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Sammanfattning 

Titel: Är diversifiering ett översättningsproblem? - Hur lean översätts till en 

tjänsteorganisations olika kontexter 

Författare: Marcus Brodacki och Hanna Jirskog 

Handledare: Olga Yttermyr 

Nyckelord: Översättning, översättningsteori, översättningskompetens, översättningstyp, 

lean, diversifiering, diversifierad tjänsteorganisation, abstraktionsnivå 

Bakgrund: Managementkoncept, som till exempel lean, behöver anpassas för att passa en 

viss organisations unika förutsättningar. Översättningsteori är ett medel för anpassning av 

managementkoncept mellan olika kontexter men i forskningen är det främst översättning 

till en kontext som har undersökts. Vad som händer om organisationen i fråga är 

diversifierad är i stort förbisett i forskningen. Det är därmed intressant att undersöka hur 

diversifiering påverkar översättningen och om det kan vara en anledning till att många 

implementationer, och översättningar, av managementkoncept misslyckas. 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för översättning vid implementeringen av 

lean i en tjänsteorganisation med diversifierad verksamhet. För att uppnå studiens syfte har 

vi studerat vilken översättningskompetens som i organisationen upplevs vara av vikt vid 

implementeringen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation och hur kompetensen 

anpassas till de olika enheternas kontexter. Vidare har vilka översättningtyper som används 

vid implementeringen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation och hur de anpassas till 

enheternas olika kontexter studerats.   

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med ett fenomenologiskt perspektiv med 

hermeneutisk tyngdpunkt. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer vilka kompletterades med dokumentstudier. Materialet presenteras tematiskt 

och narrativt. 

Slutsats: Diversifiering behöver inte nödvändigtvis innebära problem för översättningen 

om översättningstyp och översättningskompetens är behovsstyrt. Däremot behöver hänsyn 

tas till tvärgående processer, vilka behöver ett helhetsfokus och en samstämmighet i hur 

lean används för att fungera kunddrivet och optimalt. 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract  

Title: Is Diversification a Problem for Translation? - How lean is translated to the different 

contexts of a service organisation  

Authors: Marcus Brodacki and Hanna Jirskog 

Supervisor: Olga Yttermyr 

Key words: Translation, translation theory, translation competence, translation type, 

lean, diversification, diversified service organisation, abstraction level 

Background: Management concepts, such as lean, need adjustment to fit the unique 

circumstances of a certain organisation. Translation is a method of adapting management 

concepts between different contexts but research on the subject has mainly focused on the 

translation to a single context. The implications that diversification has for the translation 

to a certain organisation are largely overlooked. It is therefore relevant to study how 

diversification affects translation and if it can be a reason for the large number of failures in 

the implementation, and translation, of management concepts.  

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the translation that 

takes place when a diversified service organisation implements lean. To fulfill the purpose 

we have studied what translation competence that is experienced to be important in the 

organisation when lean is implemented in a diversified service organisation and how the 

competence is adapted to the different contexts within the organisation. Furthermore, we 

have studied which translation types that are used when lean is implemented and how they 

are adapted to the different contexts of a diversified service organisation. 

Method: This is a qualitative case study with phenomenological perspective that puts 

emphasis on hermeneutic context. Semi-structured interviews and document studies 

provided the empirical material for the study. The empirical material is presented in 

themes in a narrative way.  

Conclusion: Diversification per se does not have to imply any difficulties if the 

translation, in terms of translation type and -competence, is controlled by demand. 

Transverse processes on the other hand needs to be focused and a holistic approach and a 

consistency in how lean is used and applied is necessary to make them work in an optimal 

and customer driven way.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lean är ett managementkoncept utvecklat för att placera kunden i fokus, eliminera slöseri 

och effektivisera verksamhet (Nationalencyklopedin, 2017a). Lean har potential att leda till 

förbättrat effektivitetsarbete i offentliga organisationer (Radnor och Boaden, 2008). För att 

lyckas med lean krävs dock en djup förståelse för managementkonceptet och hur det ska 

anpassas till kontexten i organisationen det ska användas i (Radnor och Boaden, 2008 s. 5–

6; Innovationsrådet, 2012 s. 99–104). Managementkoncept, i studien även koncept, är 

generellt sett tvetydiga och behöver anpassas innan de kan användas i en ny kontext 

(Langstrand, 2012 s. 28–29). Lean, ett koncept anpassat för producerande verksamhet, 

fungerar inte i sin grundform i offentlig tjänsteverksamhet utan det är varianter av lean 

som används i den här typen av organisation (Radnor och Osborne, 2013 s. 276). I studien 

används begreppet lean för att beskriva de leaninspirerade koncept som organisationer i 

olika branscher inför.  

Konceptet är uppbyggt kring 4 kategorier som innehåller 14 principer (Liker, 2004 s. 6). 

Principerna inkluderar kontinuerlig organisatorisk förbättring, att ta beslut långsamt 

genom konsensus, utveckla ledare som lever efter filosofin, skapa processflöden för att 

exponera problemen, basera styrningsbeslut på långsiktighet, med flera. Forskning kring 

lean har möjliggjort vidareutveckling av det framgångsrika konceptet som sedan har 

överförts till olika verksamheter inom flera branscher och därigenom blivit mångfacetterat 

och spritt (Brännmark, 2012 s. 12–14). Implementationen, processen att verkställa ett 

beslut eller en plan (Oxford dictionary, 2018), av konceptet har därefter varit intensiv 

(Innovationsrådet, 2012 s. 13). Lean har fått olika beteckningar och definitioner beroende 

på vilken sektor konceptet har anpassats till. Till exempel särskiljs lean i tjänstesektorn från 

lean i tillverkningssektorn genom beteckningen lean services, vars grundläggande principer 

omformulerades för att passa tjänsteorganisationers struktur (Gupta et al., 2016 s. 1026–

1033). 

Lean kan definieras som filosofi och koncept samt som verktyg, beroende på vilken 

abstraktionsnivå som används (Modig och Åhlström, 2012 s. 174–180). Författarna menar 

att organisationer implementerar verktyg som anses vara lean, vilket innebär en låg 

abstraktionsnivå. Lean som koncept eller tankesätt är, å andra sidan, på en hög 

abstraktionsnivå. Författarna menar att värderingar, principer, metoder och verktyg är 

medel som är kontextspecifika. För många organisationer handlar det om att utveckla egna 

versioner som hjälper dem att hantera variationen i den kontext som de verkar i, då 
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variation är en faktor som hindrar flödeseffektivitet (Modig och Åhlström, 2012 s. 174–

180). Alltså kan lean inte implementeras i organisationer utan att översättas till 

kontextspecifika karaktäristika. 

Översättning - vad är det egentligen? 

Översättning är ett medel, eller en process, för att koncept ska kunna användas i en ny 

kontext (Røvik, 2007 s. 293; Langstrand, 2012 s. 41–45). Introduktionen och användningen 

av ett koncept i en ny kontext kallas kontextualisering (Røvik, 2007 s. 255–256). 

Översättning är en förutsättning för kontextualisering (Røvik, 2007 s. 255–256). För att 

lean eller andra koncept ska kunna nyttjas i en organisation måste det objektifieras och 

förankras i den aktuella organisationen (Czarniawska och Joerges, 1996 s. 26–33). 

Förankringsprocessen är ett kollektivt skapande (Czarniawska och Joerges, 1996 s.23–24). 

Översättningen inkluderar två delar: översättningskompetens samt översättningstyp 

(Røvik, 2007 s. 305–318). Översättningskompetens är förmågan att översätta praktiker och 

idéer mellan olika organisatoriska kontexter på ett sätt som ökar sannolikheten för att 

uppnå organisatoriska mål (Røvik, 2016 s. 299). Förståelse för konceptet, kontexten där 

konceptet uppkom och den kontext där konceptet ska introduceras är 

översättningskompetensens delar (Langstrand, 2012 s. 50–51). Översättningskompetensen 

lägger grunden för att översättning ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt 

(Langstrand, 2012 s. 50–51). En bra översättare behöver ingående kunskap om olika 

koncept, kontexter samt översättningsprocesser. Kunskapen kan sammanfattas i termerna 

dekontextualiseringskompetens, som fokuserar på praktikens komplexitet, och 

rekontextualiseringskompetens, som innefattar att knyta an en idé till en ny kontext (Røvik, 

2007 s. 325–337).  

Det finns olika sätt att översätta koncept på och Røvik (2007, s. 308–318) menar att 

kopiering, addering eller subtrahering samt omvandling är olika översättningstyper som 

används för att översätta koncept till en ny kontext. Har konceptet karaktären av en 

abstrakt idé är det lättare att omforma och mindre materiella inslag gör översättningen 

enklare. När kontexterna, den ursprungliga samt den nya som konceptet ska översättas till, 

är mycket olika varandra krävs en översättningstyp som är mer radikal och primärt 

använder konceptet från den ursprungliga kontexten som inspiration (Røvik, 2007 s. 308–

318). 
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Hur sker översättning? 

Langstrand (2012, s. 157–159) menar att förståelse, artefakter (exempelvis fysiska objekt, 

formella rutiner, mjukvara och organisationsstruktur) och praktik är ömsesidigt 

förstärkande och beroende av varandra för en lyckad implementering. Översättning av ett 

koncept sker när aktörer i en organisation skapar logik genom ständig iteration mellan 

praktisk applicering och teori, på så vis skapas en förståelse och därefter en vilja att 

förändra praktiken (Langstrand, 2012 s. 157–159). Langstrand (2012, s. 162) menar till 

skillnad från Røvik (2007) att det är förståelse, artefakter och praktik snarare än en specifik 

översättare, som driver översättningsprocessen. Följaktligen är organisationens förmåga att 

översätta beroende av de tre faktorerna och hur väl organisationen gemensamt lyckas driva 

översättningsprocessen (Langstrand 2012 s. 53). 

För att sammanfatta översättningsområdet så är förståelsen som Langstrand (2012) 

beskriver viktig för den organisatoriska översättningskompetensen och för att undvika 

misslyckanden. Vi kopplar samman Røviks (2007) översättningstyper med 

översättningskompetens då typerna har konsekvenser för vilken kompetens som behövs. Vi 

ser det också som att översättningskompetensen är mer kollektiv än Røvik (2007) föreslår, 

men hans typer är högst relevanta för översättningen. Vi baserar det på att Czarniawska och 

Joerges (1996, s.23–24) menar att översättning är en kollektiv process. 

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning inom den offentliga sektorn och om översättning av 

managementkoncept har huvudsakligen fokuserat på översättning från en verksamhet till 

en annan utan hänsyn till diversifiering (Radnor och Boaden, 2008; Radnor och Walley, 

2008; Suarez-Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2009). Att översätta ett koncept från en 

kontext till en annan kan enligt forskningen innebära en del problem (Røvik, 2007 s. 320–

322) och kunskapen om översättningen till diversifierade verksamheter är fortfarande 

bristfällig.  

Jordbruksverket, en av Sveriges myndigheter, håller för närvarande på att införa lean för 

att uppfylla regeringens mål om effektivisering och kundanpassning (Jordbruksverket, 

2017d). Jordbruksverket har en diversifierad verksamhet vilket innebär att de agerar på 

olika marknader med olika typer av produkter eller tjänster (Bengtsson och Kalling, 2007 s. 

14–15). Organisationen består av många enheter med egna kontexter och egen verksamhet. 

Frågan är hur Jordbruksverket översätter lean till sin diversifierade verksamhet 

(Jordbruksverket, 2017b). Kan det vara så att diversifiering är en anledning till att många 

implementeringar av lean misslyckas? 
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Eftersom Jordbruksverket bedriver diversifierad verksamhet (Jordbruksverket, 2017b) och 

dess enheter befinner sig i olika stadier av implementationen av lean (Divisionsdirektör 1, 

2018) ser vi att det kan vara problematiskt att använda samma översättningskompetens och 

översättningstyp genomgående på hela Jordbruksverket. Problematiken observeras även av 

Jordbruksverket själva: 

“Jag ser att vi har skilda verksamheter där vi har väldigt svårt att se hur vi ska ta 

oss an införandet av lean. Där skulle jag vilja påstå att vi inte kommit långt alls.” 

         (Avdelningschef 2) 

Ett tjänsteföretag med diversifierad verksamhet agerar på olika marknader med olika typer 

av produkter eller tjänster (Bengtsson och Kalling, 2007 s. 14–15). En sådan organisation 

kan bedriva verksamhet med en varierande grad av specialisering, varierande expertis och 

en spridd verksamhet (Lawrence och Lorsch, 1967 s. 46–47; Jordbruksverket, 2017b). Lean 

måste enligt teorin översättas till varje enskild enhet på Jordbruksverket, varje kontext, för 

att undvika misslyckanden i översättningen (Langstrand, 2012 s. 41). Jordbruksverket är 

således ett relevant fall för att belysa hur översättning till en diversifierad 

tjänsteorganisation sker. 

När verksamheten är diversifierad är det relevant att reflektera över om organisationen har 

en anpassad översättning och översättningskompetens till olika verksamheter eller enheter 

och om det skapar problematik i översättningen av lean. Med tanke på den diversifierade 

verksamheten tror vi att omfattningen på den nödvändiga översättningskompetensen kan 

skilja sig åt. Vidare är det troligt att flera översättningstyper behöver nyttjas. Om 

verksamheterna, och kontexterna, är väldigt olika kommer de förmodligen också att skilja 

sig från originalkontexten i olika utsträckning. Följaktligen kan olika översättningstyper 

och sätt att applicera typerna vara lämpliga. 

Översättning till en ny kontext tenderar att vara svår (Langstrand, 2012) och risken är stor 

att en diversifierad verksamhet stöter på än större svårigheter. Hur säkerställs en 

samstämmighet i implementationen av konceptet om enhetsspecifik översättning behöver 

genomföras? En samstämmighet kanske inte är nödvändig, eller ens eftersträvansvärd, men 

för en lyckad översättning behöver kontexten tas i beaktning och varje enhet kan, som 

tidigare nämnts, ses som en egen kontext. Blir svårigheterna i översättning än större för en 

diversifierad tjänsteorganisation? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för översättning vid implementeringen av lean i en 

tjänsteorganisation med diversifierad verksamhet. 
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1.4 Frågeställningar 

- Vilken översättningskompetens upplevs i organisationen vara av vikt vid 

implementeringen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation och hur anpassas 

kompetensen till de olika enheternas kontexter? 

- Vilka översättningstyper används vid implementeringen av lean på olika enheter i 

en diversifierad tjänsteorganisation och hur anpassas typerna mellan enheternas 

kontexter? 

1.5 Kunskapsbidrag 

Tidigare studier har fokuserat på översättning mellan organisationer och verksamheter som 

inte är diversifierade (Radnor och Boaden, 2008; Radnor och Walley, 2008; Suarez-

Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2009). Studien bidrar till forskningsfältet genom att 

studera översättning av lean till en diversifierad tjänsteorganisation. Forskningen har 

identifierat att implementeringen av lean kan vara problematisk och för att den ska lyckas 

måste managementkonceptet översättas till den aktuella kontexten. I en diversifierad 

organisation finns flera olika kontexter och omfattningen på översättningskompetensen bör 

således vara större i organisationen och fler översättningstyper med olika typer av 

modifiering bör nyttjas.  

Studiens resultat kan generaliseras till diversifierade tjänsteorganisationer trots att 

fallorganisationen är en offentlig organisation. Hur översättning fungerar bör inte skilja sig 

mellan privat och offentlig verksamhet då det är kontexter, och hur de relaterar till 

varandra, inne i verksamheten vi studerar. Hur lean används skiljer sig från användandet i 

en privat organisation men våra resultat gällande översättning bör inte påverkas. 

Översättningen beror av originalkontexten, managementkonceptet och den nya kontexten 

och ingen av de här komponenterna påverkas av att fallorganisationen är offentlig. Lean 

och originalkontexten är externa faktorer till översättningsprocessen även om processen är 

beroende av dem. Kontexterna som vi studerar översättning till är enheterna på 

Jordbruksverket och de är i sig väldigt olika. Översättningen till enheterna behöver inte 

skilja sig från hur den skulle ha översatts till enheter i ett privat företag. Generaliseringen 

bör däremot vara begränsad till tjänsteorganisationer eftersom de kontextuella skillnaderna 

är stora mellan tjänsteorganisationer och producerande organisationer. En 

tjänsteorganisation har förutsättningar som påverkar vilken översättningskompetens och 

översättningstyp som bör användas. 
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1.6 Avgränsningar 

Endast en diversifierad organisation kommer att undersökas vilket kan påverka 

generaliserbarheten till diversifierade tjänsteorganisationer. Två komponenter i 

översättning kommer att undersökas; översättningstyper samt översättningskompetens. 

Översättning består av betydligt fler aspekter och vissa kommer att nämnas och diskuteras. 

Lean är ett mycket spritt begrepp och vi kommer använda oss av Likers (2004) principer 

för att definiera lean. En vidare definition av lean skulle kunna användas men i studien 

avgränsar vi oss till att utgå från Likers (2004) definition av lean. 
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 2 Metod 

2.1 Det undersökta fallet 

För att skapa en djupare förståelse för översättning i en tjänsteorganisation med 

diversifierad verksamhet utförde vi en kvalitativ fallstudie. Studien undersöker och skapar 

förståelse för två översättningskomponenter vid implementeringen av lean. För att belysa 

de två komponenterna så har en fallstudie av Jordbruksverkets översättning av lean 

genomförts. Jordbruksverket är den enda fallorganisation som studeras och någon strävan 

för att finna ett representativt eller typiskt fall fanns inte då fokus snarare låg på att öka 

förståelsen genom ett informatoriskt fall (Yin, 2007 s. 61–64). Att belysa översättning till en 

diversifierad tjänsteorganisation är något som inte gjorts tidigare och således blir fallet 

informatoriskt. Fallet skulle även kunna beskrivas som ett avslöjande fall då det är något 

som inte tidigare undersökts som är i fokus, nämligen det faktum att organisationen är 

diversifierad. 

För att organisationen skulle kvalificera sig för undersökningen krävdes att den var en 

diversifierad tjänsteorganisation och arbetade med införande av lean. Jordbruksverket 

uppfyller dessa kriterier. Organisationen har dessutom fördelen att olika avdelningar och 

enheter var i olika stadier av implementationsprocessen, vilket gjorde att fler aspekter 

kunde belysas. 

2.1.2 Kvalitativ fallstudie 

Vi ansåg att fallstudie var en lämplig metod då vi ville genomföra en djupgående analys av 

översättningskompetens och översättningstyper på olika avdelningar och enheter i en 

tjänsteorganisation där lean implementeras. Vår önskan är att öka förståelsen för 

översättningen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation och således finner vi att mycket 

fokus behöver läggas på att nå djupt under ytan för att nå fenomenets essens. Fallet är 

översättningen av lean på Jordbruksverket och fallstudier kan visa på den komplexitet och 

specifika natur som ett fall uppvisar och ämnar vanligen ge en fyllig och beskrivande 

redogörelse (Merriam, 1994 s. 26–27). Således är det i linje med studiens syfte. Fallstudier 

med intervjuer är en vanlig metod i kvalitativa studier (Bryman och Bell, 2013 s. 85; 

Merriam 1994 s. 83–85) och det är med just intervjuer vi undersöker fallet, vilket beskrivs 

senare i metodkapitlet. 
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Yin (2007, s. 61–64) menar att det finns olika typer av fall som kan bli föremål för analys 

och i vår studie analyseras ett informatoriskt fall. Studien av Jordbruksverket gav oss 

möjlighet att studera översättningen av lean till en diversifierad tjänsteorganisation, vilket 

inte undersökts tidigare. Som nämnt ovan är fallet således informativt inför framtiden och 

avslöjande i den meningen att diversifiering inte tidigare undersökts i de här 

sammanhangen (Yin, 2007 s. 61–64).   

2.1.3 Forskningsansats 

Studien tar sin utgångspunkt i teorin och har en deduktiv ansats (Bryman och Bell, 2013 s. 

31–35) men den kompletterar även ett område som är bristfälligt undersökt. Studien 

analyserar översättningen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation och är induktiv i 

den bemärkelse att empiri genereras och sedan analyseras (Bryman och Bell, 2013 s. 31). 

Kvalitativa studier är i sin natur induktiva och berikar befintlig teori. Den befintliga 

litteraturens roll är vanligen att inspirera studien och genererande av ny teori (Merriam, 

1994 s. 70–73; Yin, 2013 s. 97–98; Bryman och Bell, 2013 s. 49).  

Studien är sammanfattningsvis deduktiv och tar sin utgångspunkt i teorin men har 

induktiva inslag i form av att empirin leder till resultat som kompletterar befintlig teori. 

Studien kommer inte att generera en allmängiltig teori då det är en fallstudie som 

genomförs (Bryman och Bell, 2013 s. 417). Under rubriken kvalitetskriterier diskuteras 

generaliserbarhet mer ingående. 

2.1.4 Litteratururval 

Empirin har framställts från primärdata insamlad genom intervjuer och dokumentstudier. 

Den teoretiska referensramen består av data framställd av andra författare, sekundärdata, 

för att skapa en bild av kunskapsläget och en kunskapsbas (Rienecker och Jørgensen, 2009 

s. 249–250). Litteraturgenomgången är en förutsättning för att vara förtrogen med ämnet 

och minimerar risken för studiereplikation och feltolkning av resultat (Yin, 2013 s. 40). 

Litteraturen har bestått av böcker, artiklar och studier inom ramen för organisationsteori 

och samhällsvetenskap. 

2.1.5 Vetenskapligt perspektiv 

Vår önskan att skapa en djupare förståelse för översättningen av lean på Jordbruksverket 

och respondenternas upplevelser gör att vi använder oss av ett fenomenologiskt perspektiv 

med tyngdpunkt på hermeneutik. Genom att tolka sammanställd empirisk data görs ett 

försök att fokusera på det unika och specifika upplevelser och erfarenheter som 

respondenter har. Yin (2013, s. 26) menar att perspektivet är lämpligt för att fånga det 

unika i händelser, vilket är något vi efterfrågar i studien. Vi studerar det som är unikt i 
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fallorganisationens översättning av lean till de specifika kontexterna och försöker fånga 

essensen i det. Vi fokuserar på intervjuobjektens livsvärld, med en förankring i de 

kontextuella förutsättningarna. 

Det fenomenologiska perspektivet är lämpligt för studien då det fokuserar på det unika 

samt på specifika upplevelser och erfarenheter, snarare än på generella mönster inom en 

större population, vilket är målet med studien av Jordbruksverkets översättning av lean 

(Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 20). Kvale och Brinkmann (2014, s. 44) definierar 

fenomenologin i kvalitativa studier som “... ett intresse att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är”. I 

studien speglar vi inte nödvändigtvis verkligheten som den är utan lyfter snarare fram 

respondenternas uppfattningar och upplevelser av översättningen av lean till 

verksamheten. Anledningen är att vi tror att det kan skapa en förståelse för vad människor 

behöver för en lyckad översättning. Fenomenologin säger att ett fenomen måste upplevas 

för att vara ett fenomen och respondenternas livsvärld står i centrum (Justesen och Mik-

Meyer, 2011 s. 18). Under intervjuerna har vi försökt sätta oss in i respondenternas 

livsvärld, se ur deras perspektiv och hur de upplever översättningen av lean till 

Jordbruksverket. Empati och inlevelseförmåga är viktigt i fenomenologiska studier, utöver 

forskarneutralitet (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 20). Vi försökte således nollställa våra 

förkunskaper och förutfattade meningar innan varje intervju, för att verkligen få fram 

respektive respondents verkliga upplevelser och få detaljrika samt specifika beskrivningar. 

Hermeneutiken bygger på tolkning av sammanställd text och samtal som ofta samlas 

genom en blandning av intervju- och dokumentstudier (Kvale och Brinkman, 2014 s. 74). 

Gadamer (1997, s. 17) beskriver det hermeneutiska perspektivet som tolkande och 

återgivande av svårförståeliga situationer samt att överkomma fientlighet i situationer av 

kontextuella skillnader. Perspektivet är lämpligt eftersom studien syftar till att undersöka 

förutsättningarna som översättningen av konceptet lean har på Jordbruksverket. Det 

hermeneutiska perspektivet bidrar till att se bortom insamlade data och skapa en tydligare 

uppfattning av kontextsammanhanget genom tolkning (Palmer, 1969 s. 68). Genom att se 

bortom kontexten, trots att fallet är informativt, kan vi uppnå en viss grad av 

generalisering, se avsnitt 2.5.  
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2.2 Studiedesign 

En bra fallstudie använder flera typer av informationskällor, det är en av styrkorna med 

metoden (Yin, 2007 s. 125). Vi vill genom att använda både intervjuer och dokumentstudier 

stärka trovärdigheten i undersökningen (Yin, 2007 s. 126). Viljan att belysa studiens 

kontext är också en primär anledning till att använda dokument. Att använda flera typer av 

källor är ett försök till triangulering (Bryman och Bell, 2013 s. 404) från vår sida, just för att 

stärka trovärdigheten i undersökningen (Yin, 2007 s. 126).  

2.2.1 Intervjuer 

Forskningsintervjuerna vi genomfört kan beskrivas som strukturerade samtal med ett 

specifikt syfte (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 19). Intervjuer är en av de viktigaste källorna 

till empirisk information vid en fallstudie (Yin, 2007 s. 116–117) och det fenomenologiska 

perspektivet med tyngdpunkt på hermeneutiken gör att vi ansåg att semistrukturerade 

intervjuer var lämpliga, vilket också stöds av Merriam (1994, s. 87–89). Vår vilja att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar för att skapa en kontextuell förståelse genom djupa svar 

gjorde att vi valde den semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade intervjun är 

formad efter ett antal huvudfrågor som förbereds inför intervjutillfället. Frågorna och 

följdfrågorna i den semistrukturerade intervjun behöver inte följas helt utan kan avvikas 

från eller justeras under intervjutillfället beroende på de svar respondenterna lämnar för att 

uppnå ett större djup (Bryman och Bell, 2013 s. 475–476). Vi har arbetat med en 

intervjuguide med teman och huvudfrågor men utrymme för avvikelser från guiden fanns i 

intervjusituationen, enligt Justesen och Mik-Meyers (2011 s. 46) rekommenderade metod. 

Intervjuundersökningen delades in efter Kvale och Brinkmanns (2014, s. 144–156) sju 

stadier, med vissa ändringar för att passa vårt syfte, perspektiv och vår studiedesign. Vi 

använde dokumentstudier utöver intervjuerna och de användes på ett liknande sätt fast 

utan intervjuspecifika steg. Materialet tematiserades, analyserades, verifierades och 

presenterades. Inför intervjuerna tematiserade vi det som skulle undersökas utefter syftet 

med studien. Därefter planerade vi studien efter vad som skulle undersökas och frågorna 

togs fram i enlighet med de forskningsfrågor vi utformat och studiens syfte. Vi bröt alltså 

ned forskningsfrågorna till operativa frågor. Själva intervjuerna genomfördes enligt den 

uppförda intervjuguiden. Intervjuerna transkriberades, skickades för godkännande av 

respondenterna samt förbereddes för analys. Sedan analyserades materialet enligt den 

analysmodell med teman som uppförts, se avsnitt 2.4. Slutligen verifierades resultatet 

gentemot våra uppställda kvalitetskriterier och rapportering infördes i examensarbetet 

genom empiripresentation, analys och kvalitetsdiskussion. Processen utfördes i stort sett 

linjärt men med vissa iterationer i tematisering efter transkribering, analys, verifiering och 

rapportering (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 143–145). 
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Intervjumetod 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med totalt 13 huvudfrågor, se bilaga 2–3, 

som är indelad efter teman (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 50). Även om den kvalitativa 

intervjun inte använder en fullständig lista över de frågor som ska ställas (Yin, 2013 s. 138) 

behövde vi en ram för intervjun för att hitta fokus och få den information vi sökte. 

Intervjuguiden testades på förhand för att frågorna skulle vara i enlighet med studiens syfte 

(Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 50). Att vi testade frågorna på förhand i en pilotstudie var 

ett sätt att förfina studien (Yin, 2013 s. 46).  

Vid intervjutillfällena samlades upplysningar om intervjupersonernas ålder, utbildning, 

antalet underordnade medarbetare och anställningsår i verksamheten in för att möjliggöra 

en djupgående analys i efterhand (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 49). Det var inte säkert 

att samtliga upplysningar skulle användas i analysen men för att möjligheten skulle finnas 

samlades de in. Intervjuerna spelades in för att få den detaljrikedom som det 

fenomenologiska perspektivet med hermeneutisk inriktning efterfrågar (Justesen och Mik-

Meyer, 2011 s. 54–55). 

Vid intervjutillfällena informerades intervjuobjekten om syftet med studien, organisering 

av intervjun och beräknad tidsåtgång. Informationen samt huvudfrågorna skickades även 

ut till respondenterna på förhand, så att de skulle ha chans att tänka över ämnet och 

huruvida de faktiskt ville ställa upp (se bilaga 1–2). Potentiella följdfrågor skickades inte ut 

tillsammans med informationen (se bilaga 3). Enligt fenomenologin är ömsesidig påverkan 

ett villkor för mänsklig interaktion, inklusive intervjusituationen (Justesen och Mik-Meyer, 

2011 s. 55). Den ömsesidiga påverkan innebär att vi som intervjuare påverkar 

respondenterna genom att placera dem i en miljö utanför deras egen i och med intervjun 

och därför blir respondentens livsvärld något avvikande. Hermeneutiken förutsätter en 

förståelse för kontexten och intervjun påverkas av miljön den sker i vilket i sin tur påverkar 

respondentens svar och beteende (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 78).  

Vid intervjutillfällena var det av intresse att låta intervjuobjekten tala, vår roll bestod 

primärt i att visa intresse och hålla igång samtalet, vilket Yin (2013 s. 139–143) förespråkar. 

Under intervjutillfällena försökte vi undvika ett allt för akademiskt språk för att skapa 

bättre flöde i samtalen samt minska eventuell förvirring kring akademiska begrepp. Det var 

viktigt att vi inte styrde intervjun utan att deltagarna tilläts beskriva världen som de 

uppfattar den samt att vi var neutrala. Vi förde intervjuprotokoll för att katalysera ett guidat 

samtal och analysera under intervjuns gång för att kunna styra intervjun (Yin, 2013 s. 139–

143). För att få den information som behövdes för vår analys (se avsnitt 2.4) uppmanades 

intervjuobjekten till vidare beskrivningar och utvecklingar. Vi uppmuntrade 

intervjuobjekten att utveckla och klargöra uttalanden som skulle kunna komma att 

användas i slutrapporten, enligt Kvale och Brinkmanns (2014, s. 340) rekommendation. Vi 
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anser att uppmaningarna bidrog till ett djupare och mer uttömmande material vilket 

rättfärdigar att vi frångick Yins (2013) rekommendation om att låta respondenten ensam 

styra intervjun. 

Alla intervjuer genomfördes fysiskt på Jordbruksverket. Riskerna med en telefonintervju, 

vilka bland annat inkluderar att den blir för opersonlig och att intervjun stannar upp 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015 s. 43–44), gjorde att vi utförde fysiska intervjuer. 

Vi valde att spela in intervjuerna eftersom vi ville fånga detaljerna i samtalet och för att 

kunna koncentrera oss på det som hände i rummet och dynamiken i intervjun, så som 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 218–219) rekommenderar. Vi använde inspelningstekniken 

i våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Av etiska skäl tillfrågades respondenterna 

innan vi satte på inspelningsutrustningen. Vi valde att transkribera materialet ordagrant för 

att inte utelämna något som sagts under intervjuerna och öka precisionen i 

empiriinsamlingen, i enlighet med Yin (2013, s. 174–175). En utskriven form av materialet 

lämpar sig bättre för analys (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 220) och det är anledningen till 

att vi valde att göra så noggranna transkriberingar. 

2.2.2 Dokumentstudier 

Vi valde att komplettera våra intervjuer med dokumentstudier, då Merriam (1994, s. 118–

122) menar att de är bra för att belysa kontexten. Det är värdefullt i en kvalitativ studie med 

ett fenomenologiskt perspektiv med hermeneutisk inriktning. Dokument är skriftliga 

informationskällor som inte har framställts i forskningssyfte och ett problem med 

dokumentstudier kan vara kontroll av äkthet och generaliserbarhet (Merriam, 1994 s. 118–

122). Att dokument framställs i ett visst syfte och med en målgrupp i åtanke (Yin, 2007 s. 

115) påverkar generaliserbarheten. Eftersom vi använder dokument som ett komplement 

anser vi dock inte att dess begränsningar påverkar studien och kvalitetskriterierna i någon 

större utsträckning.  

Inget officiellt beslut har tagits om att implementera lean på Jordbruksverket 

(Divisionsdirektör 1), det är ett internt beslut och således finns inga publicerade officiella 

dokument att tillgå. De dokument vi har använt oss av är interna besluts- och 

styrningsdokument samt material som publicerats på Jordbruksverkets intranät. Vår egen 

förmåga att identifiera relevant information i dokument var essentiell (Merriam 1994, s. 

127) eftersom dokumenten inte framställts för studiens syfte. Vi använder primärt 

dokumenten för bakgrundinformation och kontextuell referenspunkt. 
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2.3 Respondenturval 

 

Figur 1: Respondenturval 

Fallstudien fokuserar på ett fall med flera analysenheter (Yin, 2007 s. 60) och således 

skedde urvalet i två nivåer. Först valdes fallorganisationen med fallet ut och sedan 

respondenterna. Målet med studien är inte statistisk generaliserbarhet och ett 

sannolikhetsurval var därför inte nödvändigt (Merriam, 1994 s. 60–61). Vi utformade 

urvalet så att det berikade kunskapsinsamlingen så mycket som möjligt. De kriterier som vi 

ställde vid valet av fallorganisation var att organisationen var en diversifierad 

tjänsteorganisation, att organisationen höll på att införa lean samt att organisationen var 

villig att delta med respondenter för studien. Jordbruksverket uppfyllde dessa kriterier och 

valdes således ut som fallorganisation. 

De kriterier som vi ställde vid valet av respondenter var följande: att respondenterna hade 

kunskap om lean i organisationen, att de var villiga att delta i studien samt att de arbetade 

på någon av de divisioner, avdelningar eller enheter som påbörjat införandet av lean. 

Ovanstående urval kan även kallas avsiktligt och syftet är att urvalet ska vara så informativt 

som möjligt (Yin, 2013 s. 93). För att få en bred förståelse av översättningen undersökte vi 

olika nivåer i organisationen och deras uppfattning av lean och införandet på 

Jordbruksverket. Nivåerna inkluderar styrnivån, vilken har beslutat om 

leanimplementationen, verksamhetsstödet i implementeringsarbetet (personal från 

Jordbruksverkets leankontor), staben, avdelningschefer för avdelningarna som har de 

undersökta enheterna under sig samt enheterna. Enheterna befinner sig på ett spektrum 

mellan standardiserade och specialiserade arbetsuppgifter. För att jämföra 
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översättningstyp och översättningskompetens undersökte vi två enheter i varsin ända av 

spektrat samt ytterligare en enhet. 

Relevansen är viktigare än antalet intervjuer då flera källor med samma typ av uttalanden 

eller liknande information från andra källor inte tillför något värde (Alvesson och 

Sköldberg, 2017 s. 165). I litteraturen anses 10–15 intervjuer vara lämpligt för att nå en hög 

informationsgrad och en djupgående belysning (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 156). Vi 

genomförde 11 intervjuer och materialet kompletterades med dokumentstudier. Av 

praktiska skäl fick vi hjälp av en kontaktperson på Jordbruksverket att välja och kontakta 

respondenter och det finns således en risk att valet blivit manipulerat (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2015 s. 40–42). Spridningen mellan enheterna och roller gör dock att vi finner 

risken liten, om än inte försumbar. Vi använde oss av ett sekventiellt urval och kontaktade 

samt intervjuade personer som ansågs vara nyckelpersoner av personerna som ingick i det 

initiala urvalet. Sekventiellt urval är en kontinuerlig process där analysen sker simultant 

med urval och informationsinsamling (Merriam, 1994 s. 64).  

2.4 Empiriframställning och analys     

Mättnad i materialet är ett kriterium som kan användas för att avsluta en studie (Merriam, 

1994 s. 138–139). Således avslutade vi fallstudien när en mättnad i materialet hade nåtts. 

Viss ny information uppkom fortfarande när insamlingen avslutades och anledningen till 

att vi avslutade empiriinsamlingen trots det var resurs- och tidsbrist. Det empiriska 

materialet började analyseras redan när vi samlade in det genom att vi skrev ner tankar och 

när empiriinsamlingen var avslutad genomfördes en intensivanalys. Merriam (1994 s. 136–

137) beskriver hur analysen bör påbörjas redan under insamlingen vilket stödjer vårt val av 

hur materialet skulle hanteras. För att kunna utföra en intensivanalys sorterades och 

reducerades materialet och sedan fördes en argumentation, i enlighet med metoden 

beskriven av Rennstam och Wästerfors (2015 s. 220–221). De tre stegen utförs för att 

hantera kaosproblemet, att ordning skapades i det oordnade och oöverskådliga materialet, 

representationsproblemet, en reduktion gjordes för att det kvarvarande materialet skulle 

vara i enlighet med syftet och kunna presenteras, och auktoritetsproblemet, en 

argumentation hanterade problemet med att ställa sig i nivå med tidigare forskare och 

starta en dialog (Rennstam och Wästerfors, 2015 s. 220–221).   

I studien används en variant av IPA (tolkande fenomenologisk analys) och fenomenologisk 

analys (Back och Berterö, 2015; Szklarskis, 2015). Vi anser att metoderna är relativt lika i 

sina tillvägagångssätt och att en kombination är lämplig. Nedan beskrivs vårt 

tillvägagångssätt för analysen och det är alltså en hybrid av IPA och fenomenologiska 

analys. Vår metod är något friare än de två nämnda metoderna, vilket vi anser är lämpligt 

eftersom vi försöker se sammanhangen och relatera intervjuerna till varandra och till 
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dokumenten. Vi läste de ordagranna transkriberingarna noggrant och skrev kommentarer i 

marginalerna för att identifiera teman. Den valda metoden för att hantera transkriberingen 

förespråkas av Back och Berterö (2015 s. 148–160). Irrelevant material sorterades bort, 

enligt Szklarskis (2015 s. 138–144) rekommendation. Det kvarvarande materialet 

sorterades, kategoriserades och delades in i textenheter med hjälp av kommentarerna från 

den första textgenomgången. En så kallad tematisering genomfördes. Textenheterna 

sammanställdes sedan och omvandlades i viss mån från förstapersonsform till 

tredjepersonsform (Szklarski, 2015 s. 138–144). Citat som väl illustrerade identifierade 

teman behöll vi i förstapersonsform. Irrelevanta utsagor och upprepningar eliminerades 

och meningsenheter med liknande innehåll sammanfogades. Anledningen till att 

eliminering och sammanfogning genomfördes var att skapa ett mer koncist material som är 

lättare att bearbeta. I det avslutande steget verifierades forskningsresultatet av 

informanterna genom att de fick läsa transkriberingarna i sin helhet. Textenheterna delades 

in i teman vilka sammanställdes och illustrerades av utvalda citat och textutdrag. 

Sammanställningen omfattar enbart de teman som fångar något som rör det undersökta 

fallet (Back och Berterö, 2015 s. 148–160). Ett kvalitetskriterium i den fenomenologiska 

forskningen handlar om huruvida forskaren verkligen har lyckats fånga fenomenets essens 

(Szklarski, 2015 s. 138–144). 

Enligt Kvale och Brinkmanns (2014, s. 339–340) beskrivning av den narrativa 

presentationsmetoden presenteras vår data. Enskilda personers uppfattningar och 

föreställningar redovisas, vilket är det normala vid kvalitativa studier (Yin, 2013 s. 228–

229). Citat och utdrag används för att visa på innehållet i intervjuerna. Fokus ligger inte på 

person utan innehållet struktureras tematiskt (Yin, 2013 s. 234). 

Temana i både empiripresentationen och analysen inkluderar lean på Jordbruksverket, 

översättning av lean, översättningstyp och översättningskompetens, att Jordbruksverket 

är en offentlig tjänsteorganisation/organisationstypens påverkan samt diversifierad 

verksamhet. Viss analys presenteras redan i empiriavsnittet för att förtydliga de 

resonemang vi för och underlätta läsningen. Sättet att presentera data innebär vissa 

upprepningar men vi anser ändå att det är nödvändigt för att kunna föra ett logiskt 

resonemang där läsaren kan följa våra tankegångar.  
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2.5 Kvalitetsaspekter 

Vid genomförande av en studie och innan datainsamling sker är det viktigt att ta hänsyn till 

kvalitetsaspekter (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 32). De kvalitetskriterier som används i 

studien är koherens och konsistens, transparens, reliabilitet, begreppsvalidering, intern 

validering, respondentvalidering, bortfall samt extern validering. 

Koherens innebär att bedöma att de olika delarna i en undersökning hänger samman 

logiskt och konsistens innebär att begrepp, metoder och teorier används likartat genom 

hela undersökningen (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 32). Vi har försökt säkerställa 

koherens och konsistens genom att vara tydliga och transparenta genom att vi definierar 

saker och hur vi använder metoder och definitioner. Dessutom har vi genomgående 

reflekterat över hur vi definierar begrepp och vad som är relevant för syftet. Vi förklarar 

olika val som görs inom ramen för studien, exempelvis val av metod genom ett gediget 

metodkapitel och vi bifogar intervjuguiderna vi använt oss av, se bilaga 1–3, enligt Justesen 

och Mik-Meyers rekommendationer (2011, s. 32). 

Reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningens metoder är så väldefinierade att 

andra kan upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat (Justesen och 

Mik-Meyer, 2011 s. 33). För att säkerställa reliabilitet beskriver vi noggrant hur 

undersökningen utfördes i metodkapitlet och bilagorna finns i detta syfte. Validitet handlar 

om huruvida undersökningens resultat belyser forskningsfrågan (Justesen och Mik-Meyer, 

2011 s. 33; Yin, 2007 s. 54–59). Yin (2007, s. 54–59) menar att begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och reliabilitet är kriterier som är viktiga för kvalitetsbedömning 

vid en fallstudiedesign. Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 39) diskuterar en indelning av 

validitet i kommunikativ validering respektive respondentvalidering. 

Begreppsvaliditet innebär att korrekta mått för det som undersöks används och måtten 

som ska spegla förändringar måste bevisas vara korrekta (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 

39). Begreppsvaliditet säkerställdes genom att frågor kring samma ämne, formulerade på 

olika sätt, ställdes till ett och samma intervjuobjekt. Syftet och forskningsfrågorna bröts ner 

i operativa intervjufrågor (se bilaga 2–3). Intern validitet innebär etablering av ett kausalt 

samband mellan orsak och verkan så väl som överensstämmelsen mellan observation och 

teori (Bryman och Bell, 2017 s. 69; 380). I studien säkerställs den interna validiteten genom 

en litterär genomgång. Genom att välja trovärdiga källor och säkerställda teorier stärks 

förhållandet och trovärdigheten mellan studiens observationer och de begrepp som 

används. Respondentvalidering innebär att analysen presenteras för de personer som 

bidragit till det empiriska materialet och att de får möjlighet att korrigera sina påståenden 

(Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 39–40). Kommunikativ validering är ett vidare begrepp 

men syftet är detsamma (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 39–40). Vi anser att 
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respondentvalidering är tillräckligt för att säkerställa validitet. Transkriberingarna 

skickades till respektive respondent så att de kunde korrigera sina uttalanden innan vi 

påbörjade framställningen av empirikapitlet. 

Den externa validiteten syftar till det område som studien kan generaliseras till, det är en 

synonym till generaliserbarhet (Yin, 2007 s. 54–59). Då studien är en fallstudie kan den 

externa validiteten anses vara begränsad, applicerbarhet och resultat är relevant men ett 

fall skapar inte allmängiltiga slutsatser (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 39). Vid 

tillämpning av ett fenomenologiskt perspektiv är det intressanta fylliga beskrivningar av 

specifika fall snarare än att upptäcka generella mönster för en generalisering men resultatet 

kan ändå vara vägledande för andra fall (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s. 39). Bristen på 

generaliserbarhet är en kritik som kan riktas mot den valda metoden. Det här är den 

vanliga bilden av fallstudien, att den inte kan generaliseras. Flyvbjerg (2006, s. 224–226) 

talar dock om hur fallstudien ändå har potential till generaliserbarhet beroende på fallet 

och hur det väljs ut. Flyvbjerg (2006) beskriver ett generaliserbart fall som ett fall som är 

noggrant utvalt för att uppfylla samtliga kriterier för att styrka en teori eller ett påstående 

och på så sätt blir fördelaktigt till studien. Skulle teorin eller påståendet visa sig vara 

felaktig i det fördelaktiga fallet skulle det även innebära att teorin eller påståendet med 

största sannolikhet skulle falla gentemot fall som är mindre fördelaktiga (Flyvbjerg, 2006 s. 

224–226). Gällande översättningen av lean på Jordbruksverket hade vi en bild av att den 

diversifierade verksamhet som bedrivs skulle kunna utgöra ett problem vid översättningen 

av lean. Bilden skapade en fördelaktig utgångspunkt för att kunna studera ett 

generaliserbart fall. Resultatet av fallstudien kan därigenom skapa en generaliserbarhet 

gentemot andra diversifierade tjänsteorganisationer.  

Som vi nämnde under 1.3 anser vi att studiens resultat är generaliserbara till andra 

diversifierade tjänsteorganisationer. Att organisationen är offentlig påverkar hur lean 

används men inte översättningen av konceptet. Att organisationen är av tjänstetyp bör å 

andra sidan påverka vilken översättningskompetens som krävs och vilken översättningstyp 

som är lämplig. Således är inte generaliserbarheten begränsad till offentliga diversifierade 

tjänsteorganisationer utan till diversifierade tjänsteorganisationer. Sammanfattningsvis 

kan vi säga att studiens generaliserbarhet är till tjänsteorganisationer som har 

diversifierade verksamheter och deras översättning. Det går i linje med Flyvbjergs (2006) 

artikel. Fallet är informativt och avslöjande för översättningsområdet och därför kan 

studiens resultat användas i andra organisationer med liknande struktur. 
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Ytterligare en kvalitetsaspekt att ta hänsyn till är bortfall. Studien är beroende av 

nyckelpersoner på Jordbruksverket och ett bortfall skulle fått signifikant betydelse för 

resultatet och slutsatserna. Vi beaktade att det alltid finns individer som inte deltar i 

undersökningar av olika skäl (Bryman och Bell, 2013 s. 191). Intervjuobjekten valdes med 

utgångspunkt i relevans för införandet av lean och alla vi kontaktade valde att ställa upp i 

studien. Intervjuer är den primära metoden för insamling av empiri och kvaliteten blir 

således beroende av intervjupersonernas egenskaper och att de är samarbetsvilliga (Kvale 

och Brinkmann, 2014 s. 207–210). Även vår skicklighet som intervjuare kan påverka hur 

god studiens kvalitet blir. I största mån undvek vi ledande frågor för en korrekt spegling av 

intervjuobjektens utsagor, vilket även Kvale och Brinkmann (2014 s. 213–215) förespråkar.  

2.5.1 Resurser 

Genom befintliga kontakter var Jordbruksverket en tillgänglig organisation för 

empiriinsamling. Även om det är en process snarare än en enskild händelse att få tillgång 

till en organisation (Yin, 2013 s. 118–119) underlättade den etablerade kontakten. Vår 

kontaktperson, Divisionsdirektör 1, hjälpte oss att hitta relevanta personer för insamling av 

empiri. En av författarna har en tidigare koppling till Jordbruksverket och det finns en risk 

för subjektivitet. Subjektivitetsrisken minimerades genom att intervjuobjekten i studien 

inte är personer som författaren känner personligen. Placeringen av Jordbruksverket i 

Jönköping, vilket ligger relativt nära Linköping, underlättade empiriinsamlingen. 

Tillgängligheten i avstånd samt kontakter gör att Jordbruksverket inte enbart var lämpligt 

ur ämnessynpunkt utan också ur ett resursperspektiv.  

2.5.2 Etiska utgångspunkter 

Etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till i studien är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar (Bryman och Bell, 2013 s. 137). Aspekterna som ska tas hänsyn till vid en 

kvalitativ undersökning kan vara svåra att kontrollera, speciellt vid användande av 

intervjuer då respondenternas reaktioner och agerande är svåra att förutspå (Merriam, 

1994 s. 190). Vi ansvarar för att välja vilken data som ska analyseras och för att undvika 

snedvridning till förmån för våra syften krävs starka etiska normer (Yin, 2013 s. 48–49). De 

etiska normerna vi tog i särskild beaktning i studien inkluderar stark integritet, öppenhet 

samt värnande om människorna i studien och deras godkännande (Yin, 2013 s. 48–51). 

Dokumentstudier bör involvera färre problem än intervjuer om dokumenten överlämnas 

frivilligt och samtycke av användande finns (Merriam, 1994 s. 192). 
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Intervjuerna inleddes med information om studiens syfte, att den är frivillig, att studien 

kan avbrytas närhelst deltagaren önskar och att deltagaren kan välja att vara anonym. 

Informationen skickades även ut tillsammans med intervjufrågorna veckan innan intervjun 

(se bilaga 1). Vid ljudinspelning tillfrågades intervjuobjekten och inspelningen påbörjades 

först efter godkännande. Efter transkriberingen fick intervjuobjekten möjlighet att läsa 

igenom materialet för godkännande samt eventuell korrigering av sina påståenden. Vi ville 

på så vis skapa tillit och ömsesidighet, vilket är viktigt vid tillämpning av ett 

fenomenologiskt perspektiv (Bryman och Bell, 2013 s. 156). Jordbruksverket tillfrågades 

om de önskade betecknas med “Statligt verk X” för att undvika eventuell skada för 

organisationen. Hade Jordbruksverket tackat ja till anonymiteten hade det varit 

problematiskt för att resultatet av studien skulle vara av värde och för att det skulle kunna 

generaliseras då det rör sig om en fallstudie (Merriam, 1994 s. 193). Att skydda individer, 

som dessutom kan vara kritiska mot införandet av lean, kan också vara problematiskt då 

personernas positioner och roller är av relevans för studien. Möjlighet till konfidentialitet 

erbjöds respondenterna men alla godkände att vi publicerade deras respektive positioner. 

Respondenterna är konfidentiella i viss mån då inga namn publiceras. Nyttjandekravet 

uppfyller vi genom att vi enbart använder det insamlade materialet i det syfte som 

respondenterna har godkänt (Bryman och Bell, 2017 s. 141). Falska förspeglingar undveks 

genom att vi hela tiden var tydliga med studiens syfte och hur materialet skulle komma att 

användas (Bryman och Bell, 2017 s. 141). 

Andra etiska och juridiska hänsynstaganden är datahantering, upphovsrätt, ömsesidighet 

och tillit, nära kontakter och intressekonflikter (Bryman och Bell, 2013 s. 154–157). 

Materialet lagrades under studien elektroniskt och var lösenordsskyddat. Innan studien 

påbörjades var det viktigt med ett godkännande från högre chefsnivå på Jordbruksverket då 

vi under studiens gång riskerade vi att möta motstånd och intressekonflikter i delar av 

organisationen.   

2.5.3 Källkritik 

Källkritiska regler som följs i studien är ett primärt användande av förstahandskällor som 

står i nära förhållande till det ämne som studeras (Alvesson och Sköldberg, 2017 s. 165–

166). I den mån det var möjligt bekräftades källorna av ytterligare en källa för att bekräfta 

äkthet. Om ingen ytterligare källa fanns gjordes undantag. Källor som säger samma sak är 

inte är mer värda än den enskilda verifierade källan, i valet av källa valdes den mest 

aktuella (Alvesson och Sköldberg, 2017 s. 165–166).  



20 
 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi använt oss av ett fenomenologiskt perspektiv med tyngdpunkt 

på hermeneutik. Studien är en fallstudie av översättningen av lean till Jordbruksverket, en 

diversifierad tjänsteorganisation, med data insamlad genom intervjuer samt 

kompletterande dokumentstudier. Det empiriska materialet presenteras narrativt och 

analyserades både parallellt med empiriinsamlingen och genom en avslutande 

intensivanalys. Kvalitetsaspekter- och etiska aspekter har tagits hänsyn till vid 

genomförandet av studien. 
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3 Teoretisk referensram 

 

 

Figur 2: Teoretisk referensram 

Referensramen är uppdelad i fyra delar som illustreras i figur 2. Hur de olika delarna är 

sammankopplade illustreras av figur 3. De två första delkapitlen (3.1 Lean och 3.2 

Översättning) kopplas samman genom en diskussion om förutsättningarna för lean i 

offentliga tjänsteverksamheter kopplade till översättning för att konceptet skall kunna 

användas i den kontexten. I den fjärde och avslutande delen diskuteras diversifiering och 

översättning av lean till diversifierad verksamhet. De här delarna möjliggör tillsammans en 

analys av översättningen av lean i en diversifierad tjänsteorganisation. 

 

Figur 3: Sammanfattning av teoretisk referensram 
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3.1 DEL I: Lean 

3.1.1 Utvecklingen av lean 

Lean härstammar från Toyota som utvecklade och praktiserade olika produktionsverktyg 

som just-in-time, kaizen, one-piece flow, jidoka och heijunka (Liker, 2004 s. 6). 

Produktionstekniken Toyota utvecklade var ursprungligen ett sätt att bemöta och 

konkurrera med den västerländska bilproduktionen. De valde att frångå 

massproduktionstekniken, vilken företag som Ford och GM nyttjade. Toyota fokuserade 

istället på processutveckling i sin produktion (Liker, 2004 s. 8).  

Holweg (2007, s. 421–423) beskriver den successiva utvecklingen av Toyota Production 

Systems (TPS) från det att Toyota startades 1918. Efter andra världskriget var Japan i 

finansiell kris och bilproduktionen behövde optimeras för att spara resurser. Toyota 

kopierade selektivt delar av Fords massproduktionsidé, med innovativa anpassningar, till 

de rådande förutsättningarna på den japanska marknaden. TPS utvecklades successivt till 

att bli det fenomen det är idag. Det dröjde dock innan TPS dokumenterades och intresset 

från resten av världen var svalt fram till 1970-talet. I slutet av 1970-talet startades IMVP, 

the International Motor Vehicle Program, med säte på MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) för att undersöka bilens roll i framtiden. IMVP ledde fram till en bok som blev 

välrenommerad inom området; The Machine that Changed the World (Holweg, 2007 s. 

421–427). Författare till boken är Womack, Jones och Roos (2007). Begreppet lean 

myntades i boken och leanfilosofin introducerades för omvärlden (Womack, Jones och 

Roos, 2007).  

3.1.2 Vad är egentligen lean? 

Leankonceptet har flera tolkningar och definitioner, vilket har gjort det svårt att 

standardisera (Gupta et al., 2016 s. 1026). Pettersen (2009, s. 136–137) försöker finna en 

definition av lean production men kommer till slutsatsen att det är en mycket stor 

utmaning. Författaren menar att lean är ett spritt begrepp som innehåller en rad perspektiv 

och det bör tas hänsyn till i diskussionen kring vilket managementkoncept som skall 

implementeras i en organisation. Slutsatsen som Pettersen (2009, s. 137) drar är att lean 

behöver anpassas till den kontext där det skall implementeras. Womack, Jones och Roos 

(2007) och Liker (2004) menar att principerna för lean är universellt applicerbara med 

vissa anpassningar till rådande kontext. I den form lean utvecklades kan det inte användas i 

offentliga tjänsteorganisationer (Radnor och Osborne, 2013 s. 275–276). Alla ovan nämnda 

författare menar alltså att lean måste anpassas och att det inte är lean production som 

sådant som används i offentliga tjänsteorganisationer. För att kunna diskutera lean i 
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samband med översättning behövs dock en definition av lean och en utgångspunkt. Därför 

använder vi oss i studien av Likers (2004) principer. 

Enligt Womack och Jones (2003, s. 15) går lean och dess principer ut på att slöseri, så 

kallad muda, ska elimineras. Muda är mänskliga aktiviteter som inte skapar värde och lean 

innebär att en mindre mängd resurser skall användas för att göra mer (Womack, Jones och 

Roos, 2007 s. 11–12). Leanprinciperna är enligt de grundläggande teorierna att specificera 

värde ur slutkonsumentens perspektiv, identifiera värdekedjan och att eliminera icke-

värdeskapande steg i kedjan. Därefter skall det producerande företaget få de värdeskapande 

stegen att flyta genom exempelvis just-in-time, få ett dragande flöde som styrs av 

efterfrågan samt att uppnå perfektion genom eliminerande av muda vilka exponeras vid ett 

hårdare pull-flöde (Womack och Jones, 2003 s. 68–70). Liker (2004, s. 36) i sin tur 

beskriver lean utifrån 14 principer som delas in i fyra kategorier, de så kallade 4P:na, för att 

skapa en tydligare överblick över principernas verkan. De 4P:na är Problem Solving, People 

and Partners, Process och Philosophy (Liker, 2004 s. 12).  

Philosophy fokuserar på långsiktigt tänkande, vilket bör genomsyra organisationen (Liker, 

2004 s. 70–85). Under kategorin finner vi den första av principerna som lyder; basera 

ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. Organisationen ska göra rätt för sina intressenter, oavsett kostnad, för att 

kunna skapa möjlighet till långsiktig tillit (Liker, 2004 s. 70–85).  

Under kategorien Process finner vi sju principer som fokuserar på hur en organisation bör 

identifiera och eliminera slöseri (Liker, 2004 s. 87–168). Utgångspunkten i Process är att 

användandet av en process och ett flöde som är optimerat mynnar ut i de resultat som 

eftersträvas. De sju principerna i kategorin är: Princip två: Skapa kontinuerliga flöden i 

alla processer för att exponera problemen. Princip tre: Låt pull-systemet styra för att 

undvika överproduktion. Princip fyra: Jämna ut arbetsbelastningen, Heijunka. Princip 

fem: Skapa en kultur som tillåter stopp i processer för att lösa problem och förbättra 

kvaliteten. Princip sex: Standardiserade arbetsuppgifter lägger grunden för kontinuerliga 

förbättringar och personalens delaktighet. Princip sju: Använd visuell styrning så att inga 

problem döljs. Princip åtta: Använd bara pålitliga, väl beprövade tekniker som stödjer 

personalen och processerna (Liker, 2004 s. 87–168). 

Nästa kategori People and Partners fokuserar på värdeskapandet av relationerna i och 

utanför organisationen (Liker, 2004 s. 169–220). Genom att respektera, utmana och 

utveckla relationer och individer kan organisationen som helhet prestera mer effektivt. De 

tre principerna i kategorin är: Princip nio: Utveckla ledare som förstår, lever efter och lär 

ut konceptet till andra. Princip tio: Utveckla exceptionella individer och team som följer 

konceptet. Princip elva: Respektera, utmana och utveckla dina partners och leverantörer 

(Liker, 2004 s. 169–220). 
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Den sista kategorin Problem solving fokuserar på kontinuerlig förbättring, lärande och 

utvecklingen inom organisationen (Liker, 2004 s. 223–265). Kategorin består av 3 

principer, Princip tolv: Se för dig själv hur det ligger till för att förstå situationen, Genchi 

Genbutsu. Princip tretton: Ta beslut långsamt genom konsensus, efter att ha undersökt 

och övervägt alla möjligheter; implementera beslutet snabbt. Princip fjorton: Bli en 

lärande organisation genom reflektion, Hansei, och kontinuerlig förbättring, Kaizen. 

Organisationen växer med sina medarbetare och i kombination med de 13 principerna ovan 

skapas en organisation som utvecklas inifrån (Liker, 2004 s. 223–265).   

Modig och Åhlström (2012, s. 174–180) anser att lean behöver ses som en 

verksamhetsstrategi då konceptet handlar om hur en organisation skapar värde. Strategin 

innebär att sträva mot perfektion genom att öka flödeseffektiviteten snarare än att fokusera 

på resurseffektivitet. Värderingar, principer, metoder och verktyg är medel i lean som 

används för att uppnå mål. Verktygen är sammanhangsspecifika och för många 

organisationer handlar det om att utveckla egna lösningar, metoder och verktyg som 

hjälper dem att hantera variationen som finns i det sammanhang de verkar i. Källan till 

framgångsrik användning av lean är enligt författarna att utgå från målet och därefter 

formulera värderingar, principer, metoder och verktyg som medel för det avsedda 

ändamålet. Författarna menar att en hög abstraktionsnivå bör användas och därefter ska 

verktygen, och den lägre abstraktionsnivån, anpassas efter vad som organisationen vill 

åstadkomma genom att använda lean (Modig och Åhlström, 2012 s. 152–155). 

3.1.3 Hur vi ser på lean 

Vi har diskuterat hur lean definieras teoretiskt (Womack och Jones, 2003; Liker, 2004) och 

hur användningen av konceptet praktiskt bör anpassas till organisationers förutsättningar 

(Modig och Åhlström, 2012). En utgångspunkt för vad lean innebär när begreppet 

diskuteras i studien är följaktligen nödvändig. Lean måste anpassas till kontexten konceptet 

ska nyttjas i. Det behövs en hög abstraktionsnivå av lean, konceptet behöver definieras brett 

och det är inte verktygen som ska appliceras utan de bakomliggande tankarna eller 

principerna. Lean ses som en verksamhetsstrategi. Trots att lean i offentlig 

tjänsteverksamhet inte är, eller ens kan vara, lean på det sätt som Toyota Production 

Systems och den producerande verksamheten är lean används Likers principer (2004) som 

utgångspunkt. Anledningen är att en definition behövs för att kunna diskutera översättning 

av lean och Liker är erkänd på området. Liker (2004) fokuserar på generell applicerbarhet 

snarare än enbart produktion och därför är hans definition lämplig när en offentlig 

tjänsteorganisation skall studeras. Sammanfattningsvis utgår vi från Likers principer när vi 

diskuterar lean och det behövs en hög abstraktionsnivå samt en kontextuell anpassning för 

att lean ska kunna användas i en ny verksamhet och kontext. 
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3.2 Del II: Översättning 

3.2.1 Översättningsteori 

Organisatorisk översättning är en viktig faktor att ta hänsyn till vid organisationsförändring 

för att minska risken att förändringsprocessen misslyckas (Langstrand, 2012 s. 6–9). 

Organisatorisk förändring involverar skillnader i hur en organisation fungerar, vilka som är 

delaktiga i den, i vilken form den yttrar sig och hur den allokerar sina resurser (Weick och 

Quinn, 1999 s. 362–363). Det finns ingen bästa lösning för alla offentliga organisationer 

utan anpassning till kontext är essentiellt (Christensen, Laegreid och Roness, 2005 s. 217–

219). Langstrand (2012, s. 41) menar att managementkoncept generellt sett är tvetydiga och 

kräver översättning innan de kan implementeras i en ny kontext. Benders och Slomp 

(2009, s. 5241) trycker på att lean inte får bli ett mål i sig, utan det är snarare ett sätt att nå 

sina mål. 

Skandinavisk institutionell teori är det mer välutvecklade spåret inom översättning 

(Waeraas och Nielsen, 2016 s. 245) och i studien används den som utgångspunkt för 

diskussionen kring översättning. Teorin menar att cirkulationen av idéer och praktiker är 

iterativ och följer olika rutter, vilket möjliggörs av idébärare och idéerna transformeras 

iterativt när de hamnar i olika lokala arrangemang (Waeraas och Nielsen, 2016 s. 245). 

Vad organisatorisk översättning innebär råder det skilda meningar om och det finns olika 

teoretiska perspektiv i litteraturen (Spyridonidis et al, 2016 s. 232). Enligt Waeraas och 

Nielsen (2016, s. 241) finns det tre huvudsakliga spår inom forskningen; Actor Network 

Theory (ANT), kunskapsbaserad teori och Skandinavisk institutionell teori. Røvik (2016, s. 

290–291) menar istället att de två huvudsakliga spåren inom översättningsteori är ANT 

respektive Czarniawska med fleras teori kring hur idéer reser genom tid och rum (Røvik, 

2016 s. 291). Czarniawskas fokus på idéers resande (Czarniawska och Joerges, 1996 s. 34) 

och Skandinavisk institutionell teori med sitt fokus på idéer och praktiker och hur de 

distribueras (Waeraas och Nielsen, 2016 s. 245) är tätt sammankopplade. Czarniawskas 

teorier är en stor del av den skandinaviska teorin (Van Grinsven et al, 2016 s. 271–272). 

Skandinavisk institutionell teori kan ses som en utveckling av ANT samt Latours (1986; 

1987; 1992) teorier och filosofier med fokus på skandinavisk kontext (Waeraas och Nielsen, 

2016 s. 241–245). Det är således ett mer välutvecklat och aktuellt spår, vilket är 

anledningen till att vi använder denna teori.  
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3.2.2 Skandinavisk institutionell teori och idéers resande 

Czarniawska och Joerges (1996) var de första som kopplade samman organisatorisk 

förändring med översättning (Langstrand, 2012 s. 42). Czarniawska (2015, s. 118) menar att 

översättning i ett organisatoriskt sammanhang är kollektivt skapande, vilket innebär att 

idéspridning inte sker genom överföring av idén, utan att det är en kollektivt skapande 

process. Spridningen av idéer genom tid och rum ligger i människors händer (Czarniawska 

och Joerges, 1996 s. 23–24). En idé måste objektifieras och anpassas för att kunna 

användas i en viss kontext och om en idé får uppmärksamhet av en organisation är ett 

resultat av sociala faktorer; idéer kategoriseras och fokus hamnar på vissa kategorier 

(Czarniawska och Joerges, 1996 s. 26–27).  

Røvik (2007, s. 261–318) diskuterar dekontextualisering och kontextualisering i samband 

med översättning. Dekontextualisering innebär att ta en idé ur ett sammanhang, att praktik 

översätts till idéer, medan kontextualisering innebär översättning av idéer till ett nytt 

sammanhang, att idéer översätts till praktik (Røvik, 2007 s. 293). I studien fokuseras 

översättning vid kontextualisering då vi undersöker översättningen av lean till en ny 

kontext. Skålén et al. (2005, s. 738–740) utgår i sin studie från tre aspekter av 

kontextualisering: individuellt meningsskapande, kollektivt organisatoriskt 

meningsskapande och meningsgivande. I aspekterna finns en kollektivitet som även 

Czarniawska (2015) menar är viktig och en djupare förståelse vilken Langstrand (2012) 

fokuserar. 

Översättningen består av översättaren och ytterligare tre essentiella element; källan, det 

som ska översättas och dess uppbyggnad samt mottagaren och dess relation till källan 

(Røvik, 2016 s. 300). För att underlätta översättning ska källan vara översättningsbar, 

explicit, inte ha för hög komplexitet och inte vara för förankrad i en viss kontext (Røvik, 

2007 s. 262–265). Det som ska översättas bör också ha en hög grad av transformabilitet. Ju 

högre grad av tekniskt beroende desto lägre transformabilitet och ju lägre grad av reglering 

av översättningen desto högre transformabilitet (Røvik, 2007 s. 262–265). Skillnaden 

mellan originalkontexten och kontexten i vilken översättningsobjektet ska implementeras 

påverkar också huruvida översättningen lyckas (Røvik, 2016 s. 300–301). Hur 

översättningsbart ett koncept är, graden av transformabilitet samt likheten mellan 

kontexterna påverkar omfattningen av översättningen (Røvik, 2016 s. 262). 

Czarniawskas (2015), Czarniawska och Joerges (1996) och Røvik (2007; 2016) har 

kompletterande teoretiska utgångspunkter. Czarniawska och Joerges (1996) understryker 

den kollektiva aspekten av idéspridning och att trender leder till institutionalisering samt 

att idéer leder till ett visst agerande. Røvik (2007; 2016) talar om förutsättningar för 

kontextualisering och dekontextualisering genom egenskaperna hos översättaren, källan, 
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det som ska översättas samt mottagaren. Slutsatsen blir att översättning är en kollektiv 

process som är beroende av översättningsobjektets explicitet, komplexitet, förankring, 

transformabilitet samt kontexternas förhållande till varandra och hur lika de är. Dessutom 

är översättningskompetensen, den individuella och den kollektiva, samt 

översättningstyperna viktigt. 

Langstrand (2012, s. 43) definierar tre typer av översättning. Idéorienterad översättning 

adresserar hur idéer översätts och kommuniceras för att påverka människors förståelse. 

Objektorienterad översättning fokuserar på hur idéer materialiseras och representeras i 

artefakter. Praktikorienterad översättning pekar på hur idéer och artefakter 

sammanstrålar och blir praktiskt agerande (Langstrand, 2012 s. 43–50). Alla tre typerna av 

översättning är av vikt för att lyckas med översättningen av ett koncept. Förståelse, 

materialisering och dess sammanstrålning i praktiken är viktigt utöver Røviks (2007), 

Czarniawskas och Joerges (1996) och Czarniawskas (2015) olika faktorer för översättning. 

Översättningstyper 

Fyra generella översättningsregler är enligt Røvik (2007, s. 305–318) kopiering, addering, 

subtrahering och omvandling. Författaren delar in översättningssreglerna i tre 

översättningstyper:  

- Reproducerande översättning: kopiering. Sätta in ett koncept från viss kontext i en 

ny kontext utan modifiering.  

- Modifierande översättning: addering eller subtrahering. Lägga till eller ta bort 

element från ett koncept som ska översättas till en ny organisationskontext. 

- Radikal översättning: omvandling. Grundläggande ändring av ett koncept, gärna 

både i form och innehåll.  

Vid användande av en reproducerande översättningstyp är det rimligt att anta att de två 

kontexterna måste vara mycket lika för en lyckad översättning (Røvik, 2007 s. 305–318). 

Likhet kan diskuteras i termer av organisationstyp och i termer av kultur. Ju mer explicit, 

mindre invävt och mindre komplext ett koncept är desto mer översättbart är det. 

Översättbarheten är en viktig faktor för att ett koncept skall kunna kopieras. Vid 

användande av en modifierande översättning sker moderat omformning av de idéer som 

ska översättas. Översättning av modifierande typ kan ske rationellt eller pragmatiskt. Det 

kan också ske genom att element läggs till eller tas bort utan avsikt. Vid användande av en 

radikal översättning finns stor frihet i utvecklingen av en lokalt anpassad variant av 

konceptet. Koncept och idéer eller andra kontexter används primärt som inspiration. 

Omvandling av en idé eller praktik sker genom grundläggande ändringar, gärna i både form 

och innehåll. Översättbarheten ökar med explicitet och underlättas om komplexiteten är låg 
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och konceptet inte är för invävt i en specifik kontext. Har konceptet karaktären av en 

abstrakt idé är den lättare att omforma (Røvik, 2007 s. 315–318). 

Översättningskompetens 

Røvik (2016, s. 299) menar att översättningskompetens är översättarens förmåga att 

översätta praktiker och idéer mellan olika organisatoriska kontexter på ett sätt som ökar 

sannolikheten för att nå organisatoriska mål. Det blir viktigt att känna till 

översättningstyper och hur de kan appliceras under olika omständigheter (Røvik, 2016 s. 

299). Översättningskompetens är en essentiell faktor för att lyckas med översättning 

(Røvik, 2007 s. 320). Misslyckanden i kontextualisering kan bero på att idéer inte tas i bruk 

när de tas in i organisationen, att de tas i bruk men stöts bort av organisationen alternativt 

att idén tas in och tas i bruk men ger andra effekter än väntat. Ofta beror misslyckanden på 

bristfälligt översättningsarbete eller brister i dekontextualiseringen av en praktik, då nivån 

av komplexitet påverkar översättbarheten. Det kan också vara problem med till exempel 

felaktiga översättningstyper eller halvhjärtade ansträngningar i (Røvik, 2007 s. 320–322).  

Översättaren behöver ingående kunskap om det som ska översättas samt om de kontexter 

objektet skall översättas från och till (Røvik, 2007 s. 325–337). Personen i fråga bör även ha 

kunskap om översättningsprocesser. Kunskaperna kan sammanfattas som 

dekontextualiseringskompetens och rekontextualiseringskompetens. 

Dekontextualiseringskompetens består i att förstå praktikens komplexitet, huruvida den är 

djupt integrerad i kontexten samt om kontexten är uttalad och således explicit. 

Rekontextualiseringskompetens innefattar att knyta an en idé till ny kontext. En 

översättare behöver ta hänsyn till vad som ska översättas, vem det ska översättas för samt 

kontexten det kommer ifrån för att konceptet i fråga ska matcha den nya kontexten. Det 

faller på översättaren att språksätta det som ska översättas samt välja översättningstyp. 

Översättning och implementering av nya organisationsidéer möter ofta motstånd och 

följaktligen sker översättningen ofta i en kontext av konflikt och motstånd mot förändring. 

För att kunna hantera konflikter och motstånd behöver översättaren både skicklighet och 

auktoritet (Røvik, 2007 s. 325–337). 

Langstrand (2012, s. 50–51) förfinar Røviks (2007) definition av översättningskompetens 

till att vara en faktor som påverkar förmågan att genomföra organisatorisk översättning. 

Översättningskompetens innebär som nämnt att de som översätter ett koncept måste förstå 

managementkonceptet, förstå kontexten som konceptet uppstått i samt kontexten som 

konceptet ska introduceras i. Langstrand (2012, s. 50) menar att Røviks (2007, s. 263–265) 

parametrar för översättning (komplexitet, explicitet samt förankring) påverkar 

översättningsprocessen. Praktiken, förståelsen och artefakterna är tätt relaterade till 

varandra i förmågan att åstadkomma organisatorisk förändring (Langstrand, 2012 s. 51).  
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Vi håller i stor utsträckning med Røvik (2007) om vad som krävs av en översättare. 

Däremot vill vi påstå att översättningen och översättningskompetensen är mer kollektiv än 

vad Røvik (2007) får det att framstå som. Vi baserar det på Czarniawskas (2015) diskussion 

om idéspridning som en kollektiv process och att förståelsen är individuell. För att ett 

koncept ska kunna praktiseras måste individen förstå, språksätta och materialisera det. 

Tillsammans översätter en organisation ett koncept så det fungerar i den egna 

verksamheten. Vissa individer kan vara mer framträdande och ha mer uttalade roller i 

översättningen. Individerna kan hjälpa resterande att förstå, materialisera och praktisera 

ett koncept. 

3.2.3 Hur vi ser på översättning 

I studien utgår vi från det mer välutvecklade spåret inom översättning, Skandinavisk 

institutionell teori och idéers resande. Mer specifikt fokuserar vi på översättning vid 

kontextualisering eftersom vi undersöker införandet av ett managementkoncept i en ny 

kontext.  

Studiens diskussion om översättning bygger på två delar: översättningstyp och 

översättningskompetens. Översättningstyperna innefattar reproducerande översättning, 

modifierande översättning och radikal översättning (Røvik, 2007 s. 305–308). 

Översättningskompetens definieras i sin tur enligt Røvik (2007, s. 299) som förmågan att 

översätta praktiker och idéer mellan olika organisatoriska kontexter och det kräver 

förståelse på konceptet, dess originalkontext samt kontexten konceptet ska översättas till. 

Czarniawskas och Joerges (1996) och Czarniawskas (2015) teorier om idéspridning 

kompletterar Røviks (2007, s. 299) definition. Översättningen och 

översättningskompetensen är mer kollektiv än Røvik (2007) antyder och därför kommer 

även teorierna om idéspridning att användas för att genomföra analysen.  

 

Figur 4: Översättningmodell 
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Ovanstående modell sammanfattar översättningskapitlet och de delar som är centrala 

utgångspunkter i studien samt inom forskningsområdet.  

3.3 DEL III: Lean i offentlig tjänsteverksamhet 

3.3.1 Tjänsteverksamhet i offentlig sektor 

En offentlig organisation definieras enligt nationalencyklopedin som “statens, 

kommunernas och landstingens verksamhet” (Nationalencyklopedin, 2017b). Många 

organisationer i den offentliga sektorn är verksamma i tjänstesektorn, vilket är den 

övergripande benämningen på privata och offentliga producenter av tjänster 

(Nationalencyklopedin, 2017c). Det finns skillnader mellan en producerande verksamhet 

och en tjänsteverksamhet (Innovationsrådet, 2015 s. 29–30). En av de större skillnaderna 

är att kunden är mer delaktig i tjänsteprocessen. Av den anledningen finns det aspekter 

som måste tas hänsyn till vid tjänsteutförande. Människor är olika vilket skapar variation 

vid utförandet av tjänster. Variationer medför svårigheter när processer ska standardiseras 

och således blir tjänster abstrakta. Information om tjänsten och dess utförande ska finnas 

tillgänglig för kunden så att dennes förväntningar kan mötas. Tjänster består ofta av en 

kärntjänst och tillhörande kringtjänster. Kärntjänsten är den huvudsakliga tjänsten som 

köps av kunden och kringtjänster är de tjänster som medföljer kärntjänsten, exempelvis 

leveranstid, komfort eller service. Vidare kan tjänster inte lagras och det kan vara svårt att 

hantera variation i efterfrågan (Innovationsrådet, 2012 s. 29–30).  

Det har skett privatiseringar på senare år men vissa faktorer skiljer fortfarande den 

offentliga sektorn från den privata (Fryer, Antony och Douglas, 2007 s. 499). Det primära 

målet är inte att maximera vinst, det råder osäkerhet kring vem “kunden” är, många 

intressenter skall tas hänsyn till och organisationerna i fråga påverkas av den politiska 

majoriteten (Fryer, Antony och Douglas, 2007 s. 499–500). Många frågor som hanteras av 

det offentliga är komplexa och målkonflikter kan förekomma (Stigendahl, 2017 s. 9–10). 

Dessutom har offentlig verksamhet ofta varierande karaktär, vilket gör att olika 

myndigheter och förvaltningar kan behöva styras på olika sätt. För att kunna styra en 

offentlig verksamhet krävs förståelse för implikationerna av dessa förhållanden 

(Stigendahl, 2017 s. 10–11). Om en diversifierad organisation har enheter av olika karaktär 

är Stigendahls (2017) slutsats om olika styrning applicerbar även inom en och samma 

organisation. 
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3.3.2 Leans roll i offentliga tjänsteorganisationer 

För att koppla samman de två föregående teorispåren, lean och översättning, kommer 

följande avsnitt att beskriva utvecklingen av lean services och hur lean översatts och införts 

i den offentliga sektorn. 

I den offentliga sektorn är inte vinstmaximering ett primärt mål, utan det är snarare att 

möta ökade krav och leverera största möjliga värde med befintliga resurser (Fryer, Antony 

och Douglas, 2007 s. 501). Den offentliga sektorn har genomfört, och fortsätter att 

genomföra, förändringar i linje med NPM (New Public Management) för att effektivisera 

verksamheten (Stigendahl, 2017 s. 49–57). En av förändringarna är införandet av lean. 

Grunden för lean inom tjänsteorganisationer började formuleras snart efter att Lean 

Thinking (1996) publicerades. De första inom lean i tjänsteorganisationer, Lean Services, 

var Bowen och Youngdahl (1998), vilka undersökte införandet av produktionsinspirerade 

strategier och koncept till tjänstesektorn och dess egenskaper i tjänsteverksamheter. Lean 

inom tjänstesektorn särskiljs alltså genom beteckningen Lean Services (Gupta et al. 2016 s. 

1026). Strategier och koncept som lean från producerande organisationer kan appliceras 

inom tjänsteverksamheter men endast efter anpassning till verksamheten (Bowen och 

Youndahl, 1998 s. 220). Tjänsteverksamheter skiljer sig mycket från den kontext lean 

härstammar, vilket gör att de inte kan använda lean i dess ursprungsform. Konceptet och 

principerna måste omformuleras för att de ska kunna användas framgångsrikt i 

tjänstesektorn. Genom omformulering kan fördelarna och kärnan av konceptet kvarstå men 

konceptet kommer inte vara det samma som i producerande organisationer (Bowen och 

Youngdahl, 1998 s. 221–223).  

Minimering av slöseri i interna processer har i tillverkande organisationer hanterats genom 

teknisk och administrativ standardisering (Innovationsrådet, 2012 s. 31–85). 

Standardisering görs genom operativa åtgärder, vilket har minskat produktionskostnader 

samt möjliggjort ett tydligare värdeskapande gentemot kund. Tjänsteorganisationer måste 

ta i beaktning hur kunden uppfattar processen och den nya formen av hantering i 

utvecklingen av standardiserade processer. Graden av kundmedverkan en tjänst innebär 

måste beaktas när lean översatts till en tjänsteorganisation, vilken varierar beroende på 

bransch. Även tjänstens komplexitet måste uppmärksammas, den avgör hur lösningar 

anpassas. Hanteringen av enkla tjänster och aktiviteter är annorlunda från avancerade 

aktiviteter och tjänster (Innovationsrådet, 2012 s. 31–85). 

Fryer, Antony och Douglas (2007, s. 503) menar att det finns 13 kritiska framgångsfaktorer 

för att lyckas med kontinuerlig förbättring i den offentliga sektorn. Vidare visar de på 

utmaningar och barriärer som finns i forskningen om kontinuerlig förbättring. 

Utmaningarna inkluderar bristfällig definition av vem kunden är, organisatorisk stelhet och 
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liten motivation till förbättring när organisationen befinner sig i en monopolsituation samt 

många intressenter med olika krav. De inkluderar också otydlighet i vad som är 

organisationens syfte, ständigt föränderliga mål som följd av politiska beslut och 

motsträvighet hos personalen om de tror att kvalitetsinitiativen är till för att göra politiska 

väljare nöjda snarare än att skapa en faktisk förbättring (Fryer, Antony och Douglas, 2007 

s. 507–508). Kontinuerlig förbättring är en av principerna inom lean (Liker, 2004) och 

utmaningarna med principen kan antas vara relevanta även för översättningen av lean som 

helhet i en offentlig organisation. 

Lean och andra former av utvecklingsarbeten och metoder inom den offentliga sektorn har 

tidigare undersökts (Radnor och Boaden, 2008; Suarez-Barraza, Smith och Dahlgaard‐

Park, 2008; Kollberg 2007). Dock är det skandinaviska området och dess offentliga sektor 

endast utforskat i en begränsad utsträckning (Brännmark, 2012 s. 9). Suarez-Barraza, 

Smith och Dahlgaard-Park (2008) genomförde en flerfallsstudie om implementeringen av 

lean thinking i kombination med Kaizen, vilket författarna definierar som lean-kaizen. 

Suarez-Barraza, Smith och Dahlgaard-Park (2008, s. 160–162) konstaterar att 

översättningen och användandet av lean-kaizen i kommunerna minskade slöseri i 

processerna, skapade en förbättrad effektivitet och produktivitet. Implementationen 

introducerade tekniker som anpassades väl till den offentliga verksamheten trots 

ursprunget i den privata sektorn. Vad som även kunde konstateras var att det uppstod 

barriärer vid införandet av ett nytt koncept i den här typen av offentlig verksamhet. En av 

barriärerna var de externa konsulter som togs in för att utföra översättningen. Konsulterna 

var inte vana vid översättningen av lean-kaizen till en offentlig organisation, vilket gjorde 

att flera element implementerades felaktigt och skapade komplikationer och missförstånd 

(Suarez-Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2008 s. 149–163).  

Radnor och Boaden (2008) genomförde en litterär genomgång av lean inom den offentliga 

sektorn och nådde slutsatsen att lean har stor potential att leda till förbättrad effektivitet. 

Effektiviseringen går bland annat att se i sjukvården, där lean har haft stor påverkan på 

processutvecklingen. Lean är relativt beprövat på områden utan kundinteraktion i 

sjukvården och har främst översatts till bakomliggande aktiviteter. Författarna konstaterar 

att översättningen av konceptet i den offentliga sektorn kräver en djupare förståelse för 

konceptet. Konceptets verktyg är inte applicerbara på alla processer, de måste förstås och 

anpassas. Konceptet som helhet måste underhållas och bli en del av det vardagliga arbetet 

för att vara framgångsrikt (Radnor och Boaden, 2008 s. 5–6). 
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3.3.3 Förutsättningar för lean i offentliga tjänsteorganisationer 

Vår tolkning är att lean behöver ses som en filosofi eller som ett tankesätt, snarare än ett 

antal verktyg, i en offentlig tjänsteorganisation. Det behöver vara på en hög 

abstraktionsnivå. Lean får inte ses som ett mål i sig, utan konceptet bör ses som ett sätt att 

arbeta för att nå sina mål (Benders och Slomp, 2009 s. 5241). I den offentliga 

organisationen är det viktigt att definiera vem kunden är (Fryer, Antony och Douglas, 2007 

s. 499–500) och hantera målkonflikter genom att styra verksamheten på ett anpassat vis 

(Stigendahl, 2017 s. 9–11). Översättningen till kontexten bör vara omfattande, då en 

offentlig tjänsteorganisation skiljer sig mycket från en producerande verksamhet. Även 

förutsättningarna som en tjänsteorganisation har måste tas i åtanke vid införande av lean 

då dess ursprungsform inte är anpassad till tjänsteverksamheter (Bowen och Youngdahl, 

1998 s. 221–223).  

Översättningskompetens inkluderar kunskap om ursprungskontexten, den nya kontexten 

samt själva konceptet (Røvik, 2007 s. 325–337). Konceptet behöver förstås av alla 

anställda, liksom syftet och hur det leder till förbättringar (Fryer, Antony och Douglas, 

2007 s. 507–508). Översättningen är en kollektiv process (Czarniawska, 2015 s. 118) och 

således behöver alla i organisationen involveras i översättningen av ett koncept. En lyckad 

översättning kräver individuellt meningsskapande, kollektivt organisatoriskt 

meningsskapande och meningsgivande av ett koncept (Skålén et al, 2005 s. 738–740). 

Förståelse för koncept och kontext behövs, liksom kollektivt meningsskapande av 

konceptet. Källan bör vara översättningsbar, explicit, inte ha för hög komplexitet och inte 

vara alltför förankrad i en viss kontext samt ha en hög grad av transformabilitet (Røvik, 

2007 s. 262–265). 

3.4 Del IV: Diversifiering och kontexter 

Vi har definierat hur vi ser på lean och diskuterat hur en organisatorisk förändring med 

införande av lean kräver översättning. Studier har gjorts på översättning till offentliga 

verksamheter och tjänsteverksamheter men det saknas studier som fokuserar på 

diversifierad verksamhet. Vår studie fokuserar på upplevelserna av hur lean översätts, 

vilken översättningstyp som är lämplig och vilken översättningskompetens som är 

nödvändig för att implementationen skall kunna ske på ett framgångsrikt sätt i en 

diversifierad tjänsteorganisation. I det här avsnittet kommer vi att definiera vad en 

diversifierad organisation är samt diskutera dess förhållanden till olika kontexter. 
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3.4.1 Diversifiering 

En diversifierad organisation är en organisation som växer genom att köpa upp eller 

etablera samt bedriva mer än en typ av verksamhet (Biggadike, 1979 s. 104–105). Eller som 

det beskrevs i inledningen: att organisationen i fråga agerar på olika marknader med olika 

typer av produkter eller tjänster (Bengtsson och Kalling, 2007 s. 14–15). Det generella syftet 

med att bedriva flera typer av verksamhet är att expandera och ta över marknadsandelar 

genom konkurrensfördelar som uppstår genom en spridd verksamhet (Biggadike, 1979 s. 

104–105). Konkurrensfördelarna som uppstår i en diversifierad organisation är bland annat 

möjligheten till kunskapsöverföring och aktivitetsdelning i verksamheterna (Porter, 1988, s. 

62). Enligt Nilsson och Rapp (2005, s. 52) är möjligheten till kompetensöverföring och 

etableringen av synergier mellan verksamheterna en av de största fördelarna med en 

diversifierad struktur. För att synergier ska skapas och kompetenser överföras krävs det att 

verksamheterna som bedrivs inom organisationen i viss utsträckning liknar varandra. 

Liknande verksamheter kräver inte samma mängd resurser eller övergripande satsningar 

för att samarbeta eller för att lära sig av varandra. Dock menar Nilsson och Rapp (2005, s. 

52) inte att synergier är omöjliga att uppnå mellan verksamheter som är olika, det är bara 

svårare. Porter (1988, s. 63–65) menar att möjligheten till att dela aktiviteter ökar 

möjligheten till att dela kompetens. En viktig del i att upprätthålla en diversifierad strategi 

är att inte tappa fokus (Nilsson, Olve och Parment, 2010, s. 152). En bred mängd av 

verksamheter riskerar att sprida ut begränsade resurser och minska möjligheten för 

verksamheterna att prestera optimalt (Nilsson, Olve och Parment, 2010 s. 152). 

3.4.2 Kontexter  

En organisation med spridda uppgifter och självständiga enheter kommer oundvikligen att 

skapa olika kontexter inom organisationen. Lawrence och Lorsch (1967, s. 46–47) beskriver 

att det finns ett negativt samband mellan spridningen av verksamheter i en organisation 

och integrationen mellan verksamheterna. Det är på bekostnad av integration som 

självständighet kan uppnås av verksamheterna. En komplex organisation med flera 

verksamheter möter därav svårigheter i verksamhetsöverskridande aktiviteter. 

Verksamheterna påverkas av sin omgivning och kultur, vilket skapar specifika kontexter. 

De olika kontexterna, beroende på graden av självständighet, resulterar i 

kommunikationssvårigheter mellan verksamheterna (Lawrence och Lorsch, 1967 s. 46–47). 

En organisatorisk kontext innebär ett sammanhang konstruerat och påverkat av flera olika 

faktorer (Pugh et al., 1969 s. 91). Faktorerna som utgör en organisatorisk kontext är enligt 

Pugh et al. (1969 s. 92): ursprung och historia, ägande och kontroll, storlek, struktur, 

teknologi, placering, resurser och beroende.  
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Vid en sammanvävning av definitionerna av diversifiering och kontext bör diversifiering 

innebära att det finns en mängd olika kontexter inom organisationen. En diversifierad 

organisation är ofta stor med indelning av verksamheten i olika verksamhetsområden eller 

enheter. Av naturliga anledningar sysslar de olika enheterna med olika saker. Det gör att 

enheterna agerar under olika kontextuella förutsättningar, de har olika kontexter.  

3.5 Sammanfattning 

 

Figur 5: Sammanfattning av teoretisk referensram 

För att sammanfatta referensramen så har den i huvudsak behandlat fyra områden: lean, 

översättning, lean i offentlig tjänsteverksamhet samt diversifiering och kontexter. 

Områdena kommer att vävas samman i analysen när vi diskuterar översättningen av lean 

på Jordbruksverket, som är en diversifierad offentlig tjänsteorganisation. 
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4 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras data från intervjuer och dokumentstudier. Dokumenten har vi 

fått tillgång till via vår kontaktperson på Jordbruksverket. Intervjupersonerna presenteras i 

tabellen nedan. Kopplingen mellan de olika avdelningarna och enheterna syns i kolumnen 

längst till höger. Respondenterna kommer refereras till enligt beteckningarna till vänster i 

tabellen. 

Tabell 1: Intervjurespondenter 

 

I kapitlets första avsnitt presenteras Jordbruksverket som organisation och sedan fördjupas 

informationen genom en presentation av den data som samlats. Det empiriska materialet 

struktureras utefter följande teman: lean på Jordbruksverket, översättning av lean, 

översättningstyp och översättningskompetens samt diversifierad verksamhet. 

Respondenternas svar kommer inte presenteras i tur och ordning utan genom citat och 

utdrag som illustrerar centrala teman i det empiriska materialet. Visst material kommer 

presenteras utan citat och det är främst materialet som är inhämtat genom 

dokumentstudier. Viss analys görs redan i empirikapitlet för att förtydliga resonemang vi 

för och för att underlätta läsningen. Att vi arbetar på det viset kan innebära upprepningar i 

analyskapitlet men vi anser att det är lämpligt för att kunna föra ett logiskt resonemang. 
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4.1 Vad är Jordbruksverket? 

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske 

och landsbygdsutveckling (Jordbruksverket, 2017a). Jordbruksverket är även 

chefsmyndighet för Sveriges distriktsveterinärer (Regeringen, 2015). Det är en av 

regeringens myndigheter och således en offentlig organisation (Nationalencyklopedin, 

2017b). Organisationen är också en tjänsteorganisation då Jordbruksverket interagerar 

med kunder och andra intressenter och utför en rad av aktiviteter för att tillgodose behov 

(Nationalencyklopedin, 2018). Jordbruksverket består av fyra divisioner, en stabsenhet och 

en internrevisionsenhet. De fyra divisionerna inkluderar Främjande och förvaltning, 

Utbetalningsfunktionen, Service och kontroll samt Distriktsveterinärerna 

(Jordbruksverket, 2017b). Inom respektive division finns avdelningar och enheter 

(Jordbruksverket, 2017b). Avdelningarna syns i figuren nedan. Varje avdelning har cirka 5 

enheter under sig (Divisionsdirektör 1, 2018). I studien är det enheternas kontexter och 

deras förhållande till varandra som studeras. 

 

Figur 6: Jordbruksverket organisation, fritt framställd från Jordbruksverket 2017d. 

Enligt förordning (SFS 2009:1464) med instruktion för Statens Jordbruksverk ska 

myndigheten ha det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik, vara förvaltande myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram 

samt skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. 

Jordbruksverket har utöver de här övergripande uppgifterna vissa särskilda uppgifter, 

varav majoriteten är kopplade till EU:s verksamhet eller dess regleringar (SFS 2009:1464). 

 



39 
 

Liksom andra myndigheter och statliga verk styrs Jordbruksverket av ett regleringsbrev 

som utfärdas av regeringen (Jordbruksverket, 2017c). Myndigheterna ansvarar dock själva 

för att effektivisera sin verksamhet och det är i undantagsfall effektivitetskrav ställs genom 

regleringsbrevet och övriga regeringsuppdrag (Ekonomistyrningsverket, 2018). EU:s 

regleringar och stödsystem för jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling administreras och 

tillämpas av Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2017c). För vissa stöd har Jordbruksverket 

den samordnande rollen medan länsstyrelserna är operativt ansvariga. Jordbruksverket har 

cirka 1 300 anställda, varav majoriteten är lokaliserade i Jönköping (Jordbruksverket, 

2017c). 

Jordbruksverket håller successivt på att införa leanprinciper i sin verksamhet, ett beslut 

som Jordbruksverket tagit internt för att kunna möta framtidens krav från kunder och 

uppdragsgivare (Jordbruksverket, 2017e). Målet är att organisationen ska utvecklas i hur 

värde skapas för kunder, medarbetare, uppdragsgivare samt att skapa samhällsnytta 

(Jordbruksverket, 2018a). Förändringar är vanligt i statlig verksamhet för att möta 

varierande krav och Jordbruksverket är inget undantag. 

“Förändringsarbete är inget som är nytt för oss utan det är något som vi alla som 

varit här i mer än 1 år i alla fall har varit med om. Antingen en något större eller 

mindre förändringsprocess och i det här avseendet så skiljer sig inte lean något 

från andra förändringar utan det är egentligen samma mekanismer som träder 

in.” 

 (Avdelningschef 2) 

Införandet av lean sker enhetsvis och således är de olika enheterna och avdelningarna olika 

långt gångna i implementeringsprocessen (Divisionsdirektör 1). Ett steg i processen är 

införandet av “leankontoret” vilket består av 16 leancoacher som går kurser i lean på 

Chalmers respektive KTH och hjälper till i processen att implementera konceptet i form av 

ett verksamhetsstöd (Leansamordnare 1).  

För att förtydliga intervjurespondenttabellen (Tabell 1) är Divisionsdirektör 1 chef för en av 

de fyra divisionerna, Chefscontroller 1 tillhör generaldirektörens stab och Leansamordnare 

1 arbetar som samordnare för verksamhetsstödet leankontoret på heltid men tillhör 

formellt Enhet 2. Avdelningscheferna har 4-5 enheter under sig; Enhet 1 tillhör Avdelning 1, 

Enhet 2 tillhör Avdelning 2 och Enhet 3 tillhör Avdelning 1. Projektledare 1 tillhör Enhet 4, 

som i övrigt inte undersöks, och Avdelning 1. Leancoach 1 är förutom leancoach 

medarbetare på Enhet 1. Leancoacherna tillhör leankontoret 20 procent av sin arbetstid och 

övrig tid jobbar de ute i verksamheten med andra saker än att stötta införandet av lean på 

Jordbruksverket, till exempel som handläggare eller ställföreträdande enhetschef. 
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4.2 Lean på Jordbruksverket 

4.2.1 Uppkomsten av lean på Jordbruksverket 

Jordbruksverkets arbete med lean växte fram organiskt genom olika enheters och 

verksamheters omvärldsobservationer (Leansamordnare 1). Enheterna fann arbetsmetoder 

som var effektiva och som ansågs passande för den egna verksamheten (Leansamordnare 

1). Jordbruksverkets IT-avdelning var den första avdelningen att införa agila arbetsmetoder 

år 2012 med hjälp av en extern konsult (Divisionsdirektör 1). Arbetssättet fick 

uppmärksamhet i organisationen och en gräsrotsrörelse startades då användningen av det 

nya arbetssättet visade positiva effekter för verksamheten (Enhetschef 2). Avdelningen för 

Djurskydd och hälsa var näst på tur att anamma arbetssättet, även de med hjälp av den 

externa konsulten som hjälpt IT-avdelningen (Enhetschef 2). Avdelningen för Djurskydd 

och hälsa införde en metod som var inspirerad av det agila och leana arbetssättet 

(Leansamordnare 1). På grund av en hög arbetsbelastning på avdelningen valdes ett 

teamfokus i arbetet: 

“Att kunna få en bild av vad alla gjorde, skapa team för att minska sårbarheten. 

Att få alla att tömma sina ryggsäckar och se sig om, så att det vi gjorde stämde 

överens med vad vi faktiskt ska göra, vad Jordbruksverkets uppdrag är.” 

(Avdelningschef 1)  

Användningen av de nya arbetssätten spred sig allt mer i organisationen och genererade 

positiva effekter för de olika verksamheterna (Enhetschef 2). Ett inofficiellt beslut togs av 

Jordbruksverkets ledning vilket sa att hela organisationen ska arbeta leant men det var inte 

förrän 2017 som ett internt beslutsdokument (Jordbruksverket, 2017e) framställdes 

(Divisionsdirektör 1). I samband med att beslutsdokumentet togs fram beslutades det också 

att ett verksamhetsstöd skulle införas (Leansamordnare 1). Syftet med verksamhetsstödet 

är att stötta och coacha de olika avdelningarna och enheterna i införandet av lean. 

Verksamhetsstödet, under beteckningen “leankontoret”, placerades under avdelningen för 

gemensamma system och kontroller och en leansamordnare rekryterades externt under 

hösten 2017. 16 stycken leancoacher rekryterades internt (Leansamordnare 1). 

Leancoacherna utbildades i lean, de har läst 7,5 högskolepoäng på Chalmers eller KTH, och 

de arbetar 20 procent av sin arbetstid med lean. I övrigt arbetar de ute i verksamheten där 

de arbetade innan den interna rekryteringen (Leansamordnare 1). 
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4.2.2 Vad är lean på Jordbruksverket? 

Lean beskrivs av Jordbruksverket som ett tankesätt för att bli bättre på att fokusera på det 

som är viktigt (Jordbruksverket, 2018a). Utgångspunkten för att definiera vad som är 

viktigt är Jordbruksverkets uppdrag från regeringen, färdplanen och dess mål 

(Jordbruksverket, 2018a). Färdplanen är Jordbruksverkets strategiska plan för åren 2017–

2019 (Jordbruksverket, 2017d). På Jordbruksverkets interna nät beskrivs vad som ska 

uppnås med hjälp av lean och det inkluderar att prioritera mot tydliga och gemensamma 

mål, prioritera det som skapar värde, skapa bättre överblick, insyn och inflytande över 

arbetsuppgifterna, se helheten, möta en allt högre förändringstakt, skapa en god 

arbetsmiljö, lyfta fram medarbetarnas kunskap, hålla ordning och reda samt utveckla och 

effektivisera processerna och möta ökade krav på digitalisering (Jordbruksverket, 2018a). 

Det som beskrivs som viktigt för att lyckas med lean är ett tydligt målflöde i organisationen, 

tydliga och stöttande strukturer och roller samt relationer som främjar samarbete och 

öppen dialog (Jordbruksverket, 2018b). Målflöde innebär att Jordbruksverkets mål är 

nedbrutna på, och har en tydlig koppling mellan, alla nivåer (Jordbruksverket, 2018b).  

I ett utbildningsmaterial, som har utformats av leankontoret, beskrivs det att helheten 

måste vara i fokus och att utgångspunkten ska vara organisationens värderingar, vilka 

anger hur organisationen ser på sina intressenter (Jordbruksverket, 2018c). Materialet har 

utformats för att informera medarbetarna på Jordbruksverket om lean. Vidare ska 

Jordbruksverkets färdplan, den strategiska planen, vara ett verktyg när leanprinciper 

tillämpas för att eliminera slöseri och ledarskapet beskrivs som essentiellt för att 

tillämpningen av lean inte ska avstanna. När detta uppfylls anses en lean kultur ha uppnåtts 

(Jordbruksverket 2018c). Införandet av lean beskrivs som en kulturförändring som ska ta 

7–10 år. Principerna som ska tillämpas är att arbeta med kvaliteten och hitta flödet och det 

förutsätts kräva standardisering och utjämning och det uppnås genom ständiga 

förbättringar och lagarbete. I utbildningsmaterialet ges även exempel på vad som kan vara 

slöseri i den egna verksamheten (Jordbruksverket, 2018c). 

4.2.3 Hur medarbetarna ser på lean  

Trots ett enhetligt budskap i de interna dokumenten kring hur lean ska definieras och ses 

på varierar uppfattningarna om vad lean är. Majoriteten av respondenterna upplever att de 

har en förståelse för vad lean är men de definitioner som presenterades vid 

intervjutillfällena skiljde sig åt. 

“Nu är ju lean [...] ja teamarbete, tydliga team och just det här med retron 

[retrospektiv] är väldigt bra, och ständiga förbättringar.” 

(Projektledare 1) 
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Projektledare 1 beskriver lean som både en princip men nämner också verktyg (retrospektiv 

och tydliga team) som en definition på vad lean är. 

“Personligen ser jag nog lean mer som ett verktyg för att uppnå det man vill 

genom. Inte som en egen slags religion. […] Jag kanske inte kan tillräckligt om 

lean men för mig är det fortsatt de här båda delarna att få en bättre kundnöjdhet 

genom att du får bättre leverans i det du gör. För att utnyttja de resurser som du 

har tillgängliga optimalt.”  

(Avdelningschef 1) 

Ovan ser vi att lean definieras som ett verktyg som används för att uppnå det verksamheten 

eftersträvar samt ett resursfokus. 

“I grunden vill vi nog se det som ett förhållningssätt. Att det handlar om hur 

processer och principer borde se ut egentligen snarare än verktygen men vi sitter 

mycket med verktygen […] Så där var jag riktigt uppriktig.” 

(Avdelningschef 2) 

Avdelningschef 2 identifierar å andra sidan att lean enligt organisationen bör ses som ett 

förhållningssätt med ett processfokus men att verktygen och ett verktygstänk är 

förhärskande. 

“[…] Jobbar alla med rätt saker så det förändrar flödesenheten konstant oavsett 

vems budget vi pratar om. Det är det som är den stora knäckfrågan för många. 

[…] Vad är poängen med det vi håller på med? Allt du gör; vad tillför värde, vad 

gör det inte. Det perspektivet, att utgå från flödesenheten och tänka i processer 

oavsett vems ansvarsområde det är, upplever jag som utmanande. Och då är 

Jordbruksverket inget undantag. “ 

(Leansamordnare 1) 

Här kan vi se att Leansamordnare 1 definierar lean som ett flödestänk och ett 

helhetsperspektiv samt att allt som görs ska tillföra värde. 

Respondenterna har allt från ett rent verktygstänk med fokus på resursoptimering till ett 

helhets- och filosofitänk med fokus på flödesoptimering. Avdelning 1, som Avdelningschef 1 

och Projektledare 1 tillhör, har mer av ett verktygstänk än Avdelningschef 2 och 

Leansamordnare 1. Det skulle kunna bero på att Jordbruksverket som helhet försöker ha ett 

helhetstänk och prioritera det som skapar värde medan det tidigare var fokus på till 

exempel medarbetarnas arbetsmiljö och andra mindre förbättringar. Avdelning 1 har 

arbetat längst med lean och det skulle således kunna vara så att de är kvar i sitt gamla 

tankesätt. Alla respondenter vi pratade med är positivt inställda till att Jordbruksverket ska 

använda leana principer och ingen upplever att det finns något motstånd i organisationen 

förutom att enstaka personer inte uppskattar förändringen eller ser applicerbarheten. 
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Följande citat illustrerar att alla medarbetare inte ser hur lean kan användas i deras 

kontexter: 

“Men det motstånd som vi kan se bygger på idén om att “lean funkar i 

tillverkningsindustrin men inte i myndigheter” och det är en falsk bild för det 

funkar visst här.” 

(Divisionsdirektör 1) 

4.2.4 Vilka av Likers 14 principer används på Jordbruksverket? 

I nedanstående tabell (Tabell 2) finner vi en sammanställning av Likers (2004) 14 principer 

med en kort förklaring av deras innebörd samt om Jordbruksverket uppfyller respektive 

princip, utifrån den insamlade empirin. Vid de principer som vi identifierat uppfylls finns 

en förklaring till vilka medel/metoder som bidrar till att uppfylla dem. 

Tabell 2: Likers 14 principer på Jordbruksverket.  
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Jordbruksverket har beslutat om införandet av lean med en långsiktig tidshorisont om 7–10 

år (Jordbruksverket, 2018c). Det långsiktiga tänkandet uppfyller den första av Likers 

(2004, s. 71–85) principer om lean. Trots det långsiktiga beslutet så har komplikationer i 

förmedlingen av syftet uppstått hos medarbetarna:  

“[...] det är väldigt svårt att få in rätt förväntningar hos medarbetarna som vill 

tillämpa det, de vill ju att det ska gå väldigt fort också. Och då blir man otålig och 

tappar sugen när man efter 2 veckor inte ser att handledningstiderna har minskat 

med 4 timmar.” 

 (Divisionsdirektör 1) 

Slutsatsen som kan dras av tidshorisonten är dock enbart att det finns en långsiktighet i 

införandet av lean.  

Jordbruksverket strävar efter att nå en ökad effektivitet genom ständiga förbättringar och 

har ett påbörjat arbete med att identifiera och utveckla processer (Jordbruksverket, 2017d 

s. 13). Identifiering och utveckling av processer går att koppla samman med ett delmoment 

av Likers (2004, s. 87–103) andra princip. I arbetet med eliminering av slöseri har Enhet 2 

använt sig av förbättringslådor där medarbetare har möjlighet att bidra med 

förbättringsförslag (Enhetschef 2). Medarbetarna får stöttning i att komma med egna 

förslag på förenklingar och förbättringar som kan eliminera slöseri i processer.  

“[...] man uppmanar väldigt mycket till förenklingar. Framförallt som 

handläggare så jobbar man ju med kortsiktiga förenklingar. […] Kan vi få bort 

onödigt slöseri där så får man väldigt mycket pushande från chefer att jobba med 

såna förenklingar. Vi ska inte ha sånt som inte ger någonting.”   

(Handläggare 1) 

Likers (2004, s. 104–109) tredje princip om pull-system används av Jordbruksverket om de 

uppfyller sitt fokusområde “Kunden först” som finns i färdplanen (Jordbruksverket, 2017d 

s. 9). Den uppger att “Genom ständiga förbättringar inom fokusområdena skapar vi 

[Jordbruksverket] förutsättningar för att uppfylla vårt uppdrag och våra mål på bästa 

sätt.” (Jordbruksverket, 2017d s. 9). Kundvärde utgör en central del i implementation av 

lean då det huvudsakliga syftet med lean anses vara att möta kundens behov bättre 

(Divisionsdirektör 1). Effekten av införandet av lean har inte varit möjlig att fastställa. 

Chefscontroller 1 och Divisionsdirektör 1 svarar enligt följande på frågan om lean har 

skapat någon positiv effekt för Jordbruksverkets kunder: 

“Jag kan inte säga att vi har utvärderat det iallafall, om vi har kunden i fokus.”  

(Chefscontroller 1) 
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“Det här är väl vårt lilla svarta får kan man väl säga. För jag måste tyvärr svara 

att jag vet inte [om Jordbruksverket utvärderar lean] vi håller på men vi har inte 

riktigt hittat någon jättebra metod än. “ 

 (Divisionsdirektör 1) 

En av orsakerna till införandet av lean på Jordbruksverket var den höga och obalanserade 

arbetsbördan (Avdelningschef 1). För att bemöta och jämna ut arbetsbördan delades 

medarbetarna in i team, vilket bidrar till att uppfylla Likers (2004, s. 110–127) fjärde 

princip. Ett av de verktyg som använts för att hantera den obalanserade arbetsbördan har 

varit leantavlan, även kallad kanban. Tavlan har använts som ett centralt verktyg för att 

visualisera och har bidragit till att skapa en överblick över arbetsuppgifter och processer 

(Avdelningschef 1). Kanban uppfyller också Likers (2004, 149–158) sjunde princip om 

visuell styrning.  

De nya arbetssätten, utformade efter lean, har hjälpt medarbetarna att sprida kunskap och 

prioritera arbetsuppgifter samt skapat en jämnare arbetsbelastning genom en uppdelning i 

arbetsteam (Avdelningschef 1). Teamen och individerna ska genomföra vidare utbildning 

inom leanarbete genom interna föreläsningar och ett nytt utbildningsmaterial har tagits 

fram med syftet att skapa en kultur där avvikelser accepteras, vilket även Likers (2004, 

128–139) femte princip syftar till. 

“[...] att verkligen få till ett arbetssätt där man hittar avvikelser och där det också 

är positivt att hitta avvikelser. Så att det inte blir så att folk känner sig anklagade 

utan att faktiskt är någonting, ett arbetssätt som ska göra att det hela tiden blir 

bättre.” 

 (Enhetschef 3) 

Även Likers (2004, 184–199) tionde princip kan kopplas samman med det. Den syftar till 

utvecklingen av exceptionella individer och team. Dessutom har Jordbruksverket 

genomfört rekryteringar där de eftersökt individer med erfarenhet och kunskap om lean 

(Leansamordnare 1; Enhetschef 2; Enhetschef 3; Handläggare 1). 

I Jordbruksverkets färdplan finns fokusområdet “Förenklingar överallt” (Jordbruksverket, 

2017d s. 14), vilket ämnar stärka förbättringsarbetet och standardiseringen av arbetet i 

verksamheten. Standardisering sammanfaller med Likers (2004, 141–148) sjätte princip. 

Vad som möjliggör arbetet med lean på Jordbruksverket är att ledning och chefer stöttar 

arbetet med konceptet och för att skapa förutsättningar för en lyckad implementation har 

stora utbildningssatsningar genomförts bland cheferna på de olika nivåerna (Enhetschef 3). 

Alla enhetschefer har möjligheten att utbildas i lean, dess verktyg och metoder för att 

kunna sprida kunskapen vidare till sina medarbetare (Enhetschef 3). Utbildningen kan 

kopplas samman med Likers (2004, 169–183) nionde princip om utvecklandet av ledare 

som förstår och lär ut konceptet.  
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“Dels har det ju funnits för cheferna; leaninformation och leanutbildning. Inte alls 

på samma utsträckning på medarbetarnivå, utan det har varit ett 

förankringsarbete, en kompetenshöjning i frågan på chefsnivå.”  

(Avdelningschef 2) 

Tankesätten Kaizen och Hansei är en tydlig del i arbetet med lean på Jordbruksverket. 

Retrospektiv, ett utvärderingsverktyg som låter medarbetare reflektera över utföranden och 

genomföranden i verksamheten, utförs månadsvis (Enhetschef 1). En grund till arbete med 

kontinuerlig förbättring har lagts genom att identifiering och utveckling av processer har 

påbörjats och cheferna och ledningen stöttar medarbetarna i att ge förslag på förbättringar.  

Av det empiriska materialet går det utläsa att Jordbruksverket i viss utsträckning använder 

sig av 10 av Likers (2004) 14 principer. Det går även att se en vilja att utvecklas mer mot 

några av de resterande principerna vilket får oss att dra slutsatsen att Likers (2004) 

definition av lean är möjlig att utgå ifrån i diskussionen kring Jordbruksverkets arbete med 

lean.  

4.3 Översättning av lean 

När frågor ställdes kring huruvida lean anpassas till den egna verksamheten var svaren 

generellt sett nekande eller oförstående. Vi använde begreppet anpassa istället för översätta 

i intervjusituationerna för att undvika ett för akademiskt språk. Följande är svar på frågan 

om lean anpassas till Jordbruksverkets verksamheter: 

“Ja du, ibland får man säga “jag vet inte” va?”  

(Divisionsdirektör 1) 

“Ja det tror jag men jag kan inte tillräckligt mycket om lean. Så jag tror att vi 

anpassar. Ja, att vi utgår från vår verksamhet och att vi verkligen utgår från 

våra behov och så. Men jag kan inte Toyota och hur de jobbar tillräckligt mycket 

än så länge.”  

(Enhetschef 1) 

Däremot vittnade andra uttalanden rörande användandet av lean om att varje enhet och 

avdelning får använda de principer, metoder och verktyg som passar den egna 

verksamheten. 
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“Vi har sagt att inom vissa delar så kanske man kan använda sig av alla leans 

beståndsdelar men att man i andra delar endast kan ta enstaka beståndsdelar 

som är direkt tillämpbara […] Så för att kunna anpassa lean till de olika 

verksamheterna på ett smart sätt och inte bara utgå från olika japanska ord och 

försöka ta till vara på alla beståndsdelar i lean så måste vi veta lite mer och titta 

på det som är bäst för vår verksamhet.”  

(Divisionsdirektör 1) 

“Alltså det är väl så vi försöker införa lean, att vi inte pressar in alla avdelningar i 

en ram. För en verksamhet kanske det passar att jobba med team och en kanban-

tavla men för en annan verksamhet passar det inte alls. De kanske jobbar med 

systematiskt förbättringsarbete istället. Det finns olika sätt att jobba leant och det 

har vi liksom låtit va öppet. Och det tror jag motsvarar vad Jordbruksverket 

behöver.”  

(Enhetschef 2) 

En förståelse verkar finnas för de olika enheternas och verksamheternas förutsättningar 

och möjligheter att jobba med de olika principerna och verktygen som finns i lean. 

4.4 Översättningstyp och översättningskompetens 

4.4.1 Översättningstyp 

Det är upp till enhetscheferna på respektive enhet att välja hur och när lean ska införas, 

några krav ställs än så länge inte från organisationens sida även om beslutet om att leana 

principer ska tillämpas är taget (Divisionsdirektör 1). Följande citat talar om hur lean 

används i verksamheten. 

“Det tycker vi är ett möjligt bekymmer, om det är ett och samma begrepp. Men vi 

har sagt att inom vissa delar så kanske man kan använda sig av alla leans 

beståndsdelar men att man i andra delar endast kan ta enstaka beståndsdelar 

som är direkt tillämpbara.”  

(Divisionsdirektör 1) 

 “Jag tycker att lean kan anpassas till vilken verksamhet som helst. Man måste ta 

de delarna som man ser fungerar i den verksamhet man är.” 

(Enhetschef 3) 

“Den här filosofin är så pass öppen att man kan plocka godbitarna som passar till 

ens verksamhet. Och även till det egna ledarskapet och egna sättet att styra och 

leda […] Alltså det är väl så vi försökte införa lean, att vi inte pressar in alla 

avdelningar i en ram.” 

 (Enhetschef 2) 
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“Avdelningen har ju börjat ungefär samtidigt, så där har vi [enheterna] nog 

ungefär samma syn men jag tror att på andra avdelningar och andra enheter kan 

det vara lite annorlunda. Jag tror grundtänket är samma men sen hur man 

tillämpar det eller använder redskap kanske är lite olika.” 

 (Enhetschef 1) 

Det som citaten ovan visar på är ett sätt att tillämpa lean där de bitarna som passar den 

aktuella verksamheten används.  

4.4.2 Översättningskompetens 

Respondenterna i studien tillfrågades vem eller vilka som har viktiga roller i 

leanimplementationen och i att se till att lean fungerar i verksamheten. 

“Vi rullar ut det som så att vi begär att cheferna ska ta första steget. Det är därför 

cheferna är så oerhört viktiga. Vi kan inte lägga ansvaret på medarbetarna och vi 

kan inte lägga det på leancoacherna heller, för de är bara ett stöd. Så vi lägger 

ansvaret på cheferna och det är sedan cheferna som tar kontakt med leankontoret 

[…] “ 

 (Divisionsdirektör 1) 

“Det är nog mycket enhetschefen. Vår chef är väldigt pushande för lean […]” 

 (Handläggare 1) 

“På vår enhet har det varit chefen tror jag. Sen kan jag inte svara för de andra 

[enheterna].” 

 (Projektledare 1) 

“[…] jag tror att divisionsdirektörerna och avdelningscheferna med sina 

enhetschefer är nyckelpersoner i att hitta gemensamma strukturer, kanaler och 

att hjälpas åt att dra tillsammans med leankontoret […] Ja vi kan jobba ihjäl oss 

på leankontoret och gå ut i varje fikarum och prata lean men får man inte 

draghjälp i tankesättet varje dag så är det jobbigt. Så där har vi nyckelpersoner.”  

(Leancoach 1) 

Utöver cheferna, och då framförallt enhetscheferna, nämner många respondenter att 

leancoacherna med sin kunskap är viktiga för införandet av lean. Vidare är den kompetens 

som av respondenterna upplevs vara viktig för anpassningen av lean och implementeringen 

framförallt kunskap om själva konceptet. 

“Jag tror att alla chefer på de olika nivåerna behöver utbilda sig mer i lean och 

leant tankesätt, så pass mycket att de kan känna sig trygga […]”  

 (Leancoach 1) 



49 
 

“Jag tror att vi har blivit inkastade i lean. Ser man till hela enheten så finns nog 

inte kompetensen [som behövs].”  

(Handläggare 1, 2018) 

Kunskap om kontexter, både originalkontexten hos Toyota och den egna kontexten, nämns 

knappt av respondenterna. Kunskap om originalkontexten och kontexten ett koncept ska 

implementeras i är enligt teorin viktigt för att uppnå översättningskompetens. Förutom 

kompetens i form av kunskap om konceptet nämns även vilja och förståelse som viktiga 

komponenter i ett lyckat införande. Tidsbristen är också en faktor som diskuteras av många 

respondenter, både att enhetscheferna är upptagna och inte tar sig tid till 

leanimplementationen och att leancocherna har för lite tid att stötta de olika enheterna och 

avdelningarna.  

“Alltså jag tror att kompetensen finns hos leancoacherna till exempel men det 

kanske behövs mer tid med dem. Det är min misstanke.” 

 (Enhetschef 1) 

“Ska man coacha så krävs det tid. […] Det är tydligt sagt att det är enhetscheferna 

som ansvarar. De ansvarar givetvis för utvecklingen av verksamheten, så vi ska 

ju coacha mot enhetscheferna. Cheferna är väldigt upptagna människor. Det är 

svårt att få kontinuitet i coachningen, att träffas och så.”  

(Leancoach 1) 

Tidsbrist, helhetsperspektiv och vilja är inte faktorer som teorin nämner utan fokus ligger 

snarare på kompetens i form av kunskap om originalkontexten, konceptet och kontexten i 

vilken konceptet ska implementeras. 

“Vi behöver även medarbetare med helhetsperspektiv. Det är en jättestor 

utmaning. I och med att verksamheten spretar rätt mycket och man måste hela 

tiden förstå att det vi gör i våran process påverkar en annan process […] Och sen 

så är det klassisk förbättringsvilja. Det kanske är mer en förmåga än en 

kompetens. Öppna sinnen, ja, vad kan vi behöva mer. Ja, vi behöver nog det här 

som jag brukar kalla för beställarkompetens. Det handlar väldigt mycket om 

cheferna.”  

(Divisionsdirektör 1) 

“Jag vill ju svara att ja vi har alla de komponenter som behövs för att lyckas, 

bedömer jag, och de kompetenserna är insikt och tid. Vi har inte fått en orealistiskt 

kort deadline att åstadkomma någonting på. För kostnaden för insikt anser jag är 

tid.”  

(Leansamordnare 1) 

Kompetensen om den egna kontexten och verksamheten finns rimligtvis hos enhetschefen 

och medarbetarna på enheten. Den primära kunskapen om lean finns däremot hos 

leancoacherna som har fått formell universitetsutbildning i konceptet. 
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“Leancoacher ute i verksamheten som fick gå utbildning, och är väl i stort sätt 

klara nu, för att hjälpa verksamheten och att coacha dem in i leana processer och 

lean-tänk.”  

(Divisionsdirektör 1) 

“Så vi pushar inte men vi skulle nog kunna för vi har ju en rätt så stor möjlighet 

till det eftersom mycket av kunskapen om lean ligger hos oss, det är ju vi som fått 

utbildning. Eller ja en del av cheferna har också gått men det är ju bara några 

dagar.”  

(Leancoach 1) 

Beroende på innehållet i universitetskursen i lean har leancoacherna även kunskap om 

Toyota, leans originalkontext, men det är inget som de tar upp under intervjuerna. När vi 

läser om kursen “Lean Produktion” på Chalmers, vilken är en av de två kurserna som 

leancoacherna kan ha gått, står det inget om att information om Toyota ingår i 

kursmaterialet (Chalmers Professional Education, 2016–2017). Däremot ingår Likers “The 

Toyota Way” i kurslitteraturen (Chalmers Professional Education, 2016–2017) och boken 

beskriver Toyotas arbetssätt och originalkontexten som Liker (2004) utformat sina 

principer om lean utifrån. Utbildningen är även problematisk på så vis att vissa av 

leancoacherna har svårt att applicera de produktionsfokuserade principerna i en mer 

administrativ kontext (Leansamordnare 1). Utöver utbildningen i lean får leancoacherna 

även utbildning i teamutveckling och workshopteknik (Leansamordnare 1). 

Även enhetscheferna och avdelningscheferna har fått viss utbildning i lean. Avdelning 1 har 

fördelen att Enhetschef 3 är utbildad i lean och håller workshops för de andra 

enhetscheferna samt avdelningschefen (Enhetschef 3). Respondenterna från Avdelning 2 

nämner inget om den här typen av chefsutbildning. På Avdelning 1 är det meningen att 

enhetscheferna ska föra vidare kunskapen till sina medarbetare (Enhetschef 3). Framöver 

ska det hållas lunchföreläsningar för alla medarbetare på Jordbruksverket för att skapa en 

grundförståelse för lean (Chefscontroller 1). 

“Vi har ju inte fått så mycket utbildning i detta [lean]. Vi har precis fått läsa den 

här boken [“Detta är lean” av Modig och Åhlström (2012)] och det är inte så 

många som har gjort det än heller. Så vi har nog inte fått den kunskapen om vad 

Toyota gjorde eller tänkt i de banorna riktigt.”  

(Handläggare 1) 
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Som kan utläsas av citatet ovan har medarbetarna ännu inte fått någon utbildning i lean 

och beroende på enhetschefens och avdelningschefens engagemang får medarbetarna olika 

mycket utbildning. De olika initiativen till att utbilda medarbetare kan exempelvis ses i 

Enhet 2. Där har Enhetschef 2 gett medarbetarna arbetstid för att läsa boken “Detta är 

lean” av Modig och Åhlström (2012) (Handläggare 1). På Avdelning 1 finns istället 

workshopssatsningen som ska hjälpa enhetscheferna att coacha sina medarbetare 

(Enhetschef 3). De här utbildningsinsatserna sker dock först under våren 2018 och 

Avdelning 1 samt Enhet 2 är bland dem som arbetat med lean längst på Jordbruksverket.  

4.5 Jordbruksverket är en offentlig tjänsteorganisation 

Jordbruksverket är en offentlig tjänsteorganisation och således möter de problem som 

många offentliga organisationer står inför. Ett problem i den teoretiska referensramen är 

att definiera vem kunden är. 

“Det finns ju stora mål, jag kommer inte ihåg dem nu men Jordbruksverket har 

sin vision och sina mål. Men hur man får ner dem på vår nivå [...]. Visst, man vill 

ha ett mål att man har ett beslut till kunden men man kanske behöver jobba mer 

med vad våra beslut är? Vad vill vi uppnå med dem? Vad vill vi nå i grunden?”  

(Handläggare 1) 

“... det är det jag kallar målflöde. Det vill säga att få ner till enskild medarbetare 

[...]. Hur knyter det vi gör an till Jordbruksverkets övergripande mål. Och där 

tycker de att de behöver mer hjälp, den delen ligger vi lite sämre till på kanske. I 

min värld tycker jag att den kanske borde vara ganska lätt för vi gör 

verksamhetsplaner, vi tar fram mål för verksamheten och så vidare.”  

(Chefscontroller 1) 

Målflödet, nedbrytningen av Jordbruksverkets övergripande mål till enhets- och 

individnivå, är något som alla respondenter pratar om och det är en ständigt aktuell 

diskussionspunkt på Jordbruksverket. Diskussionen finns för att målen som finns på 

övergripande nivå, vilka härstammar från regeringsuppdraget, behöver brytas ner och bli 

förståeliga.  

“Där [i målflödet] utgår vi från Jordbruksverkets mål, bryter ner de målen till 

avdelning, enhet, individer och sedan får vi en snabb uppföljning ändå upp till 

ledningen. Då blir man sedd ute i verksamheten. Dels så mäter man prestationer 

på ett annat sätt vilket jag tycker har gjort att det har fått mer uppmärksamhet 

och skapar en tydligare förståelse om “vart det är du ska och vad som är bra för 

kunden”.”  

(Divisionsdirektör 1) 
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Divisionsdirektör 1 menar att målen är viktiga för att skapa en förståelse för vad som är bra 

för kunden. Vem kunden är är nästa problem som vi vill diskutera ur Jordbruksverket 

perspektiv som en offentlig tjänsteorganisation.  

“För mig är kunden både riksdag och regering i allmänhet och andra 

myndigheter, andra länder. Ja att det är ett vitt spektrum av kunder.” 

 (Enhetschef 1) 

“Vår division, avdelning och enhet står för ett gemensamt verksamhetsstöd och då 

är det många gånger interna kunder så att säga, andra verksamheter.”  

(Enhetschef 2) 

“Kunden kan vara många olika. Vi har förstås näringen som är våra kunder, vi 

har gemene medborgare i samhället som är våra kunder och vi kan också säga att 

ibland har vi departementet och kommissionen som kunder så det är lite 

diversifierat men det som är riktigt slutkunden torde framförallt vara näringen, 

för våran del, näringsidkarna då som håller på. Men det kan också va en 

privatperson förstås som är våran kund.” 

 (Enhetschef 3) 

Av de tre citaten kan vi se att enhetscheferna har ganska olika sätt att definiera vem kunden 

är. Beroende på verksamheten som bedrivs kan kunden vara olika aktörer och även en och 

samma enhet kan ha olika typer av kunder. 

4.6 Diversifierad verksamhet 

Jordbruksverket bedriver olika typer av verksamhet som är spridd i organisationen. 

Verksamheternas och processernas spridning i organisationen skapar ett divisions-, 

avdelnings- och enhetsöverskridande beroende i arbetet (Avdelningschef 2). 

“Man ser att om en enhet tillåts optimeras utan att ta hänsyn till andra så ökar 

risken för suboptimering. Och lean handlar om att optimera en process från 

början till slut. Vart du sätter dina systemgränser är helt avgörande, om en 

avdelning får göra som de vill sätter de sannolikt systemgränsen till sin egen 

avdelningsstruktur. Vad har jag budget till? Det är min systemgräns. Sen så 

optimerar jag allt där inom. Då vill jag hävda att man nästan garanterar att 

någon annan kommer lida av den satsningen för allt hänger ihop, lean bygger på 

systemtänk.” 

 (Leansamordnare 1) 
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Implementeringen av lean på de olika enheterna sker i dagsläget på ett mycket fritt sätt och 

den enskilde enhetschefen avgör när och hur konceptet ska införas. Införandet initieras av 

en beställning till verksamhetsstödet leankontoret som sänder ut en leancoach till enheten 

eller avdelningen (Leansamordnare 1). Leancoachens uppgift är att stötta införandet av ett 

leant arbetssätt och rekommendera lämpliga verktyg i de processer som enhetschefen anser 

att enheten behöver hjälp med. Utan det stöd och den kompetens som leankontoret besitter 

och samordningen de bidrar med finns det en stor sannolikhet att den enskilde chefen inte 

arbetar mot avdelningsöverskridande flöden (Leansamordnare 1). 

4.6.1 Tvärgående processer 

De gränsöverskridande flödena kan också kallas tvärgående processer eftersom de inte 

följer den hierarkiska struktur som Jordbruksverket är indelad i. Huruvida de tvärgående 

processerna tas hänsyn till är oklart då leancoacherna främst arbetar med det cheferna 

beställer hjälp till. Nedan illustreras hur de tvärgående processerna skulle kunna se ut 

utifrån de svar respondenterna gett oss. 

 

Figur 7: Möjliga tvärgående processer på Jordbruksverket 
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Hur respondenterna ser på organisationen är något varierande men det finns en förståelse 

för svårigheterna med att uppnå målen med den nuvarande strukturen på Jordbruksverket: 

“Ja, det finns väldigt mycket beroenden här. Mellan divisioner, avdelningar och 

enheter. Och det är ingenting nytt i och med lean utan det är något som är 

ständigt närvarande. Inte omöjligt men utmanande men just det här med 

kundbegrepp är något som vi kämpar med mycket och det är för medarbetarna så 

kommer beställningarna från en medarbetare från djuravdelningen och det blir 

lätt att se dem som kund men medarbetaren på djuravdelningen har ju verkligen 

en kund någonstans ute på en bondgård eller var det nu kan vara och man måste 

höja blicken från oss själva lite.”  

(Avdelningschef 2) 

Den diversifierade verksamheten orsakar svårigheter med att skapa ett kontinuerligt flöde i 

processerna. Det beror på att processerna inte följer den hierarkiska strukturen utan de går 

tvärs över enheter, avdelningar och ibland även över divisioner.  

“Vi har ju till exempel kundregistret på vår enhet och det är ju väldigt 

betydelsefullt för själva utbetalningsdelen och de två verksamheterna har väldigt 

dålig koppling. Trots att det är i samma process egentligen. Att du registrerar 

dina kontouppgifter och att du får dina pengar, det hör ju väldigt mycket ihop för 

kunden men här på Jordbruksverket är det två helt olika enheter, helt olika 

divisioner till och med. Så de är ju så långt ifrån varandra de här två processerna, 

som egentligen borde vara samma process utifrån kundens synvinkel.”  

 (Handläggare 1) 

Bredden av verksamheter som finns i den organisatoriska strukturen är en av de saker som 

lean syftar till att lösa enligt en av enhetscheferna. 

“Jag tror den verkligt stora vinsten ligger när vi tittar på processer som liksom 

går över hela verket och det finns rätt många såna. Och i samband med detta så 

kan man ju också öka samarbetet då, att man får ett ökat samarbete, förbättrat 

samarbete. Får bättre relationer och därmed också ett bättre flöde i de här 

processerna.”  

(Enhetschef 2) 

Det finns även respondenter som anser att organisationens struktur inte är så problematisk 

som den kan framstå vid första anblick. 

“[...] de flesta sakerna handlar ju om en start och ett slut och någonting som ska 

förädlas däremellan. Det kan va en utredning, det kan vara en utbetalning, det 

kan vara ett beslut. Men man måste gå igenom ett antal olika faser där det börjar 

med att någon behöver svar i en utredning och att vi levererar det eller någon 

behöver pengar och vi levererar pengar, i enlighet med någonting. Jag tycker 

därför inte att vi är så diversifierade som vi kanske tror.”  

(Chefscontroller 1)  
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Lean anpassas till den individuella enheten med hjälp av verksamhetsstödet leankontoret. 

De processer som pekas ut av enhetschefen blir sedan formade av medarbetarna med stöd 

av leancoacher så att de möter enhetens behov och följer leana principer i viss mån 

(Leansamordnare 1). Processfokuset sträcker sig dock inte förbi enheternas gränser 

(enheternas systemgränser) om inte ett behov att utveckla processen kommuniceras mellan 

flera enheter med hjälp av en större helhetssyn (Handläggare 1). Det saknas till stor del 

kunskap om hur andra enheter och avdelningar agerar och arbetar med konceptet vilket 

också påverkar arbetet mellan dem. Följande citat är ett av flera som illustrerar bristen på 

kunskap om varandras verksamhet: 

“[...] avdelningen har ju börjat ungefär samtidigt. Så där har vi nog ungefär 

samma syn och så men jag tror att på andra avdelningar och andra enheter så 

kan det vara lite annorlunda.”  

(Enhetschef 1) 

Det finns problem i att skapa kontinuerliga flöden mellan enheter, avdelningar och 

divisioner då det inte är tydligt dem emellan hur flödet ser ut och vad de ömsesidiga 

beroendena är (Avdelningschef 2). Processerna blir därför lidande. 
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5 Analys 

 

Figur 8: Analysmodell 

Analysen kommer att presenteras enligt ovanstående modell. De tre områdena till vänster 

diskuteras för att möjliggöra en analys av översättning av lean till en diversifierad 

tjänsteorganisation. 

5.1 Lean på Jordbruksverket 

5.1.1 Abstraktionsnivå 

Studiens definition av lean är tydlig med att konceptet måste anpassas till den kontext som 

det ska nyttjas i. Konceptet ska appliceras med en hög abstraktionsnivå och det är inte 

verktygen utan de bakomliggande tankarna som utgör lean. Därför är det tankarna som ska 

appliceras och konceptet ska följa Likers (2004) definition av lean. Abstraktionsnivå, när 

det talas om managementkoncept, innebär olika sätt att se på konceptet beroende på om 

nivån är låg eller hög. Är abstraktionsnivån låg appliceras de verktyg och metoder som 

används i andra kontexter i den egna kontexten också, hänsyn tas inte till det högre syftet 

med konceptet (Modig och Åhlström, 2012 s. 174–178). Används en hög abstraktionsnivå 

appliceras konceptet som filosofi eller tankesätt (Modig och Åhlström, 2012 s. 174–178). 

Den kontextuella anpassningen sker lättare om en hög abstraktionsnivå används, är lean ett 
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sätt att tänka är det lättare att utgå från de egna förutsättningarna och använda de verktyg 

som passar den egna kontexten. Om abstraktionsnivån är tillräckligt hög behöver inte 

dekontextualisering utföras utan enbart rekontextualisering. Anledningen till att vi drar 

den slutsatsen är att om konceptet har en hög abstraktionsnivå är det inte bundet i verktyg 

och metoder utan det är en filosofi eller ett tankesätt. Det har förmodligen redan 

abstraherats från en specifik kontext och en lägre abstraktionsnivå för att bli ett fristående 

koncept med hög abstraktionsnivå. Vid en hög abstraktionsnivå måste utgångspunkten 

också vara den egna verksamheten då det inte finns konkreta verktyg att kopiera. Används 

en låg abstraktionsnivå finns risken att verktyg från en annan kontext trycks in i den egna 

kontexten trots att de kanske inte är syftesenliga för det organisationen vill uppnå. 

Det är en relativt stor skillnad i abstraktionsnivå när de olika definitionerna av lean ställs 

mot varandra. Divisionsdirektör 1, Chefscontroller 1 och Leansamordnare 1 har en 

abstraktionsnivå som är hög nog för att överensstämma med den nivå vi anser krävs för att 

en kontextuell översättning ska kunna ske. Dock är abstraktionsnivån varierande i resten av 

organisationen där det finns avdelningschefer och enhetschefer som ser på lean som ett 

antal verktyg. Det finns en kraftigt varierande syn på vad lean är för någonting. 

På grund av den varierande synen är det oklart om alla har förmågan att tänka abstrakt och 

se hur principerna kan användas i en ny kontext. Det är en fråga som Leansamordnare 1 

ställer sig, hen menar att de utbildade leancocherna har varierande förmåga att se de 

produktionsfokuserade principerna i en mer administrativ kontext. Då uppsatsens 

definition av lean har ett delkrav om att konceptet ska översättas till den specifika 

kontexten och enheten är frågan relevant i avgörandet om Jordbruksverket tillämpar lean. 

De enheter som med hjälp av leancoacherna funnit leaninspirerade lösningar på sina behov 

visar på en förmåga att översätta konceptet till den egna kontexten. Då Jordbruksverket 

fortfarande är i ett tidigt stadium av översättningen går det inte att avgöra vad som gäller 

för Jordbruksverket som helhet. Slutsatsen vi drar är att en hög abstraktionsnivå behövs för 

att på ett lyckat sätt översätta lean till Jordbruksverkets olika enheter och kontexter. Hur 

lean ses på i organisationen är dock starkt varierande när det gäller just abstraktionsnivån. 

5.1.2 Likers principer 

Definieras lean utifrån Likers (2004) principer kommer enheterna vara lean i varierande 

grad eftersom det är upp till enhetscheferna att välja hur konceptet ska användas 

(Divisionsdirektör 1; Leansamordnare 1). Jordbruksverket har i viss mån uppfyllt Likers 

(2004) principer. Uppfyllnad av principerna sker i varierande grad beroende på vilken 

enhet det är fråga om. Omfattningen en princip kan appliceras i beror på vilken princip som 

diskuteras, exempelvis styrks princip 1 om långsiktiga beslut endast av ett exempel. Den 

första principen Liker (2004, s. 81–85) beskriver syftar till att alla organisatoriska beslut 
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ska tas med långsiktigt fokus och i empirin går det endast att finna exempel på det när vi 

ser till Jordbruksverkets beslut om ett långsiktigt införande av lean. Huruvida ett 

långsiktigt tänk finns i alla beslut i verksamheten är oklart. I det avseendet är det inte 

säkert att Likers (2004) princip om långsiktighet är uppfylld. Jordbruksverket har dock 

principer som uppfylls väldigt tydligt, som Likers (2004, s. 169–183) nionde princip om att 

utveckla ledare som förstår och för vidare konceptet. Med utbildningssatsningar för 

cheferna och genom leankontorets stöd ges möjlighet att sprida konceptet till 

medarbetarna.  

Frågan kvarstår om organisationen och dess medarbetare faktiskt använder de principer 

och det tankesätt som ledningen och Chefscontroller 1 säger att de gör och om de uppfyller 

principerna. Arbetas det utefter de principer som bland annat färdplanen och 

Divisionsdirektör 1 menar appliceras? Vikten ligger i att Jordbruksverket och studien har 

liknande definitioner av vad lean är och vilka delar som ingår i konceptet, för att vi ska 

kunna utgå från Likers (2004) principer i vår analys. Slutsatsen vi drar är att 

Jordbruksverket delvis uppfyller vår definition av lean och att de försöker applicera lean 

enligt Likers (2004) 14 principer.   

5.2 Översättning av lean 

Lean har tidigare översatts till offentlig verksamhet med framgångsrika resultat (Suarez-

Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2008 s. 160–162). De lyckade införandena tyder på att 

konceptet är tillräckligt explicit, inte allt för komplext eller för förankrat i en viss kontext 

(Røvik, 2007 s. 262–265). Det har även konstaterats att lean i sin grundform inte kan 

appliceras direkt i alla typer av organisationer utan konceptet måste anpassas till den 

specifika kontexten, till exempel i tjänsteorganisationer och offentlig sektor (Radnor och 

Osborne, 2012 s. 275–276; Bowen och Youngdahl, 1998 s. 220–223). Är konceptet svårt att 

abstrahera från en kontext, om det är implicit eller väldigt komplext, blir det svårt att 

definiera vilka faktorer som tillhör konceptet och dekontextualisera det. Är 

dekontextulisering svårt ser vi en risk att kontextualiseringen blir svår att genomföra. Ofta 

beror misslyckade översättningar på felaktig dekontextualisering (Røvik, 2007 s. 320–322). 

Att kontexterna är lika underlättar översättning (Røvik, 2007 s. 300–301) men offentlig 

verksamhet har, som vi diskuterat, flera saker som skiljer den från producerande privat 

verksamhet.  

De aspekter som skiljer sig åt inkluderar bland annat bristfällig definition av vem kunden 

är, organisatorisk rigiditet, otydlighet i vad som är organisationens syfte samt ständigt 

föränderliga mål (Fryer, Antony och Douglas, 2007 s. 507–508). Inte heller 

Jordbruksverket och Toyota kan påstås vara speciellt lika. Antagandet kan göras eftersom 

Toyota är en privat, producerande verksamhet medan Jordbruksverket är en offentlig 
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tjänsteverksamhet. Lean verkar inte heller vara beroende av någon viss teknik och borde 

således ha en hög grad av transformabilitet (Røvik, 2007 s. 262–265). Ingen av Likers 

(2004) principer har någon koppling till teknologi. Managementkonceptet är dessutom 

gammalt, grunden lades redan på 1920-talet (Holweg, 2007 s. 421–423), och därmed har 

teknologin utvecklats men konceptet har bestått. Vidare har olika typer av organisationer 

med mycket olika verksamhet infört konceptet och nya begrepp har utvecklats (Gupta et al. 

2016 s. 1026). Därmed bör transformabiliteten vara hög. 

För att översättning ska kunna ske måste konceptet fokuseras och få uppmärksamhet i 

organisationen (Czarniawska och Joerges, 1996 s. 26–27) och det menar vi att lean får på 

Jordbruksverket. Stora utbildningssatsningar genomförs, det är högaktuellt och diskuteras 

flitigt och arbetas med aktivt. En förankring i den egna kontexten är dock en annan fråga 

och Skålén et al. (2005, s. 738–740) menar att för att lyckas med översättning eller 

kontextualisering krävs individuellt meningsskapande, kollektivt organisatoriskt 

meningsskapande och meningsgivande. Alla respondenter vi intervjuade var positivt 

inställda till att lean ska användas. Dock menade några av respondenterna, bland annat 

Divisionsdirektör 1, att det motstånd som finns är på grund av kontextuella skillnader 

mellan producerande verksamheter som Toyota och myndigheter. 

“Men det motstånd som vi kan se, bygger på idén om att “lean funkar i 

tillverkningsindustrin men inte i myndigheter” och det är en falsk bild för det 

funkar visst här.” 

(Divisionsdirektör 1) 

Ovanstående citat visar på att kontextuella skillnader är ett orosmoment i organisationen. 

Ytterligare förankring verkar således behövas för att alla medarbetare ska känna till 

meningen med lean i den egna kontexten. Även Czarniawska och Joerges (1996) trycker på 

den kollektiva aspekten för att ett koncept ska institutionaliseras. Vi kan identifiera ett 

behov av att alla medarbetare får vara delaktiga och ta del av utbildningsinsatserna. Tid 

med coacherna är en bristfaktor på Jordbruksverket (Enhetschef 1) men för att få med alla 

och kollektivt skapa en institutionalisering krävs förmodligen just tid. Tid är i vilket fall en 

faktor som respondenterna anser vara av vikt för att lean ska fungera i praktiken. Även 

teorin talar om översättning som en förändringsprocess (Langstrand, 2012 s. 9–12) och 

förändring är något som tar tid. Speciellt om förändringen rör kulturförändringar, vilket 

införandet av ett managementkoncept rimligtvis borde göra. 

Lean på Jordbruksverket har som tidigare konstaterats utgått från Likers (2004) principer 

men Divisionsdirektör 1 menar att konceptet inte kopieras rakt av utan att en översättning 

sker för att skapa en egen version av lean. Versionen ska utformas efter Jordbruksverket, 

“the Jordbruksverket way”, och en hög abstraktionsnivå där endast det som passar 

organisationen används är nödvändigt. Leansamordnare 1 och Chefscontroller 1 har ett sätt 
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att se på lean som är filosofiskt, lean är ett sätt att tänka snarare en verktygslåda. Anställda 

längre ner i organisationen menar dock att lean är mer av ett verktyg som kanske inte 

översätts. Handläggare 1 menar till exempel att det primärt är leantavlan som används. Det 

kan dock också vara en typ av översättning men då används inte lean på det sätt som Liker 

(2004) beskriver. Vad vi har funnit av att studera litteraturen finns det inget som säger att 

lean måste översättas på ett medvetet sätt utan en anpassning utefter kontextens 

förutsättningar innebär att översättning sker. Huruvida översättningen blir lyckad är dock 

en annan fråga. För kontextuell matchning är översättningstyp och 

översättningskompetens något som bör reflekteras över. Den nödvändiga 

översättningskompetensen, för en lyckad översättning, blir lättare att skaffa eller bygga upp 

om det finns en explicit diskussion kring den här typen av frågor. 

Av respondenternas svar kan vi utläsa att lean översätts till enheternas förutsättningar 

(Divisionsdirektör 1; Enhetschef 2). Diskussionen kring att lean måste modifieras, eller 

översättas, för att kunna använda konceptet uppmärksammas dock inte. Vi anser, 

diskussionen ovan till trots, att det viktiga är huruvida en översättning faktiskt sker. Den 

person som uttalade sig direkt om anpassning och översättning var Leansamordnare 1 

vilket är rimligt med tanke på att hen är den som är mest utbildad i lean och har arbetat 

som konsult inom lean i många år. Huruvida det är medvetet eller omedvetet står inte helt 

klart men att olika enheter använder olika verktyg och metoder är ett faktum. 

Enhetscheferna styr hur lean ska implementeras, med hjälp av leancoacherna, och på så vis 

blir implementeringen behovsstyrd. Det som kan hjälpa en enhet används och då är 

chansen stor att konceptet också översätts till den enskilda verksamhetens unika 

förutsättningar.  

5.3 Översättningstyp och översättningskompetens 

5.3.1 Jordbruksverket och deras översättningstyp 

Enligt vår tolkning säger teorin att en radikal översättningstyp bör användas vid 

översättning mellan två kontexter som är så pass olika som Jordbruksverket och Toyota är 

(Røvik, 2007 s. 308–318). I empirin framgår det att organisationen använder en blandning 

av en modifierande översättning och en radikal översättning. Genom att enheterna själva 

får välja vilka delar av lean som ska användas, med hjälp och stöttning från 

verksamhetsstödet leankontoret, sker inte en kopiering av Likers (2004) principer. 

Översättning sker för att använda konceptet i en helt ny kontext och vi kan se en 

subtrahering då inte alla Likers (2004) principer används. Däremot finns det flera 

tolkningar inom organisationen av vad lean är och hur det ska appliceras och således sker 

rimligtvis stora avstamp från det som Liker (2004) definierar som lean. 
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Huruvida översättningstypen som används är lämplig beror på en mängd faktorer. Bland 

annat spelar det roll hur lika kontexterna är, liksom konceptets explicitet och invävdhet 

(Røvik, 2007 s. 309–311). Utifrån teorin anser vi att en radikal översättningstyp bör 

användas, en lokalt anpassad variant av lean är lämplig då originalkontexten och de egna 

kontexterna är så olika. Dock är anledningen till att en radikal översättning potentiellt sker 

i dagsläget, en brist på samförstånd kring vad lean är, inte bra. När ett koncept används 

men delar läggs till eller tas bort är det en modifierande översättningstyp som används 

(Røvik, 2007 s. 310–311). Som beskrivs i avsnitt 4.2.3 varierar definitionen och sättet att se 

på lean bland medarbetare och chefer. Beroende på om den enskilde medarbetaren har en 

definition av lean som är lik Likers (2004) eller inte så sker en omvandling av lean 

gentemot det vi definierar som lean i studien. I så fall används en radikal översättning 

(Røvik, 2007 s. 310–311). Följaktligen anser vi att översättningstypen som appliceras av 

Jordbruksverket är ett mellanting mellan en modifierande och radikal typ. Om brist på 

samförstånd är anledningen till att översättningstypen är radikal eller att olika 

översättningstyper används är det inget som ses som positivt av oss, även om vi anser att en 

radikal översättningstyp är lämplig. 

Vilken översättningstyp som används ger implikationer på vilken syn på lean som är 

rådande. En hög abstraktionsnivå bör ge en mer radikal översättningstyp. Anledningen till 

att vi drar den slutsatsen är att om abstraktionsnivån är hög så måste organisationen utgå 

från sin egen verksamhet och utforma verktygen till att passa dess syften (Modig och 

Åhlström, 2012 s. 152–155). En kopierande översättning, och en låg abstraktionsnivå, 

innebär att verktygen och metoderna tas från originalkontexten utan att utgångspunkten är 

ett högre ändamål (Modig och Åhlström, 2012 s. 174–178). En högre abstraktionsnivå 

tvingar i viss mån organisationer att tänka själva och översätta konceptet. Respondenternas 

svar visar på att en radikal eller modifierande översättningstyp råder. 

5.3.2 Översättningskompetens - vilken finns och vad behövs? 

Kunskap om originalkontexten, konceptet i fråga och kontexten konceptet ska översättas 

till bör täckas för att översättningskompetens ska finnas (Røvik, 2007 s. 325–329). En 

explicit diskussion kring översättning, typ och kompetens är inte nödvändigt för att 

översättning ska ske. Däremot underlättar en explicit diskussion om en organisation 

behöver se till att den nödvändiga kompetensen finns. En radikal eller starkt modifierande 

översättningstyp bör kräva en översättningskompetens som är mer omfattande än om en 

kopierande översättningstyp används. Vid kopiering av ett koncept krävs, enligt vår 

uppfattning, främst kunskap om konceptet i fråga eftersom det ska tas rakt av utan någon 

som helst anpassning till rådande kontextuella förutsättningar. Om konceptet ska 

översättas i hög utsträckning bör det göras utefter de individuella förutsättningar som en 

viss kontext har. Mer kunskap, och således kompetens, bör då finnas om bland annat de tre 
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kunskapsområdena vi nämnde ovan. Det bör också finnas kunskap om 

förändringsprocesser och en auktoritet för att kunna stå emot det eventuella motstånd som 

kan uppstå i organisationen i arbetet med förankring (Røvik, 2007 s. 325–337). Abstrakt 

tänkande blir viktigt vilket vi visade under 5.3.1. 

När respondenterna tillfrågas om vilken kompetens som är nödvändig för att lean ska 

fungera i organisationen fokuserar de på kunskap om lean (Enhetschef 1, Handläggare 1, 

Leancoach 1). Det är också lean som de primära utbildningsinsatserna har handlat om. 

Leancoacherna som tillhör leankontoret har blivit utbildade i just leanfilosofin och dess 

beståndsdelar. När chefer och medarbetare ska utbildas, om än på en lägre nivå, är det lean 

som är i centrum. Trots det finns en väldigt varierande bild av vad lean är och hur chefer 

och anställda definierar det. Om bilden är så varierad bland medarbetarna så kan 

kunskapen om konceptet saknas i vissa av översättningarna. Skulle bilden av lean vara 

inkorrekt hos en eller flera medarbetare som deltar i översättning, utifrån den definition 

Jordbruksverket som helhet vill ha, kommer den “rätta” kunskapen om lean att saknas i 

översättningen. Respondenterna uttrycker också att det finns en varierande bild av vad lean 

är och Handläggare 1 visar genom följande citat att en bristande kunskap kan finnas bland 

de anställda: 

“Jag tror att vi har blivit inkastade i lean. Ser man till hela enheten så finns nog 

inte kompetensen [som behövs].”  

 (Handläggare 1) 

Variationen i hur lean ses på och definieras tyder på en bristfällig kunskap om konceptet. 

Leancoacherna bör ha en mer enhetlig bild av vad lean är genom att de har fått relativt 

omfattande utbildning men det är cheferna som ska styra införandet av lean. 

Leancoacherna har också en mycket begränsad kapacitet och tid som kan läggas på 

respektive enhet (Leancoach 1).  

Toyota och originalkontexten är i mångt och mycket bortglömd eller förbisedd. Huruvida 

kurserna leancoacherna går på KTH och Chalmers innehåller någon uttömmande 

information om originalkontexten är oklart. Flera respondenter vittnar om att de kan för 

lite om Toyota och deras förutsättningar för att veta om lean anpassas efter 

Jordbruksverkets förutsättningar. Vilket gör att vi drar slutsatsen att kunskapen om Toyota 

förmodligen är bristfällig. 

Kunskapen om den egna verksamheten kan antas finnas hos enhetscheferna och de 

anställda på respektive enhet. Det är ett antagande vi gör men med tanke på hur länge 

medarbetarna har arbetat i verksamheten, iallafall majoriteten av respondenterna, anser vi 

att det är rimligt. Respondenterna har arbetat i verksamheten mellan <1 år och 27 år och 64 

procent av respondenterna har arbetat i verksamheten i över 10 år (se tabell 1). 36 procent 
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av respondenterna har arbetat i verksamheten i över 20 år (se tabell 1). Det är med tanke på 

de här siffrorna vi finner det rimligt att anta att kunskap om den egna verksamheten finns. 

Finns den inte hos enhetschefen på en viss enhet finns den med stor sannolikhet hos 

medarbetarna på enheten. Verksamhetskunskapen finns och växer naturligt i den egna 

organisationen till skillnad från kunskap om lean och originalkontexten. 

De tre komponenterna i översättningskompetensens respektive vikt 

Att det finns en skicklig översättare är viktigt för att lyckas med översättning (Røvik, 2007 

s. 325–329) även om översättning kan ske omedvetet. Följden av det blir att risken för att 

misslyckas med översättningen ökar om kompetensen inte finns. Trots det håller vi med 

Czarniawskas (2015) om att översättningskompetens, och översättningsprocessen, är 

kollektiv i organisationen. 

Kunskapen om den egna kontexten finns, kunskapen om lean finns men är varierande inom 

organisationen och kunskapen om originalkontexten är bristfällig. Vi vill dock hävda att 

kunskapen om lean är så pass väletablerad även utanför Toyota att kunskap om 

originalkontexten inte blir lika essentiell. Enligt översättningsteorin är kompetensen 

bristfällig (Røvik, 2007 s. 325–329) men i praktiken måste det inte vara fallet. Toyotas 

kontext är väldokumenterad, vida känd och kanske till och med förstådd till stor del av de 

som lär ut eller undervisar i lean och av de som väljer att implementera och översätta 

konceptet till sin egen verksamhet. Om Jordbruksverket, och respondenterna, inte har 

kunskap om Toyota kan en förståelse för leans ursprung och hur det fungerar i sin 

originalkontext ändå finnas. Om de som besitter översättningskompetens eller hjälper till i 

översättningen, vilket kan vara både interna och externa parter, har en förståelse för lean 

som koncept och de har en förmåga att tänka abstrakt kanske förståelsen för ursprunget 

inte behövs. Med interna parter syftas medarbetare i verksamheten och med externa parter 

syftas resurser som tas in utifrån, exempelvis konsulter inom lean. Rekontextualisering blir 

vad översättningskompetensen behöver klara av. Är rekontextualiseringen det som behövs 

för en lyckad översättning krävs endast kunskap om konceptet och kontexten dit konceptet 

ska översättas för att lyckas med översättningen.  

Att bilden av lean och abstraktionsnivån skiljer sig åt är mer problematiskt i praktiken. 

Skilda bilder av lean gör att konceptet kommer att översättas på olika sätt. Om 

kompetensen är kollektiv anser vi det vara av vikt att organisationen har en gemensam bild 

av hur konceptet ska tolkas och användas. Att organisationen drar åt samma håll och att 

alla medarbetare, eller iallafall de som besitter kompetensen, har en gemensam syn av hur 

lean ska användas och vad konceptet ska leda till är viktigt för att kunna uppnå det 

grundläggande syftet med införandet. Hänsyn behöver också tas till de tvärgående 

processerna som finns i organisationen, de processerna diskuteras mer ingående under 
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5.5.2, och vi anser att en bild av lean som är konsekvent i organisationen behövs. En 

genomgående hög abstraktionsnivå är också viktigt för att konceptet ska översättas till 

respektive enhets kontext och för att en lämplig översättningstyp ska användas. En hög 

abstraktionsnivå tvingar i viss mån organisationen eller kontexten i fråga att anpassa 

konceptet utefter sina egna förutsättningar. Översättningskompetensen blir lidande på 

grund av den varierande bilden av lean men inte i den utsträckning som den skulle blivit 

om lean inte varit ett så väletablerat managementkoncept. 

Den splittrade kompetensen  

Kunskapen om den egna verksamheten och kontexten finns hos enheten och enhetschefen. 

Kunskapen om lean och om originalkontexten hos Toyota, om den finns, finns istället hos 

leancoacherna även om den ska vidgas till fler medarbetare framöver. Kunskapen som 

enligt Røvik (2007) behövs är således splittrad mellan olika individer i organisationen. Vi 

anser att översättning och översättningskompetens kan vara kollektiv (Czarniawska och 

Joerges, 1996; Czarniawska 2015) men kan splittringen utgöra ett problem i 

Jordbruksverkets fall?  

Leancoacherna ska utgöra ett verksamhetsstöd, cheferna styr implementeringen och båda 

kategorierna har ont om tid. Som Leancoach 1 påpekade är det svårt att få till kontinuitet i 

coachningen och ha tid att träffas. Om enhetscheferna ska styra med sporadiskt stöd från 

coacherna finns risk att kompetensen blir bristfällig. Om tiden att träffas och utbyta 

kunskap inte finns vore det kanske att föredra att samma personer besatt 

översättningskompetensens alla beståndsdelar. Leankontoret är ett bra försök till att skapa 

ett helhetsperspektiv och få till en enhetlighet i hur enheterna ser på lean samt skapa en 

bild av och förståelse för de stora processerna. Att tiden för interaktion mellan chefer och 

coacher är knapp och det faktum att leancoacherna inte har en djupare förståelse för 

enheternas kontexter gör dock att den enhetliga kompetensen kan gå förlorad. Det är också 

enhetscheferna som styr översättningen på respektive enhet och avsaknaden av 

beslutsauktoriet hos leancoacherna gör att de stora tvärgående processerna kan 

försummas. Mer om den möjliga problematiken rörande det diskuteras under rubrik 5.5. 
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5.4 Organisationstypens påverkan 

5.4.1 Offentliga och privata organisationer 

Offentliga organisationer har förutsättningar som privata organisationer inte har, trots att 

de har blivit mer lika privat sektor i form av effektivitetsfokus (Fryer, Anthony och Douglas, 

2007 s. 499–500). Till exempel har offentliga organisationer ofta differentierade och ibland 

motstridiga mål och det kan vara svårt för offentliga organisationer att definiera vem 

kunden är (Fryer, Anthony och Douglas, 2007 s. 499–500). Båda de här faktorerna 

påverkar hur arbetet med lean utformas (Fryer, Antony och Douglas, 2007 s. 507–508). 

Kunden ska vara i centrum i lean, processerna definieras utifrån kunden och ett dragande 

flöde ska råda (Liker, 2004 s. 89–109). När lean utformas ska det vara ett sätt att uppnå 

organisationens mål och lean får aldrig bli ett mål i sig (Benders och Slomp, 2009, s. 5241). 

Tas inte hänsyn till dessa faktorer i utformandet finns en risk att komplikationer och 

missförstånd skapas och konceptet blir bristande (Suarez-Barraza, Smith och Dahlgaard-

Park, 2008 s. 149–163). Värdet ska definieras av kunden och verksamheten ska styras av 

det, målen för organisationen bör också definieras av hur kundvärde skapas. För att lyckas 

använda konceptet är det även nödvändigt att det underhålls och blir en del av det 

vardagliga arbetet (Radnor och Boaden, 2008 s. 5–6). Hur en offentlig organisation arbetar 

med lean under de här förutsättningarna bör vara annorlunda från hur en privat 

organisation arbetar med lean. Respondenterna i studien talar om de här utmaningarna 

och identifierar dem som viktiga, speciellt hur mål bryts ned (Divisionsdirektör 1; 

Chefscontroller 1; Handläggare 1). Även diskussionen om vem kunden är har pågått en 

längre tid, även innan beslutet om att införa lean togs (Enhetschef 1; Enhetschef 2; 

Enhetschef 3). Hur lean används i tjänstesektorn har fått ett helt eget område kallat lean 

services (Bowen och Youngdahl, 1998) då producerande verksamhet och tjänsteverksamhet 

skiljer sig så mycket åt. Det här visar att hur lean används skiljer sig mellan olika typer av 

organisationer. Resultatet av den översättning som sker bör se olika ut beroende på 

organisationstyp. 

Själva översättningen är dock en annan sak. Hur översättningen ser ut beror på 

originalkontexten, managementkonceptet och kontexten konceptet ska översättas till. 

Komponenter som spelar roll för om implementationen blir lyckad är 

översättningskompetens och översättningstyp. Att Jordbruksverket är en offentlig 

organisation bör inte påverka någon av de här sakerna. Lean och originalkontexten är 

externa faktorer till hela översättningsprocessen även om processen är beroende av dem. Vi 

studerar översättning till enheterna på Jordbruksverket och de bedriver väldigt olika 

verksamhet, vilket gör organisationen diversifierad (Biggadike, 1979 s. 104–105). Även om 

Jordbruksverket är en offentlig organisation behöver inte det innebära att översättningen 
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till de enskilda enheterna är annorlunda från hur den skulle varit om enheterna tillhört ett 

privat företag. Översättningskompetens och översättningstyp påverkas inte av faktumet att 

Jordbruksverket är en offentlig tjänsteorganisation. Kunskap om den egna kontexten, 

originalkontexten och konceptet är inte beroende av organisationstypen. 

Översättningstypen är beroende av hur lika eller olika originalkontexten och den nya 

kontexten är, vilket också påverkar huruvida översättningen lyckas (Røvik, 2016 s. 300–

301). Att Jordbruksverket är offentligt bör innebära att kontexten är mer olik Toyotas 

verksamhet än många privata organisationer. Det behöver dock inte vara fallet, en privat 

enhet skulle kunna vara mer olik kontexten på Toyota än en enhet inom en offentlig 

verksamhet.  

5.4.2 Tjänsteorganisationer och producerade organisationer 

Att Jordbruksverket är en tjänsteorganisation skulle kunna påverka översättningen. Lean 

services är som vi nämnt ett eget område inom lean (Bowen och Youngdahl, 1998). Att lean 

används annorlunda i tjänsteorganisationer är inget nytt och det behöver inte betyda något 

för översättningen, även om processerna är mer abstrakta för tjänster än vad de är för 

producerande verksamhet. Vi vill dock hävda att översättningskompetensen påverkas 

eftersom en tjänsteorganisations främsta resurser är medarbetarna. I en producerande 

verksamhet skulle det hårddraget kunna vara så att kunskapen om konceptet och 

verksamheten endast finns hos en person. Personen i fråga kan ändra om i den fysiska 

processen för att göra den lean. Det här är som sagt hårddraget men det skulle principiellt 

kunna fungera enligt Likers (2004) principer. I en tjänsteverksamhet å andra sidan måste 

medarbetarna applicera leana principer för att en process ska kunna bli lean. Det ställer 

högre krav på översättningskompetensen och den måste vara kollektiv. 

Att två producerande verksamheter är mer lika än en producerande verksamhet och en 

tjänsteverksamhet är logiskt. Speciellt med tanke på att lean services har utvecklats för att 

lean behöver användas på ett annat sätt än i producerande organisationer. Översättning av 

lean till en tjänsteorganisation bör innebära att en mer radikal översättningstyp används. 

Speciellt om konceptet översätts direkt från originalkontexten och inte från en redan 

dekontextualiserad form med hög abstraktionsnivå. Konceptet förändras då både i 

dekontextualiseringen och rekontextualiseringen och tolkningar samt modifieringar sker i 

än fler steg. Skillnaden från konceptet i originalkontexten bör bli större när det översätts till 

en tjänstekontext än om det översätts till en producerande kontext. Att en organisation är 

av tjänstetyp snarare än producerande typ har enligt vår tolkning påverkan på både 

översättningstyp och översättningskompetens.  
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5.4.3 Slutsats om organisationstyper och generaliserbarhet 

Att Jordbruksverket är en offentlig tjänsteorganisation påverkar hur lean används i 

organisationen. Att Jordbruksverket är en tjänsteorganisation påverkar översättningen. Det 

gör dock inte faktumet att det är en offentlig organisation. Generaliserbarheten blir större 

än till enbart offentliga tjänsteorganisationer. Vi vill hävda att resultaten går att 

generalisera till diversifierade tjänsteorganisationer med tvärgående processer. En 

diskussion om generaliserbarhet återfinns också i metodkapitlet, se 2.5.  

5.5 Diversifierad verksamhet 

5.5.1 Lean och Jordbruksverkets olika verksamheter 

Att det är enhetscheferna som styr översättningen av lean, både i omfattning, utformning 

och tid, gör att lean medvetet eller omedvetet anpassas till de olika enheternas 

förutsättningar. Det är rimligt att anta att enhetschefen har kunskap om sin egen enhet, 

kontexten lean ska översättas till. Att översättning överhuvudtaget sker behöver således 

inte vara ett problem, anpassningen av lean till de olika enheterna visar att organisationen 

inte har några större svårigheter att nyttja konceptet i verksamheterna. När ett behov 

uppstår skapas lösningar med lean i åtanke. För att påminna om att översättning sker 

upprepar vi följande citat från empirin: 

“Den här filosofin är så pass öppen att man kan plocka godbitarna som passar till 

ens verksamhet. Och även till det egna ledarskapet och egna sättet att styra och 

leda […] Alltså det är väl så vi försökte införa lean, att vi inte pressar in alla 

avdelningar i en ram.”  

(Enhetschef 2)  

Dock saknas uppföljning av införandet (Divisionsdirektör 1; Chefscontroller 1) vilket är 

viktigt när organisationen ska försöka ta införandet vidare. Det är oklart om det finns 

kunskap om originalkontexten till lean men det är enligt vår analys inte heller nödvändigt. 

Kunskapen om kontexten lean ska översättas till är dock viktig, främst för att lean behöver 

översättas till de kontextuella förutsättningarna (Liker, 2004; Langstrand, 2012). Kunskap 

om den nya kontexten ses inte alltid som nödvändig för översättningen av Jordbruksverket 

och i vissa fall anses den till och med hindrande för de som ska översätta lean till den nya 

kontexten (Leancoach 1).  
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Kompetensen är splittrad mellan olika personer och vi har diskuterat problematiken i och 

med tidsbristen och svårigheterna att träffas. Att kompetensen är kollektiv behöver inte 

vara något problem, det är något som både Czarniawska och Joerges (1996) samt 

Langstrand (2012) menar är vanligt. Tidsbristen på Jordbruksverkets kan dock göra det 

problematiskt. Om enhetscheferna och leancoacherna inte har tid att träffas och 

sammanföra översättningskompetensen kommer splittringen innebära avsaknad av delar 

av kompetensen på olika ställen i organisationen. Antingen helhetsfokuset, som finns hos 

leancoacherna, eller översättningen till enheternas unika kontextuella förutsättningar, som 

enheterna har kunskap om, kan gå förlorat om den kollektiva kompetensen förloras på 

grund av oförmågan att sammanföra den. Att den kollektiva kompetensen går förlorad kan 

vara extra problematiskt om det finns personer som anser att kontextkunskap inte är 

nödvändigt eller att det till och med kan vara hindrande för införandet.  

Huruvida översättningen sker på ett lämpligt sätt beror på en mängd olika faktorer och i 

den bedömningen behöver utgångspunkten vara vad målet är och vad som ska 

åstadkommas. Att bedöma om Jordbruksverket översätter lean på ett lämpligt vis till 

respektive enhet är utanför omfattningen för den här uppsatsen. Däremot finns varierande 

förståelse för vad lean är och skillnader i hur lean definieras. Leankontoret ska skapa en 

enhetlighet och hjälpa till med förståelse av lean men det är inte de som tar besluten och 

deras kapacitet är i dagsläget också begränsad till 20 procent av 16 medarbetares arbetstid. 

Leankontoret är en god tanke, och lämpligt med tanke på de olika enheternas individuella 

kontexter. Att en och samma översättare skulle ha kunskap om alla Jordbruksverkets 

verksamheter kan anses orimligt. Vi anser att Jordbruksverket gör rätt i att ta vara på den 

kollektiva tanken i översättningen med tanke på den diversifierade verksamheten. 

Resursbristen verkar dock göra att det inte fungerar som tänkt. Kunskapen blir för 

splittrad. 

Den minimala styrning som används vid införandet av lean är framgångsrik i att det inte 

finns något stort motstånd mot konceptet. Däremot kan organisationen som helhet drabbas 

när olika definitioner av konceptet sprider sig och det inte finns en sammanhängande bild i 

hela organisationen. Processer kan bli lidande.  

5.5.2 Vad händer med de tvärgående processerna? 

Jordbruksverket har enligt flera av respondenterna en mängd tvärgående processer. 

Uttrycket i sig är inget respondenterna använder men det som syftas är processer som går 

över enheter, avdelningar och ibland till och med divisioner (Handläggare 1). Införandet av 

lean fokuserar däremot på enheterna. Systemgränserna sätts ofta till den egna enheten 

(Leansamordnare 1), vilket inte är märkligt med tanke på att det är enhetscheferna som ska 

ansvara för och styra implementeringen. Om alla enheter “får göra som de vill” och 
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förståelsen för lean varierar kraftigt kommer sättet att översätta konceptet också variera 

kraftigt. Leankontoret är ett stöd och ska säkerställa att lean används på ett korrekt sätt 

enligt de ramar som ledningen har satt upp men det finns i dagsläget inget krav på att 

enheterna ska använda leankontoret i sin översättning. Dessutom är det enhetscheferna 

som lägger beställningar hos leankontoret för att få hjälp med specifika saker 

(Leansamordnare 1).  

 

Figur 9: Tvärgående processer 

Figur 9 illustrerar hur de tvärgående processerna skulle kunna se ut. De går inte enbart 

mellan enheter utan också tvärs över avdelningar och divisioner. Frågan blir vem som 

ansvarar för de tvärgående processerna. Blir det kanske än svårare att se helheten i 

processerna när översättningskompetensen är splittrad? Leancoachernas tidsbrist, brist på 

auktoritet i införandet och att de inte kan se hur olika verksamheter hänger ihop kan hindra 

att helheten och processerna uppmärksammas. Förloras konceptet på grund av det 

enhetsfokuserade översättningsarbete som sker på Jordbruksverket? Förloras kundfokuset 

som är en grundbult i Likers (2004) definition på lean?  

För de tvärgående processerna krävs en förståelse för alla inblandade enheter. När 

processerna flödar mellan olika verksamheter blir frågan om enheterna jobbar tillräckligt 

lika med sina processer och om det finns någon som har kunskap om båda 

verksamheternas kontexter. En av Likers (2004, s. 87–103) principer talar om att ett tight 

flöde ska skapas för att exponera slöseri så att de kan elimineras. Hur är det möjligt om en 

och samma process är utspridd i verksamheten som den kan vara på Jordbruksverket? 

Lawrence och Lorsch (1967, s. 46–47) menar att självständighet för olika verksamheter 

kommer till kostnaden av integration och kommunikationssvårigheter. Författarnas 

ståndpunkt går hand i hand med vår analys att de tvärgående processerna blir lidande om 

varje enhet tillåts införa lean på det sätt de önskar. För att skapa ett flöde över olika 

enheter, avdelningar och divisioner måste det finnas en förståelse för varandras verksamhet 
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och inbördes beroenden. Annars kommer systemgränserna sättas till den egna enheten och 

de stora tvärgående processerna suboptimeras (Leansamordnare 1). 

För att kunna skapa kontinuerliga flöden och jobba på ett likartat sätt där kunden är i 

centrum och helheten fokuseras behövs kanske en radikal omstrukturering. Det är en 

radikal tanke, vilket Handläggare 1 talar om och poängterar, men flödesenhetens 

förädlande och fokus på det som skapar värde skulle underlättas av en mer logisk 

strukturering av arbetet. En sådan strukturering skulle potentiellt innebära att processerna 

samlas under en och samma enhet, alternativt att verksamheterna placeras i direkt 

anslutning till varandra. Om de nödvändiga resurserna finns i nära anslutning till varandra 

blir det lättare att skapa effektiva flöden. Det här är ett sätt att utforma processer som 

liknar hur producerande organisationer strukturerar sina processer vid appliceringen av 

lean (Liker, 2004). Även om en omstrukturering skulle vara det mest konkreta och 

omfattande sättet att fokusera de tvärgående processerna tror vi att mindre radikala 

metoder också skulle kunna hjälpa till i att skapa mer effektiva flöden. Att budgetarna sätts 

på ett annat sätt, så att varje enhetschef inte enbart fokuserar på sin egen verksamhet, är ett 

alternativ. Att explicit fokusera de tvärgående processerna genom mer styrning i införandet 

av lean är också en mindre radikal metod. Vidare är ett helhetsfokus och en ansvarig 

processägare aspekter som vore bra för att optimera de tvärgående processerna. Att alla 

medarbetare känner till beroenden och hur deras arbete bidrar till de värdeskapande 

tvärgående processerna blir också essentiellt för att se över systemgränserna. 

5.5.3 Styrning i översättningen av lean 

Att organisationen är diversifierad behöver inte nödvändigtvis vara ett problem för att 

översättning till de olika verksamheterna ska kunna ske. Däremot kan, som diskussionen 

ovan visar, de tvärgående processerna bli lidande när det inte finns någon som är ansvarig 

för dem eller för helheten. 

Frågan vi ställer oss är om det skulle vara lämpligt för Jordbruksverket att ha mer styrning i 

införandet av lean. För att översättning till respektive enhet ska kunna ske på ett bra sätt 

tycker vi att Jordbruksverket har en lämplig metod med mycket frihet, det blir dock på 

bekostnad av integration (Lawrence och Lorsch, 1967 s. 46–47). En högre grad av reglering 

leder till en lägre transformabilitet och översättningen blir därmed svårare (Røvik, 2007 s. 

262–265). Att verksamheten är tung på tvärgående processer (Avdelningschef 2; 

Handläggare 1) gör att frågan om mer styrning blir aktuell. Vi anser att leankontoret 

behöver mer mandat i översättningen och att de bör vara tvingande om till exempel en 

process är beroende av att en enhet till använder lean men chefen för den enheten är 

motsträvig. De kan också behöva större mandat att bestämma hur lean ska användas för att 

processer ska fungera som helhet och flöda. Om Jordbruksverket ska kunna säga att lean 
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används och att processerna prioriteras måste de stora tvärgående processerna få mer 

fokus. De personer som ska ha helhetsfokus och har kunskap om lean behöver resurser, 

främst i form av tid, för att kontrollera att de tvärgående processerna inte försummas och 

de behöver mandat att se till att suboptimering inte sker. Leankontoret skulle, om de hade 

mer mandat och tid, kunna agera som processägare. 

5.5.4 Diversifieringens implikationer 

Leankontoret är en god tanke. Det är samlingspunkten och ett bollplank för de utvalda 

leancoacherna som finns ute på enheterna och ser till att den nödvändiga kunskapen om 

lean finns vid översättningen. Enheterna och enhetscheferna står i sin tur för kunskapen 

om den egna kontexten. Uppdelningen möjliggör en behovsstyrd och verksamhetsspecifik 

översättning efter enheternas kontextuella förutsättningar. Dock kan vi se att den 

diversifierade verksamheten och den specifika översättningen inte tillåter enhetlighet i 

införandet och de tvärgående processerna kan därför bli lidande. Den heltäckande 

effektivitetsökning och förbättring som eftersträvas kan inte uppnås om endast den 

enskilda enheten förbättras utan hänsyn till övriga enheter. Verksamheten som helhet 

suboptimeras om systemgränserna sätts för smalt (Leansamordnare 1). Självständighet för 

enheterna och en passande översättning kommer till kostnad av integration och 

kommunikation (Lawrence och Lorsch, 1967 s. 46–47). 

Att översättningen på Jordbruksverket har varit fri i den mening att enheterna själva styr 

översättningen har möjliggjort ett införande med få konflikter och relativt lite motstånd. 

Principerna, verktygen och metoderna anpassas efter de egna förutsättningarna och det 

egna sättet att arbeta. Verksamheterna tvingas inte in i någon mall (Enhetschef 2). Den låga 

nivån av styrning i införandet har dock gjort att respektive enhet i teorin kan skjuta på 

införandet av lean och välja fritt hur översättningen genomförs och således kan ingen 

samstämmighet i översättningen garanteras. Var enhetschef kan optimera sin verksamhet 

utan hänsyn till tvärgående processer och det värde de skapar. 
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6. Slutsats 

 

Figur 10: Analysmodell - slutsatser 

6.1 Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka förståelsen för översättning vid implementeringen av lean i en 

tjänsteorganisation med diversifierad verksamhet. Utgångspunkten var att undersöka 

översättningstyp och översättningkompetens för att öka förståelsen för översättning i en 

diversifierad tjänsteorganisation. Slutsatsen som vi kan dra av studien är att diversifiering 

inte behöver påverka översättningen eller översättningstyp och översättningskompetens om 

respektive kontext i organisationen får behovsstyra översättningen. Däremot kan 

förekomsten av tvärgående processer vara problematisk om varje enhet eller kontext själv 

får bestämma hur lean ska översättas. Det behöver finnas ett gemensamt sätt att arbeta för 

att processer ska kunna optimeras och flödesenheten fokuseras. Det behövs ett 

helhetsfokus och någon eller några som ansvarar för de tvärgående processerna (eventuellt 

processägare) för att kunden ska vara i fokus. Om strukturen är suboptimerad för syftet att 

fokusera på processer, vilket lean ska göra, kan något drastiskt som att förändra 

organisationsstrukturen behöva göras. Alternativt skulle budgetstrukturen kunna ändras. 

Lean översätts, antingen medvetet eller omedvetet, till Jordbruksverkets olika 

verksamheter. Översättningstypen är radikal eller modifierande, vilket också är lämpligt, 

beroende på vilken enhets verksamhet som analyseras. Lean bör översättas i hög grad då 

originalkontexten och kontexterna på Jordbruksverket är väldigt olika. Översättningstyp 

och hur lean översätts har inte uppmärksammats i någon större utsträckning av 

Jordbruksverket. Vår slutsats är att ju mer radikal en översättningstyp är desto mer 

översättningskompetens krävs. Översättning behöver inte uppmärksammas för att den ska 

ske men för att den ska optimeras anser vi att en explicit diskussion är lämplig. 
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Översättningskompetensen som upplevs vara viktig är primärt kunskap om lean. Kunskap 

om originalkontexten och kunskap om den egna verksamheten nämns i princip inte. 

Kunskap om den egna verksamheten finns dock hos medarbetarna och cheferna på 

enheterna. Eftersom det är enhetscheferna som styr införandet av lean översätts konceptet 

till verksamheten. Översättningskompetensen i form av kunskap om den egna 

verksamheten varierar mellan olika enheter och avdelningar. Kompetens i form av kunskap 

om det som ska översättas finns primärt hos leancoacherna och är således oberoende av 

vilken verksamhet lean ska översättas till. Kunskap om lean finns även i viss utsträckning 

hos cheferna och på så sätt blir den anpassad och vilken kompetens som faktiskt appliceras 

beror på verksamhetens efterfrågan och behov. 

Huruvida kunskap om originalkontexten finns hos Jordbruksverket står inte helt klart. 

Utifrån studiens definition av översättningskompetens är den således bristfällig eftersom 

alla komponenter inte finns på plats. Analysen säger dock att det inte behöver påverka 

översättningen om kunskapen om Toyota är begränsad eftersom det är ett mycket 

väletablerat och väldokumenterat koncept. Att kompetensen är spridd mellan flera olika 

individer kan tyda på att översättningskompetensen är kollektiv. Det kan också innebära 

problem på grund av den rådande tidsbristen som både chefer och coacher har. Hur ska det 

finnas tid att utbyta och kombinera kunskap? 

Översättningskompetensen är bristfällig i kunskapen om originalkontexten och även 

kunskapen om lean är splittrad. Översättningstyper och hur lean översätts bör reflekteras 

över eftersom det påverkar kraven på översättningskompetensen. Lean översätts dock till 

de olika enheternas verksamheter genom att enhetscheferna styr och att leankontoret är ett 

stöd som ska låta behoven styra i hur lean appliceras. Det verkliga problemet ligger, enligt 

vår uppfattning, i att tvärgående processer är värdeskapande för kunden och de 

processerna kan komma att försummas. Med tanke på att cheferna själva får bestämma när 

och hur lean ska införas och ingen har ansvar för processerna blir det mycket svårt att 

skapa enhetlighet mellan enheterna och därmed flöde i processerna. Jordbruksverkets 

struktur blir problemet som står i vägen för en lean verksamhet. Det i kombination med att 

uppföljning av hur arbetet med lean går i stor utsträckning saknas utgör organisationens 

stora utmaningar.  

6.2 Slutsats 

Diversifiering behöver inte nödvändigtvis innebära någon problematik om översättningstyp 

och översättningskompetens är behovsstyrt. Däremot behöver hänsyn tas till tvärgående 

processer, vilka behöver ett helhetsfokus och en samstämmighet i hur lean används för att 

fungera kunddrivet och optimalt. 
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6.3 Studiens bidrag 

Studien har bidragit till att öka förståelsen för översättningen av lean till en diversifierad 

tjänsteorganisations olika kontexter. Slutsatsen visar att en diversifierad verksamhet inte 

nödvändigtvis skapar problem i översättningen av lean. Istället har organisationens 

struktur identifierats som en påverkande faktor för översättningens framgång. Studien har 

därför bidragit med insikt om möjlig problematik inom översättning och diversifierade 

tjänsteorganisationer. I figur 11 kopplar vi studiens resultat till de stora namnen vi använt 

oss av inom översättningsteorin. Främst är bidraget kunskap om diversifiering, dess 

relation till översättning och resultaten kring tvärgående processer samt vad som behövs 

för att de ska kunna fungera på ett kunddrivet och optimalt sätt. Vad som inte står med i 

figuren, men ändå kompletterar existerande forskning, är slutsatsen att alla delarna i 

Røviks definition av översättningskompetens inte nödvändigtvis behövs om konceptet som 

ska översättas är väletablerat. 

 

Figur 11: Studiens bidrag 

Rekommendationen vi lämnar till diversifierade tjänsteorganisationer är att se över att det 

finns en struktur eller ett stöd i översättningen som ser till att de tvärgående processerna 

fokuseras. Att ha processägare är lämpligt och att kunskap om beroenden finns hos 

medarbetarna är nödvändigt. Översättning till diversifierade tjänsteorganisationer behöver 

inte innebära problem om typen och kompetensen anpassas efter de kontextuella 

förutsättningarna. Vilket inte borde vara problematiskt om en hög abstraktionsnivå av 

konceptet är rådande. Sker individuell översättning till respektive kontext finns dock risk 

att de tvärgående processerna försummas om inte ansvaret för helheten explicit fokuseras. 
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6.4 Framtida forskning 

Det finns flera aspekter av vår studie som är intressanta men som inte ryms inom ramen för 

examensarbetet. I följande avsnitt diskuteras några av de områden som vi identifierat vara 

intressanta för vidare forskning. 

Det finns varierande uppfattningar av vad lean är på Jordbruksverket. Det skulle vara 

relevant att undersöka hur de olika uppfattningarna, framförallt hos enhetscheferna, 

påverkar översättningen av lean. Att vi har identifierat att tvärgående processer kan vara 

problematiska och viktiga för kundfokuset gör att de varierande uppfattningarna är en 

intressant aspekt att studera vidare. Systematiska studier av fler enheter för att undersöka 

hur översättningen påverkar och hjälper de tvärgående processerna skulle också vara högst 

relevant. Ett realistiskt perspektiv skulle bidra till att visa vad som behövs för att skapa 

processer som effektivt flödar tvärfunktionellt i diversifierade organisationer. Forskningen 

skulle med fördel kunna vara longitudinell, på så vis skulle även leankontorets påverkan 

och utveckling kunna undersökas.  

Vi finner att verksamhetsstödets möjlighet att påverka, deras förmåga att se till att 

tvärgående processer inte försummas och huruvida deras tid är tillräcklig är intressanta 

aspekter att undersöka. Genom vidare forskning skulle en modell för ett “leankontor” 

kunna utvecklas för att nå en lämplig översättningstyp och tillräcklig 

översättningskompetens i en diversifierad tjänsteorganisation som ändå inte försummar de 

tvärgående processerna. En studie av de enskilda enheterna samt den behovsstyrda 

översättningen som utförs kan identifiera om översättningstyperna och -kompetensen som 

används är lämplig både för enheten i sig men också för att skapa leana tvärgående flöden. 

Lämpligen skulle en flerfallsstudie utifrån ett realistiskt perspektiv studera kompabiliteten 

mellan enskilda enheter och sannolikheten för ett framgångsrikt tvärgående flöde.   

Vi har enbart beskrivit några av de områden som skulle vara intressanta för vidare studier 

inom översättning och främst inom översättning i diversifierade tjänsteorganisationer. 

Även om vi ser ett tydligt bidrag i vår studie behövs mycket mer forskning för att fullt förstå 

implikationerna diversifiering har för översättningen av managementkoncept så som lean. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Utskickad intervjuinformation 

INFORMATION OM STUDIEN 

Utskick: Detta utskick innehåller de huvudfrågor vi kommer att fokusera på under 

intervjun. Däremot finns inte följdfrågor med och intervjuerna kommer att ha en struktur 

som tillåter att vi avviker från huvudfrågorna. I guiden finns alltså grunden till vad 

intervjun kommer att handla om men den är på intet sätt uttömmande. 

Syftet med studien: Syftet med studien är att öka förståelsen för översättning vid 

implementeringen av lean i en offentlig tjänsteorganisation med diversifierad 

verksamhet. Med denna studie vill vi analysera implementationen av lean på 

Jordbruksverket och hur lean anpassas till de olika enheterna och avdelningarna. 

Organisering av intervjun: Intervjun kommer att innehålla två kategorier av frågor: 

introducerande bakgrundsfrågor samt frågor om lean på Jordbruksverket. 

Beräknad tidsåtgång: 1–2 timmar 

Övrig information: Studien är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun. Om du önskar kan du välja att vara anonym även om vi uppskattar om vi får 

använda din position samt enhet för att säkerställa en hög kvalitet på vår analys. Vi 

kommer vid intervjuns start att fråga om det är okej att vi spelar in samtalet och du 

kommer efteråt att få möjlighet att läsa transkriberingen för att se om vi uppfattat det du 

sagt korrekt. Studien i sin helhet kommer finnas att tillgå från och med slutet på juni. 
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8.2 Bilaga 2: Utskickad intervjuguide  

INTRODUKTION 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Division, ev. avdelning och ev. enhet 

Antal underordnade medarbetare  

Anställningsår i verksamheten 

Krav på anonymitet (ja/nej) 

Får vi använda Jordbruksverket i uppsatsen eller ska vi beteckna er “Statligt verk X”? 

LEAN PÅ JORDBRUKSVERKET 

Att börja använda lean 

1. Förklara Jordbruksverkets struktur och bakgrunden till varför ser det ut som det 

gör med avdelningar, enheter mm? Endast Divisionsdirektör 1. 

2. Varför valde Jordbruksverket att implementera lean? Vad är syftet med lean? 

3. Hur såg den första kontakten med lean ut? Vem kom med informationen?  

4. Hur länge har ni arbetat med lean? 

5. Hur ser ni på lean - vad är lean för er?  

6. Hur ser implementationsprocessen ut? 

Lean i dagsläget 

7. Hur arbetar ni med lean? 

8. Hur anpassas lean till verksamheten?  

9. Vem/vilka är det som faciliterar lean-anpassningen? 

10.  Vem är kunden för er? Vem är det primärt ni ska skapa värde för? 

11. Hur arbetar ni på Jordbruksverket med mål? Mål i leanimplementationen?  

12. Har arbetet med lean förändrats under tiden ni har arbetat med det? 

Lean framöver 

13. Hur vill ni gå vidare med ert arbete med lean?  

14. Ser du några utmaningar framöver? 
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8.3 Bilaga 3: Komplett intervjuguide med potentiella följdfrågor 

INTRODUKTION 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Division, ev. avdelning och ev. enhet 

Antal underordnade medarbetare  

Anställningsår i verksamheten 

Krav på anonymitet (ja/nej) 

LEAN PÅ JORDBRUKSVERKET 

Att börja använda lean 

1. Förklara Jordbruksverkets struktur. Vad är bakgrunden till att det ser ut som det 

gör med avdelningar, enheter mm? 

a. Hur arbetar ni med specialisering och standardiseringsgrad?  

b. Hur skiljer sig enheterna/avdelningarna på Jordbruksverket åt? Uppgifter, 

standardisering mm  

c. Vad är det ni gör på din enhet/avdelning? Vilken typ av arbete utför ni? 

Standardiserat/specialiserat mm 

2. Varför valde Jordbruksverket att implementera lean? Vad är syftet med lean? 

a. Vem tog beslutet?  

b. Vad blev de initiala reaktionerna? Reaktioner hos personer och med olika 

grupper/enheter/avdelningar? 

ALT 

Hur reagerade du initialt? (Anställda på enheterna, ev enhetschefer) 

3. Hur såg den första kontakten med lean ut? Vem kom med informationen?  

a. Vad visste du om lean sedan tidigare? Hade du några tankar/åsikter om 

konceptet? 

b. Var? När? Hur? Under vilka förutsättningar? 

c. Vilka blev reaktionerna/hur reagerade du? 

4. Hur länge har ni arbetat med lean? 

5. Hur ser ni på lean - vad är lean för er? Verktyg, filosofi osv. 

a. Upplever du att du har en förståelse för vad lean är? 

6. Hur ser implementationsprocessen ut?  

a. Tidsperspektiv? 

b. Direktiv/träning/organisering? 
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c. Utvärdering/bild av konceptet? 

d. Konflikter/motstånd? 

e. Artefakter? Dokument? Powerpoints? Objekt? 

f. Vad tycker du att din roll är i införandet av lean?  

g. Positiva och negativa aspekter i verksamheten?  

Lean i dagsläget 

7. Hur arbetar ni med lean? Operationalisering? 

a. Vad är dina åsikter om lean?  

b. Dina upplevelser hittills? 

8. Hur anpassas lean till verksamheten?  

a. Hur upplever du användandet av ett och samma koncept i en organisation 

som är så diversifierad? Problematiskt, funkar bra osv. 

i. Ser du någon problematik i användandet av lean i en organisation 

som är så diversifierad? 

b. Om du tänker på hur lean definieras av Jordbruksverket - hur mycket skulle 

du säga att ni anpassar lean till enheternas förutsättningar? 

c. Kopiering, modifiering och omvandling - hur gör ni?  

i. Tar ni ett koncept rakt av? 

ii. Vilken abstraktionsnivå? 

d. Vilka metoder används för att anpassa lean? 

9. Vem/vilka är det som genomför lean-anpassningen? 

a. Finns det personer som hjälper till att “översätta” lean utöver 

leancoacherna?  

b. I vilken utsträckning är det leancoacherna som styr genomförandet och 

anpassningen? 

i. Hur jobbar leankontoret mot de anställda? 

c. Använder leankontoret lean? 

d. Vilken kompetens upplever du som nödvändig inom organisationen för att 

genomföra implementationen och anpassa lean till er verksamhet? 

i. Anser du att den nödvändiga kompetensen finns i organisationen i 

dagsläget? 

e. Enligt teori kan anpassning/översättning ses som en kollektiv process... hur 

förankras lean bland de anställda på Jordbruksverket? 

10.  Ett vanligt problem för offentlig verksamhet är att definiera vem kunden är - vem 

är kunden för er? Vem är det primärt ni ska skapa värde för? 

a. Blir det bättre för jordbruksverkets kunder? (Ingrid) 

11. Ett annat problem som ofta nämns är spridda målsättningar - hur arbetar ni på 

Jordbruksverket med mål? Och mål i leanimplementationen? Vill man sträva efter 
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gemensamma mål och arbeta på samma sätt med lean eller beror det på vilken 

enhet man tillhör? 

12. Har arbetet med lean förändrats under tiden ni har arbetat med det?  

a. Vad upplever du ha drivit på arbetet med lean? Vad gör att processen går 

framåt? 

Lean framöver 

13. Hur vill ni gå vidare med ert arbete med lean?  

a. Ser ni en framtid med konceptet? 

b. Hur ska lean hålla i längden? Kontinuerlig förbättring, Inte mål; sätt att 

arbeta. 

14. Ser du några utmaningar framöver? 

a. Finns det något ni skulle ha gjort annorlunda, om ni hade gjort 

implementationen idag? 

 

 

 


