menar är ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppfylla kriteriet. 
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer du som läsare att få ta del av relevant teori som finns till för 

att skapa en förståelse för den empiri som presenteras längre fram. Teorin ligger också 

till grund för att skapa en förståelse för ämnet och den befintliga teori som finns. Detta 

kapitel kommer att beröra bland annat teorier kring konceptet Lean, dess 

grundläggande filosofi samt en förklaring av utvalda Lean-verktyg. 

3.1 Begreppet Lean 

Vår förhoppning är att läsaren genom att ta del av detta avsnitt, förstår innebörden av 

konceptet Lean vilket vi anser är väsentligt för kommande läsning. 

Liker (2009:25) menar att svaret på frågan om vilka verksamheter som använder Lean 

är de som ”tillämpar The Toyota Product System på alla områden i sin verksamhet” 

(Liker, 2009:25). Petersson et al. (2009:13) och Bicheno (2008:6) menar att arbeta med 

Lean innebär att verksamheten har ett förhållningssätt som syftar till att öka 

produktiviteten, och på det viset attrahera både kunder och investerare. Enligt Petersson 

et al. (2009:13) härstammar begreppet Lean från Lean Production. De menar att detta 

har skapat en missuppfattning om att Lean endast används inom tillverkande 

verksamheter. Vidare menar de att ordet ursprungligen kommer från USA, där 

production innebär alla funktioner inom en verksamhet, alltså inte bara 

produktionsenheten. Det innebär därför att alla funktioner inom verksamheten kan 

täckas in under begreppet, och Lean kan därför användas även utanför de traditionella 

tillverkande enheterna. (Petersson et al. 2009:13). Grunden till Lean Production är 

konceptet TPS, the Toyota Product System, vilket, enligt Liker (2009:25), har dominerat 

tillverkningstrenden under tio års tid. The Toyota Product Systems grundare definierar 

det som:” Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då 

kunden ger oss en order till den punkt då vi får in pengarna. Den tiden förkortar vi 

genom att ta bort det som inte tillför något värde. – Ohno 1988”. (Liker, 2009:25). 
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Larsson (2008:15) menar dock att konceptet idag har vuxit sig större än så och återfinns 

inte enbart i tillverkande företag, utan även inom exempelvis sjukvården, banksektorn, 

skolan och omsorgen. Konceptet utanför industrisektorn kallas istället för Lean 

Administration och handlar om att ständigt göra det komplexa enkelt. Lean 

Administration handlar precis som Lean Production om att eliminera spill, men i form 

av administration, dubbelarbete och ojämnhet. (Larsson, 2008:15). 

Petersson et al. (2009:13) menar att om verksamheten arbetar med Lean på ett 

framgångsrikt sätt, så erbjuder konceptet en stärkt lönsamhet och ökad konkurrenskraft. 

Detta genom en ökad produktivitet och flexibilitet inom verksamheten (Petersson et al. 

2009:13). Konceptet Lean verkar inte, enligt Petersson et al. (2009:17), som en 

mirakelmedicin på kort sikt utan det handlar om att se helheten. Det handlar enligt dem 

om ett långsiktigt arbete som går ut på en effektiv resursanvändning, dels genom att 

eliminera slöseri och dels genom att öka medarbetarnas engagemang (Petersson et al. 

2009:17). Petersson et al. (2009:18) menar att om verksamheten ska nå framgång är 

inställningen till Lean-arbetet väsentlig, och det handlar enligt dem om att anta ett 

förhållningssätt där hårt arbete ligger i fokus. Det handlar om att förändra tankesättet 

och arbetssättet för att ge alla anställda bättre förutsättningar för att upptäcka och 

därigenom också reducera det slöseri som kan tänkas finnas. (Petersson et al. 2009:18). 

Lean handlar, enligt Bicheno (2008:6) dock även om värde och inte enbart om att 

reducera slöseri. Att verksamheten jagar slöseri kommer i slutändan, enligt honom, inte 

att ge något konkret för företaget utan kan istället leda till nedgång. När värdet inom 

verksamheten ökar så kommer också kostnaderna att gå ner, enligt Bicheno (2008:6). 

Womack et al. (2003:311) citerar värde som;” a capability provided to a customer at the 

right time at an appropriate process, as defined in each case by the customer”. Vad det 

gäller slöseri inom verksamheten är det viktigt att förebygga och inte enbart eliminera 

menar Bicheno (2007:6). 

En annan väsentlig del inom Lean-arbetet menar Liker (2009:63) är att visualisera vad 

som faktiskt görs. Om det uppenbaras att en verksamhet inte har exempelvis synliga 

scheman, synliga problemlösningsprocesser eller ett standardiserat arbete är risken stor 
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att verksamhetsdriften ligger långt ifrån Lean menar Bicheno (2007:59). Ett visualiserat 

arbete lägger grunden för att inga dolda problem ska uppstå inom verksamheten menar 

Liker (2009:63). 

När ett Lean-arbete implementeras i en verksamhet är det viktigt, menar Bicheno 

(2008:38) att implementeringen sker på rätt sätt för att få ett bra resultat på lång sikt. 

För att lyckas med detta finns det ett antal olika aspekter som verksamheten kan utgå 

ifrån, enligt Bicheno (2008:38). Han menar att det är av stor vikt att det finns ett 

engagemang hos alla inom verksamheten och inte bara från ledningens håll. Då 

förändringar ofta uppfattas som hot hos de anställda så är kommunikationen en stor del 

av att lyckas. För att eliminera oroligheter och osäkerhet menar Bicheno (2008:38) att 

nyckeln är en frekvent och tydlig kommunikation. För att alla inom verksamheten ska 

känna ägarskap för den nya processen menar han även att samarbete är en viktig del. 

Har medarbetarna inget samarbete är det lätt att återgå till det gamla arbetssättet som 

känns bekvämt. (Bicheno, 2008:38).  Enligt Bicheno (2008:38) är den sista aspekten 

som måste vara med för att lyckas att arbetet måste vara konsekvent. Det är viktigt att 

ledningen får medarbetarna att förstå att det nya arbetssättet inte bara är en tillfällig 

trend utan att det faktiskt kommer vara ett långsiktigt arbetssätt, menar Bicheno 

(2008:38). 

Ett begrepp som kopplas ihop med Lean är Kaizen, och vi ansåg därför att det var 

relevant att beröra detta i vårt teorikapitel. Vi väljer därför att presentera begreppet 

Kaizen nu, och senare även dess grundläggande filosofi.  Kaizen är, precis som Lean, 

ett alltomspännande arbetssätt som ska förbättra och utveckla organisationen, menar 

Meland & Meland (2006:10). Kaizen betyder direktöversatt från japanska - till det 

bättre (Larsson 2008:20; Petersson et al. 2009:99; Bicheno, 2007:145, Imai, 1997:1). 

Det är ett japanskt ord som innebär att verksamheten bör sträva efter ständiga 

förbättringar vilket är ett centralt arbetssätt inom Lean, både inom tillverkande företag 

men även inom serviceföretag (Petersson et al. 2009:99; Bicheno, 2007:145). Inom 

Kaizen menar Bicheno (2008:109) att alla medarbetarna ses som kunskaparbetare och 

det handlar om innovation uppifrån och ned. Vidare menar han dock att det handlar allra 
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mest om den outtalade kunskapen som finns och vikten av att ta tillvara på all kunskap. 

Kaizen består av olika delar, det är dels en filosofi och dels verktyg precis som Lean 

(Bicheno, 2008:109). 

 

Det Japanska ordet Kai betyder förändring och ordet Zen betyder ständig (KAIZEN963, 

2010). Enligt Imai, som är grundaren till begreppet, så är ständiga förbättringar inte en 

tillräckligt bra översättning eftersom att ständiga förbättringar inte talar om det 

åtagandet som alla måste ta och den disciplin som krävs. Han väljer att översätta Kaizen 

genom tre olika begrepp” Kaizen should be; everyday improvements, everybody 

improvements and everywhere improvements”. (KAIZEN963, 2010: 1,33). Att ha 

vardagliga förbättringar är en utmaning och det krävs stor disciplin för att klara av 

uppgiften, menar Imai. Att det ska beröra alla innebär att alla måste vara delaktiga och 

inte bara ledningen som många kanske kan tro. Imai menar att det ska börja från 

ledningen som har den viktigaste rollen när det kommer till att implementera 

förbättringar. Deras uppgift är då att se till att arbetet med förbättringar går neråt i ledet. 

Att Kaizen ska finnas överallt innebär att det kan finnas i alla typer av företag, menar 

Imai. Imai menar att många tror att det är i producerande företag, men det kan finnas i 

alla typer av företag, till exempel på kontor där nya processer ska tas fram, eller i mötet 

mellan försäljare och kund. Överallt kan Kaizen vara närvarande. Imai menar att den 

rätta översättningen är everyday improvement, everybody improvement and everywhere 

improvements (KAIZEN963, 2010). 

3.2 Ledningsprinciper inom Lean 

Att ha med ett kortare stycke kring de ledningsprinciper som finns inom Lean ansåg vi 

var relevant då det ger en djupare förståelse för begreppet. I boken Lean Thinking, 

skriven av Womack et al. (1996) beskriver de fem principer som enligt dem 

kännetecknar vad Lean är. Dessa principer är: 

o Att ur ett kundperspektiv se till tjänstens eller produktens värde, och därigenom 

definiera vad det är kunden vill få ut. 
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o Att genom att skilja mellan värdehöjande och icke-värdehöjande aktivitetet 

identifiera värdeflödet ur ett kundperspektiv. 

o Genom att avlägsna slöseri och förhindrande aktiviteter, såsom exempelvis 

flaskhalsar, väntetider, eller lager skapa ett maximalt flöde. 

o Sträva efter ett dragande system, vilket innebär att det är kundens behov och 

efterfrågan som styr produktionen. 

o Att verksamheten ska sträva efter perfektion vilket innebär att inget slöseri ska 

finnas och att inga fel ska uppstå. 

I Innovationsrådets (2012:16) rapport Lean och systemsyn i stat och kommun framhålls 

att principerna som Womack et al. (1996) tagit fram är en teknisk beskrivning av vad 

Lean är och alltså inte berör de mjuka faktorerna, såsom ledningsfilosofin eller respekt 

för medarbetarna. Innovationsrådet (2012:16) menar att dessa mjuka faktorer inte har 

någon framträdande roll, och att detta kan förklaras som en anledning till varför Lean i 

många fall är liktydigt med de metoder och verktyg som finns för att minimera slöseri. 

Det finns dock andra principer som beskrivs i boken The Toyota Way (2001) skriven av 

Liker. Innovationsrådet (2012:16) menar att dessa principer har en mer tydlig 

återspegling mot de mjuka faktorerna. Principerna som Liker beskriver i The Toyota 

Way (2001) är följande: 

o Verksamheten ska ha ett långsiktigt tänkande, vilket innebär att alla beslut som 

tas ska vara baserade på lång sikt. Detta oavsett om det sker på bekostnad av 

kortsiktiga mål. 

o Verksamheterna ska ha en förståelse för att rätt process ger rätt resultat. Denna 

princip handlar om att ha ständiga processflöden som snabbt synliggör de 

problem som kan tänkas finnas. Det innebär även att verksamheten ska låta 

efterfrågan styra produktionen, att arbetsbelastningen ska jämnas ut, att 

visualisera arbetet så inga dolda problem finns och att finna ett standardiserat 

arbetssätt som underlättar att arbetet görs rätt från början. 
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o Att verksamheten ska utveckla personal och samarbetspartners för att genom det 

skapa ett värde till organisationen. Det handlar om att ha bra ledare som 

verkligen förstår den bakomliggande filosofin och som på ett bra sätt kan lära ut 

denna till medarbetarna. Genom att lära ut den är tanken att skapa enastående 

grupper som i sin tur genomför arbetet baserat på en filosofi, det handlar även 

om att respektera de medarbetare och andra leverantörer som ansluter sig till 

verksamheten och att hjälpa varandra. 

o Att skapa en lärande verksamhet, detta genom att söka efter grundorsaken till 

problemet. Denna princip handlar om att bli en lärande verksamhet genom att 

ständigt utmana och reflektera över det arbete som görs. Det handlar även om att 

beslut skall tas noggrant och vara väl genomtänkta innan de verkställs, men dock 

verkställas fort när beslutet väl är taget. 

3.3 En grundläggande filosofi 

Att beskriva Lean-filosofin ansåg vi var av relevans för studien då det är en väsentlig 

del inom Lean-arbetet. Vi valde att dela upp Lean-filosofin och Kaizen-filosofin då de 

skiljer sig åt något. I och med att koncepten Lean och Kaizen är så pass lika så ansåg vi 

ändå att båda filosofierna var relevanta för studien. 

Inledningsvis presenterar vi kort vad en filosofi är för något för att läsaren ska förstå 

vad som menas med begreppet filosofi innan Lean och Kaizen förknippas med 

begreppet. Enligt Nationalencyklopedin (2014b) så används termen filosofi, i vanligt 

språkbruk, som ett samlingsbegrepp för grundläggande principer för någonting, som 

kan vara vad som helst. Det ska tilläggas att denna betydelse är något förenklad. Vidare 

beskrivet av Nationalencyklopedin (2014b) så förknippas begreppet filosofi sedan lång 

tid tillbaka med ett sätt att leva som utmärks av en strävan efter insikt och harmoni. 

3.3.1 Lean-filosofin 

Mora (1999:2), refererad i Bhasin & Burcher (2005:56), menar att det endast är tio 

procent eller mindre som lyckas att implementera Lean och andra förändringskoncept 
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på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt så menar Sohal & Eggleston (1994:8) att det enbart 

är cirka tio procent av alla företag som infört Lean som har den bakomliggande filosofin 

som grund. Lean måste ses som en långsiktig filosofi enligt Bateman (2002), refererad i 

Bhasini & Burcher (2005:61). Lean beskrivs i många fall utifrån de verktyg och 

metoder som finns, men en annan del inom Lean är filosofin menar Radnor & Walley 

(2008:14).  Vissa verksamheter menar att de implementerat konceptet Lean när de 

endast infört några av verktygen som finns (Chase, 1999:2, refererad i Bhasin & 

Burcher, 2005:64). Elliott (2001), refererad i Bhasin och Burcher (2005:64), menar 

dock att Lean måste ses som ett förhållningssätt som styr hur medarbetarna ser på 

verksamheten och dess processer för att bli framgångsrikt. Larsson (2008:19) menar att 

begreppet är så mycket kraftfullare än att enbart betrakta kundens behov, det handlar 

om att gå på djupet och försöka förstå denne och dess behov. Han menar att Lean är en 

filosofi som handlar om att sätta kunden och dennes behov i centrum och att hela tiden 

sträva efter att göra det på ett resurseffektivt sätt genom att ständigt ta hjälp av andra 

medarbetares inneboende kraft och kreativa förmåga att arbeta på ett systematiskt vis 

med ständiga förbättringar (Larsson, 2008:19). Turfa (2003:3), refererad i Bhasin och 

Burcher (2005:64), menar att syftet med att införa koncept såsom Lean är att det ska bli 

en del av hela verksamheten, det är en process som aldrig bör sluta. 

Enligt Radnor & Walley (2008:14) bör alla inom verksamheten bli utbildade i vad 

Lean-filosofin innebär, såväl som planering, design, implementering och utvärdering av 

de förändringar som görs. Lean är ett koncept som enligt dem fungerar på bästa sätt om 

det styrs utifrån ett medarbetarperspektiv, och vanligtvis sker detta i olika grupper och 

inte enbart av chefen för avdelningen. För att Lean ska lyckas är en bakomliggande 

filosofi av stor vikt, men det bör även finnas med visuella verktyg menar Radnor & 

Walley (2008:14). Enligt Radnor & Walley (2008:14) så kan Lean generera goda 

resultat och förändringar i medarbetarbetarnas förhållningssätt om det genomsyrar hela 

organisationen och införs på ett omsorgsfullt sätt. 

Om en verksamhet inför Lean för att uppnå nästa kvartals resultat, för att åstadkomma 

nedskärningar i verksamheten eller för att införa ett nytt kortsiktigt projekt, så menar 
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Larsson (2008:19) att detta är felaktigt. Lean enligt honom handlar om att: ”jobba 

smartare och om att bestämma sig för ett systematisk och väl genomtänkt sätt att driva 

sin verksamhet på och sedan tillämpa det” (Larsson, 2008:19). 

3.3.2 Kaizen-filosofin  

Inom arbetet med Kaizen är det kundens behov som står i fokus, och kvalité börjar med 

kunden menar Bicheno (2008:109). Han menar dock att detta kan vara svårt eftersom att 

kundens behov och attityd är i ständig förändring och därför krävs det också ständiga 

förbättringar från verksamhetens håll, vilket Kaizen handlar om. Det är viktigt att se att 

alla medarbetarna har en roll i detta förbättringsarbete, från de som arbetar på golvet 

och upp till högsta ledningen menar Bicheno (2008:109). 

Det finns enligt Imai (1997:30) vissa vägledande principer för att lyckas. Dessa är 

exempelvis att regler måste ifrågasättas, vilket innebär att de arbetsregler som finns 

måste utmanas. Det är viktigt att en verksamhet har vissa standarder men regler måste 

också förnyas och anpassas till nya miljöer. En annan aspekt menar han är att det måste 

finnas en utveckling av kreativitet och påhittighet. En viktig arbetsuppgift som 

ledningen har är att prioritera innovation och att öka motivationen hos medarbetarna, 

menar Imai (1997:30). Att lösa problemet från grunden är också en viktig princip menar 

Imai (1997:30). När problem uppstår bör dessa inte lösas tillfälligt utan verksamheten 

måste identifiera grundorsaken och lösa problemet grundligt.  (Imai, 1997:30). 

Det finns några vägledande principer men sedan finns det också egenskaper som måste 

finnas med för att arbetet med Kaizen ska fungera, menar Bicheno (2008:109). 

Exempelvis så måste arbetet vara kontinuerligt. För att resan mot en god kvalité och  

effektiviteten ska vara så hög som möjligt, så ska inte arbetet med Kaizen vara tillfälligt 

eller ses som en engångsföreteelse, utan det måste ske kontinuerligt menar han. En 

annan aspekt som är av stor vikt enligt Bicheno (2008:109) för att arbetet ska fungera är 

att arbetet måste vara deltagande. Med det menas att alla inom verksamheten måste 

vara med och vara engagerade i arbetet Om alla är deltagande menar han att det 

kommer att leda till att arbetskraften tillsammans skapar en intelligens, och att det 
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skapas en psykologisk balans mellan arbete och fritid för medarbetarna. Att utnyttja den 

outtalade kunskapen hos de anställda är också ett måste, menar Bicheno (2008:109). 

Det är viktigt att få upp alla kunskap till ytan för att kunna utnyttja den på bästa sätt 

menar Bicheno (2008:109). 

3.4 Verktyg inom Lean 

Lean är inte enbart en filosofi, utan består även av en rad verktyg. Uppbyggnaden av 

Lean, dess verktyg och struktur, beskrivs ofta i teorin med hjälp av så kallade TPS-hus. 

De TPS-hus som vi har stött på under vår litteraturinsamling har berört Lean inom 

tillverkningsindustrin, och alltså inte inom den offentliga sektorn. De begrepp som 

tagits upp under dessa TPS-hus är exempelvis Just-in-time, Jidoka och Heijunka (Liker, 

2009:55). Detta är begrepp som vi valde att inte beröra då vi ansåg att det inte var av 

relevans för vår studie. Vi valde istället ut verktyg som vi ansåg var av relevans för 

studien och som kan kopplas ihop med Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Vi ville 

med denna genomgång ge läsaren en förståelse för verktygen inom Lean och därmed en 

ökad förståelse när verktygen berörs i vårt empirikapitel. 

Ett utbrett problem när det kommer till användandet av Lean, menar Petersson et al. 

(2009:8) är att många företag idag använder Lean på ett alltför tekniskt sätt och 

framförallt ser till de olika metoder och verktyg som Lean erbjuder. Det leder enligt 

dem till att många företag som använder sig av dessa olika verktyg saknar den 

grundläggande förståelsen för vad Lean faktiskt är, och saknar därför förståelsen för 

själva begreppet. Vad som är risken med det är att det långsiktiga och hållbara arbetet 

uteblir och resultatet blir misslyckat. (Petersson et al. 2009:8). Det viktiga är istället att 

arbetssättet genomsyrar hela organisationskulturen för att få ett så bra resultat som 

möjligt på lång sikt (Liker, 2009:25). Bicheno (2007:6) menar att Lean inte är en 

verktygslåda som verksamheter kan plocka fritt ifrån. Dock kan vissa verktyg utgöra 

punktinsatser och ge resultat på kort sikt. Det viktiga är dock att ha en vision vart 

verksamheten vill komma, och sedan använda de nödvändiga verktygen. (Bicheno, 

2007:6). 



	   	  
	  

	  

47	  
	  	  
	  

	  

3.4.1 Värdeflödesanalys 

Ett vanligt verktyg hos verksamheter som arbetar med Lean är värdeflödesanalyser. I 

Lean-arbetet där ständiga förbättringar är i fokus används värdeflödesanalyser för att 

kartlägga dessa. Det här verktyget används som hjälpmedel för att kartlägga det 

nuvarande tillståndet, det framtida tillståndet, och utifrån det ta fram en handlingsplan 

som kan hjälpa till att uppnå det önskade tillståndet. (Petersson et al. 2009:178, Blücher 

et al. 2007:25). En värdeflödesanalys kan göras på två olika nivåer i en verksamhet, 

antingen på flödesnivå vilket då är det interna flödet från dörr till dörr, eller på 

leveranskedjenivå, det vill säga leverantör – fabrik – kund. (Petersson et al. 2009:178). 

Enligt Petersson et al. (2009:185) finns dock de som är kritiska när det gäller 

värdeflödesanalyser då de anser att det finns för stort utrymme för tolkning. De menar 

bland annat att en kartläggning av nulägen kan leda till förbättringar, men att dessa 

förbättringar inte nödvändigtvis behöver vara mätbara. De menar att en värdekarta kan 

kartlägga ett problem men att dessa sedan inte löser sig själva, utan det är de aktiviteter 

som faktiskt utförs som är avgörande för om verksamheten ska lyckas eller inte. En 

annan aspekt menar Petersson et al. (2009:185) är att värdekartor kan tendera att bli 

alltför detaljerade, och det blir då ett väldigt tidskrävande arbete. Det kan i vissa fall 

vara bättre att tänka ”bättre ungefär rätt än exakt fel” (Petersson et al. 2009:185). När 

värdeflödesanalyser används på ett korrekt sätt menar Petersson et al. (2009:185) att det 

är ett bra verktyg, men används det fel kan det bli väldigt kontraproduktivt. De menar 

att det finns en risk att det felaktiga arbetssättet som kan finnas inom verksamheten 

förstärks vid framtagandet av det framtida tillståndet verksamheten vill uppnå. För att 

eliminera detta är det viktigt att alla inom företaget har goda kunskaper om Lean, menar 

Petersson et al. (2009:185). 

3.4.1.1 Nulägesanalys  

Det första steget när det görs en värdeflödesanalys är att kartlägga hur verksamheten ser 

ut i dagsläget, menar Petersson et al. (2009:179). Om det startas en analys utan att 

medarbetarna har en riktig och sanningsenlig bild av verksamheten, så kommer 
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resultatet av analysen att bli fel i slutändan. Denna del av analysen utförs av en grupp 

som tillsammans har kunskapen om hela värdeflödet. (Petersson et al. 2009:179).  Liker 

(2009:329) menar att vad som vanligtvis görs när en verksamhet analyserar nuläget är 

att de följer en produkt genom en process. Det blir då möjligt att möjliggöra var 

eventuella fel kan uppstå, och vad som görs på ett bra sätt menar Liker (2009:329). 

Petersson et al. (2009:179) menar att det inte alltid är så att produkten är så fysiskt 

påtaglig så att den kan följas på det sättet, och en värdeflödesanalys kan då verka svår 

att använda. För att lyckas att göra en bra flödesanalys av denna typ av produkter, så är 

en god kännedom om företaget viktig och det måste finnas en god förståelse för 

flödesbegreppens innebörd, menar Petersson et al. (2009:179). Det är viktigt att ta reda 

på antalet transaktioner per period och även se vilka olika produkter som flödar genom 

processen. Vid varje processteg samlas kvalitéter som kan vara relevanta. Det kan röra 

sig om bland annat antal operatörer, tillgänglighet och processtid. (Petersson et al. 

2009:180; Liker, 2009:330). När gruppen för processkartläggningen har samlat ihop den 

information som finns tillgänglig så skrivs informationen in under respektive process på 

kartan, som sedan kommer att kompletteras med information om kund och leverantör. 

Under varje process i kartan skrivs tiden in som det tar att tillverka en detalj i processen, 

vilket kallas för den värdehöjande tiden. (Petersson et al. 2009:180). Den värdehöjande 

tiden är den omvandling till tjänst som kunden sedan betalar för. Det kan vara 

exempelvis omvandling av information eller omvandling av kunden. (Liker, 2009:328). 

Under varje lager antecknas den tid lagret beräknas räcka med hänsyn till kundens 

behov. Summan av alla lagertider och processtider ger sedan en ledtid för verksamheten 

som sedan ställs mot den värdeskapande tiden. När allt sedan är antecknat på kartan 

kompletteras den med fakta om hur beställningarna sker från kund till leverantör. Det 

skrivs även till hur styrningen av de olika processerna sker. (Petersson et al. 2009:180). 

Vad som är viktigt med värdeflödesanalyser är att de inte bara analyserar en produkt 

eller ett materialflöde, utan de analyserar även ett informationsflöde. För att resultatet 

ska bli så bra och rättvisande som möjligt är det därför av stor vikt att veta hur 
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produktionen beordras, samt att veta hur informationsutbytet transporteras genom 

verksamheten. (Petersson et al. 2009:18; Liker, 2009:330). 

3.4.1.2 Framtida tillstånd 

Att få in förbättringsförslag från deltagarna är en viktig del innan arbetet går vidare med 

att försöka förändra den nuvarande processen. Det är viktigt att skapa en framtidskarta 

av var verksamheten vill komma för att kunna se att förbättringsarbetet faktiskt kan 

hjälpa till att få verksamheten åt önskat håll. Ett bra sätt att få igång en så kallad 

brainstorming bland deltagarna kan vara att ta hjälp av post-it-lappar där förslag som 

skrivits ned sammanställs och sätts upp på kartan över nuläget. Vad som sedan görs är 

en utvärdering av de olika idéerna som kommit upp. Det sker en utvärdering av vad de 

olika idéerna kan ha för påverkan och hur de kan hjälpa företaget mot det önskade 

framtida tillståndet. (Petersson et al. 2009:181; Liker, 2009:330). 

 

En annan modell som kan användas när det handlar om icke-tillverkande verksamheter 

är så kallade simbanor. Detta är ett sätt att presentera resultatet av en värdeflödesanalys. 

(Petersson et al. 2009:182). En fördel med denna metod, enligt Petersson et al. 

(2009:182) är att övergången mellan olika avdelningar tydliggörs. Arbetet börjar med 

att identifiera de berörda avdelningarna i det aktuella flödet. De aktiviteter som 

identifierats sätts in i tidsordning i respektive simbana, och till varje aktivitet skrivs 

sedan fakta och dokumentation som anses relevant. Detta är ett bra sätt att visualisera 

arbetet och det visar tydligt hur arbetet är fördelat och utfört menar Petersson et al. 

(2009:182). När gruppen tagit fram vilka idéer som är relevanta för det aktuella 

framtidsprojektet så skissas en karta fram över framtida flöden och processer. Här 

inkluderas också Lean-principerna i arbetet. (Petersson et al. 2009:182). Vad som är 

viktigt enligt Liker (2009:330) i detta skede är att deltagarna utmanas att skapa en 

framtidsvision där slöseri elimineras och som optimerar flödet genom hela processen. 

Det viktigaste när en grupp tar fram framtidskartor menar Liker (2009:330) är att de 

skapar ett enstycksflöde, vilket innebär att gruppen ser till att informationen förs vidare 

i verksamheten på ett så smidigt och jämt sätt som möjligt. Liker (2009:330) menar att 



	   	  
	  

	  

50	  
	  	  
	  

	  

det även är av stor vikt att verksamheten standardiserar arbetssätten, använder visuella 

styrmedel och balanserar arbetsbelastningen. När kartan över framtida processer är 

skissad så får man ställa den mot den nuvarande kartan och beräkna besparingarna som 

kommer att ske. (Liker, 2009:330f). 

3.4.2 PDCA-modellen 

Den kanske mest använda förbättringscykeln enligt Bicheno (2008:126) kallas för 

PDCA, vilket står för Plan, Do, Check och Act. Det är den kanske mest använda, men 

dock den minst förstådda cykeln, då det i många fall enbart ses till Do och de andra tre 

aspekterna glöms bort, menar Bicheno (2008:126). Han menar att om modellen däremot 

används på rätt sätt kan det vara ett mirakel för förbättringsarbetet. Modellen ses som 

grunden i The Toyota Product System (Bicheno, 2008:126). Det är viktigt att PDCA-

modellen används som en kontinuerlig cykel menar Bicheno (2008:126). Att en 

verksamhet väljer att testa förbättringsåtgärderna först beror på att resultatet kanske inte 

blir som väntat, det är då mer effektivt och mindre riskfyllt att testa dem i mindre skala 

innan det genomförs i stor skala, menar Langley et al. (2009). När en verksamhet testar 

nya idéer bör detta göras på personer som tror på att det kommer att fungera, det ska 

testas i liten skala och det ska bara göras när idén känns helt klar och personalen känner 

sig säker med den, menar Langley et al. (2009). 

o Plan handlar enligt Bicheno (2008:126) och Langley et al. (2009) om att 

planera vad som ska göras, men inte enbart det. Det handlar även om 

kommunikation och om nedbrytning av mål (Bicheno, 2008: 126; Langley et 

al., 2009). Vad som görs i detta steg är bland annat att definiera kundbehoven, 

söka grundorsaken till förändringen, bestämma planen och att utbilda vid 

behov. Det är enligt Bicheno (2008:126) viktigt att börja med kunden och 

skapa en förståelse för dess behov. Imai (1997:5) menar att det är viktigt att 

identifiera vilka mål som finns och se till hur dessa ska uppnås. Det är även 

viktigt att försöka upptäcka de begränsningar som kan tänkas uppstå i förtid, 

enligt Bicheno (2008: 126). 
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o Do handlar om att implementera förbättringen, menar Langley et al. (2009) och 

Imai (1997:5). Detta steg kommer att förenklas om planen genomfördes på ett 

bra och väl utfört sätt (Bicheno 2008:126). Implementeringen av förbättringen 

sker ofta under en testfas menar Bicheno (2008: 126). 

o Check handlar om att lära och att reflektera enligt Imai (1997:5). Bicheno 

(2008:126) menar att det kan ställas frågor såsom, uppnåddes målen? Gick det 

som vi hade planerat? Vad har vi lärt oss av detta? Vad som bör framkomma i 

detta steg är om förbättringsåtgärden har gett det önskade resultatet eller inte. 

Grundorsakerna bör identifieras även om det inte finns några självklara 

problem. (Bicheno, 2008: 126). 

o Act innebär att identifiera ytterligare förbättringar som kan göras menar 

Langley et al. (2009) och Imai (1997:5). Bicheno (2008:126) menar att om idén 

fungerade som planerat så kan verksamheten standardisera denna förändring, 

men oftast behövs vissa justeringar. Det är enligt Bicheno (2008:126) viktigt 

att identifiera alla framtida förbättringar som kan tänkas behöva göras för att på 

så vis förbereda inför nästa PDCA-cykel. 

3.5 Baksidor med Lean 

Det är många författare som skriver om fördelarna med Lean och det kan ibland 

beskrivas som arbetssättet som kan bota alla problem inom en verksamhet. Vi vill dock 

vara opartiska vad det gäller om Lean är bra eller inte och har därför valt att ta upp även 

de negativa aspekter som framkommit om Lean. Petersson et al. (2009:174) menar att 

det finns både för- och nackdelar med konceptet. När en verksamhet arbetar med Lean 

så finns det framförallt två riskzoner menar Petersson et al. (2009:174). Den ena 

riskzonen är att verksamheten utmanas för mycket och att effektiviseringsvinster tas om 

hand på fel sätt. Det bör enligt Petersson et al. (2009:174) klargöras att konceptet Lean 

kan förklaras genom att vara ett resurseffektivt arbetssätt snarare än ett resurssnålt. Det 

kan förklaras med att en verksamhet fungerar på ett bra sätt med rätt resurser och inte 

med så få resurser som möjligt. Om en verksamhet drar ner på resurserna och bantar ner 
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verksamheten för snävt, kommer det att ge ett dåligt resultat och det är inte säkert att 

verksamheten klarar av utmaningen. Det kan då leda till att både kunderna och 

personalen blir utsatta negativt och det är inte syftet med Lean, menar Petersson et al. 

(2009:174). Den andra riskzonen som Petersson (2009:174) tar upp, handlar om att 

vinsterna kan tas på fel sätt, exempelvis via personalreducering. Petersson(2009:174) 

menar att om cheferna börjar göra sig av med personal för att verksamheten går bättre, 

kommer det att ta bort all motivation hos medarbetarna att jobba med Lean. Om 

personalen straffas för att verksamheten går bättre så går vinsten till något felaktigt. De 

menar att vinster istället bör användas till exempelvis förbättringsarbete inom 

verksamheten eller utökat kundantal då de frigjorda resurserna kan vara en möjlighet till 

att producera mer eller ha en bättre service. (Petersson et al. 2009:174). 

Radnor & Boaden (2008:6) beskriver även de att ett Lean-arbete kan ha baksidor, och 

en av dessa baksidor är att Lean kan ha en negativ påverkan på individerna. De menar 

att Lean-konceptet kan ses som ett system som sätter hög press på individerna och som 

därmed intensifierar arbetet (Radnor & Boaden, 2008:6). I artikeln” Lean and mean in 

the civil service: the case of processing in HMRC”, skriven av Carter et al. (2011) 

beskrivs en rad negativa aspekter som har påvisats under deras studie gällande Lean-

arbetet inom myndigheten för tull- och skatteärenden i Storbritannien. Ett av problemen 

med Lean menar Carter et al. (2011:118) är om Lean-arbetet är för målinriktat. De 

menar att fokus  endast blir på en liten del av verksamheten och att helheten missas. 

Fyra femtedelar av de intervjuade som deltog i undersökningen gjord av Carter et al. 

(2011:118), menar att de upplever att arbetet blivit felprioriterat sedan Lean infördes i 

verksamheten. De intervjuade upplever att pressen att leva upp till de uppsatta målen är 

för stor, och att detta har gett negativa konsekvenser till det vardagliga arbetet (Carter et 

al. 2011:118). 

Ett annat problem som framkom under Carter et al.’s (2011:119) studie var att endast 25 

procent av de anställda uppgav att de hade en effektiv ledare. De andra 75 procent 

uppgav att deras ledare var ineffektiva vad det gällde att hålla en hög kvalité och 

service. Det framkom även i studien att mellancheferna var skeptiska till Lean och dess 
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fördelar. Det framkom att de istället kände en viss frustration över att deras arbete blivit 

förändrat och att både servicen och kvalitén på jobbet blivit sämre. En av 

mellancheferna uttryckte det som att eftersläpningar i arbetet blivit större, att 

personalmoralen blivit lägre och att servicen mot kunderna sjunkit markant sedan 

införandet av Lean. Tre fjärdedelar av de mellanchefer som intervjuades uppgav att de 

trodde att Lean skulle göra deras jobb intressantare vilket det inte blivit. (Carter et al. 

2011:119). 

Enligt Radnor et al. (2007:6) så är en av de grundläggande principerna inom Lean att 

arbetet ska vara medarbetarstyrt. Detta är, enligt dem, ett kritiskt moment när det 

kommer till att implementera Lean, men det är av stor vikt för att bibehålla ständiga 

förbättringar inom verksamheten. Det handlar om att skapa en kultur där ständiga 

förbättringar är en del och att medarbetarna ska vara med och påverka för att de ska 

acceptera vad som sker och därmed utveckla en känsla av gemenskap, menar Radnor et 

al. (2007:6). I studien som gjorts av Carter et al. (2011:118) så uppgav hela 80 procent 

att de kände att arbetet var medarbetarstyrt innan Lean implementerades. När Lean 

implementerades sjönk denna siffra ner till 11 procent. Detta på grund av att cheferna 

inte tar åt sig de förslag som kommer fram uppgav medarbetarna, och därmed 

genomförs inga förslag som medarbetarna tagit fram, vilket är ett problem (Carter et al., 

2011:118). 

När det handlar om Lean i offentlig verksamhet framkom det i studien av Carter et al. 

(2011:116) att det är väldigt vanligt att verksamheter börjar arbeta med Lean alldeles för 

fort, och tror att Lean är ett koncept som alltid leder till framgång. Carter et al. 

(2011:116) presenterar i sin studie att verksamheter inom offentlig verksamhet som 

inför Lean ofta saknar en förståelse för konceptet och dess underliggande principer, och 

istället enbart använder sig av de verktyg som finns. Istället för att införa en filosofi så 

hade studieobjektet, enligt Carter et al. (2011:116) en väldigt positiv inställning till de 

verktyg som finns och satte en stor tilltro till dessa. Detta ledde till att Lean inte fick det 

genomslag som önskades och implementeringen av Lean blev på sikt istället misslyckad 

anser Carter et al. (2011:116). 
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Carter et al. (2009), refererad i Carter et al. (2011:121), (båda studierna är baserade på 

samma empiriska material) presenterar även andra problem som uppstått hos 

studieobjektet. Det var att sjukdom och dålig hälsa ökade hos personalen och därmed 

också frånvaron, förändrade arbetstimmar och att moralen hos personalen minskade. En 

respondent i studien förklarade att arbetsklimatet förändrades och att lusten att arbeta på 

den specifika arbetsplatsen inte längre fanns, genom att uttrycka sig på följande sätt; 

”Lean has ripped the soul out of this job and its workforce… all that matter is stats.” 

(Carter et al. 2011:120). 

3.6 Sammanfattning av teorikapitlet 

Vi ansåg att det var av vikt att ha med ett sammanfattande avsnitt då det ger läsaren 

möjlighet att snabbt överblicka de delar som är av extra vikt i vårt teoretiska kapitel. Vi 

ansåg även att läsaren, i och med ett sammanfattande avsnitt, ges möjlighet att kunna 

återgå till denna sammanfattning även under läsning av övriga kapitel. 

Petersson et al. (2009:13) och Bicheno (2008:6) menar att Lean innebär att 

verksamheten har ett förhållningssätt som syftar till att öka produktiviteten och på det 

viset attrahera både kunder och investerare. Ordet Lean härstammar från Lean 

Production (Petersson et al. 2009:13). Grunden till Lean Production är konceptet TPS, 

the Toyota Product System, vilket, enligt Liker (2009:25), har dominerat 

tillverkningstrenden under tio års tid. Dock har konceptet idag vuxit sig större än så och 

återfinns inte enbart i tillverkande företag, utan även inom exempelvis sjukvården, 

banksektorn, skolan och omsorgen, menar Larsson (2008:15). Konceptet utanför 

industrisektorn kallas bland annat för Lean Administration och handlar då om att 

ständigt göra det komplexa enkelt. Lean Administration handlar precis som Lean 

Production om att eliminera spill fast i form av administration, dubbelarbete och 

ojämnhet. (Larsson, 2008:15). 

Konceptet Lean verkar inte, enligt Petersson et al. (2009:17), som en mirakelmedicin på 

kort sikt utan det handlar om att se helheten. Det handlar enligt dem om ett långsiktigt 

arbete som går ut på en effektiv resursanvändning, dels genom att eliminera slöseri och 
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dels genom att öka medarbetarnas engagemang (Petersson et al. 2009:17). Om 

verksamheten ska nå framgång är inställningen till Lean-arbetet väsentlig och det 

handlar enligt dem om att anta ett förhållningssätt där hårt arbete ligger i fokus. Det 

handlar om att förändra tankesättet och arbetssättet för att ge alla anställda bättre 

förutsättningar för att upptäcka, och därigenom också reducera det slöseri som kan 

tänkas finnas. (Petersson et al. 2009:18). Ett begrepp som kopplas ihop med Lean är 

Kaizen, som precis som Lean är ett alltomspännande arbetssätt som ska förbättra och 

utveckla organisationen, menar Meland & Meland (2006:10). Kaizen betyder 

direktöversatt från japanska - till det bättre (Larsson 2008:20). 

Lean beskrivs i många fall utifrån de verktyg och metoder som finns, men en annan del 

inom Lean är filosofin (Radnor & Walley, 2008:14). Elliott (2001), refererad i Bhasin 

och Burcher (2005:64), menar att Lean måste ses som ett förhållningssätt som styr hur 

medarbetarna ser på verksamheten och dess processer  för att bli framgångsrikt. Larsson 

(2008:19) menar att Lean är en filosofi som handlar om att sätta kunden och dennes 

behov i centrum och att hela tiden sträva efter att göra det på ett resurseffektivt sätt 

genom att ständigt ta hjälp av andra medarbetares inneboende kraft och kreativa 

förmåga att arbeta på ett systematiskt vis med ständiga förbättringar. 

Lean är inte enbart en filosofi utan består även av en rad verktyg. Ett utbrett problem 

när det kommer till användandet av Lean, menar Petersson et al. (2009:8) är att många 

företag idag använder Lean på ett alltför tekniskt sätt och framförallt ser till de olika 

metoder och verktyg som Lean erbjuder. Att arbeta med fokus på verktygen har lett till 

att Lean idag har blivit ett lättvindigt koncept att arbeta med, menar Liker (2009:25). 

Det är många författare som skriver om fördelarna med Lean och det kan ibland 

beskrivas som arbetssättet som kan bota alla problem inom en verksamhet, dock finns 

det även baksidor med konceptet menar Petersson et al. (2009:174). De menar att det 

finns två riskzoner med Lean. Den ena riskzonen är att verksamheten utmanas för 

mycket och att effektiviseringsvinster tas om hand på fel sätt. Den andra riskzonen 

handlar om att vinsterna kan tas på fel sätt, exempelvis via personalreducering. 

(Petersson et al. 2009:174). Radnor & Boaden (2008:6) beskriver även de att ett Lean-
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arbete kan ha baksidor, och en av dessa baksidor är att Lean kan ha en negativ påverkan 

på individerna. De menar att Lean-konceptet kan ses som ett system som sätter hög 

press på individerna och som därmed intensifierar arbetet (Radnor & Boaden, 2008:6). 

När det handlar om Lean i offentlig verksamhet framkom det i studien av Carter et al. 

(2011:116) att det är väldigt vanligt att verksamheter börjar arbeta med Lean alldeles för 

fort, och tror att Lean är ett koncept som alltid leder till framgång.
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad empiri. Denna empiri är ett resultat av de 

intervjuer och observationer som gjorts på avdelningen Ekonomiskt Bistånd och 

sysselsättning samt övriga utomstående parter vi varit i kontakt med. I kapitlet 

presenteras material som senare, tillsammans med teorin, ligger till grund för våra 

tolkningar och slutsatser som presenteras längre fram i rapporten. 

4.1 Leans uppkomst på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning 

Historien om hur Lean uppkom i Växjö kommun på den specifika avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning fick vi berättat för oss via ledningsgruppen på 

avdelningen via en gruppintervju. Denna grupp består av avdelningschefen och de fyra 

enhetscheferna på avdelningen. Avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning är 

indelad i fyra olika enheter, och dessa är: mottagningsenheten, ungdomsenheten, 

arbetsenheten och rehabiliteringsenheten. Under vår gruppintervju med ledningen 

återberättade de sin syn på hur de upplevt avdelningens arbete med Lean så långt. Det 

var framförallt en av deltagarna som berättade stora delar av det som berördes, och 

övriga deltagare flikade in med mer information. Under intervjuns gång togs det paus 

för fika, och efter pausen blev de deltagare som inte deltagit lika aktiv mer involverade. 

De områden som togs upp under intervjun ansåg vi var av en mer neutral art, och 

stämningen under intervjun var lättsam då det fanns utrymme för eventuella skratt. 

Ledningsgruppen bestämde  sig för att börja berätta om avdelningens Lean-arbete ur ett 

kronologiskt perspektiv. De berättade  att det hela började under år 2011 och år 2012 då 

avdelningen stod inför varsel, vilket hade en stor påverkan på avdelningen negativt. Vad 

som då gjordes var att avdelningen fick kontakt med en utomstående konsult och 

ledningsgruppen anser att engagemanget för förändring på avdelningen steg avsevärt. 

Uppgiften avdelningen fick av den utomstående konsulten var då att komma fram med 

områden som de själva tyckte att de behövde förbättra. Förbättringsområdena som kom 

fram var då: 
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o Att de behövde se över dokumentationen, och att rutiner och riktlinjer behövde 

förbättras och bli mer överskådliga. 

o De behövde hitta ett sätt för att bättre kunna identifiera aktuella flöden och 

processer. 

o Det behövdes en bättre metodutbildning. Det handlade då om att man ville att all 

personal skulle gå en utbildning i hur man bättre coachar de sökande till olika 

typer av instanser som finns inom kommunen, vilket hör ihop med den 

handlingsplan som man gör för den sökande. Det skulle vara någon form av 

arbetsmarknadscoachning, i hur personalen skulle uppmuntra de sökande som 

exempelvis ville starta eget. 

o Det sista förbättringsområdet de kom fram med var att ha en enkel 

biståndshantering. Det togs sedan ett beslut i december 2012 att från januari 

2013 arbeta med flermånadsbesök3. 

 

Ledningsgruppen berättade vidare, att när de arbetat med detta utomstående 

konsultföretag en tid så valde avdelningen att avsluta det samarbetet, och under februari 

2013 börja arbeta med det nuvarande konsultföretaget. Detta konsultföretag har utbildat 

alla Lean-coacher inom kommunen och även haft endagars-utbildningar med övrig 

personal om Lean. Vad som gjordes när det nya konsultföretaget kom till avdelningen 

var att man började arbetet med att processa verksamheten berättade ledningsgruppen 

vidare. Vad som då gjordes var att avdelningen identifierade den så kallade 7-

dagarsregeln. 7-dagarsregeln är ett politiskt mål som har funnits sedan en tid tillbaka 

och det blev den första processen som avdelningen började arbeta med, berättar 

ledningsgruppen. Ledningen såg det som ett rättssäkert problem och med hjälp av 

konsultföretaget så började de arbeta med att processa flödet. Vad 7-dagarsregeln 

handlar om är att en sökande ska anvisas vidare till en specifik handläggare inom 7 

dagar och inte bli fast i systemet, det inkluderar dock inte de sökande som har jobb- och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

3 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 
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utvecklingsgaranti från andra instanser såsom exempelvis arbetsförmedlingen. Detta är 

ett tydligt uppdrag från nämnden och alltså inget mål som avdelningen själva satt upp. 4 

 

Vad som gjordes när de identifierat den första processen att starta Lean-arbetet med, var 

att tillsätta en processgrupp som skulle jobba med den specifika processen 7-

dagarsregleln. Gruppen sattes då ihop av en representant från varje enhet som berörs av 

processen och det blev då en representant från arbetsenheten, mottagningsenheten, 

rehabiliteringsenheten, Hjalmar Petris och en person som har en delad tjänst mellan 11-

gården och ekonomiskt bistånd. Dessa personer hörde själva av sig till ledningen om att 

de ville vara med i processgruppen, och var därför själva motiverade till att börja arbeta 

med 7-dagarsregeln menade ledningsgruppen. Vidare berättade ledningsgruppen att 

processgruppen för 7-dagars började med en så kallad flödesanalys, där de med hjälp av 

post-it lappar identifierade vad som gjordes i nuläget, vad som var bra och vad som 

borde förändras. Under första mötet gjorde processgruppen ett nuläge för att identifiera 

hur arbetet fungerade i dagsläget. Under nästa möte gjordes sedan ett börläge som 

identifierade vart de ville komma. Vad som hände var att processgruppen träffades 

flitigt under flera möten för att försöka eliminera de problem som identifierats. Under 

maj månad 2013 träffades gruppen intensivt och flödet blev markant kortare och de kom 

upp med en konkret lösning på vad som kunde göras berättade ledningsgruppen. Under 

juni månad 2013 på en Lean-dag som arrangerades, presenterade processgruppen sedan 

sitt förbättringsförslag för den centrala ledningsgruppen på förvaltningen Arbete och 

välfärd. Under denna presentation  blev det uppenbart att det behövdes vissa åtgärder 

för att effektivisera flödet, och den centrala ledningsgruppen ansåg att processgruppens 

åtgärder var bra, berättade  ledningsgruppen. I och med att det är ett tydligt uppdrag och 

mål från nämnden att jobba efter 7-dagarsregeln, så är det viktigt att göra det på ett så 

bra sätt som möjligt, konstaterade ledningsgruppen.5 När vi träffade ledningen i mars 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

4 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 

5 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 
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2014 så fanns processgruppen som arbetade med 7-dagarsregeln fortfarande kvar, och 

de jobbade då kontinuerligt med att förbättra arbetet med 7-dagarsprocessen och 

eliminera problem som identifierats. 

 

Vidare berättade ledningsgruppen att under sommaren år 2013 startade ett tätare 

samarbete med avdelningen för Arbetsmarknad och integration, som är en annan 

avdelning inom förvaltningen Arbete och välfärd, och de båda avdelningarna fortsatte 

att identifiera och arbeta med processer. Under oktober 2013 satte Ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning sedan upp en testperiod tillsammans med det utomstående 

konsultföretaget, och till denna testperiod identifierades sju mål som sedan skulle följas 

upp under periodens gång. Ledningsgruppen berättade även att under denna period 

omfördelades resurserna i form av arbetskraft för att se om det kunde underlätta och 

göra arbetet bättre. Målen kring 7-dagsrsregeln som studerades under testperioden var: 

o 7-dagarsregeln, vilket innebar att de skulle leva upp till de krav som nämnden 

satt. 

o Minska väntetiderna för klienten. 

o Lagligheten i 7-dagarsregeln. Detta uppfylls genom att en individuell 

bedömning ska göras av ansökan om rätt till bistånd. 

o Jämnare fördelning, vilket innebar att de skulle följa nivåer på tjänster i 

respektive avdelning och det skulle göras var tredje måndag. Detta för att 

avdelningens ledningsgrupp skulle få en samlad bild av enhetens belastning. 

o Tillgänglighet, vilket innebar att det skulle vara en kontinuerlighet i arbetet vad 

det gäller att följa telefontider. Vidare ska väntetiderna i Outlook följas där nya 

bokningar görs. 

o God kompetens, vilket innebar att avdelningen Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning har bevarat specialkompetens. 

Vad de olika målen och en bättre samverkan med avdelningen Arbetsmarknad och 

integration ledde till var att det blev ett stort nöje bland personalen enligt 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen berättade att det blev en bättre samverkan kring 
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individen, men även mellan de olika enheterna. Prövotiden kommer att sträcka sig till 

och med Maj 2014.6 

 

Ledningsgruppen berättade att det utomstående konsultföretaget även hjälpte 

avdelningen att börja arbeta efter den så kallade PGSA-modellen, vilket står för 

Planera, Genomföra, Studera och Agera. Det är en viktig modell enligt 

ledningsgruppen som avdelningen arbetar efter, och det som är annorlunda mot hur 

avdelningen tidigare arbetat är att denna modell är medarbetarstyrd. Ledningsgruppen 

berättade att arbetet som görs ska vara visuellt och transparant, och medarbetarna ska 

kunna se och förstå varandras arbete. I och med att modellen är medarbetarstyrd så blir 

delaktigheten bland medarbetarna större än innan då de faktiskt känner att deras åsikt 

räknas menade ledningsgruppen. Ledningsgruppen berättade också att en annan tydlig 

skillnad de upplever att PGSA-modellen har bidragit till jämfört med tidigare arbete, är 

att de små förändringarna tydliggörs på ett bättre sätt.7 

 

Ledningsgruppen avslutade gruppintervjun med att berätta om att avdelningen arbetar 

med, förutom de processer som de tidigare beskrivit, whiteboardtavlor i korridorerna 

där varje enhet har en egen tavla. Här görs en tydlig bild av exempelvis vem som gör 

vad, eller vilka ärenden som bör prioriteras. Det är ett bra sätt att identifiera problem 

och se hur dessa ska lösas genom att det synliggör allt som sker menade 

ledningsgruppen. Det arbetas även här med post-it lappar för att de ska kunna följa olika 

aktiviteters rörelse över tavlan förklarade de. Tavlorna ska hänga synligt så att 

personalen när som helst kan gå förbi och titta på tavlan. Det är även ett bra sätt att 

förstå vad andra gör, ansåg ledningsgruppen.8 Mötet avslutades med att vi bokade in de 

individuella intervjuerna med ledningen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

6 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 

7 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 

8 Gruppintervju med Ledningsgruppen, 2014-03-13 
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4.2 Avdelningens uppfattning 

Nedanstående tre rubriker berör hur avdelningen uppfattat konceptet Lean, 

utbildningsdagen med det externa konsultföretaget samt ledningens roll i arbetet. 

Materialet är hämtat både från våra observationer och våra intervjuer och det framgår av 

texten från vilken insamlingsmetodik materialet är hämtat. 

4.2.1 Begreppet Lean 

Medarbetarna  

Hur begreppet Lean uppfattas är olika mellan de personer  vi intervjuat, och vi har fått 

en rad olika definitioner av vad Lean står för för den enskilda individen. För 

Respondent E så handlar Lean om att plocka bort onödiga arbetsmoment. Än så länge 

kunde Respondent E inte se någon förändring i arbetet på avdelningen, men påpekade 

att de är i början av arbetet än så länge och att det förhoppningsvis kommer att bli bättre 

snart. Respondent C beskrev Lean som ett arbetssätt som ska implementeras så smidigt 

som möjligt, och vara en del av det vardagliga arbetet. Respondent C påpekade att den 

whiteboardtavla de använt sig av ute i korridoren har fungerat och implementerats på ett 

bra sätt. Respondent C ansåg också att tavlan är en bra tillgång då det synliggör det 

arbete som görs, och att det går snabbare att ta upp och prata om problem som kan 

tänkas uppstå. Att tavlan är ett bra sätt att få snabba resultat av är något som även 

Respondent F beskriver. Lean för Respondent F var  dock inget nytt, det är ett arbetssätt 

som testats tidigare och tar mer tid än vad det gör nytta för avdelningen. ”Det har ju 

gått 10 år sedan sist så det är väl helt enkelt på tiden att implementera det igen” 

(Respondent F). Respondent F såg Lean som ett arbetssätt som i slutändan kommer att 

leda till centralisering, och att det är en repris från tidigare implementeringar av andra 

organisationsförändringar. Det som Respondent F dock såg som positivt med Lean var 

att det finns en känsla av att medarbetarna får ta mer plats och vara med och påverka. 

Respondent F menade att Lean synliggör de knasigheter som finns i arbetet idag, och att 

det är bra att de kan ta upp och diskutera detta knas. Dock menade Respondent F att 
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Lean är något för verksamheter som arbetar med produktion, och inte de som arbetar 

med människor. 

En annan i personalen, Respondent A, definierade Lean som ett sätt att effektivisera 

arbetet för att få ut så mycket som möjligt av arbetstiden och eliminera dubbelarbete. 

Respondent A tyckte att det är bra att avdelningen börjar arbeta med Lean och att det 

tydliggörs på ett bra sätt vad alla gör. Respondent B menar att Lean är en bra idé men 

att det krävs väldigt mycket för att lyckas, både från medarbetarnas håll men även från 

ledningens. Respondent B menar att ”ledningens roll för att lyckas med Lean är väldigt 

viktig och att alla inom ledningen måste vara med på det till 100 procent, och så är inte 

fallet idag” (Respondent B). Skall det vara medarbetarstyrt så måste ledningen också 

låta medarbetarna få styra, och i dagsläget har ledningen svårt att ”släppa på 

kontrollen”, menar Respondent B. Respondent B menade att ledningen har mer att 

jobba med, och även att de olika enheterna inom avdelningen ska bli mer 

synkroniserade  för att Lean-arbetet ska bli lyckat. Dock menade Respondent B att det 

är bra att arbeta med Lean då det är bra att se över de rutiner som finns och att skapa ett 

bättre samarbete mellan enheterna, 11-gården och Hjalmar Petris. Det är ett sätt att se 

över gamla olater och att synliggöra vissa problem som finns i arbetsrutinerna idag, 

menade Respondent B. Det som är bra enligt Respondent B är också att det blivit bättre 

ur ett brukarperspektiv då väntetiderna förkortats sedan Lean-arbetet började. Att se 

Lean ur ett brukarperspektiv är något som poängteras även under vissa observationer av 

medarbetare, Lean-coachen och enhetscheferna. Exempelvis under en observation så 

påminner enhetschefen att det är utifrån klientens situation som de måste tänka. Även 

en medarbetare uttrycker vikten av att ha ett kundfokus under en observation, ”vänta 

lite, någonstans måste vi se klienten som det väsentliga och inte bara vårt arbete”. 

Vidare om begreppet Lean så uppgav Respondent E att Lean rört upp väldigt mycket 

bland personalen och gjorde viss skada när det implementerades, detta genom att 

sammansvetsade grupper splittrades och vissa inom personalen fick nya arbetsuppgifter. 

Respondent E menade att det fortfarande finns viss frustration kvar över detta och att 

det inte lagt sig helt än. Respondent E menade att människor inom en grupp bildar en 
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viss identitet, och det kan göra stor skada att splittra denna gemensamma identitet som 

byggts upp. Respondent B beskrev också hur medarbetarna blev upprörda då Lean 

implementerades, då det gick för fort och medarbetarna förstod inte varför de helt 

plötsligt skulle börja arbeta med Lean. Respondent B menade att problemet låg i att den 

så kallade processgruppen gick Lean utbildningen långt innan övriga medarbetare och 

att de började arbeta med Lean innan medarbetarna gått utbildningen och förstått vad 

Lean handlar om. Respondent B beskrev också hur tjänster började flyttas om utan att 

medarbetarna förstod varför, vilket skapade turbulens på avdelningen. 

Respondent D menade att Lean har införts på avdelningen för att det är en trend idag. 

Respondent D menade att kommunen vill vara som alla andra och att det saknas en 

tanke bakom implementeringen och att arbetet därför kommer att bli ett haltande 

projekt. ”Sådär, vad bra nu har vi också Lean” (Respondent D). Respondent D menade 

att koncept såsom Lean funkar bättre om det finns ett uttalat problem från början, vilket 

det i detta fall inte gjorde. Dock menade Respondent D att det är bra att konceptet är 

medarbetarstyrt vilket gör att medarbetarna känner sig mer deltagande än i andra 

förändringsstrategier. 

Ledningen 

Hos ledningen är definitionen och uppfattningen om Lean mer samlad än hos de 

anställda. Respondent I definierade Lean som ett förändringsarbete som berör både 

större och mindre frågor. Det handlar om ett identifiera och prova förbättringar enligt 

modellen, PGSA. Respondent I menade att processkartläggningen är en bra del och det 

finns inga oklarheter där, hur man sedan sammankopplar detta till whiteboarden menade 

respondenten dock är oklart. Respondent I menade att denne har svårt att se tavlans roll 

och hur denna kommer in som en del av Lean. Det som Respondent I tyckte är svårt 

med tavlan är att det som kommit fram där är från andra enheter, och därför inget som 

dennes enhet kan påverka. Enligt Respondent I handlar det om en informationsfråga, 

och inget som fanns med från början. 
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Enligt Respondent H är Lean ett sätt att effektivisera arbetet. Respondent H menade att 

det i många fall görs dubbelarbete som inte kommer att elimineras om det inte 

synliggörs. Det som är viktigt med processkartläggningen menade Respondent H är att 

se det ur ett brukarperspektiv, hur onödiga processer elimineras så att det i slutändan gör 

det bättre för brukaren. Respondent H menade även att det ger en tydlig bild för 

medarbetarna och att gränsen mellan cheferna och medarbetarna suddas ut i och med att 

det ska vara medarbetarstyrt. Under en av våra observationer la vi dock märke till 

positioneringen i rummet, då ledningsgruppen satt på ena sidan bordet och 

medarbetarna på andra sidan. Under samtliga observationer vi var med på så fanns det 

också något tillfälle då enhetschefen ställde sig upp medan medarbetarna förblev 

sittande. 

 

För Respondent J är Lean ett bra sätt att tydliggöra processer och förbättringsområden 

och respondenten gillade att arbetet blir mer visualiserat. Respondent J beskrev att 

tanken med Lean är att arbeta med en process i taget och sedan följa upp den. Även 

Respondent G beskrev Lean som ett utvecklingsarbete på ett enkelt sätt i det vardagliga 

arbetet. Denne beskrev arbetet som att enheterna själva identifierar vad som kan 

utvecklas, och sedan jobba med det som ett flöde och som ett sätt att utveckla 

situationen till det bättre för brukaren. Kvalité och utvecklingsarbete, så beskrivs Lean 

enligt Respondent K. Respondent K menade att Lean är ett sätt för avdelningen att 

förfina sina arbetsprocesser. Respondent K beskrev det som en transparant och 

medarbetarstyrd strategi. Dock beskrev Respondent K det som ett kontroversiellt 

begrepp som bör behandlas varsamt. Denne beskrev hur begreppet Lean bör tonas ner 

och att det istället borde benämnas som ett förändringsarbete istället för ordet Lean. 

Respondent K beskrev hur ordet Lean har ifrågasatts och att det inte går att 

implementera på ”mjuka” avdelningar som arbetar med människor i fokus. Respondent 

K menar att det är ledningsgruppen som har fått arbeta in begreppet Lean, men att 

processgruppen också varit en dragkraft. 
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4.2.2 Uppfattningen om Lean-utbildningen 

Respondent D uppgav att utbildningen var bra, men det hade önskats mer teori. 

Respondent D hade önskat en mer akademisk vinkel. Respondent E uppgav  att det 

bästa med utbildningen var det legospel som spelades. Dock menade Respondent E att 

det fanns ett facit till spelet och att det säkerligen är extremt svårt att lyckas praktisera 

detta i verkligheten. Respondent C beskrev att utbildningen med det externa 

konsultföretaget var intressant och lärorik och det uppstod en ”aha-upplevelse” efteråt. 

Respondent F ställde sig lite mer kritisk och kände under informationen som gavs om 

Lean att det var något som de testat tidigare utan resultat. Det var dock en del av våra 

intervjuobjekt som missade utbildningen och därför uteblir vissa studieobjekt. 

Ledningen 

Överlag är responsen från utbildningen positiv bland ledningsgruppen. Respondent J 

tyckte att det var mycket trevliga och givande dagar, vilket även Respondent G uppgav.  

Vad Respondent K tog med sig från utbildningsdagen med det utomstående 

konsultföretaget var energi, målbilder och att arbeta med testperioder. Även PGSA-

modellen är något som Respondent K såg som ett bra verktyg de lärde sig, och hur 

viktigt det är att ge tid åt ordentlig uppföljning. Även Respondent I styrkte vikten av 

uppföljning. Respondent I menade att det är viktigt att inte ha för många projekt 

samtidigt utan att utvärdera och avsluta ett projekt innan de påbörjar ett annat. 

 

Respondent K tyckte att det var bra att ledningen fick gå på utbildningen först för att få 

en bra grund att kunna styra rodret med. Respondent H tyckte däremot inte att det var så 

bra att ledningen gick tidigare, utan då pratades det i termer som medarbetarna inte 

riktigt förstod. Respondent H menade att det blev mycket bättre när alla gått 

utbildningen och även medarbetarna förstod vad Lean handlar om. Respondent H 

menade att det bästa med utbildningen var att förstå hur övriga personalen kan vara med 

och påverka arbetet, då denne menade att det är väldigt viktigt för att höja 

engagemanget hos de anställda. Respondent H menade att det finns tydliga 
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åldersskillnader mellan medarbetarna, men att de yngres energi så småningom kommer 

att smitta över till de äldre. 

 
Vad det gäller ett framtida arbete med företaget så menade Respondenten K att det är en 

möjlighet då det kan behövas fylla på med energi när de jobbat med Lean under en tid, 

något som även Respondent G och J uppgav. 

4.2.3 Ledningens roll i Lean-arbetet 

Medarbetarna  

Ledningens roll än så länge, menade Respondent E, har varit själva implementeringen 

av Lean, men denne menade att det varken var bra eller dåligt gjort. Dock menade 

Respondent E att de måste ha ledningens stöd för att lyckas att arbeta med Lean. 

Respondent F visste  inte riktigt om ledningen har gjort något alls, eller om det enbart är 

medarbetarna som gjort förändringar och arbetat med Lean. Respondenten menade att 

denne inte har fått information nog för att förstå vad ledningen gjort eller inte gjort. 

Dock menade Respondent B att implementeringen kunde ha gjorts annorlunda då det 

uppstod väldigt mycket förvirring när Lean implementerades. Respondent B berättade 

för oss att man innan arbetet med Lean arbetat med ett annat konsultbolag, men att de 

där inte fick någon utvärdering eller något resultat av vad det arbetet ledde till. 

Respondent B menade att en från detta konsultbolag satt med när medarbetarna 

arbetade, men att de sedan inte fick ut något resultat av det. Respondenten menade att 

de helt plötsligt började jobba med det nuvarande konsultbolaget istället, och att 

konceptet Lean skulle införas då. Respondent B menade att ledningen här kunde varit 

klart tydligare vad det första arbetet ledde till, och sedan motiverat bättre varför de 

skulle börja arbeta med Lean. 

Respondent F menade att ledningens roll är viktig för att arbetet ska kunna bli 

medarbetarstyrt. Trots att det skall vara medarbetarstyrt menade Respondent F att 

ledningen är med och bestämmer för mycket och att de ofta vill ha sista ordet, vilket 

respondenten menade  inte är meningen när man arbetar med Lean. Respondenten 

menade att de släpper på tyglarna ibland och då är det bra. Även Respondent B 
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uppfattade ledningens roll som en viktig del för att lyckas, men uppgav att ”alla i 

ledningen måste vara med på det, och där är vi inte riktigt idag” (Respondent B). 

Åsikterna om ledningens roll är dock splittrad och Respondent C beskrev ledningen 

som engagerade och att de har släppt på mycket av den tidigare kontrollen. Respondent 

C menade  att medarbetarna själva får påverka fritt och att ledningsgruppen sedan följt 

upp detta med regelbundna möten. Även Respondent D beskrev ledningen som 

generellt positiv till Lean. Dock trodde Respondent D att ledningen har så mycket annat 

att göra så att de snart kommer att inse att avdelningen inte har något behov av att arbeta 

med Lean. 

Ledningen 

Respondent I menade att arbetet med Lean och processkartläggningen enbart skett i de 

olika enheterna, och att behovet för att ha en process över hela avdelningen inte funnits. 

Respondent I berättade att det är tre fjärdedelar av avdelningen som har börjat med 

processkartläggningen i det stadiet då vi genomförde studien. Respondent I menade 

dock att engagemanget i ledningsgruppen är stort vilket i sin tur gagnar hela 

avdelningen. Vad Respondenten I tyckte ledningsgruppen gjort för Lean-arbetet är att 

avsätta tid för medarbetarna att jobba med Lean. Även Respondent H uppgav att 

engagemanget i ledningsgruppen är högt, och att de än så länge gjort ett bra jobb med 

Lean. Respondent H menade att samhället ser på avdelningen Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning som en väldigt fyrkantig och byråkratisk avdelning och att det därför 

känns bra att kunna visa upp att de arbetar med Lean. Respondenten menade att Lean är 

ett bra sätt att synliggöra arbetet för att kunna visa upp vad som faktiskt görs. 

Respondenten H tyckte att införandet av Lean skedde på ett bra sätt. Vad som också var 

bra gjort av ledningsgruppen var att ifrågasätta lagligheten i 7-dagars regeln. 

Respondent J uppgav att det finns en nyfikenhet och ett engagemang hos 

ledningsgruppen som är väldigt positivt. Respondent J menade att ledningsgruppen ser 

Lean som en bra metod för utveckling inom avdelningen. Vad ledningsgruppen nu ska 

göra är att lyfta fram framtida processer att arbeta med menade Respondent J. Det är 
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även viktigt att hitta forum för att lyfta vidare de frågor som vi i ledningsgruppen inte 

kan lösa menade respondenten. Likaså Respondent G menade att det finns ett 

engagemang och en nyfikenhet i ledningsgruppen och att Lean är något som ledningen 

tillsammans har utvecklat. Samtliga inom ledningsgruppen uppgav att engagemang är 

en viktig del, trots detta så har en person ifrån ledningen väldigt svårt att hålla ögonen 

öppna under en av observationerna som vi är närvarande vid, och sitter och blundar 

under en längre tid. 

4.3 Lean-arbetets påverkan hittills på avdelningen 

Nedanstående rubriker berör vilken effekt Lean-arbetets hittills haft på avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Materialet är hämtat både från våra 

observationer och våra intervjuer, och det framgår av texten från vilken 

insamlingsmetodik materialet är hämtat. 

4.3.1 Mottagningen av Lean på avdelningen 

Medarbetarna 

Att engagemanget, vad det gäller att arbeta med Lean, är splittrat är något vi sett under 

våra observationer. Vissa sitter och tittar på sina telefoner, vissa sitter och tittar i sina 

anteckningsblock och andra sitter och stirrar på klockan. Samtidigt  har det framkommit 

att vissa av deltagarna har tänkt på egen hand, och även pratat med varandra mellan 

mötena och fört egna reflektioner även utanför uppbokad mötestid. En kommentar från 

en av observationerna är, ”Gör man ett förändringsarbete ska man ta i ordentligt – inte 

bara fortsätta i gamla banor”. Vi har även noterat under flertalet av observationerna vi 

medverkade vid att enhetscheferna intagit en passiv roll. 

Respondent E menade  att Lean har tagits emot väldigt olika bland kollegorna. Att vissa 

är väldigt positiva medan andra är raka motsatsen. Att vissa är negativa till konceptet 

menade Respondent E beror på att de har upplevt förändringar som Lean tidigare utan 

vidare resultat, och att de upplever det som en repris av detta. Respondent E menade 

också att vissa är negativa till konceptet då sammansvetsade grupper har splittrats, och 
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det leder till att Lean inte uppskattas. Att sitta med Lean-coachen i två timmar i sträck 

och göra processkartor menade Respondent E också är en del som vissa kollegor inte 

uppskattar  då det är extremt mycket tid som istället kan läggas på annat arbete. Att det 

tar mycket tid är något som uttrycktes även under en av våra observationer. En av 

deltagarna uttryckte då att hon upplever att hon lägger mycket tid och kraft på att 

fundera på Lean-arbetet vid sidan av arbetet. Deltagaren tillade att hon brinner för det, 

men känner sig utpumpad. Hon förklarade att Lean-arbetet tar tid och att hon inte har 

tiden då fokus måste ligga på det vanliga arbetet. Vidare berättade deltagaren att det är 

svårt att implementera dessa förbättringar i vardagen då det tar tid. ”Leana mötena och 

utbildningarna” sade deltagaren under observationen. 

Dock uppgav Respondent E att det finns de kollegor som uppskattar arbetet med Lean 

och ser det som en rolig och ny sak att testa. Respondent C menade att vissa av 

kollegorna var negativa i början, men att det ändrade sig när de väl började arbeta med 

Lean. Precis som Respondent E menade även Respondent F att mottagandet av Lean är 

splittrat. Denne beskrev det som att hälften är för och hälften emot, något som även 

Respondent A beskrev. Respondent F beskrev  att vissa har en negativ inställning då det 

tar mycket tid från det ”vanliga” arbetet, och att det i slutändan inte kommer att leda till 

något konkret. Under en av våra observationer uttrycktes också frustration över att 

arbeta med Lean. Plötsligt så började en av deltagarna att förklara att denne känner en 

frustration över att behöva gå på möten som rör processkartläggningen. Deltagaren 

berättade att denne inte tycker att Lean-arbetet är lönt, och att det är lika bra att de gör 

som de alltid har gjort. 

Respondent A menade dock att vissa är positiva då de anser att det är roligt med 

förändringar. Respondent D menade att det generellt finns en positiv inställning till 

Lean och att medarbetarna verkar vara motiverade att arbeta med konceptet. Även 

Respondent C menade att det finns en förståelse för konceptet och att alla i dagsläget 

har en positiv inställning till att arbeta med Lean i och med att det har lett till positiva 

resultat. Respondent C menade  att trots att det fanns motstånd i början så har det vänt. 

Ledningen 
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Respondent I menade att det är oklart vad medarbetarna tycker om konceptet, och vet 

inte riktigt om det ses som positivt eller negativt bland dennes specifika enhet. 

Respondent I uppgav senare i intervjun att det finns en positiv inställning till Lean och 

att de flesta pratar om konceptet Lean med ett leende på läpparna.  Respondent H 

menade att det i början av arbetet med Lean fanns en tanke hos vissa av medarbetarna 

att det skulle bli stressigt att arbeta med Lean. Dock menade Respondent H att Lean 

infördes i en lugnare period så arbetet har inte blivit stressigt. Respondent H uppgav att 

medarbetarna var rädda att de inte skulle klara av att jobba efter 7-dagars regeln, och att 

detta då skulle bli ett stressmoment. Respondent H menade att de idag klarar att arbeta 

efter regeln och stressen har därför inte uppstått, vilket gör att det förmodligen tas emot 

positivt bland medarbetarna. Dock berättade Respondent H att sommaren är en stressig 

period och att stress kan komma att uppstå då, men att de har en plan för att hantera det 

om det skulle uppstå. Enligt Respondent J är uppfattningen om Lean splittrad i enheten. 

Denne uppgav att många tycker att det är bra och roligt att det införts, medan andra 

verkar tycka att det tar för mycket tid och bara är en modegrej. Respondent G uppgav 

att denne inte vet hur medarbetarna uppfattar Lean. Dock menar Respondent G att det 

kan komma att bli en viss mättnad med att arbeta med Lean, men att det inte är fallet än. 

Respondenten menade att det viktiga är att hitta en balans, och att Lean-arbetet inte får 

ta för mycket plats. 

4.3.2 Leans påverkan på det vardagliga arbetet 

Medarbetarna 

Respondent E beskrev att Leanarbetet i dagsläget inte påverkar det vardagliga arbetet 

alls. Denne menade att det behövs resultat för att förlita sig på att Lean fungerar, men 

tycker att det är kul att testa något nytt. Vi ställde en följdfråga till Respondent E om 

denne kunde förklara vad PGSA-modellen handlar om. Respondenten uppgav då att det 

inte är en modell som avdelningen arbetar med, och att det inte heller är en modell som 

denne har hört talas om. Även Respondent C uppgav att Lean i dagsläget inte påverkar 

det vardagliga arbetet alls. Respondent F uppgav att det vardagliga arbetet inte påverkas 

något vidare, men att de möten de har angående processkartläggningen tar väldigt 
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mycket tid från det vardagliga arbetet. Respondent F menade att det är så mycket prat 

som bara tar en massa tid, och att det i stället vore bättre att skicka iväg en eller två från 

enheten som är intresserade av Lean som kan göra processerna och gå på mötena. Även 

Respondent A uppgav att det tar mycket tid och att det har lett till mer jobb för 

medarbetarna. Respondent B uppgav att arbetsuppgifterna har ändrats och att det har 

blivit mer arbete sedan Lean infördes. 

Ledningen 

Något som Respondent I tycker att Lean har lett till är att arbetet har blivit mer visuellt, 

denne uttryckte det genom att säga; ”Arbetet sedan vi införde Lean har blivit tydligare, 

det syns mer vad som görs vilket är bra både för en själv och för att kunna motivera sitt 

arbete uppåt” (Respondent I). Rent praktiskt så har Lean lett till omläggningar i vissa 

rutiner uppger Respondent H. Respondent H menade att ledningen har fått ta mer ansvar 

och se till så att alla faktiskt arbetar efter Lean, såsom att 7-dagars regeln följs 

exempelvis. En annan del i arbetet som påverkats är statistiken som ska föras, vilket 

Respondent H uppgav som en rolig aspekt, och något de kan reflektera över i ett senare 

skede. Respondent J menade att Lean har påverkat det vardagliga arbetet genom att det 

ges tid på mötena att prata om de processer som finns, och att det finns tid att lyfta 

dessa. Respondent G menade att det vardagliga arbetet inte påverkats alls, men att Lean 

är ett forum där frågor kan få utrymme att dyka upp. 

4.3.3 Konkreta förbättringar Lean-arbetet har lett till 

Medarbetarna 

Frågan vad som konkret har hänt på avdelningen ställdes bara som en följdfråga till 

vissa av respondenterna, och därför blir det ett relativt tunt svar på denna fråga när det 

gäller medarbetarna. Respondent C menade att det än så länge har lett till kortare 

väntetider för klienten, men att det i sin tur har blivit högre arbetsbelastning och 

stressigare för socialsekreterarna. Även Respondent A menade att det har lett till 

förbättringar ur ett brukarperspektiv då ledtiderna förbättrats och kortats ner i stort på 

avdelningen, men att socialsekreterarna fått mer arbete. Respondent A menade att detta 
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är förändringar som skett i stort, och att det inte hänt något konkret på den specifika 

enheten som respondenten tillhör. 

Ledningen 

Respondent I menade att det som konkret har hänt är att vissa rosa lappar, vilka står för 

knas, har plockats bort. Detta innebär att vissa av de problem som uppkom vid 

flödesprocesserna har lösts och ersatts med gröna lappar, som symboliserar att arbetet 

flyter på i en bra takt. Respondent H menade att det inte direkt hänt något på dennes 

enhet. Respondent H menade att det som gjorts på avdelningen är vissa justeringar på 

personalen och att detta gav reaktioner från medarbetarna. Respondent J menade att 

medarbetarna har fått ett större ansvar än tidigare, något som tydliggörs vid tavelmötena 

menade respondenten. Denne menade även att ärendehanteringen har blivit förenklad. 

Respondent G uppgav enkelt och koncist att ”ingenting har hänt” (Respondent G). 

Respondent K menade att det är viktigt att låta det ta sin tid, att man måste våga stanna 

upp emellanåt. Respondent K menade att resultat inte kan komma direkt, utan att de 

måste se till budgeten och vad den säger om framtiden. Respondent K menade att det är 

en ständig balansgång mellan att utveckla och att bromsa upp arbetet. 

4.3.4 Lean som ett långsiktigt arbetssätt  

Medarbetarna 

”Jag har inte riktigt landat i allt än, så jag kan inte säga om Lean är hållbart i längden 

eller inte” (Respondent E). Dock fortsatte respondenten med att säga att det är så pass 

mycket satsningar på Lean just nu så det är förmodligen inget som kommer att läggas 

ner. Respondent E fortsatte med att berätta att arbetsbelastningen kommer stiga under 

sommaren och att det blir spännande att se om Lean klarar den hårdare belastningen 

eller inte. Respondent C trodde att Lean kommer att leva kvar i form av de simbanor 

som används. Respondent C menade också att Lean-arbetet kommer att leva kvar via de 

drivna och engagerade Lean-coacherna som finns utbildade. Förhoppningen, menar 

Respondent C, är att arbeta aktivt med Lean och att integrera konceptet i allt arbete. 

Respondent C trodde att Lean förmodligen kommer att få fäste på sikt, men att dess 
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form kommer att förändras över tiden. Respondenten menade att balansen är viktig för 

att lyckas på sikt, att det blir bättre för klienten samtidigt som medarbetarna klarar av 

tänkbart ökad stress. Även tavelmötena, anser Respondent C, har gått väldigt bra då de 

ger en bra överblick över det vardagliga arbetet. Respondent C menade att det går 

snabbare att prata om saker och det tydliggör vad för problem som behövs föras vidare 

uppåt i organisationen. Respondent C menade att tavlan kommer att vara betydelsefull 

för framtiden och är ett verktyg som inte kommer att försvinna. 

En som däremot inte tror på Lean på lång sikt är Respondent F, då denne uppgav att det 

är samma processer som verksamheten genomgått tidigare utan resultat. ”Tror inte att 

Lean blir något långsiktigt. Jag tänker att man inte hinner, det är ju så j*vla mycket 

möten och skit hela tiden. Det bara pratas så mycket…”.(Respondent F). Respondent F 

trodde att Lean snart kommer att rinna ut i sanden, och att konceptet inte kommer att 

klara av den högre arbetsbelastningen som kommer att komma till sommaren. Dock 

tyckte Respondent F att de kontinuerliga tavelmötena är bättre än processkartläggningen 

då man under tavelmötena ser snabba resultat. Även Respondent A beskrev problemet 

med att Lean tar mycket tid från det vanliga arbetet, och att det därför kan uppstå en 

mättnad av konceptet. Respondent A menade att arbetet med Lean idag är väldigt 

intensivt och att det därför inte kommer att bli långsiktigt. Respondent A berättade 

vidare att det förmodligen inte kommer att bli en del av det vardagliga arbetet på sikt. 

Respondent A menade att tavelmötena har potential att bli ett bra verktyg att arbeta 

med, men påpekade att dennes enhet inte har kommit igång ordentligt. Respondent D 

trodde att Lean är en trend som så småningom kommer att försvinna och en ny trend ta 

vid, men att det hänger på kommunledningen om så är fallet eller inte. Respondent D 

trodde att processkartläggningen kommer att fortlöpa längre än whiteboard tavlorna 

som respondenten trodde kommer att dö ut. 

Respondent B däremot trodde på en fortsättning med de whiteboardtavlor som används 

i enheterna på avdelningen, och att dessa kommer att finnas vidare på lång sikt. Dock 

poängterade Respondent B att det är viktigt att det inte blir en massa processgrupper 

överallt, för då kommer medarbetarna att bli mätta på konceptet. 
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Ledningen 

Respondent I menade att whiteboardtavlorna förmodligen kommer att finnas kvar, men 

att arbetet med processerna kommer att bli lite mer sällan på sikt. Respondent I trodde 

ändå att arbetet med processerna kommer att finnas kvar, och att det förmodligen alltid 

kommer att finnas processer att kartlägga. Även Respondent H menade att 

processkartläggning förmodligen kommer att finnas, och att det ständigt kommer att 

kunna identifieras nya processer. Respondent H menade att whiteboarden är ett bra sätt 

att visualisera och synliggöra det arbete som görs, och på så vis förhindra att Lean 

rinner ut i sanden. Respondent H menade även att den statistik som de för är ett bra sätt 

att visualisera och motivera arbetet för medarbetarna, då synliga resultat kan visas upp. 

Även Respondent G trodde på ett fortsatt arbete med whiteboardtavlorna, men att 

flödesprocesserna inte kommer att finnas kvar. 

”Jag tror bara att vi är i starten av ett långsiktigt arbete”(Respondent J). Respondent J 

beskrev att denne inte ser det som en trend, men att varje verksamhet måste få forma sitt 

eget Lean-arbete för att få det att fungera på sikt. Respondenten menade dock att det 

inte är en självklarhet att Lean inte rinner ut i sanden, utan det krävs ett ständigt 

engagemang för att hålla arbetet vid liv. Vad Respondent J menade är en bra 

förutsättning för att Lean ska lyckas på lång sikt är att det är medarbetarstyrt och att 

detta är något som engagerar medarbetarna. Respondent J menade också att 

dokumentationen och tavlorna är en ständig påminnelse vilket gör att Lean inte glöms 

bort. Dock menade Respondent J att det finns vissa hinder för att arbetet inte ska få fäste 

på sikt. Detta kan enligt respondenten vara att det slarvas med uppföljningen och att 

man inte följer verktyget PGSA-modellen fullt ut. Ett annat hinder trodde respondenten 

kan vara att Lean inte ses som en process, eller att det ses som en tillfällig trend och att 

man efter ett tag vill testa något annat. Respondent J trodde att fortsatta 

inspirationsdagar med det utomstående konsultföretaget är bra för ett långsiktigt arbete. 

Även Respondent K beskrev vissa tänkbara hinder som kan tänkas förhindra att Lean 

inte blir långsiktigt. En risk menade Respondent K kan vara att Lean-coacherna får 

andra uppgifter längre fram, vilket respondenten uppgav att vissa Lean-coacher har. 

Detta kommer då att leda till att det måste tillsättas andra Lean-coacher, vilket kan vara 
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en risk menade Respondent K. Respondenten menade att det är en risk när en avdelning 

sluter sig runt en coach, de måste ha öppna ögon för att släppa in någon annan på sikt 

menade Respondent K. 

4.4 Det utomstående konsultföretaget 

Vi ansåg att det var av vikt för studien att ha med en intervju med en person från det 

utomstående konsultföretaget som avdelningen arbetar med, för att läsaren och vi själva 

ska få en förståelse för varför Lean används som det gör på avdelningen. Då det är 

konsultföretaget som har utbildat samtliga inom avdelningen vad det gäller Lean, så 

ansåg vi att dennes uppfattning om vad Lean är och står för var av stor vikt för att förstå 

Lean-arbetet på avdelningen. 

”Det jag kommer med och det Lean som jag presenterar är inget färdigt som är grundat 

vetenskapligt utan det är enbart grundat på egna erfarenheter” (Respondent L). 

Respondent L berättade att Lean inom offentlig sektor är ett experimentellt lärande, och 

att omtolkningen av Lean-filosofin i den offentliga sektorn fortfarande pågår. Denne 

menade att Lean inom den offentliga sektorn inte är ett färdigt koncept än, som det är 

inom den privata sektorn. I och med att det ännu inte är något färdigt koncept så menade 

Respondent L att det heller inte finns några mättal eller fall att studera sedan tidigare, 

och att den litteratur som finns skriven om ämnet är ytlig och inte går tillräckligt på 

djupet. 

Utmaningen med Lean beskrev Respondent L är att ”göra det på riktigt” och inte bara 

som ett halvdant projekt. Respondent L menade att det är av stor vikt att de 

verksamheter som denne hjälper, skriver en riktig beställning och att de tänkt igenom 

väl vad de vill göra innan arbetet med Lean påbörjas. ”Lean för mig handlar om att vara 

ett medarbetarstyrt förbättringsarbete, att via systematiska förbättringar underlätta för 

de kunder jag har – hur kan vi skapa en så smidig verksamhet för oss och för klienterna 

som möjligt?” (Respondent L). Respondent L menade att det är väldigt viktigt att 

ledarna har ett genuint engagemang, och inte bara halvdant stödjer arbetet. Respondent 

L menade att det är viktigt att de verksamheter denne hjälper har fokus här och nu, och 
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inte på bästa tänkbara läge. Respondenten menade att det långsiktiga läget kommer att 

nås via små förbättringar i nuet. Det är av stor vikt att identifiera vad som är 

värdeskapande för verksamheten och vad som inte är det, menade Respondent L. 

Respondent L menade att äkthet är väldigt viktigt när en verksamhet arbetar med Lean. 

Respondent L menade att vissa verksamheter bara spelar teater och vill visa upp en bra 

bild utåt, och då kommer Lean inte att fungera. Respondent L menade att väldigt många 

förändringar sker för att cheferna vill visa handlingskraft, och det utspelar sig en teater 

inom verksamheten. En av de svåraste utmaningarna är uthållighet och långsiktighet, 

menade Respondent L. Vad Respondent L tyckte var viktigt, är att hitta ett ”way” för 

verksamheten, vilket beskrivs som det specifika sätt som just den verksamheten utövar 

Lean på. ”Jag ställer ständigt frågan, hur är ert way som ska göra att ni lyckas på 

sikt?” (Respondent L). 

Om man som ledare vill ha en verksamhet som ska jobba med utveckling så måste även 

ledarskapet utvecklas och man måste som ledare gå in i rollen på riktigt, menade 

Respondent L. Respondent L menade att det tyvärr är mycket ”quick-fix” inom 

verksamheter idag. Denne menade att Lean står för uthållighet vilket är raka motsatsen 

till snabba resultat på kort sikt. Respondent L menade att skillnaden mellan Lean och 

andra förändringsstrategier är att ur vissa kan det plockas ut vissa verktyg att arbeta med 

och resultat kan visas upp på kort sikt, något som respondenten beskrev som att plocka 

lågt hängande frukt. Så är inte fallet när det handlar om Lean, menade Respondent L. 

Respondent L menade att det ofta inom kommunal sektor ställs frågor som; varför ska 

vi jobba med Lean, vi arbetar ju med människor?  De som ställer sig negativa till 

förändringar ska inte få ta för stor plats menade Respondent L. Denne menade att som 

chef är det av stor vikt att vara nyanserad i sitt arbete, för medarbetarna kommer att 

testa dem. Vad som är viktigt är att verkligen alla idéer lyssnas på och att man som chef 

inte tystar ner någon som kommer med förslag, samt att inte ha för bråttom. Respondent 

L menade att om chefen skulle säga att en idé inte är värd att testa så skulle hela arbetet 

gå till spillo. Den medarbetaren skulle då helt tappa förtroendet och Lean skulle inte få 

fäste hos medarbetarna, menade Respondent L. Nyckeln till ett bra Lean-arbete är att 
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göra det på rätt sätt, fortsatte Respondent L. I vissa fall skylls ett misslyckat Lean-arbete 

på medarbetarna och då har inte cheferna förstått hur det ska gå till, menade Respondent 

L. 

4.5 Exempel på observation 

För att visa hur observationerna har gått till så har vi valt att presentera en av 

observationerna i sin fulla längd. Vi vill ta med läsaren in i den empiriska verkligheten 

och skapa en förståelse för hur avdelningen arbetar i praktiken.  Vi har valt att bara ha 

en observation som ett exempel och inte lägga ut alla i sin fulla längd, då det skulle 

strida mot vårt etiska övervägande om anonymitet. 

Observation #5 

7-dagars ledningsprocesser 

Processgruppen och ledningsgruppen 

Torsdagen den 3:e april 13:15-16:00 

Vid detta möte var både ledningsgruppen för Ekonomiskt bistånd och sysselsättning 

samt de deltagare i processgruppen för 7-dagarsregeln som arbetar på avdelningen 

närvarande. Förvaltningens Lean-coach var också på plats och under  mötet skulle 7-

dagarsprocessen visas i ledningssystemet och rutiner skulle läggas till de befintliga 

aktiviteterna i flödet. Deltagarna vid mötet hade redan träffat oss observatörer innan och 

därför behövdes ingen närmare presentation. 

- Flödet för 7-dagars hade lagts in i ledningssystemet och Lean-coachen visade 

hur det såg ut. 7-dagars–vägen till självförsörjande. 

- Rutiner skulle färdigställas, vilka rutiner som skulle kopplas på aktiviteterna i 

flödet – var det som var dagens agenda. 

- Diskussionen inleddes gällande de dokument som förklarar aktiviteten och en 

”att-gör-lista” färdigställdes. 

- Flödet diskuterades och nya insikter nåddes. Sammanlänkningen mellan 7-

dagars och de övriga processerna började så smått komma fram då enheterna 

hade börjat med sitt enskilda processflöde. 
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- Individer från ledningen valde att göra ändringar i det arbetet som 

processgruppen redan gjort. 

- Det var ett tag sedan processgruppen och ledningsgruppen träffades och de hade 

fått nya insikter och låtit arbetet sjunka in lite. 

- En deltagare påpekade att rutinerna är till för att kvalitetssäkra deras arbete. 

- Rutinerna för den första aktiviteten i flödet gicks igenom. Nya rutiner lades till 

då det var olika rutiner för ungdomsenheten jämfört med de övriga enheterna. 

- Diskussionen fortsatte och alla deltog aktivt i diskussionen utom en deltagare 

som hade varit tyst under hela mötet, ingen försökte involvera deltagaren heller. 

- En av deltagarna, från ledningsgruppen, hade svårt att hålla ögonen öppna. 

- En av enhetscheferna kom in i rummet efter att denne hade varit iväg på ett 

annat möte tidigare, och enhetschefen engagerade sig direkt i diskussionen. 

- Benämningen av rutinerna är viktiga då alla anställda ska få tillgång till 

materialet och utomstående ska kunna förstå sig på flödet. 

- Nya aktiviteter fastställdes, flödet och dess rutiner likaså. Ledningen har det 

sista ordet vid fastställande. 

- Ledningsgruppen satt på ena sidan bordet, och processgruppen på andra sidan 

bordet. 

- Medarbetarna ur processgruppen var under vissa stunder tysta, och ibland 

uppstod en kommunikation mellan Lean-coachen och ledningen snarare än 

mellan alla i rummet. 

- Paus togs för fika 

- Mötet återupptogs. Stämningen var mer familjär efter fikat. 

- Diskussion kring vad ord betyder återkom under mötet. 

- Diskussion fördes om process och vägval, det finns ett antal möjliga utvägar. 

- Lean-coachen målade upp processen på en whiteboard med vägledning från 

gruppen. 

- En deltagare lämnade mötet. 

- Lean-coachen skrev ned den nya processen som hade gjorts på tavlan. 

- Rutiner fastställdes för de nya aktiviteterna. 
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- Mötet avslutades med att ett nytt möte bokas för en finslipning av processen och 

uppföljning. 
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5. Tolkning av empiriskt material 

I detta kapitel kommer empiri och teori att vävas samman för att skapa en första förståelse för 

varför Lean-arbetet kan tänkas ha svårt att få fäste på lång sikt. Efter denna första förståelse 

går vi ytterligare en loop ner i den hermeneutiska spiralen och väljer att gå vidare med en 

nyckelfaktor, som vi tolkar det, kan vara den faktor som mest påverkar att Lean inte blir 

långsiktigt på just Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Denna faktor försöker vi förstå 

utifrån att ta del av ny teori om varför just denna faktor finns närvarande på Ekonomiskt 

bistånd och sysselsättning. 

5.1 En första förståelse 

Denna första förståelse är en summering av vad vi under våra observationer och 

intervjuer har tolkat som de faktorer som kan påverka att Lean inte blir ett långsiktigt 

arbetssätt. Vår förhoppning med denna summering är att läsaren skall förstå att det finns 

olika aspekter som kan bidra till att Lean inte blir långsiktigt. De olika aspekter, som 

kan påverka att Lean inte blir långsiktigt, som vi har lyckats identifiera, är; motstånd till 

konceptet Lean, bristande medarbetarstyrning, mättnad av konceptet Lean, bristfällig 

implementering av Lean och bristande engagemang hos ledningen. Vi har valt att inleda 

vår första förståelse med att kort beskriva vår förståelse för hur Lean har introducerats 

på avdelningen. 

5.1.1 Implementeringen av Lean 

Implementeringen av Lean skedde i två omgångar, ledningen och processgruppen var 

de första som introducerades för Lean. De fick en utbildning under hösten 2013 och 

processgruppens arbete med Lean påbörjades redan under sen vår 2013. Under januari 

månad 2014 hölls en introducerande utbildning om Lean för alla medarbetare på 

avdelning, och under årets första månader har tre av avdelningens fyra enheter börjat 

arbeta med Lean genom processkartläggning. Samtliga enheter har sedan mars 2014 

arbetat med tavelmöten. Enligt Radnor & Walley (2008:14) så kan Lean generera goda 

resultat och förändringar i medarbetarbetarnas förhållningssätt om det genomsyrar hela 
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organisationen och införs på ett omsorgsfullt sätt. Implementering av Lean på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har tagits emot olika av personalen. Både 

positiva och negativa reaktioner har återfunnits bland respondenterna. Respondent C, en 

anställd på avdelningen, beskriver att vissa kollegor var negativa till en början men när 

de började arbeta med Lean ändrades deras uppfattning. Respondent C är själv positiv 

till Lean. Respondent B, en medarbetare, beskriver hur medarbetarna blev upprörda då 

Lean implementerades, då det gick för fort och medarbetarna förstod inte varför de helt 

plötsligt skulle börja arbeta med Lean. Samtidigt så beskriver en ur ledningen, 

respondent H, att införandet av Lean skedde på ett bra sätt. Den tolkning vi gör utifrån 

detta är att det val av implementeringsmetod som ledningen gjorde kan ses som 

bristfällig och kan ha påverkat hur medarbetarna idag ser på Lean. Då en del av 

medarbetarna berättar att de upplever att Lean inte introducerades på ett omsorgsfullt 

sätt kan detta ha skapat en skepsis gentemot Lean, och skapat en grogrund för vidare 

motstånd till konceptet, enligt vår tolkning. Detta motstånd som vi har noterat och tolkat 

finns bland medarbetarna grundar sig inte bara på att implementering av Lean skedde på 

ett vis som skapat frustration hos medarbetarna, utan vår tolkning är också att synen på 

Lean bland medarbetarna kan vara en del av grunden till det motstånd som finns. I nästa 

avsnitt skapar vi oss en förståelse för hur Lean upplevs på avdelningen. 

5.1.2 En ny trend eller ett återkommande koncept? 

Tankarna kring Lean på avdelningen är splittrade, men ett återkommande begrepp som 

nämns i samband med Lean är att det är en trend. Respondent D, en medarbetare, menar 

att Lean har införts på avdelningen idag för att det är en trend. Enligt respondent D vill 

Växjö kommun vara som alla andra kommuner och har därför valt att implementera 

Lean. En mer grundad tanke bakom implementeringen finns inte enligt respondenten, 

och därför finns det risk att det blir ett haltande projekt. Att ha ett uttalat problem är en 

grundsten för att ett koncept som Lean ska fungera, och det har det inte funnits i det här 

fallet menar respondent D. ”Sådär, vad bra nu har vi också Lean” (Respondent D). 

Respondent D berättar också att denne tror att Lean kommer att försvinna så 

småningom och en ny trend kommer att ta vid. Även hos ledningen återberättas det att 



	   	  
	  

	  

83	  
	  	  
	  

	  

Lean kan ses som en trend. Respondent J berättar att om Lean ses som en trend kan det 

vara något som hindrar att det blir ett långsiktigt arbete, och att man efter ett tag vill 

testa någonting nytt. Respondent J själv ser inte Lean som en trend, men menar att 

avdelningen måste utveckla och forma sitt eget Lean-arbete för att det ska bli ett 

hållbart arbetssätt. Respondent J förklarar att Lean har tagits emot olika på avdelningen, 

vissa har varit positiva till införandet medan andra tycker att det tar för mycket tid och 

bara är en modegrej.  Vår tolkning av att Lean kan ses som en trend bland medarbetarna 

är att det kan skapa förutsättningar för att engagemanget för Lean blir bristfälligt då 

medarbetarna har uppfattningen att det snart kommer att komma ett nytt koncept. En 

annan syn som finns bland respondenter är att de upplever Lean som ett återkommande 

koncept i ny förpackning. 

Respondent F, en medarbetare, upplever att Lean inte är någonting nytt, det är ett 

arbetssätt som testats tidigare och tar mer tid än vad det gör nytta för avdelningen. ”Det 

har ju gått 10 år sen sist så det ligger väl helt enkelt i tiden att implementera det igen” 

(Respondent F). Respondent F ser Lean som ett arbetssätt som i slutändan kommer att 

leda till en centralisering, och att det är en repris från tidigare implementeringar av 

andra organisationsförändringar. Respondent E, en medarbetare, berättar att de som är 

kritiska till Lean på avdelningen har upplevt förändringar som Lean tidigare utan vidare 

resultat, och att de upplever det som en repris av detta. Även under våra observationer 

återfinns åsikter om att Lean är något som är ett återkommande koncept, en kommentar 

från en av deltagarna under en av observationerna var, ”Samma sak kommer tillbaka 

igen, vi har jobbat här för länge”. Under samma observation uppstår också en situation 

som är intressant gällande Lean som ett återkommande koncept. Under fikarasten  går 

en av deltagarna iväg och återkommer till mötet med en utskrift över ett tidigare 

processarbete som genomfördes 2008, ger utskriften till oss observatörer och säger; 

”Detta har vi gjort innan, det är inget nytt”. Vår tolkning av att Lean ses som en trend 

kan leda till att konceptet ignoreras och tas med en ”nypa salt”. Om så är fallet tror vi att 

Lean-aktiviteterna kommer att bli ineffektiva på lång sikt då engagemanget brister. 

Detta tror vi kan leda till att Lean kan gå samma öde till mötes som tidigare 

förändringsarbeten, vilket innebär att det skulle rinna ut i sanden. Alvesson & 
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Svenningsson (2008:50) berättar att detta förekommer då de menar att en av faktorerna 

till att organisationsförändringar har svårt att få fäste kan vara att personalen gör 

motstånd mot de förändringar som ska genomföras. 

 

En annan förståelse som vi skapat oss är att det i dagsläget finns vissa tendenser till att 

medarbetarna tycker att arbetet är för intensivt och att det tar för mycket tid. Exempelvis 

uppger Respondent A, en medarbetare, att det tar mycket tid och att det har lett till mer 

jobb för medarbetarna. Respondent F, en medarbetare, beskriver att vissa har en negativ 

inställning då det tar mycket tid från det ”vanliga” arbetet och att det i slutändan inte 

kommer leda till något konkret.  Även Respondent E, en medarbetare, menar att det är 

en del av kollegorna som inte uppskattar Lean då det går åt extremt mycket tid som  

istället kan läggas på annat arbete. Vår tolkning är att denna upplevda intensitet av Lean 

kan ha en koppling till den inte så omsorgsfulla implementeringen som medarbetarna 

upplevde den. Då vissa av medarbetarna upplevde en frustration vid implementeringen 

kan den sitta kvar även under den tid vi genomförde vår studie. Vår tolkning är att Lean 

fortfarande är nytt och upplevs som något främmande som inkräktar på det vardagliga 

arbetet. Vår tolkning av detta är att Lean fortfarande berörs på en ytlig nivå och att det 

ännu inte är ett arbetssätt som berör verksamheten på djupet, och inte heller rotat sig 

fast i avdelningens arbetssätt. Vad som enligt befintlig litteratur kan påverka att Lean 

blir ett djupgående arbetssätt är den bakomliggande filosofin som vi nu väljer att belysa. 

5.1.3 Den bakomliggande filosofin 

Enligt Radnor & Walley (2008:14) bör alla inom verksamheten bli utbildade i vad 

Lean- filosofin innebär, såväl som planering, design, implementering och utvärdering av 

de förändringar som görs. Det är något som vi anser är intressant då ingen av 

respondenterna har förklarat eller pratat om Lean i termer av en filosofi. Bland 

medarbetarna beskrivs Lean mer i termer av effektivisering och som ett sätt att 

visualisera arbetsprocessen. Vissa nämner också att arbetssättet ska vara 

medarbetarstyrt. Hos ledningen beskrivs Lean också som ett förändringsarbete och 

processkartläggning kopplas frekvent ihop med Lean av samtliga i ledningen. Att Lean 
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ska vara ett medarbetarstyrt arbetssätt beskrivs av två respondenter från ledningen. 

Bland samtliga respondenter på avdelningen nämner tre att Lean har en koppling till  

vad de kallar ett brukarperspektiv. 

Att Lean kopplas samman med främst praktiska aspekter som effektivisering och 

processkartläggning, framför de mjukare aspekterna som att arbetet ska vara 

medarbetarstyrt och ha klientfokus, är en första tolkning vi gör. I det läge som 

avdelningen befinner sig är vår tolkning att Lean ses på en mer ytlig och praktisk nivå 

än en mer djupare och filosofisk nivå, då kärnvärden som medarbetarstyrning, 

klientfokus och ständiga förbättringar inte är så framträdande. Under våra intervjuer 

nämns samtliga värden, men från ett fåtal respondenter. Vår tolkning är då att värdena 

från vissa håll inte har någon djupare mening, utan att de nämndes för utfyllnads skull 

då det är något som respondenterna tror att vi intervjuare vill höra.  En vidare tolkning 

är att det kan vara lättare för avdelningen att ta till sig de verktyg som de lärt sig, såsom 

flödeskartor, då det har varit i fokus under Lean-utbildningarna. Enligt oss kan 

avdelningen riskera att förknippa Lean enbart med de verktyg som de i dagsläget 

använder sig av, och att det kan vara svårt att bygga ett långsiktigt Lean-arbete utifrån 

det, då verktygen kan komma att bli inaktiva längre fram i tiden. 

Om vår uppfattning stämmer, att det finns en avsaknad av filosofin på avdelningen, så 

ser vi detta som ett varningstecken i och med att Lean-arbetet inte kommer beröra 

avdelningen på djupet. Larsson (2008:19) menar att en avsaknad av filosofin skulle 

innebära att Lean-arbetet frångår sina grundläggande principer som att det ska vara 

medarbetarstyrt, ha klientfokus och sträva efter ständiga förbättringar. Något som 

styrker varför avdelningen borde se en avsaknad av filosofin som ett varningstecken 

enligt vår uppfattning. Det skapas en undran om varför dessa varningstecken blundas 

för. Kan det vara så att det är svårt att införa en filosofi och att ingen därför vill ta på sig 

rollen att göra det? Om det utomstående konsultföretaget inte tar på sig uppgiften att 

lära ut filosofin så kan det hända att avdelningen inte är medvetna om den. Det är det 

utomstående konsultföretaget som har haft hand om all utbildning gällande Lean. Om 

filosofin missas på den utbildningen, vems är då ansvaret att lära ut den? Har ledningen 
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ansvaret över Lean-arbetet, har kommunen i stort ansvar, eller har konsultbolaget 

ansvaret, undrar vi. Om det är så att ingen vet detta kan information tappas och viktiga 

beståndsdelar inom Lean kan tappas bort, såsom den bakomliggande filosofin. Vår 

tolkning är att det kan ha varit en brist i kommunikationen mellan det utomstående 

konsultbolaget, kommunen i stort, och ledningen på avdelningen om vem som bär det 

yttersta ansvaret för att få medarbetarna att förstå och knyta an till grundprinciperna. 

Vidare i den hermeneutiska spiralen går vi nu närmare det empiriska materialet för att 

urskilja grundstenarna som bygger upp den bakomliggande filosofin för att se vilken 

roll de har på avdelningen, och om de stämmer överens med våra första tolkningar av 

att de inte skulle vara av framträdande art samt gör eventuellt nya tolkningar. 

5.1.3.1 Medarbetarstyrt 

En av grundstenarna till att en bakomliggande filosofi skall vara framträdande är att 

Lean-arbetet ska vara medarbetarstyrt (Larsson, 2008:19). Radnor & Walley (2008:14) 

hävdar att Lean fungerar bäst om det styrs utifrån ett medarbetarperspektiv. Utifrån det 

empiriska materialet som vi har samlat in uppger Respondent B, en av medarbetarna på 

avdelningen, att ledningen i dagsläget har svårt att ”släppa på kontrollen” och låta 

medarbetarna styra. Detta framkommer också genom en av observationerna, då 

ledningsgruppen och processgruppen för 7-dagarsregeln tillsammans skulle se över 

rutinerna för aktiviteterna i 7-dagarsprocessen. Först och främst placerade sig de båda 

grupperna på var sin sida om bordet. Vår tolkning av denna positionering är att det 

skapas en ”vi-och-dom-känsla”, och det blev mer tydligt att grupperna då kunde ha 

olika åsikter i vissa frågor. Under detta möte var det ofta förekommande att ledningen 

hade det sista ordet och att medarbetarna inte fick igenom sina förslag. Under 

observationen uppvisades tendenser från ledningens håll att förbise processgruppens 

tidigare arbete, och det gjordes en hel del större ändringar under mötet. Vår tolkning är 

då att ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen” och överlämna större beslut och 

makt till medarbetarna när det gäller förändringar i organisationen. Således är vår 

reflektion att tanken av att ha ett medarbetarstyrt arbetssätt då tappas. 



	   	  
	  

	  

87	  
	  	  
	  

	  

I studien som gjorts av Carter et al. (2011:118) så uppgavs att hela 80 procent kände att 

arbetet var medarbetarstyrt innan Lean implementerades. När Lean implementerades 

sjönk denna siffra till 11procent, detta för att cheferna inte tog åt sig de förslag som kom 

fram och därmed genomfördes inga förslag som medarbetarna tagit fram, vilket är ett 

stort problem ansåg Carter et al. (2011:118). Sådana tendenser har även vi noterat när vi 

varit närvarande på avdelningen. Exempelvis uppgav Respondent F, en medarbetare, att 

trots att det ska vara medarbetarstyrt så är ledningen är med och bestämmer för mycket 

och de vill ofta ha sista ordet. Både ledningen och de anställda menar att det är viktigt 

att låta Lean-arbetet vara medarbetarstyrt, och ändå uppger vissa av medarbetarna att så 

inte är fallet. Respondent F menar att ledningen fortfarande är med och bestämmer för 

mycket, vilket inte är meningen när man arbetar men Lean. Vi har i kontrast till detta, 

vid vissa tillfällen av de observationer vi genomfört, noterat att enhetscheferna har 

intagit en relativt passiv roll och sitter ner tysta. Vår tolkning av detta är att 

enhetscheferna försöker skapa en medarbetarstyrning i Lean-aktiviteten. Dock gör vi en 

tolkning att det från medarbetarnas håll kan uppfattas som ett bristande engagemang 

från ledningens sida, denna tolkning går vi vidare med senare i kapitlet. 

Respondent B, en medarbetare, menar att ”alla i ledningen måste vara med på det, och 

där är vi inte riktigt idag”. Från ledningens sida berättar Respondent J, att ”En bra 

förutsättning för att Lean ska lyckas på lång sikt är att det är medarbetarstyrt och att 

det är något som engagerar medarbetarna”. Om ledningen ger medarbetarna en 

förhoppning om att de skall vara med och bestämma så måste detta också hållas. Om 

förhoppningen inte inbringas så är vår tolkning att medarbetarna kommer att tröttna och 

Lean kan då komma att rinna ut i sanden. Det är enligt oss intressant att både 

medarbetarna och ledningen ser att ett medarbetarstyrt Lean-arbete är viktigt, men att 

de uppfattar situationen på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning olika. Det skapar en 

undran hos oss varför det upplevs olika, och varför ledningen har svårt att ”släppa på 

kontrollen”. Detta kommer vi att beröra längre fram i vår vidare tolkning, men innan 

dess ska vi beröra de övriga grundprinciperna i den bakomliggande filosofin. 
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5.1.3.2 Klientperspektiv 

Den andra grundprincipen i den bakomliggande filosofin för Lean är att arbetet ska ha 

ett klientfokus (Larsson, 2008:19). Vidare menar Larsson (2008:19) att Lean är en 

filosofi som handlar om att sätta kunden och dennes behov i centrum. Utifrån de 

observationer vi medverkat vid och de intervjuer som genomförts, så tolkar vi att det 

finns en medvetenhet hos många av de anställda att det är klienten som skall vara i 

fokus. Dock är det, enligt oss, vissa som tenderar att sätta sina egna behov först och 

tanken av att klienten alltid ska vara i fokus tappas då. Både Respondent A och 

Respondent C, som båda är medarbetare, konstaterar att väntetiderna för klienterna har 

förkortats sedan Lean infördes. De nämner båda två i anknytning till de förkortade 

väntetiderna att det dock har blivit stressigare och mer arbete för socialsekreterarna. Vår 

tolkning av detta är att det finns en medvetenhet om att det är viktigt att göra situationen 

bättre för klienten, men det finns en viss bitterhet vad det gäller att deras eget arbete 

intensifierats. 

Å andra sidan nämner vissa respondenter inte alls klienten när de pratar om Lean, utan 

de berör enbart att Lean handlar om att effektivisera processer för att dubbelarbete ska 

elimineras. Exempelvis så beskriver Respondent E, en medarbetare, att Lean handlar 

om att plocka bort onödiga arbetsmoment. Respondent C, en medarbetare, beskriver 

Lean som ett arbetssätt som ska implementeras så smidigt som möjligt och vara en del 

av det vardagliga arbetet. Vår tolkning är att Respondent C har noterat att klienten har 

gynnats i och med att Lean har införts, men denne nämner inte att Lean har med 

klientfokus att göra. Även medarbetaren Respondent A, som definierar Lean som ett sätt 

att effektivisera arbetet för att få ut så mycket som möjligt av arbetstiden och att 

eliminera dubbelarbete, har noterat att Lean-arbetet har lett till att klienten har gynnats 

men att denne inte heller förknippar Lean med ett klientfokus. 

Vi gör även en tolkning att det finns de som sätter klienten i fokus på ”riktigt”. 

Respondent B, en medarbetare, beskriver att Lean är bra då man ser arbetet utifrån ett 

brukarperspektiv och att väntetiderna förkortats sedan konceptet införts. Respondent H, 

en ur ledningsgruppen, menar att processkartläggningen är en viktig del och att där se 
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det ur ett brukarperspektiv. Denne menar att det där framkommer hur onödiga processer 

elimineras så att det i slutändan gör det bättre för klienten. En annan ur 

ledningsgruppen, respondent G, beskriver också hur Lean är ett bra sätt för att utveckla 

situationen för klienten. Även under våra observationer noterar vi att ett klientperspektiv 

finns i åtanke då en deltagare under en observation bryter in och säger; ”Vänta lite, 

någonstans måste vi se klienten som det väsentliga och inte bara vårt arbete”. Även 

Lean-coachen under observationen börjar med att inleda dagens aktivitet genom att 

beskriva börläget; ”Hur borde flödet för klienten vara i er verksamhet?”. Vår tolkning 

är att det är de personer som sitter på lite högre positioner eller har fått vidare 

utbildning, såsom ledningen och Lean-coachen, som framförallt har ett klientperspektiv. 

Detta tolkar vi vidare som att de ser Lean mer ur ett helhetsperspektiv än vad 

medarbetarna kanske gör. 

5.1.3.3 Ständiga förbättringar 

Den tredje grundstenen för den bakomliggande filosofin är ständiga förbättringar, då 

Lean handlar om ett kontinuerligt strävande efter att förbättra verksamheten (Larsson, 

2008:19). Under vår studie har vi identifierat två arbetssätt som avdelning Ekonomiskt 

bistånd och sysselsättning arbetar utifrån för att gynna förhållandena för att ständiga 

förbättringar ska åstadkommas. Under vår studie har PGSA-modellen varit ett verktyg 

som ledningen har pratat varmt om, och berättat att det är ett arbetssätt som de strävar 

efter att följa. Exempelvis uppger respondent K, en person ur ledningen, att PGSA-

modellen är något denne ser som ett bra verktyg. Vår tolkning är dock att detta 

arbetssätt är något som de anställda inte har tagit till sig. Vi grundar vår tolkning på att 

de anställda inte vet riktigt vad det innebär eller vad det är, och de har inte fått någon 

vidare introduktion till arbetssättet. Respondent E, en medarbetare, uppgav att PGSA-

modellen inte är en modell som avdelningen använder, och att denne inte har hört talas 

om modellen. Ledningen uppger att PGSA-modellen står för ett arbetssätt som skall 

genomsyra hela avdelningen, och det skall vara ett tillvägagångssätt som kännetecknar 

hur Ekonomist bistånd och sysselsättning arbetar. Vår tolkning är att så är inte fallet 

idag för Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, då flertalet av medarbetarna inte vet vad 
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modellen går ut på. Vår tolkning är dock att en påtryckning eller kanske ett påtvingande 

av arbetssättet istället kan ge motverkande effekt och eventuellt skapa motsättningar till 

Lean överlag. Vår tolkning grundar sig på att avdelningen fortfarande är i ett tidigt 

stadie när det gäller att arbeta med Lean. Avdelningen har ännu inte på bredare front 

gått igenom alla de faser som PGSA-modellen består av. Vår tolkning är att PGSA-

modellen kan bli mer påtaglig med tiden, men att aktivt påtvinga modellen hos de 

anställda är fel metod. Vi tror istället på att låta modellen växa fram med tiden som en 

strategi som kan gynna PGSA-modellen, och skapa förutsättningar för att ständiga 

förbättringar ska bli en del av Lean-arbetet på avdelningen. Något som redan idag 

gynnar förutsättningarna för ständiga förbättringar, enligt vår tolkning, är de 

tavelmöten som avdelningen arbetar med. 

Avdelningen arbetar med tavelmöten där varje enhet har sin egen tavla med veckovisa 

möten. Vid dessa möten tas eventuella förbättringar, frustrationer och problem upp till 

ytan, och förbättringsarbetet delegeras till någon vid enheten som ska ta på sig ansvaret 

att arbeta fram en lösning. Flertalet respondenter bland medarbetarna uttrycker en 

positiv syn till just tavelmötena då de skapar en bra överblick över det vardagliga 

arbetet, vilket skapar snabba resultat. Dessa tavelmöten ger medarbetarna tillfälle att ta 

upp problem och frustrationer direkt istället för att invänta personalmöten eller 

medarbetarsamtal med chefen. Att problem tas upp till ytan direkt och publikt, då 

tavlorna hänger synligt i korridoren, skapar också förutsättningar för att de ska lösas 

snabbare vilket gynnar tanken med ständiga förbättringar, då vår tolkning är den att 

förbättringar skapar grund för nya förbättringar. Vår tolkning är att tavelmötena är den 

Lean-aktivitet som gynnar ett långsiktigt Lean-arbete med hänsyn till den situation som 

avdelningen befinner sig i idag. Som vi tolkar det så uppfattas tavelmötena som ett 

hjälpmedel som leder till snabba resultat. Dock vill vi höja ett varningens finger och 

göra avdelningen medveten om att Lean inte handlar om snabba resultat. Vår tolkning 

är att snabba resultat kan vara motiverande till att börja med, men att Lean inte handlar 

om snabba resultat om man vill lyckas på lång sikt. Som vi tolkar det är tavelmötena ett 

sätt för medarbetarna att uttrycka sig och därmed något som främjar ett medarbetarstyrt 

arbetssätt, dock måste detta bemötas och ges utrymme för från ledningens håll. 
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Sammanfattningsvis gör vi tolkningen att medarbetarstyrning, klientperspektiv och 

ständiga förbättringar är viktiga komponenter för att Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning skall skapa de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt Lean-arbete. 

5.1.4 Framtidsperspektiv 

Då principen att Lean skall vara ett långsiktigt arbetssätt har varit vårt fokus under 

denna studie, så valde vi att tolka respondenternas berättelser utifrån ett 

framtidsperspektiv och hur de ser på Lean-arbetets framtid. En tolkning av hur 

medarbetarna på avdelningen ser på framtidsutsikterna för Lean är att det kan uppstå en 

mättnad av konceptet. Lean har under våren 2014 introducerats till den större massan på 

avdelningen, och Respondent A, en medarbetare på avdelningen, menar att arbetet med 

Lean idag är väldigt intensivt och att en mättnad kan uppstå. Respondent B, en 

medarbetare, menar också att en mättnad kan uppstå om Lean blir för intensivt på 

avdelningen och för många nya processgrupper startas. Vår tolkning är att om det skulle 

vara så att det uppstår en mättnad hos medarbetarna för konceptet så kan det vara svårt 

att göra någonting åt även om intensiteten skulle minska. Vår vidare tolkning är att om 

en mättnad för konceptet Lean skulle infinna sig så skulle det kunna påverka om Lean-

arbetet blir långsiktigt. Vår uppfattning är den att medarbetarna skulle ifrågasätta Lean-

aktiviteterna och hela konceptet, då de antingen efterfrågar något nytt eller helt enkelt 

vill återgå till tidigare arbetssätt. Vi vill gå vidare i vår första förståelse och tolka just 

hur avdelningen ser på framtida möjligheter för ett långsiktigt Lean-arbete. 

Denna tolkning av hur framtidsutsikterna för ett långsiktigt Lean-arbete på avdelningen 

ser ut, grundar vi på att respondenterna har berört hur de ser på ett långsiktigt Lean-

arbete. Enligt Achanga et al. (2006:468) så visar deras forskning att det är önskvärt att 

sträva efter ett långsiktigt fokus för att lyckas med en satsning som Lean. Ekonomiskt 

bistånd och sysselsättning befann sig under studiens gång i en första fas av deras Lean-

arbete och bland medarbetarna fanns det olika uppfattningar gällande ett långsiktigt 

Lean-arbete. Respondent C, en medarbetare, menar att avdelningens Lean-coacher 

kommer att vara nyckeln till ett långsiktigt Lean-arbete, och deras engagemang och driv 

kommer hålla Lean vid liv enligt Respondent C. Respondent F, en medarbetare, tror 



	   	  
	  

	  

92	  
	  	  
	  

	  

däremot att Lean inom en snar framtid kommer att rinna ut i sanden, och den högre 

arbetsbelastningen som kommer under sommaren kommer vara en indikator till ett 

minskat intresse för Lean. Vår tolkning är att det finns en uppdelning bland personalen 

mellan vilka som är positiva till Lean och de som är mer kritiska till konceptet. Vår 

vidare tolkning är att det beror på att vissa individer varit med under en längre tid och 

ser organisationsförändringar som temporära lösningar, medan de med kortare 

anställningar ser det som något nytt och spännande då de inte upplevt liknande 

förändringar tidigare. 

Hos ledningen är vår tolkning att det finns en mer enhetlig framtidsutsikt. De tror att 

Lean kommer att vara ett långsiktigt arbete, och då tror de flesta respondenterna i 

ledningen att tavelmötena kommer att vara den mest framträdande formen av Lean i 

framtiden. Respondent J uttrycker sig på följande sätt; ”Jag tror bara att vi är i starten 

av ett långsiktigt arbete” (Respondent J).  Dock menar Respondent J att det finns hinder 

som kan hämma att Lean skulle få fäste i organisationen på lång sikt. Att det slarvas 

med uppföljning, och att PGSA-modellen inte följs fullt ut kan leda till att Lean inte får 

fäste på lång sikt enligt Respondent J. Vår tolkning är att då ledningen har valt att 

introducera Lean på avdelningen så faller det sig naturlig att de också tror på dess 

framtid. Om inte annat kan det finnas  risk att de berättar att de tror att Lean kommer bli 

långsiktigt, då de tror att detta är vad vi som intervjuare vill höra. Denna åsikt är något 

som även förväntas av dem både från medarbetare, den centrala ledningen på 

förvaltningen, kommunledningen och samhället. I nästa avsnitt om Ledarskapet 

kommer vi att beröra ledningens engagemang för Lean som kan kopplas till deras syn 

på Leans framtidsutsikter. 

5.1.5 Ledarskapet 

Då vi under våra första observationer på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning 

noterade ledningens beteende och tolkade deras agerande som att de hade svårt att 

”släppa på kontrollen”, valde vi att under våra intervjuer både ge ledningen och de 

anställda  möjligheten att beröra just ledningens roll när det gäller Lean. Som tidigare  

påvisats så finns det en splittrad syn på Lean, då det både finns positiva och kritiska 
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röster som fått gehör under våra observationer och intervjuer. Bicheno (2008:38) menar 

att förändringar kan uppfattas som hot av personalen, och då är frekvent och tydlig 

kommunikation viktig för att kunna eliminera osäkerhet och oroligheter. Vår tolkning är 

att Respondent B, en medarbetare, anser att bristande kommunikation har skapat 

förvirring bland personalen. Respondent B berättar att innan avdelningen valde att börja 

samarbeta med det nuvarande konsultbolaget, hade avdelningen kontakt med ett annat 

konsultbolag som studerade de anställdas arbete. När avdelningen sedan valde att 

avsluta det första samarbetet med den första konsulten för att istället arbeta med en 

annan konsult och nu införa konceptet Lean, förklarades inte varför det första 

samarbetet hade gjorts eller avslutats för personalen. Någon uppföljning eller 

utvärdering av det första samarbetet gjordes inte heller, förklarar Respondent B. Vår 

tolkning av denna situationen är att ledningens val att inte förklara för personalen varför 

ett samarbete avslutas till fördel för ett annat samarbete, kan ha satt en grogrund till de 

motsättningar som finns mot Lean idag på avdelningen. Vidare går vår förståelse mot 

att ett förbiseende av personalen i denna fråga kan ha skapat ett mönster eller beteende 

hos ledningen att utesluta personalen från vissa aspekter, då de eventuellt anser att det 

inte påverkar personalen och deras förhållningssätt till Lean i allmänhet. Funderingar 

hos oss om varför ledningen agerade som de gjorde har förekommit och vi väljer att 

presentera dessa tolkningar i avsnittet En vidare tolkning. Först vill vi dock förstå hur 

ledningen själva ser på sitt ledarskap och agerande, samt även hur medarbetarna ser på 

detta. 

Enligt Bicheno (2008:38) är engagemang från både ledning och medarbetare viktigt för 

att ett Lean-arbete ska bli lyckat. Respondent G, H, I och J uttrycker att de tycker att det 

finns ett engagemang hos dem själva som ledning.  Respondent C, en anställd på 

avdelningen, berättar att denne upplever att ledningen är engagerad när det kommer till 

Lean, och att de har släppt på kontrollen och låter medarbetarna få mer inflytande. 

Respondent F, från personalen, berättar istället att denne inte riktigt vet vad ledningen 

har gjort rent konkret gällande Lean. Dock berättar Respondent F att ledningen 

bestämmer för mycket och det är inte meningen med Lean menar denne. Respondent E, 

också en anställd på avdelningen, berättar att denne inte vet om ledningens arbete 
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hittills har varit bra eller dåligt. Respondent B, anställd på avdelningen, berättar att 

denne upplever ledningen roll som en viktig del i ett lyckat Lean-arbete. Dock påpekar 

denne att det måste finnas ett engagemang hos alla i ledningen. ”Alla i ledningen måste 

vara med på det, och där är vi inte riktigt idag” (Respondent B). Vidare berättar 

Respondent B att ledningen måste tro på konceptet till 100 procent, vilket inte är fallet 

idag fortsätter denne. Alvesson & Svenningsson (2008:238) menar att ett bristande 

engagemang hos mellanchefer såväl som högre chefer kan leda till att en 

organisationsförändring kommer av sig. Vår tolkning är att denna splittrande syn när det 

gäller ledningens engagemang är något som faller sig naturligt. Människor ser saker och 

ting från olika perspektiv, och människor har lättare för att granska andra under lupp 

och påpeka deras svagheter än att se sig själv ur ett mer kritiskt och distanserat synsätt. 

Dock är denna splittrade syn något som vi ansåg var intressant och vi valde att beröra 

den längre fram i avsnittet En vidare tolkning. Ytterligare en aspekt som vi under vår 

studie har noterat är att engagemanget hos ledningen har tendenser att inte vara 

enhetligt och detta vill vi skapa en förståelse för. 

Genom att gå tillbaka till vårt empiriska material finner vi således att vissa individer i 

ledningen är mer engagerade än andra, och detta faller sig naturligt då vi alla har olika 

personligheter och uttrycker oss på olika sätt. Någonstans tror vi att har man ett 

brinnande engagemang eller inte, så syns det på en människas beteende. Vår reflektion 

är att människor har svårt att överbrygga sina egna känslor och åsikter i sitt beteende. 

Vår tolkning är att en av individerna har ett mindre engagemang i Lean än övriga i 

gruppen, och vad detta beror på har vi tyvärr inte lyckats ta reda på. Vår spekulation är 

att det eventuellt finns en mindre tro på konceptet Lean hos individen som påverkar 

dennes beteende. Då vi som utomstående observatörer har noterat detta tror vi att 

medarbetarna också har gjort det. Därför tolkar vi det som att det finns en möjlig 

förklaring till att det finns en uppfattning hos vissa i personalen att alla i ledningen inte 

har ett fullt engagemang för Lean. Samtliga aspekter i detta ledarskapsavsnitt har vi valt 

att belysa i vår vidare tolkning, då vi ansåg att de alla kan ha en inverkan på att 

ledningen kan ha svårt att ”släppa på kontrollen”. 



	   	  
	  

	  

95	  
	  	  
	  

	  

5.1.6 Summering av den första förståelsen 

Vi väljer att nedan summera vår första förståelse genom att lyfta fram de aspekter som 

vi tolkat det, kan komma att påverka att Lean kan ha svårt att bli ett långsiktigt 

arbetssätt på avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. 

- Motstånd till konceptet 

- Bristande medarbetarstyrning  

- Mättnad av konceptet 

- Bristande orsak för implementering 

- Bristande engagemang hos ledningen 

Vi har således besvarat vårt syfte då vi har lyckats urskilja vad som kan påverka att 

Lean har svårt att få fäste på lång sikt. Dessa faktorer kommer även längre fram i våra 

slutsatser att beröras. Dock vill vi gå vidare i våra tolkningar för att kunna ge ett 

teoretiskt bidrag till den litteratur som idag finns gällande Lean, och då framförallt inom 

den offentliga sektorn. 

5.2 En vidare tolkning 

Från vår första förståelse har vi lyckats identifiera flera olika faktorer som kan tänkas 

påverka att Lean inte blir långsiktigt. Vi går nu vidare ytterligare en loop i den 

hermeneutiska spiralen och väljer att gå vidare med en av dessa faktorer som vi anser är 

en nyckelfaktor till att Lean kan få svårt att få fäste och bli långsiktigt. Vi gör detta för 

att skapa ett djup i vår studie och möjligheten att kunna ge ett teoretiskt bidrag gällande 

Lean, men också Leans roll inom den offentliga sektorn. Av vår första förståelse har vi 

lyckats urskilja att det finns en problematik kring att ledningen har svårt att ”släppa på 

kontrollen” och låta arbetet vara medarbetarstyrt. Vi anser att denna problematik är en 

kritisk faktor till om Lean ska bli långsiktigt då vår uppfattning är att det motstånd som 

idag finns mot Lean på avdelningen bland annat är grundat i att medarbetarna inte 

upplever att Lean är fullt så medarbetarstyrt. Därför vill vi nu gå vidare med denna 

problematik och försöka förstå varför den finns. 
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Det väcker nya tankar och frågor hos oss. Varför har ledningen svårt att ”släppa på 

kontrollen”? Vilka faktorer spelar in? Vi vänder oss till oss själva och våra första 

tolkningar som vi gjort från vår insamling av material först, och finner att ledningens 

kompetens kring hur de ska agera i vissa situationer kan vara en bidragande orsak till att 

de har svårt att ”släppa på kontrollen”. Vidare undrar vi också om hierarki och makt 

kan vara faktorer som påverkar ledningens beteende. Vår undran är också om ledningen 

möjligtvis inte är medvetna om sitt beteende. Alla dessa faktorer öppnar upp nya dörrar 

som vi i vår vidare tolkning har valt att försöka belysa närmare, genom att först ta del av 

ny teori och försöka tolka vårt material utifrån denna nya förståelse som teorin har givit 

oss. Varför vi väljer att presentera ny teori först nu i våra tolkningar och inte i vårt 

teorikapitel, är för att tidigare teorier som vi har berört har varit aktuella för vår första 

förståelse och vi ansåg att denna nya teori är aktuell först nu. Vi ansåg att en 

presentation av kommande teori i vårt teorikapitel skulle skapa förvirring hos läsaren. 

Genom att använda teorin nu tillsammans med våra tolkningar ansåg vi att det skapar en 

förståelse hos läsaren för teorins mening i sammanhanget. 

Hasle & Paarup Nilsen (2013:216) presenterar det praktiska Lean-ledarskapet och dess 

sex problemområden som de har lyckats identifiera. Två av dessa problemområden; En 

ny medarbetarroll och Balansen mellan över- och understyrning, är de två 

problemområden som vi ansågs kan kopplas till den rådande problematiken på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Hasle & Paarup Nilsen (2013:222f) berättar att 

Lean ger medarbetarna möjligheten att utveckla en ny roll, myndiga producenter, som 

innebär att de är villiga att ta på sig ansvar och har kvalifikation för det nya ansvaret, 

men även att de får tillräckliga befogenheter att fatta beslut och att ledningen samt 

kollegor erkänner deras nya roll. Vidare menar de att nyckeln till att medarbetarna ska 

kunna axla den nya rollen och ansvaret, är att de utbildas och får kompetens och att 

transformationen sker gradvis. Detta är något som Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning har gjort ansåg vi då alla medarbetare har fått möjlighet att ta del av en 

introduktion av Lean, och att de individer som har visat intresse har fått möjlighet att gå 

en Lean-coach-utbildning och därigenom fått mer ansvar. Hasle & Paarup Nilsen 

(2013:223) menar att ledningen bör coacha istället för att styra medarbetarna i 
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transformationen att bli myndiga producenter. Vidare menar de att genom ett 

situationsbestämt ledarskap där ledningen gradvis ”släpper på kontrollen” uppfyller 

ledningen det önskvärda beteendet coachning. I Ekonomiskt bistånd och sysselsättnings 

fall observerade vi att ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen” i den takt som de 

anställda begär. Hasle & Paarup Nilsen (2013:223) menar att inom professionsyrken är 

det vanligt att medarbetaren i sig har ett stort ansvar i sitt vardagliga yrke redan från 

början. Vår tolkning är, då socialsekreterare är ett professionsyrke, och medarbetarna på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har stort ansvar i sitt dagliga arbete så efterfrågar 

de samma ansvar som de är vana att ha i sitt vardagliga arbete också under Lean-

aktiviteterna. Utifrån detta finns det flera vägar att gå vidare i vår tolkning, och vi ansåg 

att det inte finns en absolut rätt bild av den sociala verkligheten på Ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning. Vi vill nu introducera läsaren för våra vidare tolkningar och vilka 

faktorer som vi har tolkat kan påverka ledningens förmåga att inte ”släppa på 

kontrollen”. 

5.2.1 Kompetens och engagemang 

En av våra tolkningar till att ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen”, är att de 

saknar kompetens i hur de ska agera i sitt Lean-ledarskap. Vår tolkning är att de har 

svårt att frångå det tidigare traditionella ledarskapet där ledning handlar om att fatta 

beslut. Ledningen uttrycker en medvetenhet om att Lean innebär ett medarbetarstyrt 

perspektiv, men ändå så frångår de principen.  Detta har vi dels observerat själva och 

dels fått berättat för oss från medarbetarna på avdelningen. Hasle & Paarup Nilsen 

(2013:230f) menar att fasthållande vid ett traditionellt ledarskap vid Lean-aktiviteter är 

vanligt, men att detta kan upplevas av medarbetarna som en överstyrning från 

ledningens sida. Vår tolkning är att så är fallet på Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning, då medarbetarna uttrycker missnöje över att ledningen går in och fattar 

vissa beslut över deras huvuden. En tolkning vi gör är att ledningen känner sig osäkra i 

sitt ledarskap när de medverkar i Lean-aktiviteterna då de inte riktigt vet hur de ska 

agera, eller om de ska agera annorlunda än tidigare. Vår tolkning är att de använder sig 

av det ledarskap som de använt sig av tidigare för att känna sig bekväma och inte ta 
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steget ut i det okända. De vill helt enkelt inte ”släppa på kontrollen” då de inte vet vad 

som kommer att hända. Vi återkommer till aspekten om mod längre fram i vår vidare 

tolkning, under maktavsnittet. En vidare tanke är att ledningen har ett ansvar uppåt, mot 

den centrala ledningen på förvaltningen och mot kommunen, och att de därför inte vill 

”släppa på kontrollen” då de bär ett ansvar och ”måste stå till svars för avdelningens 

resultat”. 

Samtidigt som denna överstyrning som återfinns hos ledningen, så finns även en 

upplevd problematik om att det finns ett bristande engagemang för Lean hos ledningen. 

Respondent B, en medarbetare, berättar att denne inte upplever ett fullt engagemang hos 

ledningen, och under våra observationer har en individ från ledningen haft svårt att hålla 

ögonen öppna. I vår första förståelse har vi utifrån våra tolkningar uppfattat att det finns 

en individ i ledningen som har ett mindre engagemang än de andra. Vår vidare tolkning 

av detta är att detta bristande engagemang kan bero på att det finns ett motstånd hos 

medarbetarna mot Lean, och att det då skulle finnas en rädsla för att stötta Lean fullt ut 

om det längre fram skulle visa sig att Lean misslyckas. Vidare är vår tolkning att ett 

halvt engagemang för Lean kan då rädda ledningen undan ett bristande förtroende om 

Lean misslyckas. 

En annan notering som vi gör under våra observationer är att enhetscheferna, vid vissa 

tillfällen, har försökt hålla en låg profil genom att låta medarbetarna föra diskussionen 

och arbetet under Lean-aktiviteten. Vår tolkning är att de gör detta medvetet för att 

försöka främja ett medarbetarstyrt arbetssätt. Dock är vår vidare tolkning att detta 

ibland kan upplevas av medarbetarna som ett bristande engagemang och som att 

ledningen inte bryr sig. Hasle & Paarup Nilsen (2013:231) berättar att ledningen, i 

försöket att främja ett medarbetarstyrt arbetssätt, kan utöva ett understyrt ledarskap. 

Vidare berättar de att understyrning kan leda till osäkerhet och en passivitet hos 

medarbetarna (Halse & Paarup Nilsen, 2013:231). Vad vi anser är intressant i 

jämförelse med detta är att vi har noterat att enhetscheferna, vid andra tillfällen under 

våra observationer, mer har ”övervakat” arbetet genom att inneha en stående position 

under vissa stunder av aktiviteten. Vår tolkning är att en stående position ger dem en 
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insikt i arbetet även om de inte deltar aktivt. Vidare tolkar vi detta beteende som att de 

har svårt att ”släppa på kontrollen” vid ett tillfälle då medarbetarna kräver det, även om 

det inte är ett uttalat krav. Att ledningen under en observation även lade sig i och gjorde 

ändringar i det arbete som processgruppen redan hade gjort, är ett beteende som tyder 

på att de har svårt att ”släppa på kontrollen”. Vår vidare tolkning är att detta återigen 

tyder på att de utövar ett överstyrt ledarskap. 

Vår tolkning är att ledningen brottas med ett nytt arbetssätt där medarbetaren ska få mer 

kontroll och makt samtidigt som de själva inte vill upplevas som oengagerade. Vår 

tolkning är att en bristande kompetens angående hur ledningen ska bedriva sitt Lean-

ledarskap leder till ett överstyrt ledarskap, och att ett bristande engagemang hos 

ledningen kan uppfattas som ett understyrt ledarskap av medarbetarna. Att ledningen 

brottas med att inte över- eller understyra har, enligt vår tolkning, lett till en förvirring 

hos ledningen och de inte vet hur de ska bete sig. Hasle & Paarup Nilsen (2013:230ff) 

berättar om problematiken av under- och överstyrning, och att det gäller för ledningen 

att finna en balans i sitt ledarskap. De menar att Lean kräver ett situationsbestämt 

ledarskap där ledningen är aktiv i Lean-processen men ger utrymme för 

medarbetarstyrning och eget beslutsfattande när situationen kräver det. I Ekonomiskt 

bistånd och sysselsättnings fall är vår tolkning att ledningen behöver få insikt i vad ett 

Lean-ledarskap innebär och också hjälpmedel för hur de ska använda sig av exempelvis 

situationsbestämt ledarskap. En undran väcks hos oss, och vi funderar över varför det 

inte finns en stödjande enhet för just de olika förvaltningarnas och avdelningarnas 

ledningar i Växjö kommun där de kan få insikt och hjälpmedel för hur de ska utöva sitt 

Lean-ledarskap. En möjlig förklaring till varför en sådan enhet inte finns är att fokus 

under implementering av Lean i kommunen och på avdelningen har haft en tydlig 

riktning mot att introducera medarbetarna för Lean och utbilda Lean-coacher. Att då 

ledarnas behov av guidning har kommit i skymundan är en tolkning vi gör. Vidare gör 

vi en tolkning att behovet av att komma till insikt i vad ett Lean-ledarskap innebär och 

behovet av guidning kan var grundat i att ledningen saknar självinsikt och inte inser sitt 

eget beteende. Därför går vi nu vidare i vår tolkning och belyser problematiken kring en 

bristande självinsikt hos ledningen. 
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5.2.2 Självinsikt 

Den tolkning vi gör är att ledningen möjligtvis inte inser sitt eget beteende och att de 

därför kan ha svårt att ”släppa på kontrollen”. De anser att deras agerande främjar ett 

medarbetarstyrt arbetssätt, men vår tolkning av deras agerande och medarbetarnas 

berättelser tyder på att de inte främjar ett medarbetarstyrt arbetssätt, vilket väcker en 

undran hos oss. Saknas det en självinsikt hos ledningen att se sitt eget beteende från ett 

utomstående perspektiv? Vi undrar var spegeln finns som uppmärksammar dem på 

deras beteende? Återigen gör vi en tolkning om att kommunikationen mellan ledning 

och medarbetare är bristfällig då medarbetarna har noterat ett ”felaktigt” beteende hos 

ledningen, men detta är inget som når fram till ledningen. Vems ansvar är det att agera 

som ledningens spegel? Är det de själva, medarbetarna, Lean-coachen, förvaltningen 

eller konsultföretaget? Vår tolkning är att för tillfället finns det ingen som agerar som en 

spegel för ledningen för att hjälpa dem att komma till insikt över sitt beteende och 

därigenom kunna gå vidare med att ”släppa på kontrollen”. Vår tolkning är att en 

bristande självinsikt hos ledningen också tyder på att de är behov av guidning. Vi 

diskuterade tidigare att en stödjande enhet som hjälper ledningen att komma till insikt 

med hur de ska utöva ett Lean-ledarskap samt ger dem tillgång till hjälpmedel, skulle 

kunna vara en medicin som motverkar behovet av att ”släppa på kontrollen”. Vi tolkar 

också att denna enhet skulle kunna ge ledningen möjlighet att komma till insikt med sitt 

eget beteende genom att enheten agerar som ledningens spegel då enheten utför 

frekventa uppföljningar på avdelningarna och samlar in åsikter och intryck om de olika 

ledningarnas Lean-ledarskap. Vi tror dock att ledningens behov av att inte ”släppa på 

kontrollen” kan vara djupare grundat än att det skulle bero på en bristande självinsikt, 

ett bristande engagemang eller bristande kompetens. En undran väcks om att 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning är en offentlig verksamhet kan ha en påverkan på 

att ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen”. Vi väljer därför att gå vidare i den 

hermeneutiska spiralen och skapa nya förståelser som berör ledarskapet och 

maktstrukturen i den offentliga verksamheten. 
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5.2.3 Makt 

Genom att gå vidare i vår tolkning strävar vi efter att förstå varför ledningen på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har svårt att ”släppa på kontrollen”. Genom att 

gå ytterligare en loop i den hermeneutiska spiralen och skapa ny förståelse vänder vi oss 

nu mot teorier som berör ledarskap inom offentlig sektor, och ser om den kan vägleda 

oss att finna en förståelse i vårt empiriska material. Hagström (1990:50) menar att ett 

framträdande inslag i offentligt ledarskap är en tydlig hierarki. Han menar att det ofta 

finns en tydlig kedja av chefer som är ordnad utifrån de lagar och regler som 

myndigheten styrs av. Hagström (1990:50) menar att ledarna inom den offentliga 

sektorn utövar inflytande över sina medarbetare. Att det finns en tydlig hierarki som är 

ordnad av olika faktorer skapar en undran hos oss; är det så att denna tydliga hierarki 

hindrar cheferna att ”släppa på kontrollen”? I och med att en hierarki är så pass tydligt 

rotad inom den offentliga verksamheten, leder det till att chefer inom den offentliga 

verksamheten får svårare att ”släppa på kontrollen” än chefer inom den privata 

sektorn? Detta är ingen fråga vi kan svara på i denna studie, men är intressant att 

fundera över. Vår tolkning är att denna tydliga hierarki inom den offentliga 

verksamheten automatiskt skapar en rangordning av makt inom verksamheten. Är det så 

att det är svårt för chefer att ”släppa på kontrollen” då det finns en tydlig hierarki och 

att överstyrning är en del av det ”naturliga” ledarskapet, eller är det så att cheferna inte 

vill ”släppa på kontrollen” då de inte vill riskera att bli av med sin makt? Just i fallet 

med Ekonomiskt bistånd och sysselsättning så är vår tolkning att det handlar om den 

inbyggda hierarkin snarare än att de inte vill bli av med sin makt. Vår tolkning är att 

den hierarkiska maktstrukturen som finns på avdelningen bidrar till ett överstyrt 

ledarskap. Vår tolkning är att ledningen på avdelningen kan tänkas ha svårt att ”släppa 

på kontrollen” då det har blivit en vana med ett hierarkiskt beslutsfattande och 

överstyrning. Individerna i ledningen på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har alla 

varit anställda inom den kommunala sektorn, socialtjänsten i synnerhet, under flera år 

och är vana vid denna tydliga hierarki och byråkrati som råder inom offentliga 

verksamheter. Därför tror vi att det gamla hierarkiska beslutfattandet och 

överstyrningen sitter i och är en gammal vana som är svår att ta sig ifrån. 
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Vi återvänder nu till vår tidigare tolkning om att mod spelar in angående om cheferna 

släpper på kontrollen eller inte. Om det är så att det finns en tydlig hierarki inom den 

offentliga sektorn och att avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning jobbar 

vidare efter gammal vana, är vår tolkning att det även kan handla om mod. Det handlar 

om att ledningen måste våga lämna det gamla arbetssättet för att våga testa något nytt, 

ge medarbetarna makten att styra och att ”släppa på kontrollen”. Även i denna tolkning 

kommer vi fram till att ledningen är i behov av guidning i sitt Lean-ledarskap för att 

skapa mod att våga ”släppa på kontrollen” och låta medarbetarna ta över makten. Just 

relationen mellan medarbetare och ledning ansåg vi var intressant, och därför valde vi 

att gå vidare och återvända till litteraturen ännu en gång för att finna en förståelse för 

hur hierarkiska maktstrukturen påverkar relationen mellan ledningen och medarbetarna. 

Hagström (1990:51) menar att chefer talar med varandra på ett speciellt sätt och till 

medarbetarna på ett annat. Han menar att medarbetarna i sin tur antar samma beteende, 

att de talar med varandra på ett sätt och till sin chef på ett annat sätt. Denna teori tolkar 

vi även den som att det handlar om makt mellan cheferna och medarbetarna. Vår 

tolkning är att på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning existerar denna företeelse. Vi 

anser vidare att detta är ett vanligt fenomen och i princip existerar inom de flesta 

organisationer. Att medarbetare och ledning pratar med varandra på olika sätt anser vi 

skapar en grogrund för att problem ska uppstå. De problem som kan uppstå enligt vår 

tolkning, är att ledningen använder ett mer förenklat språk då de pratar med 

medarbetarna än när de tilltalar varandra. Exempelvis så berättar ledningen på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning att de använder ordet Lean med en försiktighet 

då det kan uppfattas som negativt. 

Vår vidare tolkning är att detta förenklade språk kan av medarbetarna uppfattas som att 

ledningen ”pratar över huvudet” på dem när de tilltalar varandra. Att medarbetarna i 

sin tur pratar med varandra på ett visst sätt kan också skapa problem, då de på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning, kan diskutera ledningens ”felaktiga” beteende 

med varandra utan att lyfta fram dessa synpunkter till ytan. Vår vidare tolkning är att 

det på Ekonomiskt bistånd och sysselsättning inte finns en gemensam arena där 
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medarbetarna och ledningen kan mötas och föra en öppen dialog kring eventuella 

problem. Detta gör att medarbetarnas uppfattning, att ledningens beteende är felaktigt 

och att de inte främjar ett medarbetarstyrt arbetssätt, inte når fram till ledningen och 

detta får konsekvensen att ledningen har en bristande självinsikt, att de inte inser att 

deras agerande är felaktigt, och att de har svårt att ”släppa på kontrollen”. Vår tolkning 

är att medarbetarna istället väljer att hålla sina åsikter för sig själva och att ledningen då 

saknar den spegel som vi tidigare har nämnt. Denna tolkning grundar vi på att ledningen 

upplever sig själva som nyfikna och engagerade medan det finns en annan bild hos 

medarbetarna. Att det inte finns en gemensam arena där medarbetare och ledning kan 

mötas och öppet föra en diskussion om problem kan, enligt vår tolkning, bero på en rad 

faktorer. En tolkning är att medarbetarna har viss respekt för sina chefer, och att detta på 

avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning kan vara en bidragande faktor till att 

ledningen inte vet vad medarbetarna känner. Att vissa av medarbetarna har berättat för 

oss att det saknas medarbetarstyrning på avdelningen och att de tycker att ledningen 

fortfarande har för stor kontroll, tror vi inte är något som medarbetarna själva tagit upp 

med ledningen. Kan detta då ha med makt att göra och att medarbetarna har för stor 

respekt för ledningen för att våga uttrycka sina åsikter fullt ut? Är så fallet, att 

medarbetarna på avdelningen inte delgivit ledningen sina åsikter fullt ut? Hur skall då 

ledningen veta att medarbetarna fortfarande vill att arbetet ska bli mer medarbetarstyrt 

och att ledningen ska släppa ännu mer på kontrollen? Vi återkommer då till vår tolkning 

att en enhet som finns som ett stöd för ledningen bör finnas för att få ledningen att 

komma till insikt över sitt beteende. Vår tolkning är  att denna enhet skulle motverka 

den bristande kompetensen, det bristande engagemanget, den bristande självinsikten 

samt att den hierarkiska maktstrukturen som vi har identifierat på Ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning skulle kunna överbryggas. 

En annan tolkning är att medarbetarna inte bryr sig om att ta upp problematiken kring 

att de upplever att ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen”. Vår tolkning är att det 

kan bero på att de inte anser att det är deras uppgift att göra ledningen uppmärksam 

över sitt beteende. Det motstånd som finns mot Lean på avdelningen kan också, enligt 

vår tolkning, bidra till att medarbetarna inte bryr sig om att ta upp problematiken då de 
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inte stöttar konceptet. Vår vidare tolkning är att det då skapats en ond spiral där 

medarbetarna från första början, när Lean introducerades på avdelningen, inte blivit helt 

inkluderade och informationen har ”gått över huvudet” på dem. Detta har fortsatt 

genom att ledningen inte har uppfyllt meningen med Lean som ett medarbetarstyrt 

arbetssätt och gett medarbetarna de befogenheter som de kräver. Vidare spinner 

spiralen på och motståndet mot Lean har då vuxit vilket kan ha lett till att medarbetarna 

då inte bryr sig om att lägga sig i då det inte får någon effekt. Vi återkommer då igen till 

att bristande kommunikation är nyckeln till att ledningen inte får möjlighet att komma 

till insikt att deras beteende i nuläget inte överensstämmer med vad medarbetarna 

uppfattar som ett medarbetarstyrt arbetssätt. Den gemensamma arenan där medarbetare 

och ledning möts finns inte, och enligt flera av våra tolkningar kan just denna arena 

vara lösningen till att ledningen ska komma till insikt över sitt beteende. 

5.2.4 Hur medarbetarstyrt kan Lean bli i offentlig sektor? 

Att det i Ekonomiskt bistånd och sysselsättnings fall har skett att information ”gått över 

huvudet” på personalen och att implementering av Lean skedde genom beslut av 

ledningen skapar en fundering hos oss. Hur medarbetarstyrt kan Lean bli i en offentlig 

sektor? Att Lean skulle införas i kommunen antogs enligt beslut från 

kommunledningen, och det mål som är uppsatt för Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättnings räkning, nämligen 7-dagars regeln, har kommit genom direktiv från 

nämnden för Arbete och välfärd i kommunen. Att avdelningen skulle börja arbeta med 

Lean bestämdes av ledningen på avdelningen. Vår tolkning av detta är att fram till att de 

verkligen börjar arbeta med konceptet Lean så har inget beslut varit medarbetarstyrt 

alls. Vad är det då egentligen som är medarbetarstyrt? Som vi tolkar det så är det Lean-

aktiviteterna som är relativt medarbetarstyrda, det vill säga Lean-verktygen. Vi tolkar 

det som att det mer ytliga arbetet är mer medarbetarstyrt än det övergripande arbetet. Vi 

tolkar det också som att det övergripande arbetet, som består av målsättning och 

grundstenarna inom Lean, utförs av ledningsgruppen och högre instanser. 

Lean visualiseras ofta genom ett Lean-spel som spelas med hjälp av legobitar. Vi själva 

har spelat denna typ av spel under vår utbildning, men också avdelningen Ekonomiskt 
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bistånd och sysselsättning har spelat detta spel under sin Lean-utbildning med 

konsultföretaget. Vår åsikt är  att Lean istället borde ses som ett parti schack som 

spelas. I detta schackparti symboliseras makt, enligt vår mening, genom att 

medarbetarna symboliserar de enkla bönderna, ledningsgruppen symboliserar de mer 

betydelsefulla löparna, tornen, drottningen och kungen och kommunledning är den 

styrande schackspelaren i detta maktspel. Är det någon som har hört talas om ett 

bondestyrt schackparti? Förmodligen inte! Ett medarbetarstyrt Lean-arbete är däremot 

mer förekommande. Efter att ha genomfört vår studie vid Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning och utfört våra tolkningar, undrar vi nu varför aspekten makt inte har fått 

större inflytande i den befintliga Lean litteraturen. Vi lämnar tolkningskapitlet med 

denna undran men den kommer återigen tas upp längre fram i våra slutsatser. 
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6. Slutsatser 

Här kommer slutsatserna från vår studie att presenteras. Det första avsnittet kommer 

att knyta ihop uppsatsen och svara på det syfte och den frågeställning som ställdes 

inledningsvis i studien. Vi inleder således kapitlet genom att återigen skriva syftet och 

frågeställningen som en uppfriskning för läsaren. Det andra avsnittet som återfinns i 

detta kapitel är de slutsatser som vi drar utifrån vår vidare tolkning. Dessa slutsatser är 

det teoretiska bidrag som vi ger, och det kan också knytas ihop med vad vi i kapitel sju 

återger som förslag till vidare forskning. 

Syftet: Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan 

ha svårt att få fäste på lång sikt. 

• Hur kommer det sig att Lean-arbete har svårt att få fäste på lång sikt? 

6.1 Slutsatser utifrån vår första förståelse 

Att det finns flera faktorer som kan hindra ett långsiktigt Lean-arbete har vi, precis som 

tidigare studier kommit fram till. Genom vår första förståelse har vi under vår studie 

identifierat ett antal faktorer som under studiens gång var närvarande på avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning och som kan påverka att Lean-arbetet inte blir 

långsiktigt. Nedan gör vi våra slutsatser kring dessa faktorer. 

Det har redan i detta tidiga stadie av Lean-processen som Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning befinner sig i, uppvisats tendenser till att Lean tar för mycket tid och att 

en mättnad för konceptet har uppstått på vissa håll.  Vår slutsats av detta är att det kan 

tänkas bli svårt att jobba vidare med Lean på lång sikt i och med att vissa av 

medarbetarna har tröttnat på konceptet redan efter några månaders arbete. Slutsatsen blir 

då att det lär bli svårt att bibehålla ett engagemang på lång sikt. Ett annat hinder som vi 

tror kan komma att förhindra ett långsiktigt Lean-arbete är att det är ett stort motstånd 

till konceptet bland vissa av medarbetarna. Vår slutsats är att detta kommer att dra ner 

engagemanget även hos de andra inom personalen på sikt, vilket leder till att det är 

ledningen som håller kvar vid Lean och att medarbetarna inte gör det. Det gör att en av 
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grundstenarna för den bakomliggande filosofin faller då Lean ska vara medarbetarstyrt. 

Vi drar också slutsatsen att en bidragande orsak till att det idag finns ett motstånd på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning är att medarbetarna har uppfattat implementering 

av Lean på avdelningen som bristfällig, och att den har skapat en viss frustration på 

avdelningen. 

En annan slutsats vi kan dra från vår första förståelse är att en annan hindrande faktor 

för ett långsiktigt Lean-arbete är att hela ledningen inte uppvisar ett genuint och 

brinnande engagemang. Som vi precis nämnt så finns det ett visst motstånd bland 

medarbetarna, och vår slutsats är att det kommer att bli svårt att få ett brinnande 

engagemang hos medarbetarna om det saknas redan hos ledningen. Vår slutsats är att 

det kan skapas en osäkerhet hos medarbetarna om inte alla i ledningen uppvisar ett 

engagemang. I och med att alla inom ledningen själva upplever att de har ett 

engagemang, men att medarbetarna menar att det fattas hos vissa inom ledningen, drar 

vi slutsatsen att det kan bli svårt att ändra på. Om ledningen tror att de utstrålar ett 

engagemang men att så inte är fallet enligt vissa anställda, tror vi att det saknas en viss 

självinsikt hos ledningen. Vår slutsats blir således att det är svårt att ändra ett beteende 

som man själv inte är medveten om, och att det därför kan bli ett problem på lång sikt. 

Den slutgiltiga faktorn som vi anser kan påverka att Lean-arbetet kan tänkas ha svårt att 

få fäste på lång sikt är det faktum att det inte är helt medarbetarstyrt i dagsläget. Att 

ledningen fortfarande, enligt vissa medarbetare, är med och lägger sig i tror vi kan vara 

en bidragande faktor till att medarbetarna kan tappa engagemanget för Lean på sikt. 

Slutsatsen av detta blir därigenom att ledningen måste ”släppa på kontrollen” mer och 

låta medarbetarna ta ansvar och få makt för att lyckas hålla kvar ett långsiktigt 

engagemang hos medarbetarna, och därigenom främja ett långsiktigt Lean-arbete. 

6.2 Slutsatser utifrån vår vidare tolkning 

Vi har lyckats identifiera att ”släppa på kontrollen” är något som ledningen på 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har svårt för, och vi ansåg att detta var en 

nyckelfaktor till att Lean kan ha svårt att få fäste på sikt. Detta grundar vi främst på att 
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ett medarbetarstyrt arbetssätt, som är en av grundstenarna för den bakomliggande 

filosofin, hindras då ledningen inte släpper på kontrollen. I vår vidare tolkning gick vi 

därför ytterligare en loop ner i den hermeneutiska spiralen för att identifiera orsakerna 

till varför ledningen har svårt att ”släppa på kontrollen”. De faktorer som vi utifrån vår 

vidare tolkning kom fram till bidrog till att ledningen har svårt att ”släppa på 

kontrollen” var en bristande kompetens, ett bristande engagemang, en bristande 

självinsikt samt en hierarkisk maktstruktur som återfinns inom den offentliga sektorn. 

I våra slutsatser väljer vi nu att ta ett steg tillbaka och se denna problematik från ett 

större perspektiv. Vi har under vår studie tagit del av litteratur som behandlar Lean och, 

vilket även framkommer i vårt teorikapitel, den bakomliggande filosofin tas upp som en 

kritisk aspekt till att Lean ska bli långsiktigt. Något som dock förvånar oss är att just 

maktstrukturen som vi har identifierat, inte förknippas med Lean i en större 

utsträckning. Vi ifrågasätter varför aspekter som makt och hierarkier inte tas upp av 

exempelvis Liker, Bicheno eller Petersson et al. Å andra sidan så har denna hierarkiska 

maktstruktur som vi identifierat varit närvarande i en offentlig verksamhet, det vill säga 

Växjö kommun, och vi är medvetna om att litteraturen som berör Lean inom den 

offentliga sektorn är fåtalig. Dock anser vi att det finns maktstrukturer såväl i den 

offentliga sektorn som i den privata sektorn, och vi ställer oss kritiska till varför makt 

inte berörs närmare i den befintliga litteraturen. Vi anser därför att just makt, och också 

de övriga faktorer som vi har identifierat, bör ges större utrymme i framtida studier som 

genomförs gällande Lean och då framförallt inom den offentliga sektorn. 

Vi belyser avslutningsvis i våra tolkningar; Hur medarbetarstyrt kan Lean bli i den 

offentliga sektorn, och det tar oss till ett större perspektiv. Är Lean ett lämpligt 

arbetssätt under förhållanden med hierarkiska maktstrukturer som återfinns inom den 

offentliga sektorn? Vår slutsats är att Lean fortfarande är ett arbetssätt som kan bli både 

lyckat och långsiktigt inom den offentliga sektorn under rätt förhållanden, om de 

hierarkiska maktstrukturerna lyfts fram och blir erkända inom en offentlig verksamhet. 

Genom att en strategi, förslagsvis i from av en stödjande enhet eller gemensam arena 

för dialog som vi har föreslagit, tas fram för att försöka överbrygga den maktstruktur 
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som vi anser strider mot att Lean ska vara medarbetarstyrt, ha ett kundperspektiv och 

sträva efter ständiga förbättringar. 

Vi anser att vi har givit ett teoretiskt bidrag då vi har identifierat följande faktorer; en 

bristande kompetens, ett bristande engagemang, en bristande självinsikt samt en 

hierarkisk maktstruktur som kan påverka varför en ledning har svårt att ”släppa på 

kontrollen”, vilket förhindrar ett medarbetarstyrt Lean-arbete. Vi anser även att vi 

bidrar genom att belysa att det krävs vidare forskning på just dessa faktorer för att 

utveckla och komplettera den litteratur som idag finns gällande Lean. Det praktiska 

bidrag som vår studie har lett till är att Ekonomiskt bistånd och sysselsättning blir 

medvetna om de faktorer och den problematik som vi har lyckats identifiera på 

avdelningen, och därigenom har möjlighet att vidtaga åtgärder. 
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7. Reflektioner 

Vi kommer i det här kapitlet att ge förslag på framtida forskning med avseende på ett 

långsiktigt Lean-arbete inom den offentliga sektorn som vi anser är av vikt för att 

främja att de aspekter, som vi har identifierat i vår tolkning, lyfts fram och eventuellt 

kan rådas bot på. Vi kommer slutligen att reflektera över vårt eget arbete. 

7.1 Vidare forskning 

Som vi ser det så har vi påbörjat en diskussion kring begreppet makt vad det gäller Lean 

inom den offentliga verksamheten. Den hierarkiska maktstruktur som vi har identifierat 

inom den offentliga verksamheten som kan vara en aspekt till varför ledningen har svårt 

att ”släppa på kontrollen”, anser vi behöver mer utrymme i den kommande litteraturen 

gällande Lean. I våra slutsatser kom vi fram till att ledarskapet har en betydande roll för 

att Lean ska bli ett långsiktigt arbetssätt. Då vi har identifierat att det finns en bristande 

kompetens gällande hur ledningen ska utöva sitt Lean-ledarskap och en bristande 

självinsikt gällande ledningens beteende, anser vi att vidare forskning om just 

ledarskapet inom offentlig sektor, då i synnerhet vid Lean-aktiviteter, kan bidra till att 

dessa två faktorer motverkas och att fler Lean-arbeten blir långsiktiga. Vi har 

identifierat vissa aspekter som vi har tolkat som påverkande till varför ledningen har 

svårt att ”släppa på kontrollen”. Vi anser att vidare forskning om just varför vissa 

chefer har svårt att ”släppa på kontrollen”, trots att Lean ska vara ett medarbetarstyrt 

arbetssätt, är relevant då vi tror att det kan finnas fler aspekter än de vi har identifierat. 

7.2 Egna reflektioner 

Vi anser att studien är väl genomarbetad och att vi har bidragit med ett teoretiskt och 

praktiskt bidrag som önskat. Vad som kunde gjorts bättre var dock fördelningen av 

tiden, då vi tappade mycket tid i början genom att vi hade svårt att hitta ett ämne. När vi 

väl kom igång anser vi att arbetet flöt på bra, och vi är överlag nöjda med resultatet. 
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8. Slutord 

Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till avdelningen Ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning. De har under hela studiens gång ställt upp på intervjuer, låtit oss sitta 

med som observatörer och avsatt tid för att svara på mail och telefon då vi haft frågor. 

Vi vill även tacka de utomstående parter som inte tillhör avdelningen, men som ställt 

upp på intervjuer och delgivit oss information och tagit sig tid att hjälpa oss framåt med 

studien. 

Tack! 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, 

attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en 

framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i 

fokus. 

  

  

Lnu.se  

Linnéuniversitetet 3 

91 82 Kalmar/351 95 Växjö 
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Telefon 0772-288000 


