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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativ metod och utifrån ett ledningsperspektiv, 

urskilja viktiga faktorer för kommuner i arbetet med att implementera och långsiktigt 

vidmakthålla Lean som metod. Studien har genomförts i två svenska kommuner. Vi har 

undersökt varför och hur kommuner arbetar med Lean samt vad de hittills har uppnått. Totalt 

har sex semistrukturerade intervjuer utförts med nyckelpersoner som innehar en ledande- eller 

stödfunktion.  

Resultatet påvisar att införandet av Lean grundas i att kommunerna vill förbättra kvalitén för 

kunden, minska slöserier samt effektivisera organisationen för att kunna möta framtidens 

ökade efterfrågan. Deras huvudsakliga fokus finns på att skapa en Lean-kultur. De främsta 

verktygen som används är värdeflödeskartläggning, visuell styrning genom förbättringstavlor 

samt 5S. Vissa verksamheter använder även PDCA-hjulet. Det som Lean-arbetet hittills 

genererat är att vissa arbetsuppgifter och processer har förändrats och resultatet har därmed 

blivit minskat slöseri. I ett fall har värdet för slutkunden ökat genom minskad väntetid.  

 

Studien påvisar följande faktorer som avgörande för att skapa ett långsiktigt Lean-arbete: 

fokus skall vara på att skapa värde för slutkund, verksamheten måste inneha god kunskap om 

metoden samt stödjande ledarskap måste finnas på alla nivåer. Lean måste dessutom anpassas 

till varje enskild verksamhet, fokus bör finnas på kultur istället för verktyg samt ha ett sunt 

förhållningssätt för att minska motstånd.   

 

Nyckelord: Lean, kommunal sektor, offentlig sektor, ledning, kvalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Title: Lean as a method in municipalities: a qualitative study about successful factors for 

creating a long-term Lean work  

 

Authors: Hannah Wallgren & Elin Wigert 

 

Abstract 

The purpose of this study is to with a qualitative method and from a management perspective, 

identify important factors for municipalities in their work with implementing and maintain a 

long-term Lean methodology. The study was conducted in two Swedish municipalities. We 

have studied why and how municipalities are working with Lean and what Lean so far 

generated in. A total of six semi-structured interviews were conducted with key-people who 

has a managing- or supporting function. 

 

The result found that the aim of introducing Lean in the municipalities is to improve the 

quality for the customer, reduce waste, and make the organization more efficient so that it can 

meet future increased demand. Their main focus is to create a Lean culture where Lean is a 

natural part of the daily work. The main tools used are 5S, value stream-mapping, visual 

control. Some departments also use the PDCA wheel. What Lean work so far generated in is 

that some tasks and processes have changed which resulted in a reduced waste. In one case 

has the value for the end customer increased by reducing waiting time. 
 

The study establishes the following factors as crucial to creating a long-term Lean work: 

focus must be on creating value for the end customer, the organization must possess a great 

knowledge of Lean as a method, and the leadership must at all levels be engaged and 

supportive. Lean must be adapted to each individual organization, the focus should be on 

culture rather than tools, and have a reliable approach to reduce any resistance. 
 

Keywords: Lean, Municipalities, public service, raise quality, management   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

i vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter, utan Er hade den här studien 

inte varit möjlig att genomföra. Ni har alla bidragit med viktiga aspekter till vår uppsats 

och vi uppskattar att ni tog er tid att engagera Er i vårt arbete. Vi vill även rikta ett tack till de 

kontaktpersoner som visade intresse för vår studie och möjliggjorde den genom att förmedla 

lämpliga kontakter.  

Vi vill även tacka vår handledare P-O Börnfelt som genom sin kunskap om ämnet bidragit 

med nya perspektiv och infallsvinklar samt väglett oss genom processen.  

Sist men inte minst vill vi tacka personer i vår närmsta omgivning som har haft tålamod och 

förståelse för våra prioriteringar. Slutligen vill vi även säga ett stort tack till varandra för ett 

gott samarbete.  

 

Halmstad och Linköping, maj 2015 

Hannah Wallgren & Elin Wigert  
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras Lean som ämne samt varför vi valt att skriva om det. Detta följs av en beskrivning 

om historien bakom Lean samt hur begreppet har kommit till. Vidare skildras spridningen av Lean från 

industrigolvet till tjänstesektorn samt Lean’s ankomst samt till Sverige. I Problemformulering, som ligger till 

grund för syfte och frågeställningar, har vi målat upp den problematik som finns runt ämnet som vi finner är 

intressant att studera. Kapitlet avslutas med att vi klargör uppsatsens avgränsningar samt en disposition.   

1.1. Presentation 
I vår utbildning finns fokus på teorier, verktyg och orsaker som får organisationer att fungera 

eller fallera. Därför har vi vid tidigare tillfällen träffat på Lean, främst i studier av produktion 

och då tillsammans med föregångarna Taylorismen och Fordismen. Under 

verksamhetsförlagda studier kom en av oss i kontakt med Lean i den offentliga sektorn. Efter 

ett studiebesök vid Malmö Sjukhus, på en avdelning där de arbetar med Lean väcktes 

nyfikenhet över hur Lean kan appliceras på tjänsteorganisationer, främst inom offentlig 

verksamhet. Då vi under tidigare arbeten studerat stora politiska myndigheter fann vi det 

intressant att studera hur Lean fungerar i byråkratiska organisationer.  

 

1.1.1. Definition av Lean 

Begreppet Lean saknar en entydig definition, vilket flera forskare är överens om (Se Arlbjørn 

& Freytag, 2013; Brännmark, 2012; Modig & Åhlström, 2014; Pettersen, 2009; Radnor & 

Johnston, 2013; Sörqvist, 2013;). Pettersen (2009) har studerat hur Lean definieras i 

forskningen och kommit fram till att Lean i första hand beskrivs i likartade termer. Womack 

& Jones (2003) beskriver Lean enligt följande:  

 

In short, lean thinking is lean because it 

provides a way to do more and more with less 

and less – less human effort, less equipment, 

less time, and less space – while coming 

closer and closer to providing customers with 

exactly what they want. (Womack & Jones, 

2003 s. 15). 

Liker fastslår ingen tydlig definition men menar att Lean/TPS syftar på resurssnål produktion 

(Liker, 2009 s. 35). 

Sörqvist definierar Lean enligt följande: ”Lean är ett sätt att se på, driva och leda en 

verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer vilka drivs utifrån 

kundernas aktuella behov” (Sörqvist, 2013 s. 59).  

Modig & Åhlström definierar Lean som en verksamhetsstrategi för att nå ett mål. De menar 

att målet är flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2014). 

Lean handlar om att eliminera slöseri och skapa värde för kunden (Arlbjørn, Freytag & de 

Haas, 2010). 

I den här studien väljer vi att utgå ifrån Sörqvists (2013) definition av Lean.  

Lean härrör från företaget Toyota där konceptet kallas Toyota Production System, TPS. Lean, 
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eller Lean Production är den namn som används utanför Toyotas kretsar (Liker, 2009). I den 

här studien väljer vi därför att använda Lean som en synonym till TPS.   

 
1.2. Bakgrund 

1.2.1. Toyota Production System 
Principerna i Lean Production är hämtade ur TPS som det var utformat under 1980-talet 

(Börnfelt, 2009). Bakgrunden till hur Toyota utformade sitt arbetssätt härrör i att Japan efter 

andra världskriget befann sig i kris. Bristen på resurser präglade hur de organiserade sin 

verksamhet där de lade fokus på flödeseffektivitet. Toyota hade inga möjligheter att framställa 

stora kvantiteter likt Ford och tvingades därför att ta fram små volymer på samma 

monteringslina. Eftersom de saknade ekonomiskt kapital hade de inte råd att producera spill, 

de saknade dessutom lager- och fabriksutrymmen. De beslutade därmed att försöka skapa ett 

produktionssystem byggt på kontinuerligt materialflöde. Systemet skulle vara ett 

enstycksflöde, flexibelt och styras utifrån kundens efterfrågan (Liker, 2009). Toyota blev 

därför tvungen att fokusera på kundens behov (Modig & Åhlström, 2014).  

För att systemet skulle kunna vara flexibelt var det viktigt att ha kreativa medarbetare som 

ständigt kunde förbättra processerna. Genom att de såg alla steg i processen fick de 

helhetsfokus (Liker, 2009). Enligt Krafcik (1988) så lyckades Toyota främst med att 

sammanföra arbetare som använde både händer och huvud med Fords standardiserade 

arbetssätt vilket resulterade i effektivt samarbete. Krafcik (1988) menar att de på Toyota inte 

såg arbetarna som verktyg som var lätta att ersätta, arbetarna hade även ett större ansvar i 

form av kvalitetskontroll och liknande (Krafcik, 1988). Amerikanernas syn på ledningen var 

att det var deras uppgift att öka hastigheten och volymen och på så sätt minska kostnaderna 

medan de inom Toyota ansåg att ledningens uppgift var att förbättra flödet (Seddon, 2010).     

1.2.2. Ursprung i Taylorism och Fordism 
TPS har sina rötter i Fordism som i sin tur har sitt ursprung i Scientific Management, även 

kallat Taylorism (Krafcik, 1988). Idén bakom Scientific Management uppkom på 1900-talet 

och grundar sig i att Frederick Taylor ville eliminera onödigt slöseri i produktionsprocesserna 

(Liker, 2009). Målet var att varje arbetare skulle nå upp till sin optimala arbetsprestation utan 

att i längden ta skada, i verkligheten var det få som kunde leva upp till dessa mål. Inom 

Scientific managment fanns det en stark tro på tidsstudier och specialiserade arbetsuppgifter, 

följden blev därför standardisering och ökad arbetsfördelning. Utifrån Taylorismen 

utvecklades Fordism av Henry Ford. Fordismen bestod av samma grundläggande principer 

som Scientific management men Ford valde att införa löpande bandet i sin tillverkning 

(Börnfelt, 2009). Enligt Krafcik (1988) så revolutionerade Ford helt biltillverkningen och den 

industriella ekonomin. De lyckades med sin tillverkning att rationalisera produktionen och 

skapa otrolig effektivitet. Liker (2009) beskriver att Ford genom det löpande bandet var det 

bästa exemplet på att hantera kontinuerliga flöden.  

Börnfelt (2009) sammanfattar Scientific management i att arbetsfördelningen blev tydligare 

mellan chefer och arbetare. Arbetet förenklades till standardiserade arbetsmoment samtidigt 

som ledningen hade kontroll över arbetsprocessen. Fordismen bestod av samma grund men 

innefattade även löpande bandet som gav en absolut möjlighet att styra arbetstakten. Även om 

Taylorismen och Fordismen ledde till ökad produktivitet så var de negativa konsekvenserna 

betydligt fler (Börnfelt, 2009). Krafcik (1988) menar att många av de grunder och principer 

från Fordismen finns idag inom TPS.  
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1.2.3. Begreppets genomslag 
Begreppet ”Lean Production” fick genomslag över världen 1990 då Womack, Jones och Roos 

gav ut boken The machine that changed the World, baserad på forskning framtagen av 

Massachusetts Institute of Technology i Boston. Forskarnas syfte var att ta reda på vilket som 

var det effektivaste produktionssystemet då Japan som främsta konkurrent till USA, låg i topp 

i bilindustrin över världen. Uttrycket Lean Production myntades för första gången av en 

student som deltog i forskningen, John Krafcik och publicerades för första gången 1988 i 

Sloan Management Review (Arlbjørn, Freytag & de Haas, 2010; Modig & Åhlström, 2014; 

Sederblad, 2013;Sörqvist, 2013). Krafcik (1988) valde att i artikeln jämföra två olika typer av 

produktionssystem: ett robust och ett ömtåligt. Följande översättning är inspirerad av Modig 

& Åhlströms (2014) tolkning. Krafcik (1988) hävdade att ett ömtåligt produktionssystem med 

litet lager, låga buffertar och enkel teknologi kan leverera hög produktivitet och hög kvalitet. 

Detta motsvarar det som ett robust produktionssystem står för: produktivitet skapas genom 

avancerad teknik och skalfördelar. Då han tyckte att begreppet ”ömtåligt” hade en alltför 

negativt klang valde han istället att kalla produktionssystemet för Lean Production. Enligt 

Krafcik (1988) främjar Lean full utveckling och integration av likväl teknologi som 

mänskliga resurser, något som de andra produktionssystemen inte riktigt lyckas uppnå.  

 
1.2.4. Lean i Sverige 
Begreppet Lean production, även kallat Lean 1, kom för första gången till Sverige i början av 

1990-talet. Något vidare genomslag fick det inte och tillämpades begränsat inom produktion. 

När den andra vågen av Lean nådde Sverige i början på 2000-talet hade Lean tagit en annan 

riktning och fick då ett större genomslag (Sederblad, 2013). Saab Automobile i Trollhättan 

var tidiga med att införa Lean. En undersökning gjord av IF Metall 2002 visade att 65 procent 

av de arbetsplatser som omfattas av verkstadsavtalet arbetade med Lean i någon form 

(Börnfelt, 2009). Lean tillämpades först i större utsträckning inom produktion, men används 

numera även inom tjänstesektorn, både inom det privata näringslivet och den offentliga 

sektorn. Andra vågen av Lean kan beskrivas i två olika inriktningar, Lean 2a och 2b. Lean 2a 

med en stark koppling till kultur och grundläggande värderingar likt Toyotas filosofi. Lean 2b 

beskrivs som en mindre kulturell anknytning till Japan och därmed en pragmatisk vidgning av 

konceptet. I anda vågen av Lean ströks ordet production då det ansågs att Lean var generellt 

tillämpbart (Sederblad, 2013). 

 

Börnfelt (2009) menar att statens sociala ansvar har ökat i samband med att samhället blivit 

mer komplext, byråkratin har därmed tvingats till utveckling. Vidare menar han att senare 

arbetsorganisationsmodeller i högre utsträckning vill engagera människan i arbetet. De 

eftersträvar att tillvarata kreativitet och att tillvarata den förmåga som arbetarna besitter för att 

utveckla sig själva och verksamheten. Detta leder till att förväntningarna på de anställda ökar 

men också deras möjligheter till ökad kompetensutveckling (Börnfelt, 2009). Seddon (2010) 

menar att tidigare styrning inom serviceorganisationer inte skapade ett smidigt flöde vilket 

betyder sämre service till högre kostnader. Detta kan ses som grunden till varför Lean nu 

finns inom tjänstesektorn. 

1.3. Problemformulering 
Idag arbetar många Svenska kommuner och landsting enligt Lean och det finns ett stort 

intresse runt metoden. Uppmaningen om att alla organisationer snarast bör införa Lean 

framställs i Womack, Jones & Roos (1991). De menar att Lean är generellt tillämpbart och 

kan ge många fördelar till en organisation. I Skandinavien ligger Danmark i framkant när det 

gäller Lean i den offentliga sektorn. Alla danska kommuner uppmanas att införa Lean 
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(Augustinsson, 2013). Dock är forskningen av Lean inom den offentliga sektorn begränsad 

och den forskningen som finns innehåller ofta stora brister. Problematiken runt definitionen 

av Lean samt hur det kan användas har lyfts av flera forskare, däribland Brännmark (2012), 

Arlbjørn & Freytag (2013), Radnor & Johnston (2013). Dessutom menar Brännmark (2012) 

att forskningen tenderar att sakna ett kritiskt förhållningssätt och inställningen till Lean tycks 

på förhand vara positiv. Han ser även en problematik i att forskningsområdet är relativt nytt 

vilket gör det svårt att fastställa långsiktiga effekter. Även Augustinsson (2013) lyfter den 

sparsamma forskningen som ett bekymmer. Problematiken konstateras även av Arlbjørn & 

Freytag (2013) som fastställt att spridningen av Lean till offentliga verksamheter har lett till 

ett ökat behov av tillförlitliga studier för att påvisa vilka effekter Lean de facto ger. 

Hur kommer det sig att Lean fått stor slagkraft inom den offentliga sektorn trots att 

forskningen om Lean i den här typen av organisationer är begränsad? Sörqvist (2013) talar om 

faran då verksamheter implementerar metoder enbart för att de är trendiga. Han menar att det 

tenderar att leda till misslyckanden på grund av okunskap. Han understryker vikten av att 

förstå att Lean inte är ett färdigt koncept utan måste anpassas efter varje enskild organisation. 

Detta är något som även konstateras av Abrahamsson & Sederblad (2013). Björkman & 

Lundqvist (2013) menar att verksamheter som tillämpar Lean ofta visar stor entusiasm och 

ger intryck av att det är okomplicerat. Kan spridningen av Lean bero på denna entusiasm och 

föreställning om enkelhet? Kan en orsak vara att det finns en uppfattning om generell 

tillämpbarhet? Vi riktar en stor skepsis mot att betrakta ”nya” metoder som okomplicerade, då 

det bör finnas i organisationernas intresse att ha ett kritiskt förhållningssätt. Inför studien 

kontaktade vi eventuella intressenter, som vi sedan tidigare känner till arbetar enligt Lean. 

Dock blev vi avvisade på grund av att arbetet med Lean tyvärr hade avstannat. Då förstod vi 

att Lean är komplext. Detta väckte vårt intresse att studera viktiga faktorer som krävs för att 

Lean skall rotas i organisationer och bli en långsiktig metod. Eftersom det idag saknas 

kunskap om Lean vill vi i denna studie lyfta fram relevanta aspekter som kan vara av värde 

för kommuner i sitt arbete med Lean. 

1.4. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod och utifrån ett ledningsperspektiv, urskilja 

viktiga faktorer för kommuner i arbetet med att implementera och långsiktigt vidmakthålla 

Lean som metod.   

För att vi skall kunna identifiera viktiga faktorer måste vi ta reda på varför våra studieobjekt 

infört Lean, hur de arbetar med Lean samt vad de uppnått. Dessa frågeställningar ligger 

därmed till grund för studien:   

 Varför väljer kommunala verksamheter att arbeta enligt Lean? 

 Hur tillämpar de Lean? 

 Vad har de hittills uppnått genom sitt arbete med Lean? 

 

1.5. Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att fokusera på Lean inom kommunal sektor och är begränsad till två 

olika kommuner. För att studien skall uppnå en sådan generell nivå som möjligt har vi valt att 

inte fokusera på en specifik förvaltning utan har istället valt att intervjua respondenter som 

arbetar i olika förvaltningar. Gemensamt för respondenterna är att de har god insyn i 

kommunalt Lean-arbete. En avgränsning i studien är att vi studerar Lean ur ett 
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ledningsperspektiv, detta för att vi finner det mest lämpligt utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi belyser därför inte Lean ur medarbetarnas perspektiv. 

 
1.6. Disposition 
Nedan visas uppsatsen uppbyggnad. Vid varje kapitel finns sedan en kort beskrivning av 

avsnittets disposition och innehåll.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som genomsyrar hela uppsatsen. I den första delen redogör vi 

grunderna i Lean. Vidare presenterar vi centrala begrepp följt av ett antal befintliga Lean-verktyg.  I slutet av 

avsnittet lyfter vi den problematik som finns runt Lean.  

2.1. Lean 
Som tidigare nämnts saknar Lean en enhetlig definition. I en undersökning gjord av Modig & 

Åhlström (2014) visade resultatet att Lean uppfattas som allt från ett arbetssätt, ett 

produktionssystem, en kultur till en verktygslåda. Det går inte att understryka att Lean är ett 

spretigt begrepp. Sörqvist (2013) menar att en anledning till att Lean anses diffust kan bero på 

att det bygger på japanskt kvalitetstänkande. Det innebär i stor utsträckning att fokus är 

inriktat på filosofi, tankesätt och värderingar. Toyotas grundläggande idéer bygger på en 

affärsbaserad ledningsfilosofi med inriktning på mänsklig motivation och människokännedom 

(Sörqvist, 2013). I Japan definieras kvalitetskontroll som utveckling, tillverkning och service 

av produkter som lever upp till kundens förväntningar och krav till lägsta möjliga kostnad 

(Monden, 2011). Sederblad (2013) nämner två typer av Lean: ”mjuk” respektive ”hård”.  I 

”mjuk” Lean finns fokus på kultur och kommunikation medan ”hård” Lean har sin centrala 

utgångspunkt i flöden och fokuserar på mätbara faktorer såsom effektivitet, besparingar av 

resurser, kvalitet med mera (Sederblad, 2013). Robbins & Judge (2010) menar att kultur är 

något som är socialt konstruerat och bygger på en grupps gemensamma värderingar, normer 

och attityder. En stark organisationskultur kan sammansvetsa gruppmedlemmarna, ha en 

positiv inverkan på beteende samt få dem att sträva mot samma mål. Enligt Sörqvist (2013) 

handlar Lean om en fysisk och kulturell förändring av verksamheten. 

 

”Kulturellt handlar Lean om ett välutvecklat och engagerat ledarskap som fokuserar på 

människan, förbättringsarbete, ständigt lärande och kvalitet. Människor som trivs, ges 

förtroende och ständigt utvecklas är grunden för Lean” (Sörqvist, 2013 s. 12). 

Monden (2011) menar att det främsta målet med TPS är att förbättra organisationens 

effektivitet eller produktivitet genom att reducera kostnader och eliminera slöseri. Slöseri kan 

finnas i form av arbetskraft eller stora lager. För att uppnå detta måste organisationen vara 

flexibel och ständigt redo att ändra sig för marknadens krav. Han menar att detta ideal kan 

uppnås genom Just-in-time: att producera det som behövs när det behövs och i den kvantitet 

det behövs.  Enligt Womack, Jones & Roos handlar Lean om att effektivt använda sina 

resurser, eliminera överskott, sträva efter ständiga förbättringar, främja teamarbete och 

kommunikation (Womack, Jones & Roos, 1991). Det huvudsakliga syftet med Lean är att 

skapa värde för kunden ur kundens perspektiv. Seddon (2010) menar att kundens efterfråga 

styr: 

”Syftet med lean är att öka kapaciteten genom att utforma ett system som reagerar på ett 

optimalt sätt på kundernas efterfrågan” (Seddon, 2010 s. 241).   

 

Björkman och Lundqvist (2013) menar att Lean är ett rationaliseringskoncept där syftet är att 

skapa värde i verksamheten. Det handlar om att skapa värde för kunden genom god kvalitet, 

för den anställde genom arbetsglädje och för ledningen i form av effektivitet. Författarna 

lyfter dock frågan om hur detta värdeskapande kan komma att påverka arbetsvillkoren. De 

menar att det måste finnas en balans mellan personalens arbetstillfredsställelse, kundernas 

mottagande av tjänster/produkter som uppfyller kvalité och de krav ledningen ställer på 
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effektvitet. De är skeptiska till att Lean klarar av att balansera dessa krav (Björkman & 

Lundqvist, 2013). 

2.2. Grundläggande Lean-principer 

2.2.1. Womack & Jones fem principer 
Womack & Jones (2003) menar att det finns fem principer som kännetecknar Lean. Dessa är 

värde, identifiera värdeflöde, skapa flöde, pull och perfektion. Värde skapas utifrån kundens 

perspektiv. Det är viktigt att vara medveten om vad kunden efterfrågar. Att identifiera 

värdeflöde handlar om att skilja på de aktiviteter som skapar värde för kunden och de som 

icke är värdeskapande. Att skapa flöde görs genom att olika typer av slöseri elimineras i 

processen. Det kan handla om till exempel flaskhalsar, långa väntetider m.m. Vidare menar de 

att det är viktigt att skapa ett dragande system (pull) som innebär att systemet styrs utifrån det 

kunden efterfrågar. Att skapa perfektion handlar om att alltid ha en strävan att ha noll fel samt 

inga slöserier (Womack & Jones, 2003).  

2.2.2. Likers14 principer & 4P-modellen 
Lean har som vi tidigare nämnt sitt ursprung i TPS. Liker (2009) har i sina studier av Toyota 

identifierat 14 principer som kännetecknar ”The Toyota Way”. Skillnad mellan TPS och ”The 

Toyota Way” är att det senare nämnda syftar på den bakomliggande kultur som finns och är 

anledningen till att TPS fungerar så väl. TPS syftar på de systematiska helhetssystem som 

Toyota bygger på. Dessa principer har han kategoriserat efter fyra olika kategorier: 

Philosophy, Process, People/Partners och Problemsolving. Dessa fyra kategorier utgör 

byggstenar i den så kallade 4P modellen (Liker, 2009). 

De 14 principerna, Liker (2009, s. 61–66) 

1. Basera alla ledningsbeslut på långsiktigt tänkande (Philosophy). 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som är tydliga och synliggör problem (Process).  

3. Låt kunders efterfrågan styra för att undvika att organisation överproducerar (Process). 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Process).  

5. Skapa en kultur som gör att fel undviks och istället möjliggör att kvalitén blir rätt från 

början (Process).  

6. Standardisera arbetssätt för att kunna arbeta med ständiga förbättringar och göra 

medarbetarna delaktiga (Process).  

7. Arbeta med visualisering för att problem inte skall bli dolda (Process).   

8. Använd endast teknologi som är pålitlig och användarvänlig för människorna och 

processerna (Process). 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och kan lära och inspirera 

andra att göra det (People/Partners). 

10. Utveckla exceptionella människor och skapa team som följer organisationens filosofi 

(People/Partners).  

11. Ha respekt för partners och leverantörer. Utmana dem och hjälp dem att bli bättre 

(People/Partners). 

12. Gå och se med egna ögon för att bilda dig en uppfattning och få förståelse för situationen 

(Problemsolving).  

13. Fatta inte förhastade beslut. Överväg noggrant samtliga alternativ och se till att det finns 

konsensus (Problemsolving).  

14. Skapa en lärande organisation genom ständiga förbättringar, Kaizen, och att genom att 

konstant reflektera, hansei (Problemsolving). 
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2.3. Centrala begrepp 
I detta avsnitt redovisar vi de begrepp som är centrala inom Lean. Dessa är indelade enligt 

följande ordning: Värde, värdeskapande aktiviteter, slöseri, flöde, standardisering och 

ständiga förbättringar.  

2.3.1. Värde 
Det som inte skapar värde för kunden måste elimineras för att flöden fria från hinder skall 

kunna skapas (Womack & Jones, 2003). Seddon (2010) menar att det är kunden som inom 

serviceorganisationer avgör det nominella värdet. För att lyckas skapa en effektiv 

serviceorganisation krävs det ett klargörande av vad kunden faktiskt efterfrågar. Han menar 

att då kunderna är en del av produktionen blir efterfrågan därmed ständigt varierande. Det 

gäller därför att organisationen kan följa och tillvarata denna variation (Seddon, 2010).  

Värdeskapande aktiviteter 

Värdeskapande aktiviteter är de händelser som gör att processen går framåt (Modig & 

Åhlström, 2014). Med värdeskapande aktiviteter menas den typ av aktiviteter som genererar 

värde i den tjänst/produkt som kunden efterfrågar och är villig att betala för. Det finns flera 

typer av icke värdeskapande aktiviteter. Vissa av dem är nödvändiga men skapar ej värde för 

kunden och bör därför minskas i största möjliga mån. Andra aktiviteter kan vara betingade av 

legala, miljömässiga eller moraliska skäl och ställningstaganden. Dessa är ofta svåra att ändra 

på. De aktiviteter som inte genererar något värde och inte fyller någon nödvändig funktion 

måste elimineras helt. Det kan handla om aktiviter som dubbelarbete, omarbete, rättningar av 

fel m.m. (Larsson, 2008).  

2.3.2. Slöseri 
I Lean handlar Muda om att eliminera spill och slöseri (Womack & Jones, 2003; Womack et 

al., 1991). Monden (2011) menar att det kan vara slöseri i allt från arbetskraft, tid, utrymme, 

pengar och information. Han menar att överflödig arbetskraft är ett stort slöseri som i sin tur 

leder till att slöseriet ökar inom andra delar (Monden, 2011). Toyota har identifierat sju olika 

typer av slöseri: överproduktion, onödig väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, 

överarbetning eller felaktig bearbetning, onödig lagerhållning, onödiga arbetsmoment, 

defekter som leder till omarbetningar vilket ses som slöseri med hantering, tid och energi I 

tjänsteorganisationer ses väntande information som det största slöseriet (Liker, 2009). Liker 

(2009) har lagt till en åttonde princip som han menar leder till slöseri. Denna handlar om 

outnyttjad kreativitet hos de anställda. Han menar att om en organisation inte tar tillvara sin 

personal går de miste om idéer, möjligheter till förbättringar, kompetens samt förlorar tid.  

2.3.3. Flöde 

I Lean handlar flöde om att skapa kontinuerliga processer fria från hinder. Det är viktigt att ha 

en helhetssyn i verksamhetens processer. Genom att skapa flödesprocesser bli organisationen 

transparant och slöseri blir synligt. Det är först då slöseri kan elimineras (Womack & Jones, 

2003). Fokus är inte att arbeta i ett högre tempo utan arbeta i det tempo som efterfrågas av 

kunden (Liker, 2009). Många Lean-förespråkare hävdar att det handlar om att arbeta smartare 

istället för hårdare något som Börnfelt (2009) snarare benämner som manipulation och menar 

att arbetet blir intensivare. 

2.3.4. Standardisering 
Standardisering är en viktig del av Lean. Arbetet måste standardiserars innan förbättrings-

arbete kan utföras (Liker, 2009). Genom att standardisera arbetet kan variationer minskas 

(Sörqvist, 2013). Enligt Monden (2011) är syftet med standardisering att använda minsta 
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möjliga antal anställda. De anställda ska arbeta effektivt men inte nödvändigtvis hårdare, de 

ska se till att inte spendera onödig tid och energi.   

2.3.5. Ständiga förbättringar 
Principen bakom Kaizen är enligt Monden (2011) den kontinuerliga implementeringen av 

ständiga förbättringar. Kaizen används för att minska och identifiera slöseri (Monden, 2011). 

Enligt Björkman & Lundqvist (2013) handlar dock Kaizen ursprungligen om att effektivisera 

arbetet.  

2.4. Verktyg 
I följande avsnitt introducerar vi ett antal Lean-verktyg som är vanligt förekommande i den 

offentliga sektorn. Dessa är indelande enligt följande: Värdeflödeskartläggning, 5S, Visuell 

styrning och slutligen PDCA-hjulet.  

 

2.4.1. Värdeflödeskartläggning 

Vid en värdeflödeskartläggning kartläggs en arbetsprocess från början till slut för att skapa en 

helhetsbild över förloppet samt synliggöra hela flödet på detaljnivå. Genom att kartlägga 

arbetsflöden kan olika typer av slöserier och flaskhalsar som hindrar processen identifieras 

och därefter elimineras. Detta görs för att en optimal process skall kunna skapas (Seddon, 

2010). 

2.4.2. 5S 

5S står för de fem japanska orden Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu and Shitsuke som Monden 

(2011) kollektivt benämner som dirt, vilket betraktas som smuts och onödigt i organisationen. 

På kontor menar han att det innefattar dokument, rapporter och dyl. Han menar att 5S-

processen handlar om att rensa ut allt onödigt, för att istället fokusera på det nödvändiga. 

Implementeringen av 5S kan leda till reducerade kostnader, ökad kvalité och förbättrade 

ledtider. 5S kan även bidra till förbättrade arbetsrelationer. En organisation som är ”clean and 

neat” vinner förtroende hos kunder, underleverantörer och anställda. För att få ut det mesta av 

5S måste arbetarna få in det som en naturlig del av vardagen det räcker inte med att de har 

vetskapen om det utan de måste använda sig av det i praktiken (Monden, 2011). 

Beskrivning av 5S enligt Monden (2011): 

Seiri: att tydligt separera de nödvändiga sakerna från de onödiga och sedan eliminera det som 

är onödigt. 

Seiton: att snyggt ordna och identifiera saker för enkel användning. 

Seiso: att alltid städa upp; att upprätthålla ordning och renlighet. 

Seiketsu: att ständigt upprätthålla de ovannämnda 3S; Seiri, Seiton och Seiso.  

Shitsuke: Beskrivs som det ”S” som är viktigast i 5S, då det handlar om att medarbetarna skall 

skapa en vana att alltid uppfylla reglerna.  

2.4.3. Visuell styrning 
Monden (2011) menar att visuell styrning är en viktig del av arbetet då det synliggör de dolda 

slöserier som finns i organisationen. Genom att arbeta med visualisering synliggörs det även 

om det finns ett överflöd av medarbetare, vilka kan komma att omfördelas dit de bättre 

behövs eller i annat fall reduceras. Tavelmöten är en typ av visuell styrning och följer oftast 

en standardiserad rutin. Den här typen av möten är ofta korta och sker genom att samtliga 

medarbetare på enheten samlas framför en förbättringstavla för att klargöra, stämma av, följa 

upp samt fatta beslut om det dagliga arbete och de olika förbättringarna. Mötet leds ofta av en 
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teamledare eller den ledare som finns inom verksamheten. Förbättringstavlan fungerar även 

som en samlingspunkt för uppdaterad information om det dagliga arbetet (Sörqvist, 2013).  

2.4.4. PDCA-hjulet 
PDCA-hjulet, eller Deming’s hjul som den även heter är en systematisk vägvisare vid 

förbättringsarbete och ofta grunden i hur organisationer arbetar med Kaizen. PDCA står för 

Plan, Do, Check, Act. I den första fasen, Plan, planeras förändring mycket noggrant. En 

handlingsplan framställs samt en analys av eventuella risker samt förebyggandet av dessa. I 

den andra fasen, Do, sker implementeringen av förändringen. I den tredje fasen, Check, görs 

en uppföljning för att identifiera om vidare åtgärder bör tas. I den sista fasen, Act, genomförs 

de eventuella förändringar för att slutligen nå målet (Sörqvist, 2013). 

 

Figur 1: Modellen är vår egen tolkning av PDCA-hjulet som återfinns i Sörqvist (2013 s. 78).  

 

2.5 Problematik 
I detta avsnitt redovisar vi den problematik och kritik som finns riktad mot Lean. I första 

avsnittet belyser vi vikten av kunskap samt uppmärksammar hur viktigt det är att Lean 

skräddarsys efter varje enskild verksamhet. Vidare talar vi om riskerna att endast använda 

Lean som verktygslåda följt av ledarskapets betydelse och problematiken runt kund-

begreppet. Vidare beskriver vi hur kritikers syn på Lean och hur det påverkar organisationen 

och dess mänskliga resurser.  Slutligen belyser vi generella svårigheter för organisationer att 

lyckas med Lean samt förklaringar till varför Lean är en populär metod. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning.  

2.5.1. Kunskap 
Sörqvist (2013) menar att en bred kunskap om Lean är viktig för att lyckas, dessvärre är det 

något som många saknar och misslyckanden är därför vanliga. Arlbjørn et al. (2011) hävdar 

att det är få som är kritiska vid införandet av Lean. Björkman & Lundqvist (2013) menar att 

de 14 principer som kännetecknar Toyota går att använda i organisationer utanför Toyota. 

Dock är det krävande och komplext och kräver otaliga timmar av träning och särskilda Lean-

utbildningar (Björkman & Lundqvist, 2013). Sörqvist (2013) menar att trenden har gjort att 

många väljer att införa Lean och har höga förväntningar, trots att de vet så lite om det. Han 

menar att det finns en problematik runt trendigheten då många verksamheter tenderar att 

fokusera mer på metoden än det faktiska målet. Han menar att bristande kunskap hos kvalitet-

och verksamhetsutvecklare kan leda till att Lean får ett allt för stort metodfokus som leder till 

ett fundamentalistiskt tänkande: 

  
Fundamentalism av detta slag motverkar utveckling, då 

man medvetet stänger ute andra metoder och verktyg 

och därigenom hindrar förnyelse och nytänkande. 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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Öppenheten för att lära och finna inspiration från helt 

andra håll minskar. Viljan att integrera olika koncept 

med varandra är svag (Sörqvist, 2013 s. 33). 

 

Bred kunskap är dock inte tillräckligt för att få ett långsiktigt arbete med Lean även om det 

ger en bättre utgångspunkt. En vidare förutsättning och ett krav är att Lean anpassas till varje 

enskild verksamhet. Detta kommer att belysas i nedanstående avsnitt.  

Anpassa till varje organisation 

Sörqvist (2013, s. 65) beskriver Lean som ”en resa utan slut”. Med det menar han att Lean 

bygger på långsiktighet och inte något som implementeras i en organisation för att sedan 

betraktas som färdigt. Han menar precis som Abrahamsson & Sederblad (2013) att det är 

viktigt att utveckla Lean till varje enskild organisation då det sällan har varit lyckat att 

implementera Lean som ett färdigt koncept. Om Lean inte anpassas till organisationen är 

risken stor att det misslyckas. Det kan dock vara värdefullt att inspireras av hur andra 

organisationer har gjort men att kopiera rakt av kan enligt Sörqvist (2013) ge mycket negativa 

konsekvenser. Vidare riktar han kritik mot färdiga koncept som Lean Service, Lean 

Administration, Lean Healthcare och menar att en följd av detta är att Lean kan uppfattas som 

okomplicerat. Kritiken härrör i att Lean aldrig kan erbjuda en färdig lösning (Sörqvist, 2013). 

Radnor & Osborne (2013) menar att en av utmaningarna för att lyckas med Lean i den 

offentliga sektorn är att det måste anpassas till tjänster. Björkman & Lundqvist (2013) är 

kritiska till att kommuner och landsting ofta refererar till Toyota då de inför Lean. De anser 

att det är mycket riskfyllt, deras förhoppning är att offentliga organisationer inte försöker 

kopiera Toyota utan istället tar hjälp av arbetsvetenskapen. Lean är alltså inget färdigt koncept 

som erbjuder snabba och enkla lösningar, det är en metod som skall skräddarsys till varje 

organisation. Hur en organisation väljer att arbeta med Lean påverkar även hur rotad metoden 

blir i verksamheten. Nedan kommer vi belysa konsekvenserna av att endast fokusera på 

verktygen.  

2.5.2. Lean endast som verktygslåda 
Flertalet företag som gjort försök att arbeta enligt Lean har misslyckats. En orsak till detta är 

att de endast ser Lean som ett antal verktyg och missar därmed det helhetsfokus som 

förespråkas. Liker (2009) talar om vikten att se Lean som ett helhetskoncept och inte bara 

använda det som en uppsättning verktyg. Han menar att, för att verkligen nå framgång måste 

Lean införas som helhet och fokus måste finnas på kulturen. Även Modig & Åhlström (2014) 

ser farhågor med att använda Lean som en uppsättning verktyg och menar att de djupare 

idéerna runt konceptet kan gå förlorade. Mann (2009) menar att även om verktygen används 

på ett felfritt sätt, så blir sällan förändringen varaktig. Med det menar han att Lean är mer än 

bara verktyg för att förbättra flöde och kvalité. Det är en filosofi som i allra högsta grad 

kräver disciplin för att skapa beständighet. För att skapa ett varaktigt arbete har chefen en 

avgörande roll. I nästa avsnitt redogör vi ledarskapets betydelse för Lean.  

2.5.3. Ledarskap 
Som nämns i tidigare avsnitt är kunskap en viktig beståndsdel för att skapa ett varaktigt Lean-

arbete. Sörqvist (2013) menar dock att det inte räcker med kunskap utan den främsta nyckeln 

till framgång är en engagerad ledning. ”Lean är ett sätt att leda verksamheten” (Sörqvist, 2013 

s. 37). Sörqvist (2013) definierar ledarskap som ”förmågan att få människor att på ett 

samordnat sätt sträva efter att göra vad som är betydelsefullt för verksamheten av egen vilja 

och med stort engagemang” (Sörqvist, 2013 s. 265). I denna studie syftar vi på det formella 

ledarskapet som är knutet till personer som innehar en ledande ställning. Sörqvist (2013) 
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menar att engagerade ledare på alla nivåer är viktiga i en Lean-organisation. Mann (2009) 

hävdar att ett effektivt ledarskap måste komma från alla led i organisationen, allt från den 

högsta ledningen till första linjens chefer. Bristande, förändrat eller frånvarande ledarskap är 

en vanlig grundorsak vid misslyckanden (Mann, 2009).  Lean ses ofta som ett antal verktyg 

för att skapa effektivitet och standardiseringar (Mann, 2009). Som tidigare nämnts bör Lean 

inte tillämpas som verktygslåda utan fokus bör finnas på metoden i sin helhet. Mann (2009) 

menar att verktygen bör innefatta 20 procent av arbetet, resterande procent bör fokusera på att 

utveckla ledarskapet.  

Mann (2009) understryker att ledarskapet har en väsentlig roll för att skapa ett varaktigt Lean-

arbete samt är avgörande huruvida Lean efter en implementering vacklar eller ej. Han menar 

att det är ledarens uppgift att skapa förutsättningar för ett dagligt och varaktigt Lean-arbete 

genom att tillvarata medarbetarnas engagemang samt vilja att förändra och förbättra. Han 

betonar vikten av det centrala ledarskapet och menar att ledningens efterfråga och delaktighet 

genomsyrar arbetet med implementering, utveckling av strukturer och processer (Mann, 

2009). Sörqvist (2013) hävdar att en framgångsrik ledare kan ses som en symbol för Lean’s 

värderingar och principer. Även Mann (2009) poängterar att om ledare och chefer sätter goda 

exempel så kommer det att leda till ett framgångsrikt arbete. Han understryker dock att Lean 

kräver ständig uppmärksamhet av ledarskapet och att det är nödvändigt med ett förändrat 

tankesätt inom hela organisationen. Han påpekar att kraven på ledarskapets delaktighet och 

tålamod så småningom kommer att leda till att en Lean-kultur växer fram (Mann, 2009). 

Såväl ledare som kulturen är viktiga i arbetet med värdeökande aktiviteter och fokus på kund. 

Problematiken runt detta redovisas i nästa avsnitt.      

2.5.4. Skapa värde för slutkund 
Ledarskapet har förvisso en väsentlig och avgörande roll i Lean, det främsta syftet är dock att 

skapa värde för slutkund. Trots detta saknar många Lean-satsningar kundfokus (Sörqvist, 

2013). Detta är även något som uppmärksammas i Arlbjørn et al. (2011), Radnor & Walley 

(2008) och därtill även i Radnor & Osborne (2013). I offentliga verksamheter tas denna 

komplexitet till ytterligare en nivå, för vem är egentligen kund i den offentliga sektorn? 

Modig & Åhlström (2014) menar att om det är svårt att definiera en konkret kund finns 

möjligheterna att istället fokusera till de behov organisationen tillgodoser. Vidare finns det 

svårigheter att definiera värde och vad som faktiskt är värdeskapande för kunden ur kundens 

perspektiv (Womack & Jones, 2003). Radnor & Osborne (2013) menar att Lean i den 

offentliga sektorn tenderar att fokusera på att förbättra de interna processerna.  Organisationer 

som inför Lean lyckas därför ofta med viss tid- och kostnadsbesparingar men når sällan upp 

till ambitionen att skapa värde för slutkund. De menar att Lean därför inte är en lyckad metod 

inom den offentliga sektorn. För att Lean skall uppnå sin fulla potential menar de att 

drivkraften bör vara att öka värdet för slutkunden (Radnor & Osborne, 2013). I Lean har 

kunden en central roll, men hur påverkar Lean organisationen? Nedan redogör vi kritik som 

riktats mot Lean och dess inverkan på organisationer och de mänskliga resurserna.  

2.5.5. Lean’s påverkan på organisationen  
Som vi skrivit i början av kapitlet menar Björkman & Lundqvist (2013) att Lean måste klara 

av att balansera tre olika krav. Dels uppfylla kundens krav på kvalitet, ledningens krav på 

effektivitet samt medarbetarnas krav på arbetstillfredställelse. De är skeptiska till att Lean 

klarar detta. De menar att det finns positiva delar i Lean, såsom att göra rätt saker från början, 

arbeta med ständiga förbättringar som kan leda till ökad delaktighet och ökat ansvarstagande 

samt använda 5S för att skapa ordning och reda. I tjänsteorganisationer finns en önskan om att 

snabbare processer skall minska stressen, förbättra tillgängligheten och kvalitén. Dock befarar 

de att ökad produktivitet kan leda till personalnedskärningar. De ifrågasätter vidare hur 
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lärande och utveckling kan gå hand i hand med stress och ökat arbetstempo som de menar att 

Lean innebär. De anser att en organisation måste ha utrymme för reflektion och 

problemlösning (Björkman & Lundqvist, 2013).  

Abrahamsson och Sederblad (2013) menar att även om vi vardagligen stöter på Lean i olika 

verksamheter är det sällan som Lean anammas i sin helhet. Trots att Lean i många fall inte 

tillämpas fullt ut i en organisation spelar Lean en stor retorisk- och symbolisk roll genom att 

det påverkar organisationers sociala konstruktioner, hur människor ser på organisationen, sitt 

arbete och sig själva (Abrahamsson & Sederblad, 2013). Börnfelt (2009) menar att Lean-

organisationer ställer krav på att de anställda skall vara flexibla, självgående, ha förmåga att 

samarbeta med alla och hela tiden arbeta för sin egen och organisationens utveckling. 

Toivanen & Landsbergis (2013) menar att de högre kraven kan leda till att de svaga, som inte 

har möjlighet att ständigt prestera, blir än mer utsatta. Börnfelt (2009) befarar att detta kan 

leda till utanförskap i arbetslivet. Enligt kritikerna finns det en del konsekvenser som Lean 

kan leda till för en organisation och få lyckas. Hur kommer det sig att trots det väljer så 

många att införa Lean? Denna komplexitet redogörs i nästa avsnitt.  

2.5.6. Få organisationer lyckas 
Som kapitlet belyser är Lean komplext och det krävs flertalet faktorer att ta hänsyn till vid 

såväl införandet som det fortlöpande arbetet för att få Lean långsiktigt och varaktigt. Radnor 

& Osborne (2013) ser en problematik i att Lean inom den offentliga sektorn sällan lever upp 

till förväntningar och Sörqvist (2013) hävdar att misslyckanden är vanliga. Björkman & 

Lundqvist (2013) menar att, eftersom välfärdssektorn står inför väldiga utmaningar genom 

ökad efterfrågan ses Lean ofta som en ”one best way” för att kunna finansiera detta. Hur 

kommer det sig att den här typen av metoder är populära trots att det är få som faktiskt 

lyckas?  Börnfelt (2009) talar om två olika synsätt som kan ligga till grund för att metoder 

som Lean snabbt får fäste. Det institutionella synsättet innebär att konceptet förknippas med 

framgångsrika konsulter, företag och länder. Börnfelt (2009) menar att forskarna vid MIT, 

Womack et al. (1991) gav Lean legitimitet genom vetenskap vid publiceringen av sin bok 

”The Machine That Changed The World”.  Utifrån ett tekniskt-rationellt synsätt kan 

spridningen bero på att goda ekonomiska-, och eller tekniska resultat har uppvisats (Börnfelt, 

2009). Björkman & Lundqvist (2013) menar att det är Toyotas framgångar som legitimerar 

Lean. Mann (2009) menar att de flesta misslyckanden sker av den anledningen att många ser 

Lean enbart som en metod för att reducera kostnader. Radnor & Osborne (2013) menar att så 

som Lean används i dagsläget inom den offentliga sektorn är det i de allra flesta fall ett 

misslyckande. Dock menar de att Lean som metod har stor potential att lyckas men det krävs 

bredare kunskap, anpassningsbart arbete och en anpassad kultur.  

2.6. Sammanfattning problematik 
Lean ses ofta som ett sätt att möta välfärdssektorns framtida utmaningar. I litteraturen 

framställs Lean ofta på ett okritiskt vis vilket resulterar i att få är kritiska vid införandet. Detta 

kan få konsekvenser för att vidmakthålla Lean som en stabil metod. Det som krävs är bred 

kunskap, en kunskap som i många fall saknas. Det finns en trendighet när det gäller Lean 

vilket kan medföra stora problem då det kan leda till att organisationer blir fundamentalistiska 

och får ett allt för stort metodfokus. För att Lean ska bli en varaktig metod är det är av allra 

största vikt att Lean anpassas till den enskilda organisationen. Vid införandet tenderar många 

organisationer att enbart fokusera på verktygen, något som ofta är problematiskt då de djupare 

delarna i metoden går förlorade. De riskerar därmed att misslyckas.  För att Lean skall bli 

långsiktigt måste fokus finnas på kulturen. Ledarskapets betydelse är något som ofta förbises 

vid Lean-satsningar vilket leder till en stor problematik då Lean som vi tidigare nämnt är 

väldigt beroende av ett engagerat och delaktigt ledarskap. Vidare finns det även en 
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problematik i att många Lean-satsningar brister i kundfokus. Kunden i fokus är grundbulten i 

Lean. Om inte syftet är att skapa värde för slutkund tenderar arbetet att fallera och Lean blir 

därför i många fall ett misslyckande. Den kritik som finns riktad mot Lean’s påverkan på 

organisationer och dess mänskliga resurser hävdar att Lean kan leda till ökad stress och högre 

arbetstempo. Ökad produktivitet kan i slutändan leda till personalnedskärningar. Trots att så 

många väljer att arbeta enligt Lean finns det få exempel på organisationer som lyckats fullt ut. 

De uppnår ofta vissa grader av förbättringar men metoden blir sällan långvarig. För att Lean 

skall vara en lyckad metod krävs det att organisationer är väl medvetna om de olika fallgropar 

som finns och hur de bör arbeta för att undvika dem.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi tidigare forskning som finns om Lean i den offentliga sektorn. Vårt fokus finns på 

varför de har valt att införa Lean, hur de arbetar med Lean, vad de har uppnått samt vilka faktorer som har 

påvisats vara betydelsefulla för att skapa ett långsiktigt Lean-arbete.  

3.1. Forskningsöversikt Brännmark 
I sökning efter tidigare forskning fann vi en översikt av forskningslitteratur gjord av Mikael 

Brännmark 2012. Studien fokuserar på varför kommuner och myndigheter väljer att arbeta 

enligt Lean, hur de arbetar med Lean samt vilka resultat de har uppnått. Utifrån sin studie 

hävdar Brännmark (2012) att forskningen om Lean inom kommunala- och 

myndighetsverksamheter är relativt ny och att presentationer av forskning därför bör tas med 

en nypa salt. Anledningarna till införandet av Lean ter sig i många fall bero på att 

organisationer vill uppnå ökad effektivisering, ökad produktivitet samt minskade kostnader. 

Den främsta anledningen att införa Lean var för de flesta att uppnå ökad produktivitet. Lean 

användes på olika delar i organisationer där värdeflödeskartläggning och slöserireducering var 

de främsta metoderna (Brännmark, 2012). I Brännmarks översikt uppmärksammas resultat där 

Lean har lett till sänkta ledtider och minskad stress för de anställda. I flera fall har det också 

lett till en ökad produktivitet. Inom vissa fallstudier beskrivs också sänkta kostnader, ökad 

kvalité samt ökat engagemang hos personalen. Dock finns en problematik i att forskningen 

inom Lean i kommuner och myndigheter är relativt ny och det är därför svårt att säkerställa 

långsiktiga resultat av arbetet (Brännmark, 2012). 

3.2. Dansk studie 
Arlbjørn, Freytag & de Haas (2011) har studerat danska kommuners Lean-arbete under 2008 

och 2009. Studien baseras på två enkätundersökningar gjorda hos 98 danska kommuner samt 

tre uppföljningsstudier i tre kommuner som framgångsrikt arbetar med Lean. Svarsfrekvensen 

för enkätundersökningarna låg 2008 på 46 procent och 2009 på 44 procent.  

Huvudorsakerna till att de danska kommunerna valde att införa Lean var för att utveckla 

organisationen och reducera kostnader. Studien visade att Lean främst används som en 

uppsättning verktyg där de främsta verktygen är värdeflödesanalys, kaizen och visualisering 

genom förbättringstavlor. Studien visade på att Lean har lett till minskade ledtider och även 

minskad stress (detta var dock ej kvantifierat). Ett av studieobjektet hade minskat sina ledtider 

med femtioprocent (Arlbjørn et al., 2011).   

3.3. Studier från Storbritannien  

3.3.1. Radnor, Walley, Stephens & Bucci’s studie från 2006  
Radnor et al. (2006) har forskat om tillämpningen av Lean inom den offentliga sektorn med 

syfte att undersöka Leans lämplighet. Forskningen baseras på en litteraturöversikt, fallstudier 

inom åtta offentliga organisationer, en undersökning av offentliga organisationer som ansåg 

att de genomförde aspekter av Lean. En utvärdering gjordes också av genomförandet och 

effekten av Lean i tre försöks-områden. De flesta i studien använde sig av Kaizen Blitz, som 

innebär att de arbetar med små snabba förändringar. Alla studieobjekten rapporterade att 

förbättringar skett, genom bl.a. minskade väntetider, förbättrad service och mer effektivt 

arbete vilket även ledde till att det krävdes en minskad bemanning. Studien påvisade också 

flertalet immateriella fördelaktiga resultat för både kunder, organisation och personal, bl.a. att 

förebygga fel istället för att korrigera dem, ökat samarbete, ökad förståelse för kunden och för 

organisationen som helhet.  
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De slutsatser Radnor et al. (2006) lyfter efter sin forskning är att Lean är överförbart till den 

offentliga sektorn. De menar att Lean kan användas för att förbättra flöden och utveckla 

kundvärdet. De anser dock att Lean är lämpligast för organisationer som har repeterande 

uppgifter, standardiseringar samt en mindre hierarkisk ledningsstruktur där medarbetarna kan 

vara delaktiga och engagerade. Forskarna lyfter faktorer som kan vara hinder för Lean-

arbetets utveckling, däribland motstånd och brist på engagemang bland ledning och personal, 

brist på resurser för att genomföra förändringen eller den långsamma processen att genomföra 

förändringar inom den offentliga sektorn. De påpekar dock att det som oberoende påverkar 

Lean-arbetet är organisationen och dess kultur. En organisation som planerar, förbereder samt 

har en bred kunskap om Lean lyckas bättre. Studien påvisar att den viktigaste faktorn för ett 

framgångsrikt Lean-arbete är ett starkt ledarskap där chefer är engagerade. De framhäver 

vikten av att få med all personal i arbetet, där det kan vara en fördel att ta in utomstående med 

bred kunskap som också kan höja motivationen hos personalen. För att Lean ska bli 

långsiktigt bör Lean knytas till mer strategiska mål. Om organisationer aktivt arbetar med de 

faktorer som bevisat leder till framgång och överkommer de hinder och motsättningar som 

finns så menar forskarna på att Lean är en lämplig metod för att förbättra den offentliga 

sektorns prestanda och att det är möjligt att skapa en kultur av ständiga förbättringar inom den 

offentliga sektorn (Radnor et a., 2006).       

3.3.2. Radnor & Walley’s studie från 2008 
Radnor & Walley (2008) har studerat Lean i den offentliga sektorn i Storbritannien. Studien 

genomfördes i tre myndigheter, två kommuner och två landsting. De metoder som användes 

var intervju, fokusgruppintervju samt observation. Studien visar att de främsta anledningar till 

att den offentliga sektorn valt att införa Lean är för att ökade utgifter kräver ökad 

produktivitet och minskat slöseri. Lean infördes med förhoppningen att uppnå hållbar 

ekonomi samt för att ge en ökad kvalité. Hur Lean användes skiljer sig åt.  Gemensamt är att 

samtliga utgått från Womack och Jones (2003) fem principer. Andra gemensamma nämnare 

är värdeflödeskartläggning samt fokus på att eliminera slöseri. Vissa av studieobjekten 

införde Kaizen, där fokus låg på kvalitetsförbättringar samt minskat slöseri. 

  

Studien visar att arbetet med Lean har lett till flertal resultat, däribland ökad produktivitet, 

bättre kvalité genom ökad kundnöjdhet, minskad ärendehantering, kostnadsbesparingar samt 

minskad personalomsättning. Värt att notera är att den kommun som fokuserade på ett 

långsiktigt Lean-arbetet med en kulturförändring ökade både serviceprestandan och 

produktiviteten. Forskarna menar dock att organisationernas arbete med Lean i många fall 

visade på synbara resultat men påpekar också att det är lätt att låta sig luras av resultaten. De 

menar att arbetet med Kaizen i många fall utnyttjades för att skapa stabilitet och som ett sätt 

att få personalen engagerad. De lyfter faran med att basera Lean arbetet på verktyg som 

Kaizen då det ger en översikt i hur det är just nu men brister i det framtida tänket och det 

grundläggande arbetet med lärande och utveckling blir lidande (Radnor & Walley, 2008). 

 
3.3.3. Radnor’s studie från 2010 
Radnor (2010) har studerat införandet av Lean i en stor myndighet i Storbritannien genom en 

fallstudie under januari till maj 2007. Totalt undersöktes tio enheter och 296 personer deltog i 

studien. Hennes syfte var att ta reda på vilka verktyg och metoder som implementerades i 

verksamheterna, vilka som varit relevanta och vilken inverkan Lean har på organisationer. De 

främsta orsakerna till införande var kostnadsreducering och att förbättra kvalitén. Studien 

visade att det var främst verktyg relaterade till att eliminera spill och slöseri som användes. 

Att arbeta med standardisering i den offentliga sektorn var i detta fall inte lämpligt. 
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Standardiseringen styrdes uppifrån där de som arbetade i fronten inte hade någon möjlighet 

till inflytande. De försökte med sin kompetens och erfarenhet förklara att standardiseringen 

inte var anpassad efter verkligheten. Detta gjorde att arbetet med standardisering fallerade 

eftersom medarbetarna inte följde det standardiserade arbetssättet. Tydliga resultat från 

studien visar att Lean kan ha en signifikant påverkan på kvalité, kostnader och tid. Även 

nöjdhet, såväl hos anställda som hos kunder. Flera konkreta effekter påvisades såsom 

reducering av väntetider, ökad kvalitet genom minskade fel, minskade kostnader genom 

användandet av mindre resurser. Ökad arbetstillfredställelse och motivation hos de anställda 

samt ökad kundnöjdhet (Radnor, 2010). 

 
3.4. Spansk studie 
Suarez Barraza, Smith & Dahlgaard-Park (2009) har genom en fallstudie studerat tre olika 

Spanska kommuners arbete med Lean. Studien baseras på fyra metoder: direkt observation, 

deltagande men icke störande observation, dokumentanalys och djupgående semistrukturerade 

intervjuer. Suarez Barraza et al. (2009) har utgått från frågan hur appliceras Lean-kaizen i de 

Spanska kommunerna?  

Studieobjekt A började använda Lean-kaizen tekniker för att ständigt förbättra processer och 

offentlig service. Studieobjekt B ses som lite av pionjärer i Spanien inom Lean och efter ett 

tidigare misslyckat försök har de nu sedan 2001 arbetat med Lean och använder sig på bred 

front av tekniker så som 5S och värdeflödeskartläggning. Deras främsta syfte var att minska 

slöseri. Studieobjekt C är en stad som under senare år haft en industriell utveckling, många 

företag har valt att etablera sig där då de anser att staden möjliggör stor utvecklingspotential. 

Som en kvalitetsplan valde kommunen att införa Lean-kaizen, värdeflödeskartläggning och 

kaizen workshops med syftet att skapa vad de kallar ”en intelligent kommun”, där syftet var 

att genom sin närhet till kunden (offentligheten) upprätthålla ständiga förbättringar för denna.  

Alla kommunerna i studien kunde påvisa synbara resultat såsom bättre organisering, 

reducerade väntetider och en allmänt förbättrad service till medborgarna. Det empiriska 

materialet påvisar att 5S, kaizen-workshops och värdeflödeskartläggning hade en direkt effekt 

på processer och ledningssystem inom kommunerna i form av förbättrade processer och 

kvalité i de tjänster som kommunerna erbjuder/tillhanda har. De kommuner som aktivt 

arbetade med 5S kunde se kvantitativa resultat i form av minskad pappers- och dokument 

hantering. Organisationerna upplevde även att det blivit en positivare atmosfär och ökad 

hjälpsamhet i organisationen efter införandet av Lean.  

Studien visar också på att Lean till viss del är dåligt anpassat efter kommunal verksamhet, 

vilket kan leda till att vissa hinder uppstår. Den viktigaste faktorn som Suarez Barraza et al. 

(2009)  lyfter är ledningen, vars stöd behövs för att skapa ett långsiktigt Lean-arbete. De 

menar att ett hinder är att arbetet kan avstanna och upplevas som färdigt. Ledande och 

ansvariga personer spelar en viktig roll då hinder och utebliven motivation uppstår. 

Engagerade ledning och mellanchefer är därför nödvändigt för att arbetet skall gå framåt.  

 

3.5. Sammanfattning tidigare forskning 
Av den forskning som redovisas ovan kan vi se att Lean främst införs i offentliga 

organisationer med syftet att reducera kostnader och förbättra kvalitén. I samtliga studier är 

kaizen och värdeflödeskartläggning ett centralt inslag. Den danska studien påvisar även att 

visualisering genom förbättringstavlor används och den spanska studien presenterar 5S som 

ett vanligt verktyg. Samtliga studier påvisar att reducerade väntetider och ledtider är ett av 
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resultaten som uppnåtts efter införandet av Lean. Flera av studierna visar på att arbetet med 

Lean har lett till effektivisering och förbättring av tjänster och arbetssätt. I studierna från 

Storbritannien och i den spanska studien har de uppnått förbättrad service ut mot 

medborgarna. En av studierna, Radnor et al. (2006) visar att Lean har lett till effektivare 

arbete och bemanningen har i och med det reducerats. Flera av studierna talar om förändringar 

i arbetsklimatet. Den danska studien menar att Lean lett till minskad stress, studier från 

Storbritannien visar att Lean har lett till minskad personalomsättning. I de spanska studierna 

talar de om en ökad hjälpsamhet internt i organisationen. Radnor et al. (2006)  forskning visar 

att Lean är en lämplig metod i den offentliga sektorn men är mest lämpad på platta 

organisationer där standardiserade arbetsuppgifter förekommer. Forskningen påvisar ett antal 

faktorer som kan utgöra hinder för ett långsiktighet Lean-arbete: bristande engagemang från 

såväl ledning som anställda, brist på resurser samt att basera Lean endast på verktyg. För att 

Lean skall bli en långsiktig metod krävs det för och främst att Lean anpassas till den enskilda 

organisationen. Forskningen påvisar att ledarskapet är av största betydelse för att skapa ett 

långsiktighet samt att de som innehar god kunskap om Lean lyckas bättre.  
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas studiens metod. Först presenterar vi tillvägagångssätt, sedan följer en redovisning av ett 

antal principer vi har haft i åtanke samt etiskt förhållningssätt. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.   

4.1. Ansats 
Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Denscombe (2009) förespråkar kvalitativ 

intervju då en forskare skall få insikt i människors uppfattningar, åsikter och erfarenheter. Då 

syftet är att genom en kvalitativ metod och utifrån ett ledningsperspektiv, urskilja viktiga 

faktorer för kommuner i arbetet med att implementera och långsiktigt vidmakthålla Lean som 

metod fann vi enskilda intervjuer med nyckelpersoner som det mest lämpliga för att besvara 

detta. Studien har genomförts i två svenska kommuner och totalt har sex semistrukturerade 

intervjuer utförts. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från ett antal frågor 

som har en flexibel ordningsföljd samt att svaren på frågorna är öppna (Denscombe, 2009). 

Intervjuerna har gjorts med personer som innehar en ledande- eller stödfunktion i dessa två 

kommuner. 

Studien har växlat mellan induktiv och deduktiv ansats. För att besvara följande 

frågeställningar: Varför väljer kommunala verksamheter att arbeta enligt Lean? Hur 

tillämpar de Lean? Vad har de hittills uppnått genom sitt arbete med Lean? har deduktiv-

ansats använts. Deduktiv-ansats innebär att utgångspunkten finns i teorin och att man genom 

teorier drar slutsatser (Svensson, 2011). För att besvara studiens syfte har vi använt oss av 

induktiv-ansats. Induktiv-ansats innebär att man låter empirin styra teorin (Ahrne & Svensson, 

2011). Detta var nödvändigt då vi inte på förhand visste vilka viktiga faktorer som skulle 

framkomma under intervjuerna.  

4.1.1. Urval 
En kvalitativ intervjustudie genomgår ett tvåstegsval. Det första valet handlar om vilken eller 

vilka organisationer som skall delta i studien. Det andra urvalet handlar om vilka personer 

som skall intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Valet av organisation skedde på 

två vis. Dels hade vi viss förkunskap om ett antal kommuner som i något avseende arbetar 

med Lean, detta gjorde att vi valde att gå in på dessa kommuners hemsidor för att söka 

information och därefter ta ställning till vilka kommuner som skulle kontaktas. Vi valde att 

genomföra studien i två olika kommuner. I båda kommunerna fick vi kontaktpersoner som har 

varit behjälpliga med information till urvalet. Vi har genomfört ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att en intervju sker med en person som är insatt i ämnet. I samband med 

intervjuen ges sedan fler namn ut på personer som kan vara intressanta att intervjua för 

studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi hade två grundläggandekrav: För det första 

skulle respondenterna arbeta med Lean ur ledningsperspektiv eller genom att ha en 

stödfunktion. Det andra kravet och det som vi såg som det allra viktigaste var att de skulle 

vara väl insatta i kommunalt Lean-arbete. Vi såg även en fördel om respondenterna hade 

flerårig erfarenhet av att arbeta med Lean.  

I den första kommunen påbörjades urvalet genom att ett möte bokades in med en person som 

arbetar med Lean på centralnivå. Under mötet diskuterade vi hur kommunens Lean-arbetet ser 

ut samt vilka som skulle kunna vara lämpliga att delta i studien utifrån våra krav. Efter detta 

möte kontaktade denna person ett antal nyckelpersoner i olika förvaltningar och berättade om 

vår studie. Sedan förmedlades dessa kontaktuppgifter till oss. Då vi fått kontaktuppgifter 

skedde ett medvetet urval där vi valde ut ett antal personer, främst efter hur länge 

förvaltningen arbetat enligt Lean. Personerna bokades sedan in för intervju. 
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I den andra kommunen kontaktade vi en person som vi sedan innan känner till är en av de 

ansvariga för kommunens Lean-arbete. I ett första stadie ställde vi frågor om hur de arbetar 

med Lean för att ta reda på om de kunde vara intressanta för vår studie. Då detta visade sig 

vara fallet förmedlade denna person ut information om vår studie till fler personer. Vi höll 

precis som innan fast vid våra krav att det skulle vara personer som arbetar med Lean utifrån 

ledningsperspektiv eller i någon stödfunktion. De skulle vara väl insatta i kommunalt Lean-

arbete. Vi blev förmedlade ett antal personer som med hjälp av vår kontaktperson bokades in 

för intervju. På grund av lång resväg för vår del såg vår kontaktperson till att samtliga 

respondenter kunde samlas under en och samma dag.  

4.1.2. Datainsamling 
Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer. Öberg (2011) beskriver flexibilitet som 

nyckeln till en bra intervju. Vi valde att göra intervjuerna semistrukturerade av främst en 

orsak. Dels hade vi ett antal frågor vi ville få svar på men för att kunna besvara vårt syfte, att 

kunna identifiera viktiga faktorer, var en semistrukturerad intervju en nödvändighet. Öberg 

(2011) menar att, genom att göra intervjuen semistrukturerad kan fler intressanta ämnen 

framkomma. Vår intervjuguide, se bifogad bilaga 1, är utformad i tre olika avsnitt som vi 

anser nödvändiga för att kunna besvara vårt syfte. Det första avsnittet berör 

bakgrundsinformation till införandet av Lean och åsyftar att besvara frågan Varför väljer 

kommunala verksamheter att arbeta efter Lean? I den andra delen, vars syfte är att besvara 

frågan Hur tillämpar de Lean? innefattar frågor rörande det praktiska användandet av Lean. 

Sista delen i intervjuguiden innefattar frågor om vad de får ut av sitt arbete med Lean och 

åsyftar att besvara frågan Vad har de hittills uppnått genom sitt arbete med Lean? 

Intervjuerna skedde i kommunernas lokaler under april 2015. Samtliga intervjuer varade 35-

70 minuter och spelades in av oss båda. Denscombe (2009) menar att en nackdel med att spela 

in intervjuer är att respondenten kan bli obekväm och känna sig hämmad. Han menar dock att 

då inspelning används med försiktighet på ett hänsynsfullt vis är det sällan något 

störningsmoment och ger datamaterialet stora fördelar (Densombe, 2009). En av oss var 

ansvarig för att ställa intervjufrågorna och den andre var ansvarig för att ställa följdfrågor 

samt att föra stödanteckningar.  Följdfrågor har anpassats efter varje unik situation. Att göra 

uppföljning på det respondenten sagt är något som rekommenderas av Denscombe (2009). 

Stor vikt lades vid att försäkra oss om att vi förstått rätt samt att visa respondenten att vi 

lyssnat aktivt. Även (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011) förespråkar uppföljning och menar 

att det gör att materialet når ett djupare plan. Sufflering innebär att respondenten får hjälp 

genom att tillexempel upprepa frågor, respondentens senaste ord eller ge några exempel 

(Denscombe, 2009). Vi använde sufflering då vi såg en fördel i att bekräfta det respondenten 

sagt och på så sätt validera våra data. Genom att använda oss av uppföljning och sufflering 

såg vi möjligheten att faktiskt kunna identifiera viktiga faktorer. 

4.1.3. Bearbetning av datamaterial 
Samtliga intervjuer har transkriberats noggrant. Denscombe (2009) menar att det är vid 

transkribering som forskaren lär känna det insamlade datamaterialet. Efter detta steg 

granskades materialet grundligt. Det är viktigt att granska och återgranska för att bli förtrogen 

med datamaterialet (Denscombe, 2009). Genom granskningen kunde vi urskilja ett antal 

mönster som vi sedan delade in i olika teman. Datamaterialet sammanställdes utifrån detta för 

att vi skulle få en strukturerad text. Sedan har vi diskuterat och ställt frågor som väckts efter 

granskning av materialet. Datamaterialet har sedan kopplats an med våra teorier likt deduktiv-

ansats. I de delarna där vi saknade teori var det empirin som styrde vilken teori som bedömdes 

som lämplig. Vår analys skulle kunna liknas vid meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) 

är meningskoncentrering en fenomenologisk analysmetod där materialet kortas ner för att bli 
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mer kort och koncist. Meningskoncentrering följer fem steg. I det första steget läses materialet 

för att skapa en helhet. I det andra steget fastställs meningsenheterna. I det tredje steget 

formuleras teman. I det fjärde steget ställs frågor till meningsenheterna. I det femte steget 

knyts hela intervjuns centrala teman samma i en beskrivande text (Kvale, 1997).  

4.2. Trovärdighet, tillförlitlighet & överförbarhet 
Trovärdighet är en viktig del av forskningen och handlar om huruvida en studies resultat är 

riktig eller ej. För att säkerställa trovärdighet kan triangulering användas för att bekräfta 

resultatet. ”Triangulering innebär att man betraktar saker ur mer än ett perspektiv. Det kan 

betyda att man använder olika metoder, olika datakällor eller till och med olika forskare i en 

och samma studie” (Denscombe 2009, s. 184). Då vi endast utfört kvalitativa intervjuer har vi 

inte uppnått metodologisk triangulering. Dock har vi använt oss av olika respondenter och till 

samtliga användes samma intervjuguide. Detta skulle kunna bekräfta materialets trovärdighet 

(Denscombe, 2009). Det insamlade datamaterialet har emellertid inte verifierats av 

respondenterna. Under samtliga intervjuer försökte vi dock följa upp och bekräfta att vi 

uppfattat rätt. Huruvida respondenterna var sanningsenliga är svårt att säkerställa, dock utgår 

vi från att det som sagts är riktigt.  

Tillförlitlighet handlar om ifall likvärdigt resultat skulle uppnås om studien utfördes av en 

annan forskare vid ett annat tillfälle. Studiens tillförlitlighet påverkas av om forskaren har haft 

ett objektivt förhållningssätt eller ej (Denscombe, 2009). Vi har under hela studiens gång 

försökt förhålla oss objektiva, huruvida det är möjligt går att diskutera. En nackdel med 

kvalitativa studier är att de är svåra att bibehålla objektiva då respondenterna kan påverkas av 

forskarens identitet, därför bör forskaren agera så neutralt som möjligt (Denscombe, 2009). 

Detta är något vi har haft i åtanke under samtliga intervjuer. Dock hade en av oss viss 

förkunskap av Lean i kommunal-sektor vilket kan komma att påverka resultat, främst utifrån 

hur frågor har ställts och tolkats. Hur detta kan ha påverkat resultatet kommer vi att avhandla i 

slutdiskussionen. Denscombe (2009) menar att i kvalitativ forskning handlar generaliserbarhet 

om huruvida en studie är överförbar på ett liknande forskningsobjekt. Studien är utförd i olika 

kommunala verksamheter. Då dessa är politiskt styrda och följer en viss struktur skulle 

studien mycket väl kunna vara överförbar på liknande studieobjekt. Vårt mål genom hela 

studien har varit att uppnå en sådan generell nivå som möjligt. Genom att inte knyta oss fast 

vid våra studieobjekt och anonymisera dem är vår förhoppning att studien kan komma att nå 

en generell nivå.  

4.3. Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet tog 1990 fram etiska principer som forskare eller informationsinsamlare bör 

rätta sig efter då det inte är upp till enskilda individer att bedöma vilken hänsyn som bör tas. 

Den första principen är informerat samtycke, individerna skall vara införstådda med vad syftet 

med studien är och utifrån det sedan själva bestämma om de vill medverka eller ej (Svensson 

& Ahrne, 2011). I vår studie har vi genom vår första kontaktperson fått förslag på 

respondenter som kan vara intressanta för vår studie. Vi har sedan själva via mejl kontaktat 

dem. Mejlet har varit utformat likt det Öberg (2011) beskriver som ett informationsbrev där vi 

kort beskrivit vårt intresse för Lean samt syftet med undersökningen, förfrågan om önskad 

medverkan och en uppskattad tid för eventuell intervju. Principen om Informerat samtycke har 

därmed uppfyllts då individerna blivit informerade om syftet och sedan frivilligt valt om de 

vill delta. I den andra kommunen har vår kontaktperson förmedlat vidare vårt 

informationsbrev till olika personer. De som varit intresserade att delta har därefter frivilligt 

anmält sitt deltagande till vår kontaktperson som sedan förmedlat den kontakten vidare till 

oss.   
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Nästa princip nyttjande- och konfidentiells krav åsyftar att den information som samlats in 

inte kan kopplas till intervjupersonen och att materialet endast används i det syfte som det 

från början varit avsett för (Svensson & Ahrne, 2011). Vi har i inledningen av varje intervju 

meddelat respondenterna om att både dem och kommunerna kommer att hållas anonyma i vår 

studie och att allt material endast kommer att användas för att genomföra denna studie och 

sedan raderas. Hänsyn togs självklart till information som kan komma att kopplas till de olika 

kommunerna och därmed också kunna ledas tillbaka till de individuella respondenterna. 

Öberg (2011, s. 65) påpekar också att även om syftet tidigt och flertalet gånger klargjorts så är 

respondenterna inte medvetna om hur deras bidragande material kommer bearbetas och 

framställas, etisk problematik kan därför uppstå där respondenten känner sig misstolkad eller 

felciterad. Vi har i inlett varje intervju med att återigen klargöra syftet med studien och även 

tydliggjort att vi genomfört studien i två kommuner så att respondenterna är medvetna om att 

allt material inte är hämtat från deras kommun och att vissa delar därmed kan uppfattas som 

främmande.  

4.4. Källkritik 
Något som bör tas i beaktning vid studerandet av Lean är att viss del av den litteratur som 

finns är skriven av konsulter. Flera av dessa saknar teoretiskt anknytning och kritiskt 

förhållningssätt. Även litteratur skriven av forskare tenderar att vara okritisk. Detta har vi haft 

i åtanke och valt vår litteratur med omsorg. Ett fåtal källor som brister i ovanstående har 

använts, dock endast vid de tillfällen då mer generella saker skall beskrivas och vi ej funnit 

mer passande källor. Vetenskapliga artiklar har hämtats från olika databaser på 

högskolebiblioteket. Vi har läst några få forskningsöversikter och därefter letat efter 

originalkällan. Samtliga artiklar som använts är Peer Reviewed.   

4.5. Metoddiskussion 
Denscombe (2009) förespråkar triangulering och rekommenderar därför metodkombination 

genom att använda både kvalitativ- och kvantitativmetod. Detta är något vi inte har utfört 

vilket kan komma att påverka resultatet. Eftersom vi ansåg att vårt syfte och frågeställningar 

inte skulle kunna besvaras på ett bra sätt utifrån en enkätundersökning valde vi att inte 

komplettera studien med detta. Vi såg nackdelar med att endast få fram kvantitativ fakta och 

inte få reda på de bakomliggande orsakerna som vi finner intressanta för studien. Dessutom 

hade syftet varit omöjligt att besvara genom en enkätundersökning då vi på förhand inte 

kände till vilka faktorer som skulle komma fram. Vi hade även funderingar på att genomföra 

observationer ute i verksamheterna, något som verkligen hade besvarat frågan om Hur 

kommunerna arbetar med Lean. Vi ansåg dock att det skulle ta för mycket tid för att ge oss en 

rättvis bild av kommunernas dagliga arbete med Lean samtidigt som de inte skulle följa det 

ledningsfokus som vi har i vår studie. I vår problemformulering visar vi tydligt den 

problematik och komplexitet som finns runt ämnet och då Lean inte funnits under så många år 

i den offentliga sektorn är det ett ämne som bör diskuteras, därav föll valet på enskilda 

intervjuer. Att valet föll på ett snöbollsurval kan komma att påverka studiens resultat då våra 

kontaktpersoner har haft inflytande över vilka namn som förmedlats ut. Vi har som tidigare 

nämnt viss förkunskap om Lean. Vår förkunskap härrör främst till Lean inom produktion, en 

av oss hade dock begränsad erfarenhet från Lean inom offentlig sektor efter 

verksamhetsförlagda studier. Detta är något som kan komma att påverka studien och kan 

påverka vår objektivitet. Vi anser dock att denna förkunskap kan gynna oss i vår 

undersökning då vi med vår förkunskap kan skapa bättre intervjuer och ställa bättre 

följdfrågor genom att vi förstår våra respondenter. Dock måste vi ha i åtanke att detta kan 

påverka våra tolkningar av respondenten och risken finns att intervjuerna blir vinklade.   
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5. Resultat & Analys 
 
I detta kapitel presenteras studiens empiri sammankopplat med teorier och tidigare forskning. Kapitlet är 

arrangerat i olika avsnitt där varje avsnitt avslutas med en analys. Kapitlet börjar med en kort introduktion av de 

olika studieobjekten. Sedan redovisas empirin indelat i följande avsnitt: bakgrund till införandet, kunskap 

huvudsakligt fokus, ledarskap, skapa värde för kund samt resultat av arbetet med Lean.  

5.1. Presentation av studieobjekt 
Vi har genomfört studien i två svenska kommuner. Dessa skiljer sig åt på två vis. Den ena är 

en liten kommun och den andra kommunen är en stor kommun. De skiljer sig även åt i vilken 

omfattning Lean används. Den mindre kommunen har ett kommunövergripande beslut om att 

de skall arbeta enligt Lean medan den större kommunen inte har något övergripande beslut. 

Dock uppmuntras de olika förvaltningarna i den större kommunen att arbeta enligt Lean. På 

grund av detta har vi endast undersökt en förvaltning i den större kommunen medan vi i den 

mindre kommunen undersökt tre olika förvaltningar. Eftersom den mindre kommunen har ett 

kommunövergripande beslut finns många likheter mellan de olika studieobjekten. Av den 

anledningen är vissa delar av empirin från denna kommun sammanslagna under rubriken 

samtliga studieobjekt, mindre kommun. I övrigt redovisas empiri enskilt för de olika 

studieobjekten.  

5.1.1. Kulturförvaltning, större kommun 
Kulturförvaltningen har hand om verksamheter som bibliotek, fritidsgårdar samt kultur- och 

konstverksamhet. I denna förvaltning har vi intervjuat två respondenter. Respondent 1 (R1) 

arbetar som enhetschef för kommunikation och utveckling och har arbetat med kommunalt 

Lean-arbete sedan 2007. I R1’s uppdrag ingår även att samordna förvaltningens Lean-arbete. 

Respondent 2 (R2) arbetar som enhetschef för Administrativt stöd och har arbetat med 

kommunalt Lean-arbete sedan 2011. 

5.1.2. Kommunledningskontor, mindre kommun 
Kommunledningskontoret arbetar övergripande med styrning och ledning av kommunens 

verksamheter. I denna förvaltning har vi intervjuat två respondenter. Respondent 3 (R3) 

arbetar som utvecklingsstrateg och arbetar internt för att utveckla organisationen. Hen har 

arbetat med kommunalt Lean-arbete sedan 2009. Respondent 4 (R4) har arbetat i kommunen 

sedan 2012 och arbetar som organisationsutvecklare. Hen anställdes främst som ett operativt 

stöd till verksamheterna, cheferna och medarbetarna i kommunens Lean-satsning. 

5.1.3. Omsorgskontor, mindre kommun 
Omsorgskontoret ansvarar för kommunens äldreomsorg, särskilt stöd och service till 

funktionshindrande samt psykiatrin. I denna förvaltning har vi intervjuat en respondent. 

Respondent 5 (R5) har en delad tjänst. Dels så arbetar hen som avgiftshandläggare där 

uppgiften är att debitera äldre och funktionshindrade. I den andra delen arbetar hen som 

kvalitetsutvecklare och har varit involverad i kommunalt Lean-arbete sedan 2013. Hen är 

även ansvarig för ett kvalitetsnätverk på Omsorgskontoret. 

5.1.4. Gymnasie- och vuxenutbildning, mindre kommun 
Barn- och ungdomskontoret ansvarar för utbildning och barnomsorg samt individ- och 

familjeomsorg. På denna förvaltning har vi intervjuat en respondent. Respondent 6 (R6) är 

rektor och ansvarig för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Hen började 2001 i 

kommunen som lärare och blev 2012 rektor. Hen har varit involverad i kommunalt Lean-

arbete sedan 2012.   
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5.2. Bakgrund till införandet  
Nedan redovisas bakgrunden till införandet hos de olika studieobjekten. Avsnittet avslutas 

med en analys. 

5.2.1. Kulturförvaltningen, större kommun  
Kulturförvaltningen i den större kommunen har arbetat enligt Lean sedan 2007. Förvaltningen 

ville satsa mer på kvalitetsarbete och integrera kvalitetstänk ute i verksamheterna. Respondent 

1 menar att detta är anledning till att de valde att införa Lean. Initiativtagare till införandet var 

dåvarande förvaltningschef och stabschef. Deras intresse väcktes då de hört att Lean var ett 

bra verktyg och de deltog därför i en Lean-utbildning. Till en början infördes Lean på staben. 

De arbetar med att stötta de olika verksamheterna i frågor som rör ekonomi, IT, personal med 

mera. Idag arbetar nästintill alla verksamheter inom Kulturförvaltningen enligt Lean, med få 

undantag. Ett beslut finns att Lean inte skall vara tvång utan är frivilligt att arbeta efter.   

Båda respondenterna menar att syftet att arbeta enligt Lean är för att arbeta med ständiga 

förbättringar. R1 är noggrann med att poängtera att Lean inte handlar om 

kostnadsbesparingar.  R2 talar om vikten för en kommun att ligga steget före och för hen 

personligen handlar det om att komma till grunden med problemet istället för att använda 

tillfälliga lösningar. R1 talar om att Lean handlar om att skapa en ”våga fråga kultur”. 

”För oss handlar Lean mycket om en kulturresa, att liksom få den här acceptansen att fråga 

varför gör du så och du tycker inte att det är ett påhopp” – R1. 

5.2.2. Samtliga studieobjekt, mindre kommun  
Denna kommun har ett kommunövergripande beslut att alla verksamheter skall arbeta enligt 

Lean. 2007 skapade kommunen en ny organisation där de införde ett nytt kvalitetssystem. 

Den nya organisationen skulle ha ett ökat kundfokus och organiserade sig därför utifrån de 

målgrupper de arbetar för. R3 berättar att kommunen i det läget hade mycket knackig 

ekonomi och hade helt enkelt inte råd med slöserier, hen jämför situationen med Japan efter 

andra världskriget. 2009 fick kommunen upp ögonen för Lean. De insåg att Lean innefattade 

många delar som de redan arbetade efter, däribland kunden i fokus, ständiga förbättringar och 

ordning och reda. Det första initiativet till Lean togs av en chef på lärcentrum som sedan 

tidigare kände till Lean. R3 som var med i kommunledningsgruppen och arbetade med 

omvärldsbevakning hade läst mycket om Lean och insåg snabbt många likheter med deras 

nuvarande sätt att arbeta. De såg fördelarna med att Lean innehar en bakomliggande filosofi 

samt konkreta verktyg att arbeta med. Kommunledningen tog ett övergripande beslut om att 

införa Lean i hela kommunen. Deras huvudsakliga syfte med att arbeta enligt Lean beror på 

tre olika faktorer: 

1. Jobba smartare – hitta nya lösningar och skapa kreativitet för att kunna möta framtida 

utmaningar.  

2. Öka deltagandet hos medarbetarna – Medarbetarna besitter den främsta kunskapen och är 

viktiga i organisationens utveckling.  

3. Minska stressen i organisationen.  

R3 menar att prognoser visar på en ökad efterfrågan av kommunal service, den ökningen kan 

inte mötas med ökade skatteintänkter då nivåerna skulle bli orimliga. Hen är dock tydlig med 

att Lean inte handlar om besparingar genom nedskärningar.   

”Lean är absolut inte besparing för mig, utan det är att förekomma besparingar egentligen att 

vi gör rätt saker, framförallt för kunden men också utifrån oss själva” - R3. 
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R3 menar vidare att det handlar om att ta bort onödiga saker som tar tid från kunden. Även R5 

menar att Lean inte handlar om nedskärningar.  

”Vi har varit väldigt tydliga med om att det inte handlar om att spara pengar eller dra ner på 

tjänster utan det här är ju för att kunna möta framtidens krav” - R5. 

5.2.3. Analys införandet 
Bakgrunden till införandet i den mindre kommunen kan liknas med studieobjekten i Radnor & 

Walleys studie från 2008. I detta fall infördes Lean för att ökade utgifter kräver ökad 

produktivitet och minskat slöseri. Lean implementerades med förhoppningen att uppnå hållbar 

ekonomi samt ge ökad kvalitet (Radnor & Walley, 2008).  Monden (2011) menar att 

organisationer som inför Lean ofta befinner sig i någon kris, vilket vi kan se stämmer in på 

den mindre kommunen. Björkman & Lundqvist (2013) menar att Lean ofta ses som en ”one 

best way” för att tackla välfärdssektorns framtida utmaningar. Vi uppfattar att studieobjekten, 

främst den mindre kommunen ser Lean som lösningen på detta. Lean handlar enligt Womack 

& Jones (2003) om att skapa en dragande organisation utifrån kundens efterfråga. 

Respondenterna i den mindre kommunen nämner att statistiken visar på att efterfrågan på 

kommunala tjänster kommer fortsätta att öka. Om organisationen arbetar efter kundens 

efterfråga ser vi dock risker med att den ökade efterfrågan bidrar till att arbetstakten 

intensifieras och arbetet därmed riskerar att bli hårdare. Både den mindre kommunen samt 

Kulturförvaltningen i den större kommunen menar att det inte handlar om att arbeta hårdare 

utan att arbeta smartare. Den mindre kommunen menar att de måste hitta nya arbetssätt för att 

minska slöseri. Flera av respondenterna i båda kommunerna är noga med att understryka att 

Lean inte handlar om kostnadsbesparingar genom nedskärningar. Börnfelt (2009) är dock 

skeptisk till att använda termer som att arbeta smartare då han hävdar att det snarare handlar 

om att arbeta hårdare.  

Indirekt uppfattar vi att det handlar om att effektivisera för att på sikt möta framtidens krav då 

de inte har möjlighet att öka sin personalstyrka i den utsträckning de behöver. Möjligheterna 

till att öka personalstyrkan i den offentliga sektorn ser vi som mycket begränsad då det styrs 

av skattemedel. Då det inte handlar om vinstdrivande organisationer har de inte heller 

möjlighet att återinvestera sin vinst för att fortsätta utveckla sina resurser. I Arlbjørn et al. 

(2011) samt i flera av Brännmarks (2012) studieobjekt är kostnadsbesparingar ett av skälen 

till att Lean införts. Dock framgår det inte i studierna om kostnadsbesparingar avser besparing 

av personalkostnader eller om det endast är på grund av minskat slöseri eller genom ökad 

produktivitet. Dock menar vi att de två senare faktorerna skulle kunna leda till nedskärningar. 

Björkman & Lundqvist (2013) menar att om organisationer blir produktivare kan detta leda 

till överbemanning.  Överbemanning är en typ av slöseri (Björkman & Lundqvist, 2013) och 

Lean handlar just om att eliminera slöseri (Womack & Jones, 2003). Även Monden (2011) 

talar om överflödiga medarbetare och menar att en av de viktigaste principerna inom TPS och 

Lean är att inte överproducera. Radnor et al. (2006) studie påvisar att genom att arbetet har 

effektiviserats har bemanningen därefter minskats.   

5.3. Kunskap  
Nedan redovisas den empiri som belyser vikten av kunskap samt vilka konsekvenser som kan 

uppkomma om kunskap saknas. Avsnittet avslutas med en analys.  

5.3.1. Kulturförvaltningen, större kommun 
På Kulturförvaltningen infördes Lean redan 2007. Då fanns det få exempel på offentliga 

aktörer som arbetade enligt Lean och utbildningarna var inriktade på produktion. De 

inspirerades därför av hur verktygen användes i produktionssammanhang. Detta ledde till att 

det uppstod en hel del fel. Då de fokuserade enbart på verktygen var det svårt att få arbetet 
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förankrat som ett naturligt inslag i verksamheterna. R1 kan i efterhand reflektera över att de 

saknade kunskap och att de därför började arbeta med Lean i fel ände. Hen ser bristen på 

kunskap som en anledning till detta. R1 fick 2009 i uppdrag att samordna förvaltningens 

Lean-arbete och vidareutbildade sig inom ämnet. Hen gjorde en utbildningsplan där samtliga 

inom Kulturförvaltningen fick en introduktion till Lean. Vidare kan okunskap leda till att 

Lean används felaktigt, något som kan leda till att motståndet ökar. R2 medger att begreppet 

Lean skapar ett visst motstånd då det starkt förknippas med nedskärningar och en rädsla finns 

att de måste arbeta mer och hårdare. Kommunerna väljer därför att uttrycka det som att de inte 

ska jobba hårdare utan att Lean används för att arbeta smartare, minska slöseri och 

dubbelarbete.   

Till själva Lean-arbetet har jag förstått att det finns 

motstånd och det kan ha med begreppet att göra, man 

upplever det som en sån här flashig ny grej som ska 

införas. Därför säger vi på kulturförvaltningen att vi 

inte jobbar med Lean utan vi jobbar med smart, vi 

försöker komma ifrån det här begreppet som man säger 

är ett modeord - R2.  

 

5.3.2. Samtliga studieobjekt, mindre kommun 
Med förhoppningen att få ett långsiktigt och varaktigt Lean-arbete valde den mindre 

kommunen att göra en stor satsning på utbildning av både chefer och medarbetare, en satsning 

som enligt R4 ger dem goda förutsättningar att lyckas. Dock är detta ännu för tidigt att 

avgöra. 2013 utbildades 130 chefer och medarbetare i Lean med hjälp av en extern konsult. 

En anledning till deras breda satsning var att Lean inte skulle bli kopplat till specifika 

eldsjälar (medarbetare eller chefer) med risken att arbetet går förlorat så fort de slutar. R6 på 

gymnasie- och vuxenutbildning anser att det är viktigt att alla har samma grund att stå på för 

att Lean skall kunna bli en långsiktig och naturlig del i verksamhet. Hen ser just nu över 

möjligheterna att utbilda all sin personal i Lean. Även hos studieobjekten i den mindre 

kommunen förekommer motstånd till Lean, något som kan bero på att kunskap om 

användandet saknas. En av de största utmaningarna enligt R4 är att det är svårt att få med alla. 

Vissa tycker att Lean är jättebra, andra är mer avvaktande och vissa är inte alls intresserade. 

Alla respondenter lyfter på ett eller annat sätt problematiken kring begreppet Lean. R3 och R4 

berättar hur de hela tiden förtydligar att arbetet inte handlar om nedskärningar och ekonomiskt 

sparande utan ett sätt att underlätta arbetet.  

5.3.3. Analys kunskap  
Abrahamsson & Sederblad (2013) talar om vikten av att anpassa Lean till varje enskild 

organisation och Sörqvist (2013) menar att Lean inte erbjuder en färdig lösning. Hos 

Kulturförvaltningen kan vi se ett tydligt exempel på hur viktigt det är att Lean anpassas till 

den egna organisationen. I början använde de Lean på ungefär samma sätt som i produktion 

vilket inte visade sig vara särskilt lyckat. Något som stärks av Radnor & Osborne (2013) som 

menar att en av utmaningarna i den offentliga sektorn är att Lean måste anpassas till tjänster. 

Arlbjørn et al. (2011) menar att det är få som är kritiska vid införandet av Lean och Björkman 

& Lundqvist (2013) menar att Lean kan ge illusionen av att vara okomplicerat. Detta kan vara 

orsaker till att införandet inte blev så lyckat som de hoppats på.  

Sörqvist (2013) menar att kunskap är en avgörande beståndsdel för att Lean-arbetet skall bli 

långsiktigt. Då den mindre kommunen inte arbetat särskilt länge med Lean är det svårt att 

säga huruvida möjligheterna till ett långsiktigt Lean-arbete ser ut, dock har de genom sina 

satsningar på utbildningar skapat goda förutsättningar. Kulturförvaltningen har förvisso 
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utbildat samtliga på förvaltningen, dock är arbetet med Lean frivilligt. Björkman & Lundqvist 

(2013) menar att det är krävande och komplext att arbeta enligt de 14 principer som 

kännetecknar ”The Toyota Way” och det krävs många timmar av särskilda utbildningar. 

Frågan är dock om dessa kommuner har förstått innebörden i komplexiteten runt 

utbildningsbiten. Den mindre kommunen arbetar övergripande i hela kommunen med Lean, 

ungefär en sjunde del av kommunens medarbetare är utbildad i Lean. Hur påverkar det att alla 

inte har samma grundstomme att stå på? Detta lyfts av R6 som vill utbilda all sin personal i 

Lean just på grund av att alla skall ha samma förutsättningar vilket är klokt. Samtidigt hävdar 

flera av respondenterna att de har gjort en procentuellt stor satsning när det gäller utbildning. 

Frågan är dock om det kommer att vara tillräckligt, för hur påverkas Lean, som redan enligt 

flera författare är ett spretigt begrepp, av att de för alla inte har samma innebörd? Vi menar att 

det är en förutsättning att alla har samma grund att stå på då Lean är komplext och kräver 

kunskap.  Sörqvist (2013) menar att få har den kunskap som krävs, vilket gör att Lean i många 

fall blir ett misslyckande.  

Vidare talar Sörqvist (2013) om en problematik när det gäller Lean och trendighet. En risk är 

att när verksamheten saknar kunskap fokuserar de mer på metoden än det faktiska målet vilket 

kan leda till att organisationen blir fundamentalistisk och inte öppen för andra metoder. Denna 

problematik är inte något vi kan se hos våra studieobjekt. De är väl medvetna om att ett nitiskt 

Lean-arbete inte är sunt. Vi kan dock se värdet av att en organisation har den kunskap som 

krävs vid införande av nya metoder. Vi uppfattar att respondenterna har den kunskapen, det är 

dock oklart hur det ser ut i resten av organisationen. I den offentliga sektorn är det extra 

viktigt eftersom den finansieras genom skattepengar något som bekräftas av Arlbjørn & 

Freytag (2013) som talar om vikten av tillförlitlig forskning vid införandet av nya metoder i 

den offentliga sektorn. Kunskap påverkar även hur Lean används, om Lean används på ett 

felaktigt vis med ett osunt förhållningssätt finns risken att motstånd till arbetet ökar. 

Björkman & Lundqvist (2013) hävdar att många kommuner och landsting som arbetar enligt 

Lean refererar till Toyota. Om man kritiskt granskar Toyota (vilket många författare inte gör) 

kan vi se att de inte bara står för en framgångssaga utan även många negativa faktorer såsom 

arbetsskador, hårt arbetsklimat med mera. Detta finns att läsa i Börnfelt (2009) som förvisso 

har studerat industrin. Att det finns två sidor av Toyota menar vi påverkar den bild 

medarbetare har av Lean och om motstånd uppstår.  

Citatet av R2 gällande motstånd bekräftar att det finns visst motstånd mot begreppet Lean. 

Därför är det viktigt att verksamheten gör en tydlig definition av vad de menar med Lean för 

att motstånd skall undvikas och samsyn skall uppnås. Dessutom är det viktigt att påpeka att 

det är stor skillnad på bilindustrin och välfärdsektorn, något som bekräftas av Dellve, 

Eriksson, Fredman & Kullén Engström (2013) som studerat Lean i hälso- och sjukvården. 

Detta går även hand i hand med det Abrahamsson & Sederblad (2013) påpekar, att Lean 

måste anpassas till den egna verksamheten. Liker (2009) nämner att han är Toyota-entusiast 

vilket gör att han har svårt att vara kritiskt i sitt resonemang. Björkman & Lundqvist (2013) 

menar att det inte är särskilt klokt att referera på det viset till Toyota som Liker gör. Vi kan 

även av studiens resultat se att många av de principer som används går hand i hand med 

Likers (2009) 4P modell som bygger på Toyota. Detta kan mycket väl påverka att motstånd 

skapas. Å andra sidan finns det forskning som visat att Lean är en lämplig metod i den 

offentliga sektorn (Radnor et al., 2006) men även att Lean ofta leder till misslyckanden 

(Radnor & Osborne, 2013). Efter att studerat Börnfelts (2009) kritik mot Lean och de stränga 

arbetsvillkor som råder på Toyota är det intressant hur offentliga organisationer väljer att 

förknippas med metoder som har sitt ursprung i Toyota. Dock är det viktigt att särskilja att det 

är helt olika verksamheter med helt olika förutsättningar. Vi uppfattar att motstånd till viss del 
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kan minskas genom att organisationen har kunskap om metoden samt undviker att ha en 

alltför stark koppling till Toyota och industrin.  

5.4. Huvudsakligt fokus 
I detta avsnitt redogör vi hur våra studieobjekt arbetar med Lean. Först och främst presenterar 

vi deras huvudsakliga fokus, d.v.s. huruvida de lägger sitt fokus på kultur eller verktyg. Sedan 

redovisar vi de olika verktygen som används i verksamheterna. Avsnittet avslutas med en 

analys.  

5.4.1. Kulturförvaltningen, större kommun 
Denna förvaltning fokuserar i nuläget främst på att skapa en Lean-kultur. R1 som varit med i 

Lean sedan införandet 2007 menar att det från första början enbart fokuserades på verktygen, 

vilket gjorde att Lean-arbetet tenderade att vackla. Med tiden har dock kulturen börjat växa 

fram. Även R2 instämmer att tidigare var verktygen det centrala, men verktygen har 

utvecklats till en kultur. R1 understryker dock att det är en lång process och uppskattar att det 

åtminstone har tagit fem år att nå dit.  

Vi måste ju börja jobba med Lean, Lean verkar ju bra. 

Men jag tror inte riktigt man har förstått vad det är 

liksom och det har tagit mig jättemånga år liksom att 

förstå vad det är jag läser, att jaha det är den dimension 

de pratar om, de pratar inte om verktyget i sig - R1.  

 

De främsta verktygen som används på Kulturförvaltningen är värdeflödeskartläggning, 

visualisering genom förbättringstavlor och 5S. Flera av enheterna arbetar regelbundet med 

tavelmöten för att synliggöra det dagliga arbetet. 5S används i allmänna utrymmen i de 

lokaler där Kulturförvaltningens stab arbetar. I konferensrum och förråd finns tavlor med 

checklistor över vad som alltid skall finnas i rummet och hur det skall placeras. R2 som 

använder 5S på kontoret menar att det är något som efterföljs med undantag för hektiska 

perioder, dock menar hen att det gäller att ständigt påminna sig själv. 

5.4.2. Kommunledningskontoret, mindre kommun 
R3 och R4 arbetar centralt på kommunledningskontoret med Lean-utbildningar, 

utbildningarna lägger stort fokus på kulturen. R3 benämner kommunens Lean-satsning som 

”inte bara en kvalitetsresa, utan en kulturresa också”. R4 menar att de talar mycket om 

delaktighet, tillit och bemötande, inte bara vid Lean-utbildningar utan även på personaldagar 

och chefsträffar. R4 menar att de under dessa tillfällen har extra stor chans att påverka 

kulturen. De anordnar även olika typer av workshops, en del är inriktade mot chefer, en del 

mot medarbetare och en del grupper är mixade. Enligt R3 skiljer det sig väldigt åt hur de olika 

enheterna har tagit till sig tankesättet i Lean, främsta fokus tenderarar ligga på verktygen då 

de är lätta att ta till sig. De som mer tagit till sig tankesättet tenderar enligt R3 att lyckas bättre 

och de som främst arbetar med verktygen har en benägenhet att halta lite. R3 menar dock att 

kultur och struktur går ihop. För att kunna införa nya strukturer måste kulturen vara öppen för 

detta. Ute i kommunens olika verksamheter menar respondenterna att det vanligaste verktyget 

är visualisering genom förbättringstavlor. Många verksamheter använder även 

värdeflödeskartläggning. Vid dessa tillfällen är ofta R3 och R4 med som stöd. R3 menar att 

värdeflödeskartläggning handlar om att få medarbetarna att byta perspektiv till den externa 

kunden och lyfta blicken. Även 5S är vanligt. I kommunhuset har 5S använts för att skapa 

ordning och reda i receptionen som är kommunens ansikte utåt. 
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5.4.3. Omsorgskontoret, mindre kommun 
R5 menar att deras främsta fokus hittills har varit på kultur. Dock har verktyg och kultur 

växelverkat. Hen lyfter tidsaspekten och menar att det finns svårigheter med kulturella 

förändringar och att det kan vara svårt att bryta gamla vanor.  

”Att ändra gamla beteenden tar tid. Man måste förstå varför man skall ändra sig också. Och 

det kan ta lite tid. Och innan man ser nyttan av det hela” - R5. 

På omsorgskontoret används verktyg som visualisering genom förbättringstavlor, 

värdeflödeskartläggning, 5S och PDCA-hjulet. De flesta enheterna har förbättringstavlor. 

Dessutom skall alla processer kartläggas enligt en föreskrift från Socialstyrelsen. 5S används 

för att skapa ordning och reda och arbeta fram rutiner som kan underlätta arbetet, exempelvis 

genom att ha ordning i förråd för att snabbt hitta rätt material. R5 menar att om det inte ger 

direkt värde för en kund så ger det ett indirekt värde då de sparar tid genom att de undviker att 

ständigt leta. PDCA-hjulet används för att arbeta med problemlösning för att kunna 

genomföra förbättringar.  

 
5.4.4. Gymnasie- och vuxenutbildningen, mindre kommun 
I R6’s arbete med Lean handlar det mer om kultur än verktyg. Hen menar att det väsentliga 

med Lean är filosofin bakom, och inte vilket verktyg som används, det är mer upp till 

verksamheten. Filosofin är djupare och måste förstås.  

”Lean är ju det är ju något man behöver gräva ganska djupt i, egentligen om man ska förstå 

det fullständigt och där tror jag också att vi har lite olika syn på vad Lean är” - R6. 

R6 uppfattar att det är vanligt att fastna på de faktiska verktygen och missa att få med sig 

medarbetarna först. Med denna erfarenhet har R6 valt att fokusera på kulturen för att engagera 

medarbetarna i Lean och anser att detta är viktigast för att skapa ett hållbart Lean-arbete. R6 

menar att de tar ett steg i taget med Lean-arbetet för att få arbetet varaktigt. De verktyg och 

metoder som i första hand används är mötesformer som inbjuder till allas delaktighet samt 

värdeflödeskartläggning. De använder rundabordssamtal som mötesform vid veckomöten. I 

praktiken går de till så att de tittar på olika delar av verksamheten som de behöver arbeta 

vidare med. Arbetsgrupper bildas för att granska detta djupare, de lägger sedan fram ett 

förslag och alla är delaktiga när ett beslut tas. Beslut tas utifrån ett eller flera förslag.  

I nuläget används värdeflödeskartläggning för att bearbeta skolans många och komplexa 

processer. 

5.4.5. Analys huvudsakligt fokus 
Sederblad (2013) talar om två typer av Lean, ”mjuk” och ”hård”. ”Mjuk” fokuserar på kultur 

och kommunikation medan ”hård” Lean fokuserar på mätbara faktorer. När Lean infördes på 

Kulturförvaltningen kan vi se att fokus fanns på ”hård” Lean. De använde Lean som 

verktygslåda något som Modig & Åhlström (2014) ser farhågor med. Detta uppmärksammas 

även av Liker (2009) och Mann (2009) som menar att det är viktigt att ha ett 

helhetsperspektiv. I nuläget har fokus för Kulturförvaltningen flyttats till ”mjuk” Lean. Då 

ovanstående författare talar om vikten av ett helhetsperspektiv är vår uppfattning att det bör 

finnas en balansgång mellan ”hård” och ”mjuk” Lean. Vi kan se risker med att bli för 

fokuserad på endera typen. Dock är vår uppfattning att den största fallgropen är att endast 

fokusera på hårda mätbara faktorer något som bekräftas av Radnor & Walley (2008) då detta 

inte bidrar till långsiktighet. Respondenterna i den mindre kommunen menar att fokus finns 

hos vissa verksamheter på verktygen för att de är lätta att ta till sig. Vi kan dock förstå varför 

vissa organisationer använder Lean som verktygslåda då det är konkreta verktyg och metoder 
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att ta till sig jämfört med svårigheterna att faktiskt skapa en Lean-kultur. Sörqvist (2013) 

menar att Lean är diffust eftersom de bygger på japanskt kvalitetstänkande och Modig & 

Åhlströms (2014) undersökning visar hur olika uppfattningen om Lean är vilket vi menar kan 

försvåra arbetet. Vi ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att skapa en Lean-kultur, det 

låter så enkelt, men hur skapas en kultur? Och hur kan konkreta resultat av en 

kulturförändring påvisas? 

De verktyg som studieobjekten använder stämmer väl in med tidigare forskning. De främsta 

verktyg och metoder är enligt dessa studier värdeflödeskartläggning, slöserireducering, 

Kaizen samt visuell styrning genom förbättringstavlor (Brännmark, 2012; Arlbjørn et al., 

2011; Radnor & Walley, 2008; Suarez Barraza et al., 2009). Värdeflödeskartläggning är ett 

mycket vanligt verktyg som används av samtliga. Detta stämmer väl in med Likers (2009) 

princip 2 som handlar om att skapa kontinuerliga processflöden för att synliggöra problemen. 

Målet med värdeflödeskartläggning är att skapa en optimal process (Seddon, 2010).  Dock 

ifrågasätter vi vem som avgör vad som är en optimal process? Och vad anses vara optimalt 

och för vem? Och hur påverkas verksamheten när alla processer är optimala? Går det 

överhuvudtaget att skapa optimala processer? I den mindre kommunen är visualisering genom 

förbättringstavlor det vanligaste verktyget. Detta är även något som används regelbundet på 

Kulturförvaltningen. Att arbeta med visualisering stämmer väl in på Likers (2009) princip 7. 

Sörqvist (2013) menar att PDCA-hjulet fungerar som en systematisk vägvisare vid 

problemlösning vilket stämmer överens om hur Omsorgskontoret arbetar med detta.   

Dock finns det svårigheter för många av studieobjekten att få 5S varaktigt i organisationen 

något som bekräftar det Monden (2011) menar, att skapa vana är det svåraste. R5 talar om 

vikten av att undvika onödigt letande för att öka värdet för kunden. Dessa typer av aktiviteter 

är i likhet med det Larsson (2008) menar onödiga och icke värdeskapande vilket innebär att 

de måste elimineras helt.  Suarez Barraza et al. (2009) studie bekräftar att genom att arbeta 5S 

har letande minskat och organisationen har blivit mer uppstrukturerad. De har även minskat 

dokumenthanteringen. I Radnors (2010) studie användes standardisering genom 5S. I det 

fallet visade det sig att standardisering inte vara en lyckad metod då det blev för toppstyrt och 

inte anpassat efter verksamheterna. Suarez Barraza et al. (2009) studie visar att 

implementeringen och standardiseringen av 5S som gjordes med hjälp av en konsult tog 

väldigt lång tid och mötte en del motstånd (Suarez Barraza et al., 2009). Här kan vi se 

exempel på att 5S bör vara medarbetardrivet. Liker (2009) menar att standardisering måste 

ske för att förbättringar skall kunna göras och stämmer väl in med princip 6 i 4P-modellen. 

Dock ifrågasätter vi hur det är möjligt att standardisera stora delar av arbetet då det handlar 

om människor och inte produkter. Björkman & Lundqvist (2013) är skeptiska till de extrema 

standardiseringar som de hävdar att Lean kräver. Hos våra studieobjekt har dock 

standardisering används för att få ordning och reda i olika utrymmen vilket har lett till struktur 

och förbättringar, något som i sin tur kan underlätta arbetet. Dessa standardiseringar är inte 

extrema, dock bör en organisation tänka sig för hur långt ett arbete kan standardiseras och hur 

det kan påverka organisationen. Dellve et al. (2013) har studerat hälso- och sjukvården och 

menar att en del processer är för komplexa och därmed omöjliga att standardisera. Om 

standardisering används i den typen av arbeten finns risken att effekterna av Lean blir 

negativa. Studier har visat att standardisering kan begränsa medarbetarens kontroll (Dellve et 

al., 2013). 

Lean står bland annat för att ständigt förbättra organisationen, men om arbetat standardiseras 

och möjligheten att göra fel minskas hur utvecklas organisationen då? Princip 5 i Liker (2009) 

handlar om att skapa en kultur som gör att fel undviks och möjliggör att göra rätt från början. 

Det är välkänt att vi människor lär oss av våra misstag och kan utvecklas därefter. Hur 
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påverkas medarbetarna om det inte ges möjlighet att göra fel? Hur påverkar detta företagets 

möjlighet till innovation? Lovéns (2013) studie visar att Lean inte har metoder som främjar 

radikala innovativa lösningar utan fokuserar snarare på mindre förbättringar. Hur påverkas 

kreativiteten för de anställda? Lovén (2013) påstår att metoder som Kaizen och visuell 

styrning kan vara främjande för kreativiteten medan andra metoder som syftar till att reducera 

bemanning eller ledtider kan vara hämmande för kreativitet. Liker (2009) benämner att ett 

slöseri är att inte tillvarata de anställdas kreativitet. Princip 14 i Liker (2009) menar att det är 

viktigt att skapa en lärande organisation genom Kaizen med tid för reflektion. Varifrån 

kommer tiden som går åt till all denna reflektion och vad i verksamheten blir lidande istället?  

R6 arbetar med mötesmetoder som inbjuder till allas delaktighet. Detta arbetssätt stämmer väl 

in på princip 13, som innebär att beslut inte skall fattas förhastat samt att konsensus skall råda 

(Liker, 2009). Vidare stämmer även princip 10 som handlar om att utveckla exceptionella 

människor samt att skapa team som följer filosofin (Liker, 2009).  Liker (2009) använder 

ordet exceptionella, innebär det precis som Börnfelt (2009) befarar att alla inte får utrymme i 

en Lean-organisation? Dessutom talar han om att det i en Lean-organisation ställs krav på att 

de anställda skall vara flexibla, självgående, ha förmåga att samarbeta med alla samt hela 

tiden arbeta för sin egen och organisationens utveckling (Börnfelt, 2009).  Toivanen & 

Landsbergis (2013) menar att team-arbete kan ha positiva effekter genom att det sociala stödet 

stärks. Det kan dock också ha negativa effekter om grupptrycket leder till mobbning och ökad 

arbetsintensifiering. 

5.5. Ledarskap 
Nedan redogör vi hur våra respondenter ser på ledarskapet i Lean-arbetet. Avsnittet avslutas 

med en analys.  

5.5.1. Kulturförvaltningen, större kommun 
R2 menar att det behöver finnas en aktiv ledare som pushar, driver och undersöker för att 

arbetet med Lean skall gå framåt. R1 menar att Lean ofta ses som ett medarbetardrivet 

förändringsarbete och att chefens roll ofta förminskas i litteraturen om Lean. Hen anser dock 

att Lean är ett chefsverktyg, ett mycket bra chefsverktyg om det används på rätt sätt. R1 

reflekterar över Kulturförvaltningens Lean-resa och menar att eftersom de ser Lean som en 

kulturresa borde de ha satsat mer på ledarskapet från första början för att få ett varaktigt 

arbete. I nuläget är fokus att utbilda cheferna genom olika ledarskapsutbildningar som finns i 

kommunen. Detta är en del av kulturresan då R1 och R2 kommit till insikt med att ledarskap 

är A och O inom Lean och att chefens delaktighet är något som krävs för att driva Lean-

arbetet framåt.  

Du kan inte göra kulturresa utan att ta med cheferna 

men det tyckte jag ju eftersom jag fokuserade på 

verktygen, att då behöver ju inte dem vara med. För 

dem gör ju inte arbetet, det gör ju vi – R1.  

5.5.2. Kommunledningskontoret, mindre kommun. 
Även respondenterna på kommunledningskontoret talar om utmaningarna som finns runt 

ledarskapet. R3 menar att det inte handlar om att koppla bort chefens hjärna utan lägga till fler 

hjärnor till chefens. 

R4 menar att det hela tiden krävs att det finns en aktiv chef som skapar förutsättningar för 

Lean-arbetet. 

”För att vi skall lyckas med Lean måste alla chefer förstå vad det handlar om”  

- R4. 
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Den mindre kommunen satsar precis som den större kommunen på obligatoriska 

ledarutbildningar för cheferna. Nyligen har ett nytt chefsutbildningspaket tagits fram som går 

hand i hand med kommunens Lean-filosofi. Dock finns en oro hos flera av respondenterna i 

den mindre kommunen, kommunens högsta ledning inte är särskilt involverad i Lean-arbetet 

och efterfrågar sällan resultat. De befarar att detta kan sända ut negativa signaler som gör att 

arbetet med Lean faller.  

 

5.5.3. Omsorgskontoret, mindre kommun 
R5 på omsorgskontoret menar att de ständigt behöver påminna cheferna om deras roll i Lean-

arbetet. Chefen har dessutom en stor uppgift då det gäller att skapa en Lean-kultur. R5 menar 

att det är chefen som skapar kulturen, om en Lean-kultur skall kunna skapas är det viktigt att 

tänka på ”Lead by example”. Chefens agerande kan få konsekvenser i Lean-arbetet. R5 menar 

att en av de största utmaningarna är att få med alla cheferna i Lean-arbetet. En del är mycket 

engagerade medan andra endast lämnar det till medarbetarna. Det sist nämnda tenderar att inte 

bli lika bra.  R5 upplever att vissa chefer inte ser sin vikt i Lean-arbetet.   

5.5.4. Gymnasie- och vuxenutbildningen, mindre kommun 
Även R6 menar att ledarskapet i Lean är A och O och menar att det är chefens uppgift att 

uppmuntra till Lean-arbetet. Hen menar dock att Lean ställer stora krav på ledarskapet. Dels 

gäller det att chefen följer filosofin men också vågar släppa kontrollen och få fram 

medarbetarna med deras tankar och åsikter. 

 

”Som chef måste man ju kliva ner på golvet och titta på verkligheten” – R6. 

5.5.5. Analys ledarskap 
Det finns en stor kunskap om ledarskapets betydelse hos samtliga respondenter i båda 

kommunerna. Monden (2011), Suarez Barraza et al. (2009) och Sörqvist (2013) menar att den 

främsta nyckeln till ett framgångsrikt Lean-arbete är en engagerad ledning, dock är chefer på 

alla nivåer viktiga, något som även Mann (2009) instämmer med. Respondenterna i den 

mindre kommunen menar att den högsta ledningen inte är särskilt engagerade i Lean och att 

de sällan efterfrågar resultat. Trots att de satsar på att utbilda cheferna kan den oengagerade 

ledningen ge signaler att Lean-arbetet inte är särskilt viktigt. Mann (2009) menar att bristande 

eller svagt ledarskap ofta är en grundorsak vid misslyckanden. Detta påvisas även från studier 

gjorda av Suarez Barraza et al. (2009) som menar att avsaknad av engagemang från ledning 

och mellanchefer kan sänka Lean-arbetet. Detta kan alltså bli en fallgrop för den mindre 

kommunen. Dock kan vi se fördelar med att båda kommunerna satsar på obligatoriska 

ledarskapsutbildningar vilket kan göra att de undviker denna fallgrop som Mann (2009) talar 

om.  

Lean kräver ett engagerat och närvarande ledarskap (Radnor & Walley, 2008). Då det är 

chefen som skapar kulturen i en verksamhet är det extra viktigt att chefen är engagerad. Detta 

bekräftas av Mann (2009) som menar att det är chefer som har möjlighet att skapa goda 

exempel. Han menar att om en ledare är engagerad och har tålamod kommer en Lean-kultur 

att växa fram (Mann, 2009). Respondent 1 menar att de på Kulturförvaltningen inte alltid har 

sett vikten av chefens roll i Lean-arbetet då de såg Lean som medarbetardrivet. Dock har 

fokus ändrats och idag finns främsta fokus på att utbilda chefer i ledarskap. Detta stämmer väl 

in med det Mann (2009) förespråkar, den huvudsakliga delen i Lean bör fokuseras på att 

utveckla ledarskapet. Detta stämmer även väl in med princip 9, utveckla ledare som förstår 

arbetet, följer filosofin och kan inspirera och lära andra att göra det (Liker, 2009). Mann 



 
 

33 
 

(2009) menar dessutom att ledarskapet spelar en avgörande roll för att skapa ett varaktigt 

Lean-arbete och det är detta som avgör om Lean efter en implementering blir långsiktig eller 

ej. Här kan vi se att en orsak till att Lean-arbetet inte blev så rotat i organisationen beror på att 

cheferna inte var med i den grad som de borde ha varit.   

Dessutom menar flera respondenter att Lean ställer stora krav på ledarskapet genom att chefen 

måste släppa kontrollen och lyfta fram medarbetarnas tankar och åsikter. R6 talar om vikten 

av att chefen kliver ner på golvet och ser verkligheten. Detta stämmer med det Liker (2009) 

förespråkar i princip 12, där chefen skall se problemen med egna ögon. Vi ifrågasätter dock 

om detta är något som skulle kunna uppfattas som kontroll, samtidigt är det viktigt att 

cheferna arbetar verksamhetsnära.  

5.6. Skapa värde för kund 
I detta avsnitt redovisar vi hur våra studieobjekt arbetar med kund-begreppet. Avsnittet 

avslutas med en analys.  

5.6.1. Kulturförvaltningen, större kommun 
R1 och R2 ser ingen större problematik att definiera kund och menar att kundrollen i 

Kulturförvaltningen är relativt tydlig. R2 menar att det borde vara självklart att arbeta 

effektivt med kundens fokus och anser att det viktigaste är att mäta kundens nöjdhet.  

”Jobbar man Lean då ska ju kunden vara nöjd annars är det ju inte Lean hela vägen” - R2.  

 

När de arbetar med värdeflödeskartläggning börjar de med att definiera vilken som är deras 

målgrupp och markerar de delar i processen som skapar värde för kunden.  Detta är sällan 

problematiskt men kan leda till intressanta diskussioner menar R1. 

5.6.2. Kommunledningskontoret, mindre kommun 
R3 menar att de finns stora utmaningar när det gäller kundperspektivet i kommunal sektor. 

R4s erfarenhet är att det blir mindre komplicerat att använda kundbegrepp och att fler och fler 

väljer att göra det. Dock nämner hen att det kan vara problematiskt vid 

värdeflödeskartläggningar då det kan handla om både interna och externa kunder i samma 

process. 

”Jag tycker att kund-begreppet är ett bra begrepp för att flytta fokus från oss till dem vi är till 

för” - R4. 

R3 talar om kausalitet, orsak och verkan, och menar att det är viktigt för organisationen att ta 

reda på vilka som är de faktiska faktorerna som leder till ett resultat. Hen menar att de 

generellt är duktiga att mäta det verksamhetsrelaterade men tenderar att brista i mätningar 

som är kopplade till kunden. 

5.6.3. Omsorgskontoret, mindre kommun 
Hos omsorgskontoret har kunden en stor roll och är inte svårdefinierad, de arbetar nära sina 

kunder och kopplar ihop kund-begreppet på ett tydligt sätt. Genom värdeflödeskartläggning är 

det kundens väg genom processen som följs där den enskilde kundens behov och efterfråga är 

i fokus. För att säkerställa kundens nöjdhet inom äldreomsorgen används nationella 

kundundersökningar. Inom LSS och Socialpsykiatrin finns inga nationella undersökningar, 

där gör kommunen egna enkätundersökningar. 

Vi vill ju minska den tiden vi inte kan vara 

hos omsorgstagaren/brukaren. Vi har ju 

nödvändig administration men det här 
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slöseriet runt omkring försöker vi minska - 

R5.  

5.6.4. Gymnasie- och vuxenutbildningen, mindre kommun 
I skolverksamheten är eleverna huvudkund men även vårdnadshavare är en typ av kund och 

givetvis också kommunen, i form av beställare. R6 menar att problematiken i skolvärlden ofta 

är att önskemål från kund och lagstiftning inte alltid går hand i hand. Där krävs det att 

verksamheten försöker få kunden att förstå lagstiftningen. Genom värdeflödeskartläggning 

försöker de bland annat att identifiera vad som gör kunden frustrerad och sedan finna en 

lösning för att undvika detta. För att undersöka kundtillfredställelse utför de elevenkäter. 

Dock har de fördel av att bedriva relativt små skolor som gör att de har en god kontakt med 

eleverna med möjlighet till regelbunden återkoppling.  

5.6.5. Analys skapa värde för kund 
Arlbjørn et al. (2011) studie visar att det finns stora brister för kommuner att definiera kund. 

Detta är något som inte stämmer med våra studieobjekt då samtliga har definierat sina kunder. 

Womack & Jones (2003) menar att det kan vara problematiskt att veta vad som är 

värdeskapande. R2 på Kulturförvaltningen lyfter att fokus på kunden borde vara självklart 

men påpekar att de inte frågar sina kunder vilken efterfrågan de har på verksamheten utan 

istället genom olika enkäter undersöker kundens nöjdhet. Men om de inte frågar kunden vad 

deras efterfrågan är, hur skall de då kunna skapa värde för kund? Detta bekräftar det dilemma 

som Womack & Jones (2003) lyfter.   

Radnor & Osborne (2013) menar att, för att Lean skall fungera bra måste fokus vara på att 

skapa värde för slutkunden. Flertalet av våra studieobjekt tenderar att fokusera på de inre 

processerna, som förvisso kan skapa ett indirekt värde för kunden. Dock kan vi se att det är 

enklare för vissa verksamheter att arbeta utifrån kundens perspektiv, exempelvis 

Omsorgskontoret. I denna verksamhet är den externa kunden tydlig. Eftersom stor del av 

arbetet handlar om att ge kunden stöd i sin vardag styrs arbetet efter kundens behov likt det 

Seddon (2010) lyfter, att efterfrågan ständigt varierar. Många behov skall alltså tillgodoses 

vilket i sin tur innebär en mängd olika processer.  Har en slimmad organisation alltid den 

kapaciteten? Blir det hållbart eller handlar det snarare om en vision? Och hur påverkar detta 

kundens nöjdhet och kvalitén? På gymnasieskolan och vuxenutbildning kan vi se vissa 

svårigheter. Eftersom denna verksamhet styrs av skollagstiftning blir det ofta problematiskt 

att tillfredsställa kunders önskningar. Hur är det möjligt att styra och anpassa sig efter 

individuella kunder i skolans värld? Denna typ av verksamhet är inte särskilt flexibel, på så 

vis borde huvudsyftet att skapa värde för kunden konstant fallera. 

5.7. Resultat av arbetet med Lean 
I detta avsnitt redovisar vi vad Lean arbetet hittills har lett till för våra studieobjekt. Avsnittet 

avslutas med en analys.  

5.7.1. Kulturförvaltningen, större kommun 
R1 menar att hen numera är inriktad på de mjuka effekterna och har därmed sett ett flertal 

förbättringar gällande kultur. Hen menar att flertalet enheter har skapat en kultur som är mer 

öppen där det är okej att fråga varför. Hen understryker dock att den här typen av effekter inte 

är lätta att kvantifiera.  Dock finns det en viss problematik med att inte alla arbetar enligt Lean 

och det kan därmed bli svårigheter att få en enhetlig ”våga fråga kultur”. På enheten för 

administration och stöd har de enligt R2 genom sitt arbete med Lean fått minskat felaktiga 

fakturor. Detta har gjorts genom att de har gått till botten med problemet för att hitta orsaken, 

sedan har problemet åtgärdats och de har på så vis kunnat eliminera slöseriet. 
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5.7.2. Kommunledningskontoret, mindre kommun 

Kommunledningskontoret fokuserar på att ta fram goda exempel internt i organisationen och 

sprida dessa vidare i verksamheterna för att inspirera till att arbete med Lean.  

5.7.3. Omsorgskontoret, mindre kommun 
Hos Omsorgskontoret har antalet felaktiga fakturor minskat avsevärt, efter att de gått till 

botten med problemet och tagit fram en ny rutin med ett nytt brytdatum. Även 

slöserireducering har förekommit då de upptäckte slöseri vid registrering av matportioner 

inom hemtjänsten. Samma uppgifter registrerades tre gånger. Omsorgskontoret har uppnått 

dessa resultat genom att arbeta med problemlösning enligt PDCA-hjulet.  

5.7.4. Gymnasie- och vuxenutbildningen, mindre kommun 
Hos gymnasie- och vuxenutbildningen har handläggningstiden minskat för individuell 

studieplan från åtta veckor till en vecka.  Orsakerna till lång handläggningstid var onödig 

väntan. Det kunde handla om att någon var frånvarande, svårigheter att få tag i rätt person 

med mera. Tillsammans med berörda aktörer togs en ny process fram som ledde till det 

uppnådda resultatet. Detta skedde genom värdeflödeskartläggning där de kunde identifiera 

flaskhalsar som stoppade processen. Enligt R6 har Lean även lett till ett förbättrat samarbete 

med andra aktörer. Främst Socialtjänsten där de arbetat fram en gemensam modell genom 

värdeflödeskartläggning. Även samarbetet med andra myndigheter har blivit bättre, dock 

lyfter R6 detta som något som behöver utvecklas än mer. Dessa mjuka värden är dock svåra 

att kvantifiera.  

5.7.5. Analys resultat av arbetet med Lean 
Att slöseriet har minskat kan vi bland annat se genom minskade felaktiga fakturor och 

dubbelarbete som eliminerats. Liker (2009) kallar den här typen av slöseri för överarbetning. 

Genom att slöseriet minskat ökar möjligheten att bli produktivare. Dock kan detta indirekt 

leda till att medarbetare i organisationerna blir överflödiga, vilket i sin tur kan leda till 

nedskärningar (Björkman & Lundqvist, 2013). Monden (2011) menar dessutom att den typen 

av slöseri tenderar att leda till andra typer av slöseri. Trots att huvudskälet inte är 

personalminskningar är detta något som arbetet skulle kunna leda till. Dock vill vi påpeka att 

slöserier i en organisation inte är bra och särskilt inte i organisationer som finansieras av 

skattemedel. Sådana typer av slöserier bör därmed elimineras, dock går det inte att förneka att 

sådant kan leda till att medarbetare blir överflödiga.  

Väntan var något som förekom som ett hinder för att en process skulle kunna gå framåt. Liker 

(2009) menar att onödig väntan är det största slöseriet i organisationer. I detta fall var väntan 

intern då nyckelpersoner var frånvarande. Dock menar Börnfelt (2009) att arbeta på detta vis 

kan öka pressen på medarbetarna på ett negativt vis. Samtidigt menar vi att viss press kan vara 

positivt då ineffektivt arbete är slöseri med skattemedel. Vidare menar Börnfelt (2009) att 

eftersom Lean är lika med magra organisationer tar de inte in ersättare då medarbetare är 

frånvarande. Detta leder till att kollegorna behöver arbeta hårdare för att arbetet skall flyta på. 

Detta kan skapa ett grupptryck som kan leda till att den som är frånvarande blir syndabock för 

den ökade arbetsbelastningen. Hur påverkar detta arbetsklimatet? Vi befarar att det kan ha 

negativa effekter precis som ovanstående författare lyfter.  

Tidigare forskning påvisar resultat som sänkta ledtider och minskad stress, flera fall av ökad 

produktivitet upptäcktes även i flera fall (Brännmark, 2012). Även Arlbjørn et al. (2011) visar 

på att Lean kan leda till minskade ledtider och minskad stress (dock ej kvantifierat). Ett av 

objekten i deras studie hade minskat sina ledtider med femtio procent. I de tre spanska 

kommunerna lyckades alla uppnå synbara resultat i sitt arbete med Lean i form av bättre 

organisering och ordning på arbetsplatsen, reducerade väntetider för medborgarna, samt att de 
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erbjöd en allmänt förbättrad service till medborgarna (Suarez Barraza et al., 2009).  Den här 

typen av resultat kan vi till viss del se hos våra studieobjekt samtidigt som konkreta resultat är 

relativt få. Vår studie visar att Lean hittills inte lett till några större förändringar, även om de 

uppnått mindre, för organisationerna värdefulla förbättringar. Flera av respondenterna är 

mycket positiva och talar om kulturella förändringar men dessa är svåra att kvantifiera. Lean 

är ett arbete som tar tid, vilket kan vara en anledning till att omvälvande resultat saknas. Dock 

ifrågasätter vi de resurser som läggs ner på Lean. Genererar arbetet med Lean tillräckliga 

resultat jämfört med hur mycket tid, utbildning, energi som det faktiskt tar att införa, arbeta 

med och hålla Lean vid liv? Dessutom ifrågasätter vi varifrån den tiden tas och om dessa 

resurser hade varit bättre placerad på annat håll. Radnor & Osborne (2013) menar att Lean 

ofta levs upp till en viss tid- och kostnadsbesparingar vilket vi även kan se i denna 

verksamhet. Dock har Radnor & Osbornes (2013) studier visat att de inte lyckas nå upp till 

ambitionen att skapa värde för de externa kunderna och författarna hävdar därför att Lean inte 

är lyckat i offentliga sektorn. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi studiens slutsats. Avsnittet är uppbyggt utifrån våra undersökningsfrågor där vi 

besvarar frågorna i ordningsföljd. Slutligen presenterar vi de identifierade faktorer som är av väsentlig betydelse 

för att skapa och vidmakthålla ett långsiktigt Lean-arbete.  

För att presentera vår slutsats väljer vi att återigen presentera syftet med studien: Vårt syfte är 

att genom en kvalitativ metod och utifrån ett ledningsperspektiv, urskilja viktiga faktorer för 

kommuner i arbetet med att implementera och långsiktigt vidmakthålla Lean som metod.   

Följande frågor har härmed besvarats:  

Varför väljer kommunala verksamheter att arbeta enligt Lean?  

Vårt resultat påvisar att de bakomliggande orsakerna till införandet av Lean främst handlar 

om att öka kvalitén för slutkund, minska slöserier samt att effektivisera organisationen för att 

kunna möta framtidens ökade efterfråga på kommunala tjänster. 
 

Hur tillämpar de Lean?  

Deras arbete med Lean kan främst tydliggöras genom att de infört Lean-verktyg i form av 

värdeflödeskartläggning, visuellstyrning genom förbättringstavlor samt 5S. Vissa av 

verksamheterna använder även PDCA-hjulet för att systematiskt arbeta med Kaizen. Samtliga 

verksamheter lyfter vikten av att skapa en Lean-kultur och menar att de lägger sitt 

huvudsakliga fokus där.  

 

Vad har de hittills uppnått genom sitt arbete med Lean?  

Båda kommunerna har efter införandet uppnått ett minskat slöseri. Genom att arbeta med 

Lean-verktygen har vissa processer och arbetsuppgifter förändrats. Omsorgskontoret och 

Kulturförvaltningen har minskat antalet felaktiga fakturor efter att ha identifierat 

grundorsaken till problemet. Omsorgskontoret har upptäckt dubbelarbete vid registrering och 

de har därefter gjort om arbetsprocessen för att undvika detta. Barn- och ungdomskontoret har 

skapat ett ökat värde för slutkund genom att minska väntetiden vid individuell studieplan. 

Väntetiden har minskat från åtta veckor till en vecka. Flera av verksamheterna upplever en 

förbättrad och mer öppen kultur efter införandet av Lean. Huruvida en kultur förbättrats är 

svårt att fastställa.  

 

Vilka faktorer har fastställts som viktiga för att skapa och vidmakthålla ett långsiktigt 

Lean-arbete? 
Vår studie påvisar ett antal faktorer som är viktiga för att skapa ett långsiktigt och inte minst 

ett varaktigt arbete med Lean. Dessa presenteras i nedanstående modell:  

Figur 2: Modellen är författarnas egen.  

Bred kunskap 
& sunt 

förhållningssätt 

Huvudsakligt 
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Anpassa  till  
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Studien konstaterar att för lite kunskap om Lean som metod, bristfälligt ledarskap samt 

avsaknad av kundfokus tenderar att leda till att arbetet med Lean blir kortsiktigt. Att använda 

Lean endast som verktygslåda samt att bli för fanatisk ses som mycket riskabelt och kan leda 

till ett starkt motstånd mot Lean i organisationen. 

Kunskap om metoden är viktigt vid arbetet av Lean, detta är något som påträffas i resultatet 

och stärks av teorier och tidigare forskning. Bristande kunskap leder till att Lean används 

felaktigt och metoden tenderar att fallera, något som ett av våra studieobjekt har erfarenhet av. 

Om Lean inte anpassas till varje enskild verksamhet kommer arbetet inte bli varaktigt. 

Okunskap kan även leda till ett fanatiskt användande av Lean, något som vi upplever att våra 

studieobjekt är införstådda med. Lean är en metod som kan vara till synes enkel att använda, 

framförallt i de fall det handlar om att endast ta till sig verktygen. Att använda Lean endast 

som verktygslåda kan enligt tidigare forskning och teorier bli en fallgrop. För att undvika 

detta vill vi nämna vikten av att försöka skapa en stödjande kultur för att få in Lean som 

tankesätt och som en naturlig del av det dagliga arbetet Det handlar främst om att ha tålamod 

med arbetet, att motivera arbetarna till att vilja söka ständiga förbättringar. Den enda som kan 

göra detta är ledningen. Medarbetarna anses många gånger vara de starkaste och viktigaste 

resurserna i ett Lean-arbete. Lean benämns ofta som ett medarbetardrivet förändringsarbete. 

Detta är i sig inte fel men ledarskapet, som är viktigt på alla nivåer i en Lean-organisation, 

tenderar att hamna i skymundan. Ledarskapets delaktighet och engagemang är av allra största 

vikt för att medarbetarna ska arbeta med att driva Lean-arbetet framåt. Tidigare forskning 

visar att om fokus inte finns på att skapa värde för slutkunden brister arbetet med Lean. Vårt 

resultat visar att studieobjekten är medvetna om kundens betydelse men att det i flera fall 

finns svårigheter att skapa ett konkret värde för kunden. Detta gör att fokus tenderar att hamna 

på de inre användarna något som bekräftas i tidigare forskning.   

I vår studie framkommer att respondenterna upplever visst motstånd till Lean något som är ett 

hot för att skapa ett långsiktigt arbete med Lean. För att övervinna detta motstånd krävs det att 

få med alla, både medarbetare och ledare i arbetet med Lean. Om delar av organisationen 

väljer att inte arbeta med Lean ser vi att risken som oerhört stor att Lean-arbetet rinner ut i 

sanden. För att övervinna motståndet spelar ledarskapet en betydande roll. Motstånd kan även 

finnas i att begreppen runt Lean och Toyota kan vara negativt laddade vilket kan göra att 

medarbetarna blir misstänksamma. Resultaten av Lean-arbetet kan hos våra studieobjekt 

kännas som fåtaliga vilket kan stödja kritikerna i sitt motstånd mot Lean, viktigt är dock att ha 

i åtanke att de ännu inte arbetat med Lean särskilt länge och att det därför krävs tålamod och 

tid för att få fram resultat av Lean arbetet. Sammanfattningsvis, för att skapa ett långsiktigt 

arbete måste god kunskap om metoden finnas, fokus skall vara att skapa värde för slutkund, 

stödjande och engagerat ledarskap måste finnas på alla nivåer i organisationen, Lean måste 

anpassas till varje enskild verksamhet, fokus på kultur istället för verktyg samt ett sunt 

förhållningssätt för att minska eventuellt motstånd.   
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7. Diskussion 
I detta kapitel gör vi en slutlig diskussion beträffande studien och det resultat som uppkommit. Vi redogör vidare 

huruvida studien har bidragit till området samt ger förslag på vidare forskning.  

7.1. Studiens resultat 
Det resultat som framkom av studien har besvarat såväl syfte som undersökningsfrågor. Även 

om empirin endast innefattar sex intervjuer har vi genom samtliga fått ett grundligt 

datamaterial, något vi ser som studiens främsta styrka. Det finns dock en brist gällande 

validering av resultat. Resultatet har varken säkerställts genom metodtriangulering eller 

genom att respondenterna har verifierat det insamlade materialet. Detta kan även leda till en 

etisk problematik om någon av respondenterna känner sig felaktigt citerade eller 

missförstådda. Genom att vi fått liknande resultat av samtliga intervjuer vågar vi påstå att 

resultaten är pålitliga. Resultatet stämmer väl överens med teorier och den tidigare forskning 

som finns på området vilket stärker trovärdigheten. Dessutom ser vi anonymiseringen av såväl 

respondenter som kommuner som mycket positiv. Detta kan ha bidragit till att de talat mer 

öppet om deras erfarenheter av Lean och gett oss ett pålitligare material. Resultatet skulle 

dock kunna ha påverkats av att våra kontaktpersoner har varit behjälpliga med 

kontaktinformation vid urvalet. Om vi hade intervjuat andra respondenter finns en risk att 

resultatet hade blivit annorlunda. Vi har dock uppnått liknande resultat i två olika studier 

vilket stärker studiens trovärdighet. Något som kan ha påverkat studiens resultat är vår 

förkunskap om ämnet. Dock anser vi att denna förkunskap gynnat oss under intervjuerna då vi 

med hjälp av den kunde ställa bättre och djupare följdfrågor. Vi anser även att vår kunskap 

bidragit till att vi förstått det respondenterna beskrivit vilket har lett till djupare intervjuer.  

Lean är som vi tidigare konstaterat ett spretigt begrepp, något som skulle kunna påverkat vår 

tolkning av respondentens svar. Även om vi uppfattat att vi har haft samma definition finns 

risken att det inte varit så. För att undvika att det skulle ske bad vi respondenterna vid varje 

intervju förklara vad Lean innebär för dem. Vidare är en svaghet i datamaterialet att vi under 

intervjuerna inte bad respondenterna ge oss en tydlig definition på vad en Lean-kultur 

innebär. Även om vi bitvis talade om innebörden kan feltolkningar ha uppstått på grund av 

otydlighet. Något som dessutom kan ha påverkat våra tolkningar är att viss litteratur inom 

området förmedlar ut Lean på ett mycket okritiskt och positivt sätt. Dock har vi i största 

möjlig utsträckning försök undvika den typ av litteratur. De gånger vi använt sådan litteratur 

har vi ett använt dessa för att de har beskrivit något på ett tydligt vis. Då vi har varit medvetna 

om författarnas inställning till Lean har vi därför försökt att komplettera den litteraturen med 

mer kritiska inslag. Dock finns alltid risken att vi blivit påverkade av det vi läst, såväl positiva 

som negativa delar, och därefter dragit snedvridna tolkningar. Teoretiskt ramverk har dock 

varit behjälpligt för att förstå och förklara Lean i den kommunala sektorn.  

Studien är gjord ur ett ledningsperspektiv. För att ha möjlighet att presentera en djupare 

kunskap om Lean i kommunal verksamhet hade en nödvändighet varit att göra studien mer 

omfattande. Det hade varit intressant att undersöka personalens uppfattning då ledningen 

tenderar att förmedla en nyanserad bild. Dock är vårt syfte inte ämnat för detta, även om vi i 

våra resultat haft medarbetarna i åtanke. Vi gör i studien ett antagande om att det är lämpligt 

att arbeta enligt Lean i kommunala verksamheter och våra respondenter med deras erfarenhet 

påstår så. Det finns studier som påvisar detta (se Radnor et al., 2006). Vi menar att Lean kan 

vara en bra metod men hänsyn måste tas till de viktiga faktorer vi lyfter och att kunskapen om 

hur medarbetarna påverkas måste finnas. Medarbetarna är enligt oss en organisations 

viktigaste resurs och det bör finnas i varje organisations intresse att undersöka hur olika 
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metoder påverkar deras personal. Vi menar därmed att mer omfattande forskning om Leans 

lämplighet i offentliga sektorn bör göras i och med den snabba spridningen.   

Vidare hade det varit intressant att intervjua personer i kommunledningen i den mindre 

kommunen där intresset för Lean tenderar att vara bristfälligt. På Kulturförvaltningen hade det 

varit intressant att intervjua initiativtagarna till Lean för att få deras bild. Studiens resultat har 

väckt ett antal reflektioner hos oss. Eftersom kommunala verksamheter är politiskt styrda är 

de verksamheter som utsätts för förändringar, här kan vi se en problematik beträffande 

långsiktighet. Dessutom finns en problematik att de är icke-vinstdrivande organisationer 

vilket gör att de påverkas av vilka medel som avsätts till verksamheten. Dessutom saknar de 

till viss del möjligheten att återinvestera i verksamheten. Brist på resurser utgör ett hinder 

menar Radnor et al. (2006). Detta uppfattar vi kan vara ett stort hot i offentliga sektorn något 

vårt empiriska material inte lyfter. Studiens resultat påvisar att Lean-arbetet tenderar att vara 

tidskrävande för att hållas vid liv. Den tid som läggs på Lean-arbetet måste tas från något 

annat, frågan är vad detta är och hur det påverkas? Detta är något som bör granskas för att 

säkerställa att Lean inte kostar mer än det smakar.  

7.2. Bidrag till området 
Genom vår studie bidrar vi med mer kunskap till området beträffande Lean och dess 

användande i kommunal verksamhet. Även om studien inte bidragit med något nytt 

överväldigande till området kan vi se att liknande resultat påvisats tidigare vilket stärker den 

Lean-forskning som redan finns. I vår studie är ledarskap den främsta nyckeln till ett 

långsiktigt Lean-arbetet. Detta bekräftar Radnor et al. (2006) och Suarez Barraza et al. (2009) 

studier. Vikten av kunskap är något vi lyfter som en viktig faktor för att skapa ett långsiktigt 

Lean-arbete, Radnor et al. (2006) studie påvisar att de som har god kunskap lyckas bättre med 

Lean. Vidare uppmärksammar Radnor et al. (2006) att motstånd bland medarbetare och 

ledning utgör ett hinder för att kunna skapa ett långsiktigt Lean-arbete, något som bekräftades 

i vår studie. Vår studie visar att kulturen har en betydelse huruvida Lean blir långsiktigt eller 

ej, något som styrker Radnor et al. 2006. Även Radnor & Walleys (2008) tidigare studier 

påvisar att Lean som verktygslåda inte bidrar till varaktighet, något som vi i vår empiri har 

tydliga exempel på. Dessa viktiga faktorer som studien bekräftar kan vara till stor användning 

för offentliga organisationer som arbetar enligt Lean.  

7.3. Förslag på vidare forskning 
Lean är ett relativt nytt och outforskat område inom service sektorn vilket gör att det krävs 

fler och mer omfattande studier på området. Börnfelt (2009) menar att de studier som hävdar 

att Lean är positivt för de anställda ofta bygger på intervjuer och enkäter som är genomförda 

ur ett ledningsperspektiv. Han hävdar att studier som utförts på ett grundligare vis och tagit 

med de anställdas perspektiv visar på att Lean kan vara negativt för de anställda (Börnfelt, 

2009). Därför anser vi att mer omfattande studier som täcker upp såväl arbetstagarnas 

perspektiv som ledningens perspektiv bör göras. I Lean är standardisering en viktig del, vår 

fråga lyder, hur påverkar detta möjligheten till kreativitet och innovation? Vi menar därför att 

forskning av detta bör göras.  
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Bifogad bilaga 1. Intervjuguide 

 

Övergripande frågor 

- Befattning 

- Hur länge har du arbetat inom kommunal verksamhet?  

 denna kommun? 

‐ Vad innebär Lean för dig? 

- Hur ser dina tidigare erfarenheter ut av Lean? 

- Hur länge har du varit involverad i kommunalt Lean-arbete? 

- Hur har kommunen utbildat sin personal i Lean? 

 

Varför 

- Varför valde ni att införa Lean? 

- Vilket är ert huvudsakliga syfte att arbeta enligt Lean? 

- När började ni arbeta enligt Lean? 

- Vem var initiativtagare till införandet? 

Hur  

- Hur arbetar ni rent konkret med Lean? 

- Vilka metoder/verktyg använder ni? 

- Vad väljer ni att fokusera på i Lean-arbetet? 

- Vilken roll har kunden i ert Lean-arbete? 

- Eftersträvar verksamheten uttalade mål med sitt Lean-arbete? 

 Hur ser dessa mål ut? 

- Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

Vad 

- Vad har ert Lean-arbete hittills lett till? 

- Vilka utmaningar har ni stött på? 

 Vilka är era fortsatta utmaningar? 

- Vilka eventuella risker ser ni i att arbeta med Lean? 

- Anser ni att ni på ett hållbart sätt lyckats införa Lean? Om, Hur? 

- Hur ser ert fortsatta arbete ut för att bibehålla Lean som en naturlig del av verksamheten? 

- Hur ser du på lämplighet av Lean som metod i kommunal verksamhet? 

- Vad hoppas ni att Lean-arbetet har lett till om tio år? 
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