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Sammanfattning  
I denna fallstudie av Vara kommun har vårt intresse riktat sig mot införandet av Lean i kommunen. Arbetet med Lean inleddes 
2004 och har hittills haft fokus på äldreomsorgen. Till grund för den insamlade empirin ligger 8 enskilda intervjuer med 
projektledare och resultatenhetschefer samt två fokusgrupper med medarbetare. Vårt syfte med denna studie har varit att studera 
införandet av Vara Lean och dess inverkan på såväl resultatenhetschefer som medarbetare inom äldreomsorgen i Vara kommun, 
samt att undersöka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med utveckling genom Vara Lean. 
 
Resultatet visar att Vara Lean är ett tanke- och arbetssätt för att försöka finna ständiga förbättringar inom verksamheterna i Vara 
kommun. Medelst Vara Lean och dess verktyg, värdeflödeskartläggning och 5S, skall medarbetarna jobba effektivare genom att 
skapa standardiserade arbetssätt. När Lean först infördes i Vara kommun var många skeptiska då de trodde att detta var ett sätt att 
skära ner på personalstyrkan, men syftet med Vara Lean är att frigöra tid som skall användas för brukarna.  
 
Medarbetare och chefer beskriver flera positiva effekter av Vara Lean, så som en tydligare ansvarsfördelning samt tydliga rutiner 
och standards. Vara Lean beskrivs också som stärkande för medarbetarna, då detta är verktyg som ger dem möjlighet att arbeta 
med utveckling av verksamhetsnära frågor. En av de viktigaste faktorerna i Vara Lean, enligt medarbetarna, är att det avsätts tid 
att arbeta med utveckling och uppföljning. Chefen står till stor del utanför utvecklingsarbetet genom Vara Lean, vilket uppges 
vara positivt då det lättar deras arbetsbörda.  
 
Chefer och medarbetare nämner förutsättningar för att Vara Lean skall vara ett fungerande tanke- och arbetssätt i nuläget, men 
också vad som måste ske för att kunna bedriva ett fortsatt arbete med Lean inom äldreomsorgen i Vara kommun. Erfarenheter av 
värdeflödeskartläggningar ser såväl medarbetare som chefer ger en ökad förståelse och insikt i Vara Lean. Stöttningen från 
projektledare och Lean-handledare ses dessutom som essentiellt för en lyckad kartläggning. Chefen ger förutsättningar för ett 
lyckat arbete med Vara Lean genom såväl sin attityd som genom att ge tid och stöttning till medarbetarna i utvecklingsarbetet. 
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Sammanfattning 
 
I denna fallstudie av Vara kommun har vårt intresse riktat sig mot införandet av 
Lean i kommunen. Arbetet med Lean inleddes 2004 och har hittills haft fokus på 
äldreomsorgen. Till grund för den insamlade empirin ligger 8 enskilda intervjuer 
med projektledare och resultatenhetschefer samt två fokusgrupper med 
medarbetare. Vårt syfte med denna studie har varit att studera införandet av 
Vara Lean och dess inverkan på såväl resultatenhetschefer som medarbetare 
inom äldreomsorgen i Vara kommun, samt att undersöka förutsättningarna för 
ett fortsatt arbete med utveckling genom Vara Lean. 
 
Resultatet visar att Vara Lean är ett tanke- och arbetssätt för att försöka finna 
ständiga förbättringar inom verksamheterna i Vara kommun. Medelst Vara Lean 
och dess verktyg, värdeflödeskartläggning och 5S, skall medarbetarna jobba 
effektivare genom att skapa standardiserade arbetssätt. När Lean först infördes i 
Vara kommun var många skeptiska då de trodde att detta var ett sätt att skära ner 
på personalstyrkan, men syftet med Vara Lean är att frigöra tid som skall 
användas för brukarna.  
 
Medarbetare och chefer beskriver flera positiva effekter av Vara Lean, så som en 
tydligare ansvarsfördelning samt tydliga rutiner och standards. Vara Lean 
beskrivs också som stärkande för medarbetarna, då detta är verktyg som ger dem 
möjlighet att arbeta med utveckling av verksamhetsnära frågor. En av de 
viktigaste faktorerna i Vara Lean, enligt medarbetarna, är att det avsätts tid att 
arbeta med utveckling och uppföljning. Chefen står till stor del utanför 
utvecklingsarbetet genom Vara Lean, vilket uppges vara positivt då det lättar 
deras arbetsbörda.  
 
Chefer och medarbetare nämner förutsättningar för att Vara Lean skall vara ett 
fungerande tanke- och arbetssätt i nuläget, men också vad som måste ske för att 
kunna bedriva ett fortsatt arbete med Lean inom äldreomsorgen i Vara kommun. 
Erfarenheter av värdeflödeskartläggningar ser såväl medarbetare som chefer ger 
en ökad förståelse och insikt i Vara Lean. Stöttningen från projektledare och 
Lean-handledare ses dessutom som essentiellt för en lyckad kartläggning. 
Chefen ger förutsättningar för ett lyckat arbete med Vara Lean genom såväl sin 
attityd som genom att ge tid och stöttning till medarbetarna i utvecklingsarbetet. 
Värdeflödeskartläggningarna innebär dock en kostnad för enheterna och 
förhoppningar finns om att en kortversion kan tas fram.  
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1. INTRODUKTION 
 
I detta, vårt första, kapitel kommer vi att lägga upp bakgrunden för denna studie 
där vi presenterar Vara kommun med en kort förhistoria och ger en kort 
introduktion till Lean och mer specifikt Vara Lean.  Vi redovisar även slutligen 
uppsatt syfte och frågeställningar för studien. Inledningsvis ämnar vi dock 
åskådliggöra kontexten för studien.  
 
1.1. Inledning  
Det blåser en förändringens vind inom den offentliga sektorn. Under sjuttio- och 
tidigt åttiotal började en förändring ske i sättet att styra offentliga verksamheter. 
Denna förändrade styrning av den offentliga sektorn har i efterhand av forskare 
kommit att kallas för New Public Management (NPM) (Gruening, 2001). NPM 
handlar framför allt om en strävan från dess utövare att utveckla och förbättra 
den offentliga sektorn så att den blir mer konkurrenskraftig och till större del 
kan svara mot allmänhetens behov (Groot & Budding, 2008).  
 
Lean har sitt ursprung i Toyota production systems och är ett koncept som rönt 
stor framgång inom såväl bilindustrin som andra tillverkande industrier 
(Holweg, 2007). Sedan 1990-talet har tankarna kring Lean utvecklats och 
forskare är numera ense om att konceptet är universellt och kan överföras på 
andra organisationer i andra länder (Dennis, 2002; Holweg, 2007; Womack, 
Jones & Roos, 1990). Lean kan definieras som en metod för att göra mer med 
mindre, med andra ord en förbättrad användning av en organisations resurser 
(Dennis, 2002; Radnor & Boaden, 2004). Lean har visat sig vara ett effektivt 
verktyg vad gäller att just öka en organisations konkurrenskraft och svara upp 
mot kundernas behov. Detta är något som har lett till att principer om Lean har 
blivit anpassade och införda i olika offentliga organisationer, i de flesta fall dock 
inom sjukvården (Radnor & Walley, 2008).  
 
I Vara kommun heter förändringens vind Vara Lean. Vara Lean är en 
tillämpning av Lean inom kommunens verksamheter – först och främst inom 
äldreomsorgen (Tid till förbättring ger tid till förbättring, 2008). Vara kommun 
har sedan mitten på nittiotalet arbetat aktivt med att få alla medarbetare 
delaktiga i att utveckla sitt arbete (Lednings och styrdokument, Personal 2007-
2010). 2001 bestämde sig kommunen för att bjuda alla sina anställda på en resa 
till Mallorca för att arbeta med beteendefokus för arbetsgrupperna i kommunen 
(Vallgren, 2001). Utvecklingsarbetet togs ett steg längre 2004 då kommunen 
började arbeta med konceptet Lean i samband med ett försök att ändra 
arbetstider inom ett äldreboende i kommunen. Försöket med arbetstider 
misslyckades men Lean-tänket hade kommit för att stanna. 2007 började arbete 
med Lean för fullt inom äldreomsorgen (Kvalitetschef, Vara kommun).  
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Vårt intresse för detta område väcktes då vi hörde talas om införandet av Lean i 
Vara kommun, detta då Lean i offentlig sektor i Sverige en relativt ny företeelse. 
Vår tidigare kunskap om Lean baserades främst på tillämpning i den industriella 
sektorn, där kritik har riktats mot tendenser att organisationer utarmas och 
nedskärningar görs i personalstyrkan på grund av Lean. Tillämpningen av Lean 
inom offentlig sektor är något som vi såg ett behov av att ytterligare belysa då 
det råder brist på svensk forskning kring detta fenomen. Vi har därför genomfört 
en studie med en fokus på vilken inverkan införandet av Lean har på såväl 
resultatenhetschefer och medarbetare inom Vara kommun. Dessutom fann vi det 
intressant att undersöka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Lean i Vara 
kommun.  
 
1.2. Bakgrund 

1.2.1 Västgötaslättens Gnosjö? 
Vara kommun består idag av 16 000 invånare och har totalt 1369 anställda (Om 
vara kommun, 2008). Vara har fått uppmärksamhet i olika medier de senaste 
åren för sin spirande ”Gnosjö-anda” (se Aftonbladet, 2001; Borås tidning, 2003; 
Göteborgsposten, 2007). Sedan nittiotalet har det förts ett kontinuerligt arbete 
vad gäller kompetensutveckling för alla medarbetare och för att få alla 
medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla sin vardag (Tid till förbättring 
ger tid till förbättring, 2008). I Vara kommun uppmuntras medarbetarna att hitta 
lösningar på problem och att ständigt förbättra det dagliga arbetet. Årligen koras 
vinnaren i ”Goda idéer ger mervärde” – en förslagsverksamhet inom kommunen 
(Lednings och styrdokument, Personal 2007-2010). 
 
2001 skickades samtliga dåvarande 1219 anställda i Vara kommun till Mallorca 
på en veckas konferens med helpension (Carmbrant, 2002). Syftet med resan var 
att de anställda närmare skulle lära känna varandra samt att utveckla arbetslagen. 
Resorna delades upp på en 14-veckors period – då inte hela personalen kunde 
åka samtidigt. Nettokostnaden för kommunen landade på 5.8 miljoner kronor. 
Resterande kostnad på 4 miljoner stod EU för (Vallgren, 2001). 2005 var det 
åter dags för de anställda i Vara kommun att ge sig ut och resa. Denna gång vara 
destinationen den lilla byn Hveragerdi på Island. Här spenderade de 
kommunanställda en vecka med att diskutera sig fram till olika sätt att förändra 
och effektivisera verksamheten i kommunen (Göteborgsposten, 2005).  
 
Vara kommun har vid flertalet tillfällen varit innovativa och villiga att ta risker. 
Ett konserthus har uppförts och det senaste projektet heter ”Vara Horse Arena”. 
Som första kommun i Sverige införde äldreomsorgen personallås i hemtjänsten 
och gjorde för gott av med sina nyckelknippor. Numera öppnas alla lås med en 
mobiltelefon. Då Vara var först ut med införandet av personallås så har detta 
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resulterat i att representanter från andra kommuner kommer dit på studiebesök 
för att studera denna nya företeelse (Förvaltningschef, Vara kommun).  
 
1.2.2. Ledare och chef inom Vara kommun 
Vara kommun är en decentraliserad organisation där resultatenhetscheferna är 
direkt underställda förvaltningschefen. Kommunen har principer om en platt 
ledningsstruktur och utgångspunkten är att resultatenheten skall anpassas så att 
den är hanterbar utifrån dessa principer (Lednings och styrdokument, Styrning 
och organisation 2007-2010). För tillfället har äldreomsorgen i Vara totalt 11 
stycken resultatenhetschefer (Förvaltningschef, Vara kommun). Som 
resultatenhetschef i Vara kommun har man ett fullt eget ansvar för enhetens 
verksamhet, ekonomi och personal. 1992 togs administratörstjänsterna bort helt 
från resultatenhetscheferna i Vara kommun. Resultatenhetschefens befogenheter 
beskrivs utifrån vad cheferna inte får besluta om, en så kallad omvänd 
delegationsordning (Lednings och styrdokument, Styrning och organisation 
2007-2010). Tillsättning av en administratör tillhör ett av dessa påbud (se: 
Lednings och styrdokument, Styrning och organisation 2007-2010, för komplett 
lista över dessa påbud). 
 
Det ligger på samtliga resultatenhetschefer att arbeta med utvecklingsarbete på 
sina respektive enheter. Det är dock upp till chefen själv att se var kraften och 
orken finns att arbeta inom enheten med utvecklingen. Där det finns rent 
verksamhetsmässiga bekymmer bör cheferna dock försöka hitta metoder att 
förändra, något som då sker med stöd från såväl förvaltningschef samt olika 
stabsfunktioner. Cheferna har dock en något pressad arbetssituation: flera av 
dem har ett stort antal medarbetare i kombination med en låg bemanning (i 
relation till antalet brukare), något som gör det svårt för cheferna att delegera 
arbetsuppgifter (Förvaltningschef, Vara kommun).  
 
Hur skall då en ledare och chef vara i Vara kommun? Vara kommun ställer upp 
ett antal olika förväntningar på chefer och ledare inom kommunen. I korthet 
utifrån Vara kommun anges dock att ledarskapet skall vara pådrivande och 
inspirerande, uppmuntrande och stödjande till medarbetarna i deras utveckling 
(se: Lednings och styrdokument, Personal 2007-2010, för komplett lista). Att 
vara chef i Vara kommun är speciellt – det är de chefer som intervjuats överens 
om. För att kunna arbeta som chef i Vara kommun gäller det att tycka om att 
jobba med utveckling. Organisationen präglas av en stor förändringsbenägenhet 
vilket i sin tur har en inverkan på chefernas arbetsmiljö (Förvaltningschef & 
Resultatenhetschefer, Vara kommun).  
 
1.2.3. Vara Lean 
I Vara kommun påbörjades arbetet med Lean som en medveten tanke 2004. 
Även innan dess hade kommunen dock inriktat sig på just utvecklingsarbete. 
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Fokus för 2004 var ett försök med alternativa arbetstider inom ett av 
kommunens äldreboenden: Södergården. Försöket i sig gav ingen större effekt 
men tankesättet Lean, som var en del i detta försök, fick däremot ett stort 
genomslag i kommunen. Lean-delen av Södergårdsprojektet leddes av inhyrda 
Lean-konsulter, något som inte ansågs hållbart vid ett fortsatt Lean-arbete inom 
kommunen – inte minst på grund av ekonomiska skäl. Under våren 2006 
utbildade kommunen därför 10 interna Lean-handledare som fick detta som ett 
ytterligare uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten. Under hösten samma år 
anställdes den första av numera två projektledare som arbetar med Vara Lean på 
heltid i kommunen (Projektledare, Vara kommun).  
 
Fokus för Vara Lean har tills helt nyligen varit äldreomsorgen (Projektledare, 
Vara kommun). Äldreomsorgen i Vara kommun består av 11 resultatenheter 
(Förvaltningschef, Vara kommun) med totalt 303 medarbetare 
(Personalsekreterare, Vara kommun), där samtliga resultatenheter idag arbetar 
med Lean. Vara Lean projektet var från början satt till en period på två år, men 
nyligen har kommunledningen beslutat att förlänga projektet med ytterligare två 
år (Kvalitetschef, Vara kommun). 
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
I Vara kommun har man sedan 2004 arbetat med konceptet Lean och med 
utgångspunkt i detta skapat Vara Lean. Start och fokus för Vara Lean har varit 
äldreomsorgen och det är inom detta verksamhetsområde som det beskrivs att 
kommunen har kommit längst i sitt Lean-arbete. En grundläggande princip i 
Vara Lean är ett stödjande ledarskap och att större delen av ansvaret för 
utvecklingsarbetet faller på medarbetarna.  
 
Med detta som bakgrund blir vårt syfte att studera införandet av Vara Lean och 
dess inverkan på såväl resultatenhetschefer som medarbetare inom äldre-
omsorgen i Vara kommun, samt att undersöka förutsättningarna för ett fortsatt 
arbete med utveckling genom Vara Lean. Detta leder fram till följande 
frågeställningar: 
 

1. Hur infördes Lean i Vara kommun och hur arbetar äldreomsorgens 
resultatenhetschefer och medarbetare praktiskt med Vara Lean? 

 
2. Hur beskriver äldreomsorgens chefer och medarbetare Vara Lean och hur 

har införandet av Lean påverkat deras respektive arbeten vad gäller såväl 
arbetsinnehåll som arbetssituation?  

 
3. Vad finns det för stödjande och motverkande faktorer för ett fortsatt 

arbete med Vara Lean inom äldreomsorgen i Vara kommun? 



 Tid att Vara Lean?  

 

5 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa såväl tidigare forskning som teorier 
utifrån tre områden. Det första området är New Public Management där vi 
presenterar den utveckling som tagit plats i den offentliga sektorn sedan 1980-
talet. Det andra området är Lean – här ger vi bland annat en kort historik samt 
granskar och definierar begreppet utifrån denna studie. Därefter tittar vi på 
förändringsarbete, vilket studeras utifrån planerade och kontinuerliga 
förändringar och hur dessa påverkar organisationen. Slutligen kommenterar vi 
kort områdenas inbördes relation och deras relevans för denna studie.  
 
2.1. New Public Management 
Under sjuttio- och tidigt åttiotal började en förändring ske i sättet att styra 
offentliga verksamheter, då först i Storbritannien samt i delar av USA, vilka led 
av lågkonjunktur och skatterevolter. Kort därpå började även Nya Zeelands och 
Australiens regeringar att följa i dessa fortspår, för att sedan även följas av de 
flesta OECD-länder1. Denna förändrade styrning av den offentliga sektorn har i 
efterhand av forskare kommit att kallas för New Public Management (NPM) 
(Gruening, 2001).  
 
New Public Management handlar framför allt om en strävan från dess utövare 
att utveckla och förbättra den offentliga sektorn, ofta på stats- och regeringsnivå. 
Detta så att den blir mer konkurrenskraftig och till större del kan svara mot 
allmänhetens behov (Groot & Budding, 2008). Groot och Budding (2008) 
presenterar flera teoretiska influenser till NPM, som de grupperar in i tre breda 
kategorier. Den första gruppen, som författarna kallar nyliberalistiska (neo-
liberalistiska) influenser, består av nya metodiska sätt att organisera den 
offentliga sektorn, att applicera vetenskapliga principer på offentliga 
verksamheter, samt kollektiv beslutsfattning. Den andra gruppen, som går under 
namnet ledarskapsforskning, består av ledarskapsteorier och -tekniker för privat 
sektor som börjar överföras till offentlig sektor. Den tredje gruppen kallar 
författarna för nyinstitutionell ekonomi och denna inbegriper synen på offentliga 
beslutstagare som egennyttiga medborgare som jobbar i en miljö där 
opportunism och begränsad rationalitet leder till faktiska kostnader.  
 
Några genomgående kännetecken för NPM som återfinns i litteraturen är bland 
annat en ökad marknadsorientering, decentralisering, ett förändrat ledarskap som 
innebar ett ökat strategiskt tänkande i ledarskapet och införande av begrepp som 
kvalitet och organisationsutveckling i ledarskapet (Gruening, 2001). Flera 
                                                 
1 OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for 
Economic Co-operation and Development). OECD är en internationell organisation som arbetar för samarbete 
mellan industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. 
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kännetecken är ökat konkurrenssättande och ett ökat ansvarsutkrävande i 
organisationen (Gruening, 2001; Christensen & Lægreid, 2007). Flera av dessa 
faktorer har redan sedan tidigare har använts i försök att reformera den 
offentliga sektorn (exempelvis gjordes redan i slutet av 1800-talet ett försök i 
USA att införa idéer från den privata sektorns ledarskap till den offentliga 
sektorn). Gruening (2001) konstaterar dock att det var genom NPM som dessa 
element tillsammans organiserades för att genomföra en reformation av den 
offentliga sektorn. Flera faktorer har dessutom tidigare funnits på en rent 
teoretisk nivå dock var det först under NPM som de realiserades praktiskt 
(ibid.). 
 
Införandet av NPM har till stor del förändrat den offentliga sektorn i många 
länder, dock har förändringen sett väldigt olika ut. I vissa länder har 
utvecklingen i den offentliga sektorn varit ett resultat av flera pågående 
processer och lokala initiativ (som sedan i efterhand har fått etiketten NPM), 
medan andra länder tydligt har influerats av NPM från omvärlden (Christensen 
& Lægreid, 2007). Då de flesta länder möter olika problem, på olika nivåer och 
inom olika områden, så följer de också olika direktiv i NPM i varierande 
utsträckning (Groot & Brudding, 2008). I Sverige har NPM främst haft 
genomslagskraft på en decentraliserad nivå, framförallt inom den kommunala 
sfären. Det konstateras också att Sverige är ett av de länder som i hög 
utsträckning implementerat NPM-aspekter i den offentliga sektorn (ibid.).  
 
New Public Management hade sina glansdagar under 1990-talet och det finns 
forskare som menar att den offentliga sektorn nu är på väg mot ett post-NPM-
tillstånd (Christensen & Lægreid, 2007). Det finns också de forskare som 
ifrågasätter möjligheten för NPM att fortleva och vilken effekt det skulle kunna 
ge för den offentliga sektorn i framtiden (Groot & Budding, 2008; Lapsley, 
2008).  
 
2.2. Lean  
2.2.1. Historik 
Lean-konceptets framväxt kan inte härledas till en specifik tidpunkt, utan det 
handlar snarare om en ständig upprepande lärcykel som sträcker sig över 
decennier (Holweg, 2007). Men låt oss ändå studera begreppets uppkomst och 
utveckling närmare. Lean har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS) 
(Dennis, 2002). Toyotas historia går enligt Holweg (2007) tillbaka till 1918 då 
entreprenören Sakichi Toyoda etablerade sitt spinneri och väveri baserad på 
hans avancerade automatiska vävstol. Toyodas son Kiichiro lade en del av 
grunden för TPS då han började med biltillverkning, det var dock först när 
Taiichi Ohno trädde fram i organisationen som utvecklandet av TPS kom igång 
på allvar. Ohno hade ingen tidigare erfarenhet av biltillverkning, något som 
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dock inte hindrade honom från att reducera kostnad genom att eliminera slöseri 
(Holweg, 2007). Från 1948 och framåt utvecklade Ohno gradvis sitt koncept av 
småskalig produktion genom hela Toyota med flertalet innovationer som följd 
(Holweg, 2007). Innovationerna, ett resultat av bristande resurser och en 
intensifierad inhemsk konkurrens på den japanska automobilmarknaden, 
inkluderar Just-in-time (JIT) produktionssystem, Kanbanmetoden, respekt för 
medarbetare och höga nivåer av medarbetarproblemlösning. TPS kom att bli en 
alternativ modell till den kapitalintensiva massproduktionen som tillämpades av 
bland andra Ford och GM (Hines, Holweg & Rich, 2004).  
  
Utvecklingen av TPS var till stor del ouppmärksammad av den övriga 
bilindustrin (dock utan att på något sätt vara en hemlighet). TPS 
dokumenterades inte formellt förrän 1965, då Kanbansystemet fördes ut till 
leverantörer, det hade helt enkelt inte behövts förr. Det var först vid oljekrisen 
1973 som TPS började dra uppmärksamhet till sig från världen i övrigt (Holweg, 
2007). I och med oljekrisen riktades förnyat intresse av forskare mot just 
bilbranschen och dess framtid – något som resulterade i uppstarten av 
International Motor Vehicle Program (IMVP) vid MIT (Massachusetts institute 
of technology). Det var studier vid IMVP som sedermera kom att leda till 
myntandet av begreppet Lean production. Termen Lean production användes 
första gången av forskaren Krafcik, 1988 (Holweg, 2007; Worley & Doolen, 
2006; Womack, Jones & Roos, 1990). Det var dock Womack, Jones och Roos 
(1990) som i och med boken ”The machine that changed the world” förde ut 
begreppet till de stora massorna (Hines et al, 2004). Boken bidrog till att visa att 
konceptet Lean production inte på något vis var kulturellt bundet. Den visade 
även på att Lean inte enbart var tillverkning, utan en holistisk logik och ett 
managementsystem som starkt kontrasterade med den traditionella 
massproduktionen (Holweg, 2007). 
 
Womack, Jones och Roos (1990) satte fingret på den skillnad i genomförande 
som fanns mellan Toyota och andra biltillverkare (Hines et al, 2004). Åsikterna 
gick isär bland västerländska biltillverkare vad gällde just vad som gav 
japanerna deras överlägsenhet på området (Holweg, 2007). Exalterade över det 
överlägsna genomförande som åstadkoms av Lean-producenter gentemot de 
traditionella massproduktionssystemen, försökte västerländska tillverkare 
efterliknade de strukturella delarna av Lean, men fann det ofta svårt att 
introducera den organisationella kulturen och tänkandet (Hines et al, 2004).  
 
2.2.2. Vad är Lean? 
Ett resultat av den upprepande lärcykeln som präglat Lean finns i en märkbar 
förvirring kring vad som är Lean och vad som inte är Lean (Hines et al, 2004, 
Holweg, 2007). Begreppet Lean kombineras i litteraturen med en rad olika 
ändelser; Production (Holweg, 2007; Dennis, 2002), Manufacturing (Hines et al, 
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2004), Thinking (Hines et al, 2004, Womack & Jones, 1996), Enterprise 
(Womack, Jones & Roos, 1990) m fl. Lean existerar på två nivåer enligt Hines 
et al (2004), strategisk nivå och operationell nivå. Dessa två nivåer av Lean har 
olika grader av applicerbarhet. Det kundfokuserade strategiska tänkandet 
(strategisk nivå) går att tillämpa överallt enligt författarna, vilket ej gäller för de 
operationella verktygen (operationell nivå). Detta har lett till förvirring och 
missförstånd om var Lean kan användas. Hines et al (2004) rekommenderar 
därför Lean production som benämning för verktygen, enligt Toyotas exempel, 
och Lean thinking som benämning för dimensionerna av den strategiska 
värdekedjan. Faran är, anser författarna, att organisationer som missar det 
strategiska perspektivet och antar att kvalitet, kostnad och leverans är det samma 
som kundvärde åstadkommer enbart en punktoptimering i tillgångskedjan. Det 
vill säga, istället för att optimera hela distributionskedjan så uppnår 
organisationen endast en suboptimering av denna.  
 
Det är inte bara ändelserna av Lean som varierar, det tycks dessutom finnas ett 
otal definitioner av begreppets innebörd. Lean definieras bland annat som en 
metod att göra mer med mindre, med andra ord en förbättrad användning av en 
organisations resurser (Dennis, 2002; Radnor & Boaden, 2004). Ett annat sätt att 
definiera begreppet har Worley och Doolen (2006) som menar att Lean är en 
systematisk borttagning av slöseri av alla medlemmar i organisationen från alla 
delar av värdeflödet. 
 
Vi har valt att närma oss begreppet Lean utifrån definitionen uppsatt av Radnor 
och Boaden (2004) samt Dennis (2002) ovan. Det vill säga med fokus på att 
begreppets kärna handlar om att göra mer med mindre. Vi har även valt att i 
denna studie använda oss av Lean som ett begrepp för sig och alltså inte välja en 
vidhängande ändelse så som production, thinking etc. Avsikten är att vår 
definition av begreppet skall inbegripa både en strategisk och en operativ 
innebörd av Lean. 
 
2.2.3. Kritik mot Lean 
Lean har genom åren kritiserats på en rad olika punkter och denna kritik har 
enligt Hines et al (2004) fokuserat på fyra aspekter: bristen på anpassning till 
lokala förhållanden, den mänskliga faktorn, omfattning och brist på ett 
strategiskt perspektiv samt hanteringen av föränderlighet. Lean production har 
exempelvis ansetts som exploaterande och dehumaniserande. Hines et al (2004) 
menar att detta sätter fingret på en viktig punkt vad gäller implementeringen av 
ett Lean-tänk. Nämligen att Lean bör ses som mer än bara en uppsättning 
mekaniska verktyg och tekniker och att den mänskliga dimensionen av 
motivation, stärkande av medarbetare (empowerment) och respekt för 
människor är av stor vikt. Dessa element är av betydelse för den långsiktiga 
hållbarheten av Lean-program, oavsett sektor. Hines et al (2004) påpekar även 
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den nästan totala bristen på ett strategiskt perspektiv i Lean-program. För att 
motverka detta anser författarna att användandet av policys och andra strategiska 
verktyg är centralt.  
 
Ytterligare en dimension av kritiken mot Lean handlar om organisatorisk 
anorexi. Det vill säga att organisationer som ser sig själva som Lean (smärta) 
kan bli för magra och utveckla anorexi. Radnor & Boaden (2004) har genomfört 
en studie som fokuserat på att identifiera sådant som är karaktäristiskt för en 
anorektisk organisation. Författarna för fram analogin om Lean som en resa 
snarare än ett tillstånd och menar utifrån detta att organisationer kanske inte 
inser att de har nått sin destination. De menar att då fokus ligger på process 
snarare än utkomst, så kan organisationerna missa sin optimala punkt och röra 
sig mot ett anorektiskt tillstånd som, på det stora hela, gör dem ineffektiva.  
 
Hines et al (2004) menar att utifrån kritiken mot Lean har lärdom tagits under 
åren och Lean har utifrån denna utvecklats. Detta är något som författarna menar 
ofta förbises av kritikerna av Lean. Evolutionen kan utifrån litteraturens fokus 
summeras så som att det tar sin början i kvalitet på tidigt 90-tal, utvecklas mot 
kvalitet, kostnad och leverans i slutet av 90-talet samt vidare fokuserar på 
kundvärde från 2000 och framåt.  
 
2.2.4. Införandet av Lean i offentlig sektor 
Forskare är överens om att Lean är universellt och kan överföras på andra 
organisationer i andra länder (Dennis, 2002; Holweg, 2007; Womack, Jones & 
Roos, 1990). Det är inte desto mindre sant att det är skillnad på tjänster och 
tillverkning. Förutom den uppenbara frånvaron av att tillverka fysiska föremål 
så är såväl kunden som den som tillhandahåller tjänsten involverade i 
produktionen av tjänster. Variationen på krav är dessutom mycket större i 
tjänstesektorn (Seddon & Brand, 2008). Lean kan dock framgångsrikt införas i 
offentlig sektor, hävdar flertalet forskare (Bagley & Lewis, 2008; Radnor & 
Walley, 2008; Seddon & Brand, 2008). Lean har visat sig vara en metod som 
hjälper till att konfigurera resurser och processer på ett kundfokuserat sätt. Detta 
genom att använda personalen till att analysera vad som är fel med processen 
och hur förbättringar bör göras. Lean-principer har blivit anpassade och införda i 
olika offentliga organisationer, dock har sättet de implementerats på skiftat 
beroende på organisation (Radnor & Walley, 2008). De flesta exemplen på Lean 
i offentliga organisationer är från sjukvården (Radnor & Walley, 2008; Radnor 
& Boaden, 2008).  
 
Radnor och Walley (2008) genomförde åtta fallstudier inom den offentliga 
sektorn på organisationer där Lean införts. Dessa studier visade att införandet av 
Lean kunde delas upp i två kategorier utifrån tillvägagångssätt: full 
implementering och Snabba Förbättringar (SF). Implementeringen av Lean 
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involverar normalt en variation av verktyg och tekniker. I Lean-verktygslådan 
ingår bland annat Kaizen blitz, Värdeflödeskartläggningar och Kanban (för 
vidare läsning om de olika verktygen och vad de innebär se Dennis, 2002). SF är 
en variant av Kaizen blitz och fokuserar på att eliminera slöseri och på att 
förbättra kvalitet. Detta verktyg fokuserar på ett nyckelområde eller en process 
över loppet av tre till fem dagar med en tydlig betoning på teamarbete och 
innovation. Processen utförs av team på mellan sex till tio personer. Minst en 
person utifrån bör delta i processen för att uppmuntra att deltagarna tänker 
utanför sina ramar. Deltagarna frias från annat ansvar under SF:n och deras 
medarbetare bör därför informeras om vad som skall hända. Detta verktyg sågs 
som en favorit av linjecheferna då det gav en snabb utdelning utifrån 
ansträngningen och var synligt. Det var även medarbetarnas favorit då de kände 
sig engagerade i förbättringsprocessen, som dessutom snabbt gav resultat 
(Radnor & Walley, 2008).  
 
Full implementering definierar Radnor och Walley (2008) som ett långsiktigt 
tänkande gällande Lean. Processen startar med en strategisk formulering för 
vilken roll Lean skall ha i den strategiska visionen för organisationen. Olika 
former av SF kan fungera som verktyg i implementeringen då användandet är 
omsorgsfullt definierat och integrerat i en övergripande plan. I denna typ av 
program är kortsiktiga besparingar inte prioritet. Istället ses 
medarbetarutveckling, processkapacitet, ständig förbättring och hållbar 
förändring som viktigare prioriteringar.   
 
Risken finns att organisationer i den offentliga sektorn ser Lean som enbart en 
uppsättning verktyg och tekniker utan att ta hänsyn till vare sig de underliggande 
principerna eller den filosofiska aspekten av Lean (Radnor & Walley, 2008). 
Faran med att fokusera på enbart vissa verktyg och tekniker kan leda till att Lean 
i offentlig sektor ”byggs på en grund av sand” där basvillkor, såsom processyn, 
förståelse av kapacitet och behov och länken mellan förbättringsaktiviet och 
strategi, inte finns på plats. Storleken på vinsterna utifrån införandet av Lean, 
påpekar Radnor och Walley (2008) kan lika mycket vara ett mått på 
processernas ursprungliga brister som på slagkraften i Lean. Detta kan liknas 
med lågt hängande äpplen och fallfrukt – när äpplena på marken och de lågt 
hängande grenarna är plockade så blir det desto svårare att få tag i frukten i 
fortsättningen om det inte finns en stege [strategi] att tillgå.  
 
2.2.5. Chefer och medarbetare i en Lean organisation 
Även om Lean kan resultera i en förbättrad organisatorisk prestation så existerar 
fortfarande en rad svårigheter. Det finns nämligen flera hinder för ett gott 
genomförande: brist på uppskattning, begränsad förståelse av existerande 
processer, oklara strategiska prioriteringar, tron att skära i kostnader är svaret, 
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motstånd från ledning samt motstånd från medarbetare (särskilt då Lean upplevs 
som ett sätt att skära bort arbetstillfällen) (Bagley & Lewis, 2008).  
 
Att övertyga ledning och medarbetare att tänka och agera på, ett för dem, 
annorlunda sätt är av stor vikt vid ett införande av Lean (Worley & Doolen, 
2006). Forskare inom området är ense om att såväl ledning som medarbetare har 
en stor betydelse när det handlar om att föra in Lean i en organisation (Bagley & 
Lewis, 2008; Boyer, 1996; Radnor & Walley, 2008; Womack & Jones, 1996; 
Worley & Doolen, 2006). Att utveckla en kultur som skapar delaktighet för alla 
organisationen är viktigt vid införandet av en Lean filosofi. Alla i organisationen 
behöver tränas i konceptet av en Lean filosofi såväl som i planeringen, designen, 
implementeringen samt utvärderingen av förändringarna. Lean fungerar bäst då 
det drivs av samtliga personer i organisationen, vanligen genom team (Radnor & 
Walley, 2008). Även Seddon (2008) ser värdet av ett gemensamt arbete med 
Lean i organisationen och menar att ledarnas jobb är att arbeta tillsammans med 
personalen för att förstå och avlägsna all orsaker till variation och förseningar. 
 
En av grunderna för Lean anses vara just ledningens engagemang (Boyer, 1996). 
Om ledningen inte är positiv, menar Worley och Doolen (2006), till införandet 
så kan detta, medvetet eller ej, sabotera ansträngningen. Detta gäller såväl 
högsta ledning som ledarna ute i verksamheterna. Högsta ledningen måste arbeta 
för att skapa ett intresse för införande, menar författarna, och kommunicera ut 
förändringen till alla i organisationen. Ledningen bör dessutom vara synligt 
bundna till projektet och delta i olika projekt kring Lean (Worley & Doolen, 
2006; Womack & Jones, 1996). 
 
Lean kan få motstånd från ledningen om det upplevs att existerande roller och 
auktoritet ifrågasätts och utmanas menar Bagley och Lewis (2008). Detta är 
något som även Womack och Jones (1996) adresserar då de menar att det tycks 
kräva en speciell sorts ledare i en Lean organisation. Detta då Lean, enligt 
författarna, kan vara djupt söndrande rent hierarkiskt och kan vara svårt för 
människor att anpassa sig till. 
 
En nyckel till ett framgångsrikt arbete med Lean är stärkningen (empowerment) 
av personalen – vilken definieras som att ge personalen mer ansvar för, och 
kontroll över, processen. Det innebär även en höjd grad av lärande för att kunna 
bygga de färdigheter som behövs för att framgångsrikt kunna utöva den ökade 
graden av ansvar (Boyer, 1996). Detta är något som även Womack, Jones och 
Roos (1990) hävdar, något som, enligt dem, även kan sätta press på 
medarbetarna:  
 

Lean production changes how people work but not always in the ways 
we think. Most people, including so-called blue collar workers – will 
find their jobs more challenging as Lean production spreads. And they 
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will certainly become more productive. At the same time, they may 
find their work more stressful, because a key objective of Lean 
production is to push responsibility far down the organizational 
ladder. Responsibility means freedom to control one’s work – a big 
plus – but is also raises anxiety about making costly mistakes. 

 (Womack, Jones & Roos, 1990, s. 14) 
 
Worley och Doolen (2006) menar att medarbetarna kan uppleva det svårt att 
tänka i nya termer så som kundvärde och slöseri. Är känslan dessutom att 
ledningen inte engagerar sig i Lean och respekterar medarbetarnas 
ansträngningar så kan ett missmod breda ut sig bland medarbetarna och 
projektet i sin tur fallera (Womack & Jones, 1996).  
 
2.3. Organisationsutveckling och förändringsarbete 
I organisationsutvecklings- och förändringslitteratur presenteras flera perspektiv 
på förändringsarbete i organisationer, som behandlar olika aspekter och som har 
olika fokus. Förändringsarbete presenterar Bolman och Deal (2005) utifrån olika 
organisationsperspektiv, dessa är ett politiskt perspektiv, ett HR-perspektiv, ett 
symboliskt perspektiv och slutligen ett strukturellt perspektiv. Poole och Van de 
Ven (1995) redogör för ytterligare flera perspektiv på förändring som utgår ifrån 
olika drivkrafter till förändring. Dessa perspektiv är förändringar som livscykler, 
förändringar utifrån ett teologiskt perspektiv, förändringar som evolution och 
förändringar utifrån ett dialektalt perspektiv.   
 
Ytterligare två typer av förändring som behandlas är de planerade episodiska 
förändringarna, samt de kontinuerliga förändringarna (Poole & Van de Ven, 
2004; Weick & Quinn, 1999; Wolvén, 2000). Vi har i denna studie valt att utgå 
ifrån dessa perspektiv på förändringsarbete, i en förhoppning att kunna åskådlig-
göra och kategorisera den utvecklingsprocess som Vara Lean innebär. Nedan 
kommer episodiska och kontinuerliga förändringsarbeten att presenteras.  
 
2.3.1. Episodiska förändringar 
Planerade förändringar, även kallade episodiska förändringar, sker inte med 
förutbestämda tidsintervaller. Dessa tenderar istället att vara ovanliga företeelser 
som under en period syftar till att helt ersätta ett befintligt mönster i 
organisationen med ett annat (Weick & Quinn, 2004). Dunphy (1996) beskriver 
att planerade förändringar ofta utlöses då människor i organisationen inte lyckas 
med att skapa en ständigt föränderlig organisation som utvecklas i takt med sin 
omgivning. Ett behov av en planerad förändring kan uppstå både av externa 
faktorer, så som utveckling av teknologi, likväl som av interna faktorer, 
exempelvis ett skifte av nyckelpersonal i organisationen (Weick & Quinn, 
1999). Vanliga mål med utvecklingsinsatserna är ökad effektivitet i 
organisationen, en bättre anpassning till marknaden, tekniken och samhälls-
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utvecklingen samt att öka organisationens förmåga att nå sina mål (French & 
Bell, 1999).  
 
En organisation som genomför planerade, episodiska förändringar beskrivs som 
trög och förändringar i denna anses vara sällsynta, planerade avbrott i den 
pågående verksamheten (Weick & Quinn, 1999). Weick och Quinn (1999) 
beskriver bilden av organisationen som en kombination av täta, ömsesidigt 
beroende enheter, som har effektivitet som ett kärnvärde. Författarna menar 
också att detta är organisationer som gör försök till kortsiktig snarare än 
långsiktig anpassning, där tillbakahållande av insatser genom regler och normer 
starkt ligger i kulturen. Dessa organisationer har dessutom imitation som en 
stark drivkraft till förändring (Weick & Quinn, 1999).  
 
Episodiska förändringar tenderar enligt Mintzberg och Westley (1992) att vara 
oregelbundna och långsamma på grund av sin breda omfattning. Författarna 
menar även att de i lägre grad blir fullbordade då de sällan till fullo 
implementeras i organisationen. De tenderar även att vara strategiska till sitt 
innehåll, formella och avsiktliga samt initierade från en högre nivå i 
organisationen. Episodiska förändringar är även avbrytande till sin karaktär, då 
olika program snarare helt byts ut än förändras och utvecklas. Att de är mer 
avbrytande till sin karaktär innebär (Weick & Quinn, 1999) att förändringar 
främst sker genom att en ny idé skall ersätta den gamla inom organisationen. 
Poole och Van de Ven (2004) menar att det finns ett klart och tydligt mål med 
de planerade, episodiska förändringarna.  
 
En episodisk förändring sker när en förändringsagent, antingen själv eller 
tillsammans med någon annan, medvetet skall etablera ett läge som är 
annorlunda från det nuvarande och som sedan uppnår detta genom en rad 
handlingar och interventioner (Weick & Quinn, 1999). Episodisk utveckling ses 
i teorin som en tillfällig frånvaro av balans i organisationen. Dessa förändringar 
brukar beskrivas genom Lewins modell att 1) tina upp det nuvarande läget 
(unfreeze), 2) övergång till det önskade läget (transition) och 3) frysa det 
önskade läget (refreeze).  
 
2.3.2. Kontinuerligt förändringsarbete 
Kontinuerliga förändringar är till skillnad mot planerade förändringar pågående 
och kumulativa (Weick & Quinn, 1999). Kontinuerliga förändringar i 
organisationer innebär ständiga uppdateringar av arbetsprocesser och sociala 
handlingsmönster (Wolvén, 2000). Organisationer som arbetar med ständigt 
förändringsarbete är byggda kring återkommande interaktioner, där 
maktbefogenheter är kopplade till uppgifter snarare än positioner (vilket innebär 
att auktoriteten skiftar i takt med att uppgifterna ändras) (Weick & Quinn, 
1999). Systemen i organisationer med ständiga förbättringar är inte fixerade utan 
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snarare rörliga, arbetsbeskrivningar omdefinieras fortlöpande. Kontinuerliga 
förändringar bygger på att organisationen uppmärksamt reagerar på 
omgivningens förändringar och att det finns en acceptans i organisationen att 
förändring är konstant (Weick & Quinn, 1999).  
 
Det kontinuerliga förändringsarbetet inbegriper flera viktiga processer (Weick & 
Quinn, 1999), bland annat förändring genom variationer i arbetssätt, 
ackumulering av dessa variationer och en ständig obalans då variationer föder 
nya variationer. Detta är en process utan varken början eller slut. Enligt Kotter 
(1996) är kulturen en viktig faktor i ett kontinuerligt förändringsarbete, då 
kulturen är det som håller ihop alla variationer och små förändringar. Kulturen 
behöver också ge legitimitet åt innovation och förändringsarbete som görs för att 
förbättra effektiviteten och organisationens anpassningsförmåga.  
 
Till skillnad från episodiskt förändringsarbete så beskrivs det kontinuerliga 
förändringsarbetet inte enligt Lewins modell (se ovan), då denna gör antagandet 
om en trög, målsökande organisation där obalans i organisationen är en 
motivationskraft till förändring (Weick & Quinn, 1999). Kontinuerliga 
förändringar beskrivs snarare enligt följande modell: 1) frysa det nuvarande 
läget (freeze), för att se vad som behöver förändras 2) åter skapa balans 
(rebalance), för att återigen kunna se möjligheter i de nuvarande hinder 3) på 
nytt tina (unfreeze), för att på nytt improvisera och lära på ett mer flexibelt sätt. I 
detta är förändringsagentens (den person som driver förändringen) roll att 
dirigera om förändringen och att skapa en förståelse och mening för den i 
organisationen (Weick & Quinn, 1999). Poole och Van de Ven (2004) menar att 
denna typ av förändring nästan är en kraft i sig själv, som kan kanaliseras men 
inte helt styras.  
 
2.3.3. Det ena utesluter inte det andra 
Även om organisationer framstår som orörliga och statiska så finns det ofta delar 
där några människor börjat anpassa sig till den föränderliga omgivningen 
(Weick & Quinn, 1999). Poole och Van de Ven (2004) menar även de att 
kontinuerliga och episodiska förändringar inte behöver ses som motsatser, då 
organisationer ständigt utvecklas och anpassar sig till omgivningen, detta genom 
små ständiga förändringar. Samtidigt som dessa sker kan planerade förändringar 
äga rum under vissa bestämda perioder. Weick och Quinn (1999) menar att den 
stora utmaningen för organisationerna är att väcka en ökad acceptans i hela 
organisationen för de kontinuerliga förbättringarna. Detta så att isolerade 
innovationer lättare kan sprida sig i organisationen och på så vis bidra till 
relevanta utvecklingar av organisationen i helhet.  
 
Brown och Eisenhardt (1997) menar att organisations- och strategiforskning till 
stor del har fokuserat på hur organisationer skall åstadkomma ett optimalt läge, 
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vilket lägger tyngden på planerade, radikala förändringar. Detta, menar 
författarna, på bekostnad av att förstå det ständiga och ofta snabba förändrings-
arbete som chefer ofta erfar och beskriver. Brown och Eisenhardt (1997) har 
studerat innovations- och utvecklingsförmågan i sex högt konkurrensutsatta 
datorföretag. Författarna har funnit tre faktorer som tydligt skiljer framgångsrika 
från mindre framgångsrika företag. De framgångsrika företagen har en tydlig 
struktur vad gäller ansvarfördelning och prioriteringar för projekten inom 
organisationen och dessa organisationer har en väl utvecklad och hög grad av 
kommunikation. Samtidigt finns en frihet för att improvisera och att ständigt 
förändra i pågående projekt. Företagen har också en förmåga att rytmiskt och i 
sekventiella steg göra övergångar från nutid till framtid, genom att sondera 
terrängen och att undersöka marknaden. Brown och Eisenhardt (1997) tolkar 
ovanstående framgångsfaktorer som en begränsad instabilitet, som inbegriper 
både episodiska och kontinuerliga förbättringar. Författarna argumenterar för att 
detta kan vara mer motiverande och mer anpassat för en ständigt föränderlig 
miljö än organisationer som antingen bara genomför kontinuerliga eller 
episodiska förbättringsinsatser.  
 
2.4. Slutlig kommentar 
New Public Management är en trend som började under 1980-talet och som 
syftade till att den offentliga sektorn skulle bli mer effektiv, mer kundorienterad 
och ge en ökad kvalitet (Gruening, 2001). Detta skedde genom decentralisering, 
ett förändrat ledarskap och ett ökat ansvarsutkrävande i organisationerna 
(Christensen & Lægreid, 2007). Lean är ett arbets- och tankesätt vars syfte är att 
öka effektiviteten och kvaliteten i organisationer genom att minska på slöseri i 
ett arbete som till stor del sker på medarbetarnivå (Worley & Doolen, 2006). 
Flera offentliga organisationer har infört Lean som arbetssätt för att på ett 
kundorienterat sätt konfigurera resurser och processer (Radnor & Walley, 2008). 
Införandet av Lean skulle med ovanstående resonemang kunna ses som en del i 
ett NPM-arbete.  
 
Både Lean och NPM är en form av utvecklingsarbete. Lean innebär att arbeta 
för ständiga förbättringar för att effektivisera verksamheten (Worley & Doolen, 
2006), samtidigt kan forskare se att Lean som arbets- och tankesätt har införts på 
olika nivåer i olika organisationer (Radnor & Walley, 2008), vilket också leder 
till olika resultat i organisationerna. Detta, menar vi, kan jämföras med de olika 
nivåerna av förändringsarbete som kan finnas i organisationer, ständiga eller 
episodiska förändringar.  
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3. METOD 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika moment i denna studie, så som 
val av metod, avgränsningar och urval samt bearbetning och genomförande. 
Utöver ren faktamässig information för att denna studie vid behov skall kunna 
replikeras så gås även etiska principer samt kvalitetsaspekter igenom. 
Aspekterna kring metoden diskuteras sedan i avsnitt 5.2. 
 
3.1. Fallstudie 
Denna studie är en fallstudie. Fallstudier nyttjas, enligt Merriam (1998), för att 
få tillgång till en djupgående förståelse för en situation och meningen för de 
involverade. Fallstudier skiljer sig från andra kvalitativa undersökningsdesigner 
då de är intensiva, holistiska beskrivningar och analyser av enstaka exempel, 
fenomen eller sociala enheter (Merriam, 1998). Fallstudien som metod gör det 
möjligt för forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga 
händelser, till exempel individuella livscykler samt organisations- och 
ledningsprocesser med mera (Yin, 2007). Denna studie inriktar sig mot en typ av 
forskningsfråga som har en fokus på en aktuell händelse. I sådana fall menar Yin 
(2007) att upplägget av en fallstudie är att föredra. Vi har valt att genomföra vår 
studie som en fallstudie då vi undersöker en avgränsad organisation som är unik 
i sitt slag. Vi menar att det är viktigt att kunna ta hänsyn till organisationens 
särdrag och den kontext vari det undersökta fenomenet befinner sig.  
 
3.2. Avgränsningar av problemområde  
Då denna uppsats inriktar sig på fenomenet Lean i Vara kommun (Vara Lean) så 
var den första avgränsning som sattes upp att fokus för studien skulle ligga på 
äldreomsorgen. Detta på grund av att det var inom äldreomsorgen som Vara 
Lean hade sin uppstart och sin huvudsakliga fokus. Då ambitionen var att ge en 
heltäckande bild av Vara Lean inom äldreomsorgen valde vi att fokusera på tre 
olika perspektiv kring detta: chefers, medarbetares samt projektledares (se figur 
3.1 nedan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.1. Egen illustration av de olika perspektiv 

som denna studie erbjuder satta i relation till 
studiens fokus: Vara Lean. 

Vara Lean: 
Äldreomsorgen 

Chefers 
perspektiv 

Medarbetares 
perspektiv 

Projektledares
perspektiv 
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3.3. Urval av informanter 
Inom äldreomsorgen i Vara kommun arbetar elva resultatenhetschefer, samtliga 
kvinnor. Av dessa intervjuades fyra stycken. De objektiva kriterierna, som 
urvalet av dessa baserades på, var att två av dessa chefer skulle ha en tidigare 
bakgrund inom kommunen samt att två av dem skulle komma utifrån. Dessa 
kriterier grundades på att vi ville få en bred bild av Vara Lean. Genom att 
inkludera resultatenhetschefer med och utan bakgrund i Vara ville vi fånga upp 
de olika uppfattningar om införandet av Lean som kunde finnas beroende på 
olika arbetslivserfarenheter hos informanterna. I gruppen av chefer ingick även 
en intervju med förvaltningschefen för äldreomsorgen i Vara kommun. Totalt 
gjordes alltså fem stycken intervjuer med personer i chefsposition.  
 
Vår ambition var att intervjua åtta stycken medarbetare inom äldreomsorgen i 
Vara kommun genom fokusgrupper. På grund av bortfall intervjuades dock 
endast sex stycken medarbetare. De objektiva kriterierna för dessa informanter 
var att de skulle vara så kallade processägare (detta beskrivs närmare i resultat-
delen) alternativt ha deltagit i en värdeflödeskartläggning. Då medarbetarantalet 
blev sex istället för åtta så valde vi att styrka detta resultat med en intervju med 
en facklig representant. Denna intervju användes sedermera i resultatet endast 
som ett styrkande av övriga intervjuer och förekommer därmed ej som citat. 
Detta då denna informant uttryckte sig på ett sådant sätt att personen hade varit 
lätt att urskilja från övriga citat. De två projektledare som har huvudansvar för 
Vara Lean i Vara kommun intervjuades även utifrån sina perspektiv och sin 
expertkunskap om detta ämne. 
 
Till vår hjälp vid kontakttagande med de flesta av ovanstående informanter hade 
vi en person inom Vara kommun med särskild insikt i just Vara Lean. Personen 
fungerade som en ”dörröppnare” för oss, innan vi själva tog kontakt med 
informanterna och bokade in en intervju. Vår kontaktperson tog inledningsvis 
kontakt med chefer samt medarbetares chefer via e-post där personen kort 
presenterade oss och berättade om syftet med studien. I dessa informationsmail 
bifogades även följebrev (se bilaga 1 samt 2). De chefer som kontaktades av vår 
kontaktperson valdes ut för att passa våra objektiva kriterier, så även vad gällde 
medarbetare. Kontakt med projektledare samt facklig representant ordnade vi 
själva via e-post samt telefon. 
 
3.4. Datainsamlingsmetoder och genomförande 

3.4.1. Intervjuer 
Vi genomförde totalt åtta stycken enskilda intervjuer med en medellängd av 60 
minuter. De två intervjuerna med projektledare var av en öppen karaktär och 
innefattade ingen officiell intervjuguide. Snarare gav dessa intervjuer underlag 
inför övriga intervjuer och de temaområden som då användes. De sex 



 Tid att Vara Lean?  

 

18 

återstående intervjuerna var semistrukturerade till sin karaktär och bestod av 
informanter i chefsposition samt en representant från facket. För dessa intervjuer 
upprättades intervjuguider (se bilaga 3 för exempel) som inriktades mot särskilt 
utvalda temaområden: (a) Utvecklingsarbete, (b) Vara Lean/värdeflödes-
kartläggningar samt (c) Ledarskap. Dessa temaområden delades i sin tur in i 
underkategorierna: Nutid och Framtid.  
 
Lantz (1993) pekar på vikten av att göra pilotintervjuer samt att intervju-
personen i pilotintervjun tillhör samma kategori som de personer som senare 
kommer att bli föremål för undersökning. Då vi ej hade möjlighet att genomföra 
pilotintervjuer utifrån varje intervjuguides specifikationer om personers olika 
befattningar så valde vi att testa intervjuguiderna på en person i vår närhet. 
Denna person var direkt insatt i konsten att upprätta intervjuguider och kunde 
därigenom ge matnyttig feedback. Utifrån denna persons feedback gjordes sedan 
förändringar i intervjuguiderna. Dessa ”pilotintervjuer” var dessutom 
vägledande vad gällde att testa intervjuernas omfattning i relation till den 
tidsram som satts.  
 
Merparten av de enskilda intervjuerna genomfördes på informanternas egna 
kontor. I ett av fallen träffades en intervjuperson på en annan mötesplats då detta 
passade bättre in i personens schema för dagen. Enligt Trost (2005) är det 
vanligt att man låter den intervjuade bestämma över var denne vill bli 
intervjuad. Samtidigt säger författaren att man rimligen inte bör överlämna 
ansvaret helt på den intervjuade att bestämma var intervjun skall hållas. Vi 
ansåg dock att det var viktigt att möta informanterna på platser som gjorde deras 
deltagande så enkelt för dem som möjligt.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av digital inspelningsteknik för bästa 
ljudupptagningskvalitet. Under intervjuerna valde vi att delta båda två för att 
kunna lägga in och bevaka att uppföljningsfrågor ställdes till intervjupersonen 
inom varje tema. Enligt Trost (2005) finns både för- och nackdelar med att vara 
två som intervjuar. Dels kan den som blir intervjuad uppleva ett slags makt-
övergrepp och att de därmed kommer i underläge. Dels kan det vara till en 
fördel att vara två, då den intervjuade kan se detta som ett tecken på en seriös 
studie och som att intervjuarna kompletterar varandra.  
 
3.4.2. Fokusgrupper 
Vi har för denna studie valt att göra fokusgruppsintervjuer med medarbetarna 
inom äldreomsorgen. Fokusgruppsintervjuer är en form av datainsamling där 
forskaren träffar en grupp människor som sinsemellan får diskutera ett ämne 
som är intressant för studien (Morgan, 1998a). Fokusgrupper lämpar sig att göra 
då forskaren är intresserad av att få reda på vad en grupp tillsammans tycker, då 
interaktionen mellan deltagarna är ett viktigt element att ta hänsyn till i en 
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fokusgruppsintervju (Wibeck, 2000). Litosseliti (2005) menar att forskarens 
frånvaro av kontroll över interaktionen och producerad data genererar mer insikt 
i det undersökta problemområdet. Dessutom blir deltagarna ofta stärkta av att få 
träffas och prata om ämnet. Fokusgruppsintervjuer med medarbetarna fann vi 
vara en lämplig datainsamlingsmetod då vi var intresserade av att kunna fånga 
både olikheter och likheter i gruppdeltagarnas åsikter, samt av att kunna fånga 
deras gemensamma bild av Vara Lean.  
 
Vi hade för avsikt att göra vad som räknas som en mindre fokusgrupps-
undersökning med medarbetarna. Enligt Morgan (1998a) skall fokusgruppernas 
storlek och antal anpassas efter projektets storlek, tidsramar och resurser. 
Wibäck (2000) menar att 4-6 personer är en lämplig storlek på en fokusgrupp, 
då denna storlek kan bidra till en relativt hög känsla av samhörighet, samtidigt 
som inga subgrupper bildas. Vi valde därför att genomföra två fokusgrupps-
intervjuer med fyra deltagare i varje grupp. I vårt fall ansåg vi att denna storlek 
på fokusgruppsundersökningen var lämpligt med hänsyn till den begränsade 
tidsramen för projektet, samtidigt som vi ansåg det tillräckligt för att få en 
överblick över medarbetarnas åsikter. En anledning till att ha större 
fokusgruppsstudier är att det ofta blir ett ganska stort bortfall. Vårt urvals-
underlag var lättillgängligt och rekrytering av deltagare var till synes enkel då vi 
fick hjälp av vår kontaktperson att ordna fokusgruppsmötena med åtta 
medarbetare, som fick gå på intervjuerna under betald arbetstid.  
 
Wibäck (2000) menar att deltagarna i fokusgrupperna bör vara relativt 
homogena för att ett öppet samtal skall kunna komma till stånd. En homogen 
grupp innebär i detta fall att den består av människor som har samma 
socioekonomiska bakgrund och som inte skiljer sig för mycket åt i avseende på 
status eller ålder (Wibäck, 2000). Med hänsyn till detta valde vi att hålla fokus-
grupperna med medarbetare som arbetade på samma nivå i organisationen, utan 
att blanda överställda och underställda.  
 
I fokusgrupperna fungerade en av oss som moderator och den andra som 
observatör. Moderatorns roll är, enligt Wibäck (2000) att uppmuntra samtalet 
mellan deltagarna, samt att i viss mån styra samtalet så att det behandlar rätt 
ämne. Moderatorn måste vara försiktig med uttalanden av allt för stark 
medhållande eller nekande karaktär, då detta kan verka normsättande för vad 
gruppdeltagarna ”får” och ”inte får” säga. Observatörens roll är att under 
samtalets gång anteckna vilken gruppdeltagare som uttalar vad, samt att 
anteckna olika icke verbala signaler som kan uppstå under intervjuns gång 
(Wibäck, 2000). Vi valde att följa Wibäcks (2000) råd om att observatören skall 
sitta lite åt sidan från de andra i rummet, för att inte påverka gruppen för 
mycket.  
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Under fokusgruppsintervjuerna hade vi stöd av en intervjuguide (se bilaga fyra). 
Vi valde att göra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. I ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer styr deltagarna i mycket hög grad själva diskussionerna 
och moderatorn introducerar bara vid enstaka tillfällen nya diskussionsområden. 
En strukturerad fokusgruppsintervju å andra sidan kan vara strukturerad på två 
sätt, dels genom att moderatorn till stor del styr interaktionen i gruppen, 
alternativt att denne styr vilka frågor som skall behandlas av fokusgruppen. De 
största fördelarna med en strukturerad fokusgruppsintervju är att moderatorn 
ofta kan bryta en ofruktbar diskussion, samt att de områden som man är 
intresserad av ofta täcks in (Wibäck, 2000).  
 
Vi valde att göra en intervjuguide som följde Wibäcks (2000) riktlinjer för en 
strukturerad fokusgruppsintervju. Intervjuguiden börjar med faktainriktade 
öppningsfrågor som har till syfte att få deltagarna att bekanta sig med varandra. 
Sedan följer introduktionsfrågor, som introducerar ämnet Vara Lean, varpå 
övergångsfrågorna som mer går in på förändringen i arbetet kommer. Nyckel-
frågorna är enligt Wibäck (2000) de viktigaste för analysen och de skall komma 
ungefär en tredjedel in i samtalet, vilket vi lyckades att åstadkomma i båda 
fokusgrupperna. Avslutningsvis gjorde moderatorn en sammanfattning av de 
viktigaste punkterna som uppkommit under diskussionen av nyckelfrågorna, 
samt frågade fokusgruppsmedlemmarna om dessa var rätt uppfattade och om de 
ville tillägga något ytterligare.  
 
3.5. Bearbetning och analys av material 
Det första som gjordes var att intervjumaterialet transkriberades, detta arbete 
delades emellan oss. Den som var observatör vid fokusgrupperna transkriberade 
detta material, i övrigt fördelades materialet jämnt mellan oss. Innan arbetet med 
transkribering startades enades vi om en gemensam standard för arbetet. Vi 
beslutade att skriva ut eventuella känslomässiga aspekter i intervjusituationerna 
så som skratt men även ironi och liknande, detta för att så korrekt som möjligt 
analysera materialets innebörd i efterhand. Speciellt i fokusgruppsintervjuer är 
sådana känslouttryck av hög betydelse, då dessa kan säga något om 
interaktionen i gruppen (Wibäck, 2000).  
 
Kategoriseringen utfördes till en början på två olika håll, detta för att ytterligare 
styrka studiens tillförlitlighet. Wibäck (2000) menar att ett material som i ett 
första skede kategoriseras utefter bestämda standard av två olika forskare håller 
en högre tillförlitlighet då det minskar risken att någon del av materialet förbises 
eller övertolkas. Vi bestämde därför att kategoriseringen i ett första skede skulle 
påbörjas genom att en transkription lästes och att anteckningar gjordes i 
marginalen vid bitar av data som var intressanta, viktiga och potentiellt relevanta 
för vår studie. Då läsningen var klar grupperades marginalanteckningarna utifrån 
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samband. Dessa grupper antecknades sedan på ett enskilt papper och fästes vid 
transkriptionen. Denna procedur genomgicks för samtliga transkriptioner. 
Slutligen, då alla transkriptioner gåtts igenom, sammanställdes grupperna för 
samtliga transkriptioner på en enda lista. I detta läge gick vi samman och 
jämförde våra listor över sammanställda grupper. Vi diskuterade mönster och 
samband i de grupperingar som sammanställts på olika håll. Utifrån denna 
diskussion enades vi om de slutgiltiga kategorierna för materialet och namngav 
dessa utifrån vad vi såg att materialet beskrev. Under hela arbetet med 
kategoriseringen återvände vi hela tiden till syfte och problemformuleringar för 
att säkerställa att de slutliga kategorierna reflekterade syftet med själva studien.  
 
För att kunna presentera våra resultat på ett, för läsaren, lättillgängligt sätt har vi 
använt oss av direkta citat ur det transkriberade intervjumaterialet. Citaten har vi 
valt utifrån våra kategorier på basis att de skall vara representativa för materialet 
samt ge läsaren en tydligare bild av kategoriernas innehåll. Små redigeringar i 
språket har gjorts på grund av svårigheter som framkommer i samband med att 
skriva ner talspråk, för att göra det mer läsbart.  Dessutom har vissa klipp gjorts 
för att korta ner citaten, vilket visas genom dessa tecken (…). Vi har dock hela 
tiden varit noga med att klippen inte skall inverka på citatens innebörd. I vissa 
fall har vi även varit tvungna att omformulera vissa kommentarer, bland annat 
namn och liknande [dessa omformuleringar är skrivna inom klamrar]. Detta för 
att inte röja informanternas identitet. Vi har dock försökt att vara innebörden i 
originalkommentarerna så trogna som möjligt.   
 
3.6. Etiska principer 
Vår studie har präglats av de forskningsetiska principer vad gäller humanistisk-
samhällsveteskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. I dessa 
principer understryks värdet av att forskaren inför varje vetenskaplig 
undersökning skall göra en noggrann avvägning av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet, mot tänkbara risker i form av negativa konsekvenser för 
berörda undersökningsdeltagare. Vi som forskare har därmed ett stort ansvar och 
skyldighet att skydda deltagarnas identitet, inom det så kallade individskydds-
kravet. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren innan studiens genomförande är 
skyldig att informera deltagarna om deras roll i studien, om deras rätt att när 
som helst avbryta intervjun samt att ge all information som kan påverka deras 
villighet att delta i studien. För att uppfylla samtyckeskravet krävs att man tar in 
deltagarnas samtycken till medverkande i studien, skriftligt eller muntligt. 
Konfidentialitetskravet sätter fokus på att uppgifter om alla i en undersökning 
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skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att 
de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål och alltså inte i kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften.  
 
Utöver dessa etiska aspekter så har vi även reflekterat över möjligheter till 
anonymitet vid en fallstudie. Enligt Yin (2007) så ligger anonymiteten vid en 
fallstudie på två nivåer – fallet i sin helhet samt de individer som förekommer i 
det. Tillstånd inhämtades av oss från vår kontaktperson vid Vara kommun om 
att vara öppna med just namnet på organisationen. Detta var av stor vikt då vi 
ansåg att just en anonymisering av organisationen skulle var i princip omöjligt 
då Vara kommun är så pass unik i sitt slag. Ett försök till anonymisering skulle, 
menar vi, dessutom förta viktiga aspekter av studien, inte minst vad gäller 
bakgrunden. Vad gäller anonymitet för de individer som förekommer i studien 
har vi dock valt att så långt som möjligt försöka bibehålla konfidentialiteten för 
dessa.  
 
3.7. Kvalitetsvärdering  
Vi har i denna studie valt ett interaktivt förhållningssätt vad gäller validitet 
vilket innebär att vi har valt att återföra delar av vårt resultat till våra 
informanter. Återföringen till de intervjuade medarbetarna har skett muntligen i 
direkt anslutning till fokusgruppsintervjun, medan återföring av resultat till 
cheferna har skett via e-post. Återföring av resultat till nyckelpersoner är enligt 
Yin (2007) ett sätt att validera en fallstudie. Denna procedur lägger inte fokus på 
slutsatser och tolkningar, som informanterna kan ha avvikande åsikter om. Det 
handlar snarare om att personerna inte bör vara av olika mening vad gäller 
fallets konkreta fakta. Detta tillvägagångssätt innebär även att informanter kan 
komma på nya saker som de glömt bort att förmedla vid datainsamlingsfasen. 
Utifrån ett metodologiskt perspektiv kommer de korrigeringar som görs att 
stärka studiens riktighet, det vill säga dess begreppsliga validitet. Risken att ett 
skeende beskrivs på ett felaktigt sätt minskar därmed. Viktigt att tänka på är 
dock att det inte är nödvändigt att reagera på alla kommentarer som man får om 
utkastet (Yin, 2007).  
 
Larsson (1994) diskuterar olika aspekter av kvalitetskriterier i kvalitativa 
studier. Dessa aspekter delas in i: kvaliteter i framställningen som helhet, 
kvaliteter i resultaten samt validitetskriterier. Intern logik tillhör den första 
kategorin av kvalitetskriterier. Kvaliteter i framställningen av helhet handlar 
enligt Larsson (1994) om en harmoni mellan forskningsfrågan, antagandet om 
forskning och det studerade fenomenets natur, datainsamling samt analysteknik. 
Inom denna kategori hänvisar författaren även till etiska värden, en aspekt som 
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vi dock har valt att behandla enskilt ovan. Innebördsrikedom är en aspekt av 
kategorin kvaliteter i resultaten och är av särskild vikt vid just kvalitativa studier 
då uppmärksamheten här särskilt bör fästas vid hur innebörder gestaltas 
(Larsson, 1994). Heuristiskt värde innebär att läsaren genom framställningen 
kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Denna aspekt tillhör den 
sista av Larssons (1994) kategorier: validitetskriterier.   
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4. RESULTAT 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av genomförda intervjuer 
och fokusgrupper. Resultatet är indelat i tre delar utifrån våra frågeställningar 
och inleds även med respektive frågeställning för att sedan brytas ned i 
kategorier. Varje del som redovisas kommer att avslutas med en samman-
fattning. I citaten görs en redovisning av informantens befattning enligt 
följande: Chef 1-5, Medarbetare (Ma) 1-7 samt Projektledare 1-2. 
 
4.1. Införandet av Vara Lean och det praktiska Lean-arbetet 
Vår första frågeställning var: Hur infördes Lean i Vara kommun och hur arbetar 
äldreomsorgens resultatenhetschefer och medarbetare praktiskt med Vara 
Lean? Denna frågeställning sätter fokus på de historiska och praktiska 
aspekterna av Vara Lean. Hur började Vara kommuns Lean-resa och hur går 
Lean-arbetet egentligen till rent praktisk? Följande kategorier som berör denna 
frågeställning har vi identifierat ur den insamlade empirin: (a) Vad är Lean i 
Vara kommun?, (b) Verktygen, (c) Vem gör vad i Vara Lean? (d) Första mötet 
med Vara Lean.  
 
4.1.1. Vad är Lean i Vara kommun?  
Enligt såväl chefer som medarbetare är Vara Lean ett tanke- och arbetssätt för 
att försöka finna ständiga förbättringar inom verksamheterna i Vara kommun. I 
dokumentet ”Tid till förbättring ger tid till förbättring” (2008) beskrivs att Vara 
Lean syftar till att medarbetarna skall jobba med att försöka hitta olika former av 
slöseri i arbetet. Inom äldreomsorgen finns fokus på att minska de "tidstjuvar" 
som finns i det dagliga arbetet, för att på så vis frigöra tid som istället kan 
användas för brukaren. Just syftet med Vara Lean är viktigt, enligt många 
informanter, då det handlar om att kunna frigöra tid som kan spenderas på 
brukarna och inte om att skära ner på personal.  
 

Det är inte så att vi gör Lean-kartläggningar och förbättringar för att 
minska våran budget. Utan vi gör det för att (…) hitta värdeskapande 
tid för våra brukare.  

Chef 4 
 
Slöseri beskrivs av informanterna som exempelvis dålig ordning, bristande 
kommunikation, bristande information, för mycket information eller logistiska 
problem (så som att ha förråd i källaren), detta beskrivs av såväl informanter 
som i dokument som behandlar Vara Lean. Det finns, enligt informanterna, olika 
sätt att minska dessa slöserier, bland annat genom att skapa nya rutiner i arbetet. 
Många informanter uttryckte att man genom Vara Lean har lyckats att överföra 
kunskap som personalen "har i huvudet" till skrift, vilket sedan har kunnat forma 
nya standardiserade arbetssätt. Exempel på åtgärder för att minska slöseri är 
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enheter som har valt att ändra påfyllnadsprocessen för förråden. På det viset 
skall det vara enklare för personalen att hämta det som behövs ur förråden, som 
då alltid skall vara påfyllda. De saker som finns i förrådet får då också särskilda 
platser, vilket underlättar att finna dem likväl som för att se när nytt behöver 
beställas.  
 
Meningen med Vara Lean är att medarbetarna skall kunna hitta sätt att arbeta 
smartare och mindre tidskrävande, dessa åtgärder skall dock inte kosta extra 
resurser. I ett av Vara kommuns styrdokument står att läsa följande beskrivning 
av Vara Lean: 
 

Vara Lean innebär att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete 
verkar för att skapa största möjliga värde med minsta möjliga 
resursåtgång.  

Lednings och styrdokument, Kvalitet 2007-2010, s.5 
 
Flera informanter påpekade att Vara Lean är en nödvändig långsiktig satsning. 
Detta då kommunen redan idag har en låg personaltäthet inom äldreomsorgen, 
samtidigt som att antalet brukare beräknas öka i framtiden. Flera chefer 
framhävde att Vara Lean då kan vara ett sätt att i framtiden nyttja den personal 
som finns på ett mer effektivt sätt, då resultatenheternas budget är stram och 
möjligheterna att ta in fler personal är tämligen begränsade.  
 
4.1.2. Verktygen 
Vara Lean består av olika metoder som används för att minska slöseri. När vi 
pratar med informanterna nämner de främst två verktyg som används i Lean-
arbetet, dessa är värdeflödeskartläggningar samt en metod som kallas 5S.  
 
Värdeflödeskartläggningar (här efter refererad till som VFK) är en metod där en 
projektledare tillsammans med en av de tio Lean-handledarna leder en 
medarbetargrupp för att kartlägga en på förhand utvald arbetsprocess. Under 
VFK-arbetet deltar oftast ungefär 6-8 medarbetare, uppger projektledarna. Vara 
Lean består, enligt informanterna, till stor del av arbetet med just VFK. Detta 
verktyg hjälper arbetsgruppen att visualisera arbets- och informationsflöden 
kring arbetet i den utvalda processen. Själva kartläggningen (Tid till förbättring 
ger tid till förbättring, 2008) pågår under tre heldagar, vilka inleds med en 
introduktion av kommunaldirektören eller ett kommunalråd, för att sedan följas 
upp under tre halvdagar under en tremånadersperiod (dag 30, 60 och 90 efter 
kartläggningen). Utöver detta läggs dessutom en timme på ett inledande 
avgränsningsmöte, där processen som skall kartläggas specificeras. Trots att 
bara några medarbetare från arbetsgruppen deltar vid själva kartläggningen, 
berörs och involveras hela arbetslaget/enheten i själva förbättringsarbetet som 
följer av kartläggningen (ytterligare info om VFK återfinns i bilaga 5). 
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De kartlagda processerna är dock inte på något sätt klara efter dag tre och i vissa 
fall ej heller efter dag 90. Samtliga medarbetare vittnar om det ständigt 
pågående arbete som följer med en kartlagd process. Processen behöver testas i 
verkligheten, menar en medarbetare, och utifrån detta ändras kontinuerligt. 
Ibland är resultatet av en kartläggning helt enkelt inte det bästa alternativet och 
då gäller det att tänka om. Detta är även något som flertalet chefer tar upp.  
 
5S är ytterligare ett verktyg som används i Vara Lean (Tid till förbättring ger tid 
till förbättring, 2008). 5S står för att sortera, strukturera, städa, standardisera och 
att skapa vana. Verktyget 5S lär projektledarna ut till dem som deltagit vid en 
VFK under teoripasset dag 60. 5S kan sedan användas som ett tanke- och 
arbetssätt vid exempelvis utrensning av förråd. Informanterna nämnde 5S som 
ett verktyg som i dagsläget inte har fått samma genomslagskraft som VFK. 
Dock omtalade flera chefer att de har använt, eller vill använda, sig av 5S på 
sina kontor, med hjälp av en av projektledarna. Interjvupersonerna nämnde att 
skillnaden mellan att använda 5S och ”vanligt städ och röj” är att 5S enbart skall 
behöva användas vid ett tillfälle. Efter att ett utrymme har genomgått 5S skall 
det finnas en standard som är tydlig och som skall fortsätta användas. Vid 
bestämda intervaller går man sedan igenom en ”check-lista” för att se att allting 
fortfarande är på sin plats. 
 

Sen gäller det ju då att skapa vanan och se till att ordningen 
upprätthålls och då kan man använda sig av någonting som vi kallar 
5S-rond, som en check-lista eller vad man ska säga som man går efter 
(…) och då har man ett antal frågeställningar som man ska svara på 
och alla frågor som visar att ’nej det var inte sån ordning här’ så 
behöver ju det åtgärdas (…) och det man gör då är ju att ständigt 
förbättra 5S-nivån.  

Projektledare 2 
 
Genomgående handlar Vara Lean om att hitta standardiserade arbetssätt och 
rutiner. Det skall finnas enkla och lättförståliga instruktioner för hur vissa 
arbetsuppgifter skall genomföras för att göra arbetet så tydligt som möjligt. I 
Vara används också visualisering till stor del för att tydliggöra hur ett visst 
arbete skall utföras. Exempelvis används visualisering i förråd, där bilder visar 
hur förråden skall se ut när de är korrekt påfyllda och som visar var saker skall 
vara och hur de skall stå. Flera enheter har Vara Lean som en punkt på sina 
arbetsplatsmöten, där man talar om hur de processer som varit med om en VFK 
fungerar och om det är något som måste ändras eller förbättras ytterligare.  
 
4.1.3. Vem gör vad i Vara Lean? 
I Vara kommun genomförs vanligtvis en kartläggning i veckan i dagsläget. Detta 
innebär att de respektive projektledarna är med på en kartläggning i det närmaste 
varannan vecka och att Lean-handledarna är med på en kartläggning ungefär var 
tionde vecka. Projektledarna genomför dessutom uppföljningar dag 30, 60 och 
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90 med sina respektive handledda VFK-grupper för att gå igenom handlings-
planerna. Som tidigare nämnt så är projektledarna även behjälpliga när en chef 
eller arbetsgrupp vill genomföra 5S på exempelvis kontor eller förråd på 
enheterna. Projektledarna är dessutom, på andra organisationers begäran, ute och 
föreläser om Vara Lean.  
 
Grundtanken i Vara Lean är att medarbetarna själva skall vara med och påverka 
och utveckla sitt dagliga arbete. Under VFK-arbetet är det medarbetargruppen 
själv som får bryta ner den valda processen till de enskilda aktiviteter den består 
av och sätta ut processtid, väntetid och rätt från början (dessa begrepp förklaras 
ytterligare i bilaga 5). Detta arbete gör de med stöd från projektledaren och 
handledaren som ställer många frågor angående processen och dess delar. 
Deltagarna vid VFK-arbetet har också till uppgift att dela ut ansvarsområden till 
övriga medarbetare på enheten för att samtliga på arbetsplatsen skall vara 
delaktiga och engagerade i utvecklingsarbetet. Under den tredje dagen i VFK-
arbetet väljs även en av VFK-deltagarna till att bli processägare. Processägaren 
har sedan ansvar för att lyfta och prata om den kartlagda processen med sina 
medarbetare för arbetet skall fortgå och för att processen skall fortsätta 
utvecklas. 
 
En grundläggande princip i Lean tanke- och arbetssätt är ett stödjande ledarskap. 
Chefens roll i Vara Lean är att stötta medarbetarna i förändringsarbete. En 
projektledare uttrycker chefens roll i Lean som:  
 

Det handlar ju om att ge ut ansvar och befogenheter till personalen 
Projektledare 2 

 

Utöver denna stödjande roll i Lean-arbetet så begränsar sig chefernas övriga 
involvering till att medverka vid avgränsningsmötet innan kartläggningen inleds, 
samt att delta vid avrapportering tillsammans med förvaltningschefen dag tre i 
VFK-arbetet.  
 
Det är också chefens ansvar att välja den grupp medarbetare som skall delta vid 
VFK-tillfället. De riktlinjer som ges är att gruppen helst skall bestå av sex till 
åtta medarbetare. En projektledare berättade dock att vid vissa processerna kan 
en kartläggning genomföras med färre medarbetare och att detta går lika bra. 
Informanterna berättade att cheferna hanterar urvalet av medarbetare på olika 
sätt och de intervjuade cheferna har olika tankar kring hur en bra grupp skall 
väljas. Det finns de chefer som ber medarbetarna i personalgruppen att anmäla 
sitt intresse och som sedan skickar de som är intresserade av att delta. Andra 
chefer bestämmer själva vilka medarbetare som skall delta, ofta med 
motiveringen att de vill ha med medarbetare som både är positiva och negativa 
till förändringen. De intervjuade chefer som har blandat grupper med personal 
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som är både positiv och negativ till den stundande förändringen uttryckte att 
detta kan underlätta i införandet av förändringen. En chef uttryckte sig så här: 
 

Den Lean-gruppen bestod av den största motståndaren till 
förändringen och den som var mest positiv till förändringen och så lite 
blandning däremellan. Och då hade du ju med dig både den som var 
positiv och den som var negativ och helt plötsligt var den som var 
negativ nästan den som blir mest drivande.  

Chef 1 
 
Valet av de processer som genomgår en VFK väljs också på lite olika sätt. 
Riktlinjer finns för att arbetsgruppen tillsammans som skall välja processen, 
detta för att öka delaktigheten i utvecklingsarbetet. Några informanter berättade 
att personalen tillsammans med chefen kommit överens om den gällande 
processen under ett arbetsplatsmöte. Andra informanter berättade om att chefen 
hade föreslagit ett ämne som sedan personalen accepterat. Ytterligare en 
intervjuperson berättade att personalen fått lämna olika förslag på lappar och att 
ett av de förslagen sedan valdes. Projektledarna menade att det kan vara 
lämpligast att processen väljs före gruppdeltagarna utses. Dock är det inte alltid 
så enligt våra informanter, utan det kan variera från gång till gång. De 
intervjuade medarbetarna menade dock att valet av process och av VFK-grupp 
ofta sker vid samma tidpunkt.   
 
4.1.4. Första mötet med Lean 
De flesta av de intervjuade cheferna var skeptiska när de först hörde att man 
skulle införa Lean i äldreomsorgen i Vara kommun. Det var dock en av de 
intervjuade cheferna som var väldigt positiv vid denna nyhet och tyckte att det 
var ett spännande initiativ. Några av de intervjuade cheferna hade hört talas om 
Lean innan, men då främst i samband med Toyota eller övrig industri, en chef 
uttrycker sig så här:  
 

Först var jag lite frågande och så, det är man ju. Lean, tidsmätning, 
vad menar de nu va? Vad är det här? Så kände jag. 

   Chef 2 
 
Cheferna fick i uppstarten av Vara Lean en informationsutbildning om Lean, 
dess historia och om vad Vara Lean skulle komma att innebära. I samband med 
detta spelade cheferna också ett Lean-spel. Lean-spelet innebär att deltagarna i 
spelet får inta en roll i en fiktiv antagningsprocess vid ett universitet. Under 
spelets gång upptäcks flaskhalsar, brister i kommunikationen mellan spelarna 
samt andra svårigheter som innebär hinder i antagningsprocessen. Spelet spelas i 
tre omgångar, där spelarna för varje omgång gör vissa justeringar som slutligen 
leder till en effektivare antagningsprocess. De intervjuade cheferna uttryckte att 
det var positivt att spela Lean-spelet inledningsvis, då detta gav en ökad 
förståelse för vad Lean var och som en intervjuperson yttrade att Lean-spelet är:  
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Ett spel där man verkligen får känna på hur dumt man kan bära sig åt.  
    Chef 5 

 
De intervjuade medarbetarna talar om en inledande rädsla och skepticism mot 
det okända Lean. Flera talar om att de från början tänkte på industrin och 
tidmätning och att Lean inte skulle kunna fungera i en organisation där man 
arbetar med människor. Två medarbetare berättade om sin första tanke när Vara 
Lean skulle införas: 
 

Ma 5: Sen visste man ju innan att i fabriker står de liksom med klocka 
och tar tid då. För det har man ju hört att de har stått och arbetat en hel 
dag och sen är det någon som har stått och klockat.  
Ma 4: Man trodde ju inte ens att de fick gå på toa.  
Ma 5: Nej, man såg mycket scenarier framför sig.  

 
De intervjuade medarbetarna berättade också att en farhåga var att Vara Lean 
skulle innebära nedskärningar i personalgruppen, något som dock snart visade 
sig inte vara fallet. Skepticismen hos medarbetarna minskade ytterligare när 
ryktet om Lean började sprida sig från medarbetare på andra enheter som börjat 
arbeta med VFK. Att det skulle kunna ta tre heldagar att jobba med en 
begränsad process ifrågasattes dock fortfarande enligt informanterna. De 
intervjuade medarbetarna berättade att det var först under andra dagen i VFK-
arbetet som de förstod vad Vara Lean verkligen innebar och de blev positivt 
inställda till det. 
 
Både chefer och medarbetare berättade att de inledningsvis, när de fick höra 
talas om Vara Lean, hade farhågan att kommunen skulle introducera ytterligare 
ett projekt som sedan inte skulle slutföras. De intervjuade beskrev att de tidigare 
varit med om flera tillfällen då olika projekt införts som de sedan tyckte hade 
runnit ut i sanden. Flera informanter nämnde att det funnits brister i 
uppföljningar av tidigare genomförda projekt och att det därför också kändes 
som att vissa satsningar gått lite till spillo. En av medarbetarna berättade om 
arbetslags- och verksamhetsutvecklingsprojekten som de arbetat med under 
resor till Mallorca och Island: 
 

Mycket pengar har lagts ner och jättefina grejer har vi gjort eller 
åstadkommit när vi har varit på dom här resorna och sen när man 
kommer hem så faller det nästan bara bort. Den första Mallorcaresan, 
där liksom, vart tog allting vägen? (…) vi känner att det är mycket 
som startas upp och sen slutförs det aldrig.  

Ma 4 
 
Informanterna berättar också att det genomförs många projekt i Vara kommun 
och att det är ett högt förändringstempo. Uppfattningen finns också bland de 
intervjuade att det är lättare att trivas med att jobba inom kommunen om man 
tycker om att utvecklas och trivs med ett högt tempo.  
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4.1.5. Sammanfattning 
Vara Lean är ett tanke- och arbetssätt för att försöka finna ständiga förbättringar 
inom verksamheterna i Vara kommun. Genom Vara Lean skall medarbetarna 
jobba effektivare genom att skapa standardiserade arbetssätt. När Lean först 
infördes i Vara kommun var många skeptiska då de trodde att detta var ett sätt 
att skära ner på personalstyrkan, men syftet med Vara Lean är dock att frigöra 
tid som skall användas för brukarna. De verktyg som huvudsakligen används är 
värdeflödeskartläggningar och 5S. En grundtanke i Lean är att medarbetarna 
själva skall kunna påverka och utveckla sitt dagliga arbete, medan chefens roll 
är att fungera stöttande i denna process.  
 
4.2. Olika beskrivningar av Vara Lean 

Vår andra frågeställning var: Hur beskriver äldreomsorgens chefer och 
medarbetare Vara Lean och hur har införandet av Lean påverkat deras 
respektive arbete? Denna frågeställning sätter fokus på de olika parternas 
beskrivningar av just Vara Lean samt vilken påverkan införandet har haft på 
deras respektive arbeten. Följande kategorier som berör denna frågeställning har 
vi identifierat ur den insamlade empirin: (a) Vara Lean består av specifika och 
unika processer, (b) Tydlighet och effektivitet, (c) Chefen står utanför, (d) En 
utvecklingsprocess som stärker medarbetarna, (e) Medarbetarna får äga sin 
vardag. 
 
4.2.1. Vara Lean består av specifika och unika processer  
Något som är gemensamt för informanterna, vare sig de är chefer eller 
medarbetare, är att de under intervjutillfällena återkommer till specifika 
processer när de talar om Vara Lean. Processer så som förråd, tvätthantering, 
städning m.m. används för att illustrera och förklara vad Vara Lean innebär. 
Cheferna såväl som medarbetarna är mycket detaljerade i sina redogörelser av 
processerna och förklarar den bakomliggande problematiken vad gäller 
exempelvis märkning av draglakan eller städning.  
 
Processerna, då de ses som mycket specifika av chefer och medarbetare, får 
även en stämpel av att vara unika. Från ledningshåll finns en förhoppning om att 
olika enheters kartor skall kunna spridas via Intranätet och till viss del kunna 
stjälas rakt av. Medarbetarna ställer sig dock till viss del skeptiska inför att 
verksamheterna skall kunna dra nytta av varandras kartläggningar och 
återanvända dem. Även om det går att läsa om kartläggningarna på Intranätet så 
menar de att varje process är unik. Städningen hänger exempelvis samman med 
aspekter såsom täthet och byggnader, uppger en medarbetare. Däremot menar 
medarbetarna över lag att det är intressant att se vad som händer i andra 
verksamheter.  En medarbetare påpekar dock att allting kanske inte ligger ute på 
nätet och att det kan vara svårt att förstå någon annans kartläggning. 
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Fast samtidigt så där ligger väl inte hela (…) det är ju lite foton av 
kartorna och det är ju inte jättelätt att läsa någon annans karta när man 
inte har hört diskussionen.   

Ma 5 
 
Några av cheferna såg samma problematik vad gäller att ”stjäla” kartor från 
andra enheter, men menade att det beror på processen i sig. De menade att 
tvättstugor och liknande är sådant som är väldigt knutet till ett ställe men att det 
finns andra mer universella processer, vars kartläggningar alla kan använda sig 
av.  
 
4.2.2. Tydlighet och effektivitet  
Chefer och medarbetare kunde se en rad olika vinster med tillämpningen av 
Vara Lean i verksamheterna, särskilt vad gäller att göra saker och ting tydligare 
samt effektivare. Något som sågs som en stor fördel med Vara Lean, av 
medarbetarna, är de tydliga riktlinjer som finns för VFK-arbetet. Det är i förväg 
tidsbestämda uppföljningar och tydliga mål sätts dessutom upp för processerna i 
fråga. Detta upplevdes som en stor skillnad gentemot tidigare utvecklingsarbete 
enligt medarbetarna. 
 
En annan effekt av upplägget i Vara Lean är att ansvarsfördelningen blir tydlig 
för medarbetarna. Det faktum att de personer som skall göra kartläggningen 
väljs på ett personalmöte är något som underlättar i efterhand då deltagarna skall 
förklara utkomsten av VFK:n och fördela olika uppgifter till övriga medarbetare. 
Flera chefer och medarbetare vittnade om att det inte alltid var helt enkelt att 
introducera ett nytt arbetssätt till skeptiska kollegor. En chef beskrev den chock 
som hon upplevde att deltagarna i en kartläggning fick när övriga kollegor var 
skeptiska mot de förändringar som föreslogs. Argumentationen underlättades 
dock av att deltagarna utifrån VFK:n kunde påvisa uträkningar och på så vis 
övertyga kollegorna om fördelarna med det nya sättet att arbeta. En chef såg att 
det har varit lättare för deltagarna att övertala sina kollegor om förändringar då 
det handlat om praktiska saker, snarare än sådant som handlat om att förändra ett 
beteende. 
 
Att vara processägare innebär ett särskilt ansvar för att hålla processen levande 
och är även detta något som ytterligare bidrar till en tydlig ansvarfördelning. 
Känslan av ansvar för en process uppger flera medarbetare är stark även om 
ansvaret i sig kanske inte är så lätt alla gånger. Samman med rollen som 
processägare hör mandatet att säga till sina kollegor om rutiner börjar falla bort 
och inte efterlevs. En medarbetare hade inledningsvis svårt att säga till övrig 
personal men menade att det ju faktiskt inte var något personligt: 
 

Men de vet ju om att jag vill ju inget illa så men för att det ska funka 
så måste jag vara lite böld i röven på dom som vi säger (skratt).  

Ma 2 
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Något som återkommer under samtliga intervjuer är ordet spring. Detta används 
av både chefer och medarbetare för att beskriva det jäkt och den brist på 
effektivitet som fanns i vardagen. En ineffektivitet som man genom kart-
läggningar till viss del har kommit tillrätta med genom nya standarder och 
rutiner. En chef berättade om problematiken som var innan processen påfyllnad 
kartlades på enheten. 
 

(…) var man inne på morgonen och hjälpte en brukare och så fanns 
det inga tvättlappar. Då sprang man in till grannen och där fanns det 
inga, så sprang man till nästa och där kanske det fanns, annars fick 
man springa till förrådet (…) Men nu vet man precis, vem fyller på, 
när och vad fylls på. För att det ska finnas.  

Chef 4 
 
Det minskade springet, vittnade både chefer och medarbetare om, har även lett 
till att det har blivit mindre irritation i arbetslagen. Frustrationen och ilskan över 
att behöva springa från rum till rum och leta efter draglakan eller dylikt har i och 
med kartläggningar minskat betydligt. I ett fall avviker dock upplevelsen av 
minskat spring efter en kartläggning. En medarbetare säger att det snarare har 
blivit mer spring efter kartläggningen. Personen kan dock se att de nya rutinerna, 
även om de inte har minskat springet, har inneburit en kvalitetshöjning för 
brukarna på enheten. En medarbetare beskriver fördelen med att utveckla rutiner 
och standards utifrån städningen på boende då det blir mer rättvist för brukarna.  
 

För någon var städa bara att dammsuga. Medan någon annan kanske 
tog bort soffdynor och dammsög emellan.   

Ma 5 
 
Då det inte fanns en gemensam grund för vad städning var så gjorde personalen 
städningen efter eget huvud något som ledde till orättvisor för brukarna. I och 
med de nya rutinerna så är denna process numera både mer tydlig och rättvis. 
Medarbetarna uppger också att kartlagda processer underlättar för dem då 
vikarier skall introduceras i verksamheten.  
 
4.2.3. Chefen står utanför  
Samtliga chefer som intervjuats var mycket positivt inställda till införandet av 
Lean då de upplevde att det bidragit till en avlastning för dem själva. Dock 
ansåg cheferna att införandet av Vara Lean inte haft någon inverkan på deras 
ledarskap i stort. Vanligtvis är det chefen som belastas med utvecklingsarbete i 
organisation men i detta fall så ligger det till stor del på medarbetarna själva. 
Cheferna lyfte fram att chefsrollen i sig självt är sammanknuten med ett visst 
kontrollbehov. Ett kontrollbehov som inledningsvis gjorde det svårt och litet 
”läskigt” när medarbetarna på enheten själva skulle genomföra sin första 
kartläggning. Efter det inledande obehaget tyckte dock samtliga chefer att det 
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var skönt att stå vid sidan om och kanske även lite nyttigt för dem. En chef 
uttryckte sig enligt följande: 
 

Man måste våga ställa sig utanför, det här får bli deras grej (…) det 
chefen säger är inte så kul jämt. Ibland är det fel. 

 Chef 2 
 
Samtidigt sade en chef att det är Vara Leans upplägg i sig som gör att det är 
enkelt att stå vid sidan om. Personen hävdade att systemet med att ta fram 
processer, förankra dessa i gruppen, tidsbestämda uppföljningar etcetera gav 
medarbetarna sådana förutsättningar att chefen kan ha en mer tillbakadragen 
roll. Det faktum att chefen inte är med under själva kartläggningen sågs som 
något mycket positivt av medarbetarna också, då detta uppgavs ge ett öppnare 
klimat. Möjligheten fanns, menade flera medarbetare, i och med detta att på ett 
annat sätt fritt yttra sina tankar kring olika aspekter. Något som några menade 
kunde ha varit avsevärt mycket jobbigare eller ha uteblivit helt om chefen varit 
närvarande. 
 
Även om chefen till stor del står utanför arbetet med Vara Lean så ligger det 
likväl på denne att exempelvis fatta ekonomiska beslut, vad gäller exempelvis 
inköp, utifrån medarbetarnas förslag. Även när det gäller att se till att samarbetet 
medarbetarna emellan fungerar kan chefen ibland behöva lägga sig i, 
exempelvis när en idé från en VFK stöter på patrull bland övriga medarbetare. 
Detta sker dock till stor del på medarbetarnas eget initiativ då de ber chefen om 
stöd.  
 
4.2.4. En utvecklingsprocess som stärker medarbetarna 
Något som, från medarbetarna själva, beskrevs som det absolut bästa med Vara 
Lean är att utvecklingen kommer underifrån. En chef menade att Vara Lean är 
just vad medarbetarna har efterfrågat, ett projekt som adresserar deras vardag 
snarare än något projekt som bara dimper ned och som de får kämpa för att 
förstå vitsen med. En annan chef beskrev problemet när projekten kommer 
uppifrån i kontrast till Vara Lean: 
 

(…) för jag har redan i min tur fått det uppifrån och hunnit bearbeta 
det (…) och så går man ner och presenterar det för [medarbetarna] och 
då är ju dom på ruta ett, fastän jag kanske är på ruta fem. Alltså när 
det gäller Lean så är det ju faktiskt tvärtom lite grann, alltså dom är ju 
steget före mig och kan tala om hur de vill ha det 

Chef 1 
 
Samtliga chefer framställde Vara Lean som något som stärker medarbetarna. I 
och med Vara Lean så blir det legalt för medarbetarna att komma med egna 
idéer och testa nya grepp vad gäller att utveckla nya rutiner och standards. Vara 
Lean bidrar dessutom till att medarbetarna börjar få idéer och synpunkter på 
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andra aspekter i sitt dagliga arbete. En medarbetare har i och med sina 
erfarenheter av Lean börjat tänka Lean i andra delar i sin vardag på enheten. 
Personen ifrågasatte bland annat olika objekts placering då detta slet på axlarna:    
 

Varför har man mjölken högst upp i kylskåpet? 
Ma 4 

 
En chef menade att då idéerna kommer från medarbetarna själva så gör detta att 
processerna i sig blir deras skötebarn och att detta är en stärkande faktor. Då 
Vara Lean öppnar upp för att medarbetarna blir mer självgående så menade en 
chef att detta har ökat dennes förtroende för sina medarbetare. 
 
4.2.5. Medarbetarna får äga sin vardag 
Vara Lean har inneburit att ansvaret för utvecklingsarbetet till viss del har 
flyttats från chefen till medarbetarna själva. Det faktum att medarbetarna får 
vara med och bestämma vilken process som skall kartläggas ger en större känsla 
av delaktighet vittnade såväl chefer som medarbetare om. Processerna riktar 
därmed även in sig på sådant som medarbetarna i sin vardag upplever som ett 
bekymmer och som de ser ett behov av att förbättra. En chef beskrev det som att 
det är medarbetarna själva som är experter på sitt vardagliga arbete och som 
därigenom har en större insikt om vad för detaljer det är som orsakar dem 
bekymmer: 
 

Och det kan vara en ganska enkel detalj, som jag kanske egentligen 
inte har så mycket koll på utan det är dom egentligen som har den 
hundraprocentiga kollen. 

 Chef 1  
 
Just att de processer som väljs ut till kartläggningarna är verksamhetsnära ses 
som en starkt motiverande faktor för medarbetarna, av såväl dem själva som 
cheferna. Detta på så sätt att medarbetarna motiveras av att förenkla och 
förbättra rutiner för att minska stress och dubbelarbete i sin vardag. Men även på 
så sätt att det även gynnar tredje part – brukarna:  
 

Vi har känt att det har varit en jättebra sak att kämpa för. Och man 
försöker att göra det så trevligt som möjligt. När man ser 
pensionärerna ha trevligt så är det ju värt det.    

Ma 7 
 
En chef menar att det som motiverar medarbetarna i äldreomsorgen är just själva 
omsorgstanken och viljan att göra gott gentemot brukarna. Medarbetarna 
återkommer vid flera tillfällen till det faktum att kartläggningen av olika 
processer har gett brukarna mer tid. Vare sig det gäller tid till en stunds prat eller 
att lunchen fungerar bra så att brukarna kan sitta och umgås en stund.  
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4.2.6. Sammanfattning 
Vara Lean beskrivs i mångt och mycket genom unika processer som även efter 
dag 90 är levande och utvecklas. Vara Lean beskrivs även som stärkande för 
medarbetarna då detta är ett verktyg som ger dem möjlighet att arbeta med 
utveckling av verksamhetsnära frågor. Medarbetare och chefer beskriver flera 
positiva effekter av Vara Lean, så som en tydligare ansvarsfördelning och 
tydliga rutiner och standards. En av de viktigaste faktorerna i Vara Lean, enligt 
medarbetarna, är att det avsätts tid att arbeta med utveckling och uppföljning, 
något som i förlängningen gynnar brukarna. Chefen står till stor del utanför 
utvecklingsarbetet genom Vara Lean, vilket de intervjuade cheferna uppger vara 
positivt då det lättar deras arbetsbörda. Åsikterna går dock isär vad gäller 
möjligheten att använda andra enheters kartor på de egna processerna.  
 
4.3 Förutsättningar för Vara Lean  
Vår tredje frågeställning var: Vad finns det för stödjande och motverkande 
faktorer för ett fortsatt arbete med Vara Lean inom äldreomsorgen i Vara 
kommun? Denna frågeställning sätter fokus på vilka olika förutsättningar som 
krävs för ett fortsatt arbete med Vara Lean. Följande kategorier som berör denna 
frågeställning har vi identifierat ur den insamlade empirin: (a) Erfarenheter av 
värdeflödeskartläggningar, (b) Att Vara Lean kostar, (c) Chefen ger 
förutsättningar men organisationen kan spela in, (d) Tiden måste finnas. 
 
4.3.1. Erfarenheter av värdeflödeskartläggningar 
Som tidigare nämnts berättade de intervjuade medarbetarna att deras skepticism 
mot Vara Lean helt förändrats efter att de själva fått delta vid en VFK. Det 
framkommer också att medarbetarna såg att det var lättare att förstå utvecklings-
arbetet och att engagera sig i detta när de själva varit med i en kartläggning. 
Medarbetarna menade att det kan vara svårt för kollegorna att förstå vad en karta 
betyder och vad de tidsangivelser som skrivs på kartan innebär. En medarbetare 
menar att: 
 

Visst kan de köpa [kartan] men jag tror inte att de är så eld och lågor 
som vi som har varit med och jobbat med det.  

Ma 4 
 
En anledning till att de som varit med under VFK-arbetet är mer engagerade 
trodde de intervjuade medarbetarna var stödet från den projektledare och den 
handledare som deltar vid kartläggningen. Medarbetarna menade att de fått 
nyttig information och att det hade varit svårt att nå framgång med kart-
läggningen om inte projektledaren och handledaren hade ställt sina frågor. En 
medarbetare uttryckte sig på följande vis: 
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Dom var jätteduktiga och ställde motfrågor och så där. Det är tur att 
de finns kanske. Annars hade inte vi kommit fram. 

 Ma 2 
 
Flera resultatenhetschefer inom äldreomsorgen har själva varit med i en VFK, 
bland annat gällande vakansförmedling och rekryteringsprocessen. Flera av de 
intervjuade cheferna berättade att de upplever det som en stor fördel att själva ha 
varit med i en VFK. Även den chef som inte själv ännu hade varit med i en 
kartläggning kunde se dessa fördelar. En av de chefer som hade deltagit vid ett 
VFK-tillfälle berättade: 
 

Jag tror att det är väldigt bra att som chef ha varit med i Lean-
konceptet för man har förståelse för det dom gör och vet hur jobbigt 
det är och hur viktigt det är att dom får genomföra det här. Stötta dom 
i det här och bygga vidare på det.  

 Chef 2 
 
Flera chefer sade att de inte trodde att det var nödvändigt att själv ha gjort en 
kartläggning för att kunna agera stöttande mot personalen, men att ett eget 
deltagande kunde öka förståelsen av vad en kartläggning faktiskt innebar för 
medarbetarna. Cheferna nämnde också att ett deltagande i en VFK gjort att det 
var lättare för dem att förstå kartan och processtid, väntetid och rätt från början.  
 
4.3.2 Att Vara Lean kostar 
Under samtal med cheferna benämnde samtliga Vara Lean som en kostnad, då 
det krävs vikarier för samtliga deltagare under de tre heldagar som VFK-arbetet 
pågår. Detta tär på resultatenhetschefernas redan pressade ekonomi, enligt de 
intervjuade cheferna. Cheferna såg därför att det kommer att bli svårt att 
fortsätta att bedriva VFK-arbetet på samma sätt som i nuläget.  Flera chefer 
talade om att de hoppades att det skulle komma någon form av ”kort-version” av 
VFK. En av cheferna berättade hur hon tänkte kring detta: 
 

Det kostar ju en del också. Men däremot kan vi kanske hitta någon 
kort-version alltså bara för att få med tänket kring Lean (…) och då 
får man vara lite mer aktiv som chef och på G och kanske tillsätta lite 
mindre arbetsgrupper och styra lite mer  

Chef 3 
 
Både chefer och projektledare berättade om förhoppningen om att kunna 
genomföra en VFK ute på enheten i det dagliga arbetet i framtiden. Då är tanken 
att medarbetarna när de går förbi kartan skall kunna ytterligare bygga på den 
med olika noteringar.  Några chefer uttryckte att de önskar att det kan finnas en 
kombination av en ”kort-version” och de VFK som finns idag och att det då inte 
skulle behövas lika många VFK som i dagsläget. Flera chefer menade att det är 
”större saker” som kan platsa på en VFK, processer som väcker stor irritation 
eller missnöje hos medarbetare och som kan vara svåra att hantera på den egna 
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enheten. En chef uttryckte följande tanke angående Lean-arbetet med ”de 
mindre sakerna” i framtiden: 
 

Dom här småsakerna som det kanske inte fungerar med (…) det 
kanske man sätter sig några stycken över kafferasten eller någonting 
och så tar man det på [arbetsplatsmötet] sen. 

 Chef 4 
 
Cheferna berättade att de hoppas att ”Lean-tänket” skall finnas så mycket hos 
medarbetarna, efter att flera kartor har genomförts på varje resultatenhet, att 
tankar kring hur verksamheten kan utvecklas kan fångas i det dagliga arbetet.  
 
4.3.3. Chefen ger förutsättningar men organisationen spelar in 
Att chefen på enheten är positiv i sin inställning mot Vara Lean och de VFK 
som genomförs på enheten är något som medarbetarna nämnde som essentiellt 
för att kunna genomföra utvecklingsarbete genom Lean. Medarbetarna berättade 
också att de tyckte att chefen behöver vara stödjande genom vara öppen för de 
idéer och lösningsförslag som gruppen presenterade. Två medarbetare 
diskuterade en chefs uppträdande vid ett informationsmöte efter en VFK: 
 

Ma 7: Det var bara en som satt och nickade [ej lyssnade] och det var 
hennes chef [till Ma 6]. Och då sa vi liksom till henne att man ska inte 
göra så. Och det är klart att får man såna signaler (…) 
Ma 6: Ja, det underlättar ju inte om man inte har en chef som tror på 
det. 

 
Chefen behöver också vara stödjande genom att ge medarbetarna tid och 
möjlighet att genomföra utvecklingsarbetet. Både medarbetare och chefer 
nämnde att de ekonomiska frågorna ligger på chefernas bord. Det är alltså 
chefen som avgör vilka resurser som kan läggas på vissa åtgärder, exempelvis 
om personalgruppen vill införskaffa en ny städvagn eller liknande. Några 
medarbetare menade att det kan få motivationen att dala något när de gjort en 
handlingsplan som sedan inte går att realiseras då chefen inte godkänner 
inköpet. Men menade samtidigt att det ofta går att hitta en ny lösning.  
 
Ett hinder för att Lean skall kunna sprida sig i enheterna, som några av de 
intervjuade cheferna nämnde, är att vissa enheter är så stora att det är svårt att få 
medarbetarna att ”dra åt samma håll”. I dessa enheter är det också svårt att 
implementera handlingsplanerna som utfaller efter en VFK. 
 
4.3.4. Tiden måste finnas 
De intervjuade medarbetarna berättade alla att Vara Lean hitintills har varit ett 
lyckat projekt. De processerna som kartlagts har också genomförts, till stor del 
för att tid har tagits i verksamheten för detta arbete. En medarbetare uttryckte sig 
på följande sätt gällande utveckling i verksamheterna: 
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Det måste ju finnas tid till att gå igenom och ha en utveckling, för vi 
har ingen tid, vi kanske inte kan få in det så lätt i arbetsrutiner att 
komma på förbättringar eller utveckling. Nä, så funkar det inte riktig 
(…) det blir inte spontant utan man får nog ha mera press på sig.  

Ma 2 
 
Medarbetarna berättade att tiden som själva kartläggningen tar, tre heldagar, är 
behövlig för att kunna åstadkomma en kartläggning av det nuvarande läget samt 
handlingsplaner för att utveckla arbetet. De lade också tyngd vid de 
uppföljningstillfällen som finns vid dag 30, 60 och 90, och menade att dessa 
skapar ett förtroende för att utvecklingsarbetet faktiskt kommer att genomföras. 
Uppföljningstillfällena benämndes också som en ”press” för att faktiskt arbeta 
mot att genomföra förändringarna inom tidsplanen. 
 
För att fortsätta arbetet med den VFK som genomförts krävs i avsatt tid för de 
enskilda medarbetarna eller för den grupp som deltagit vid kartläggningen. 
Denna tid finns inte alltid i det dagliga arbetet. Några av de intervjuade 
medarbetarna berättade att de inte har haft någon tid på verksamheten att 
fortsätta arbeta med de utarbetade handlingsplanerna, varför VFK-arbetet där 
inte har haft den effekt man hoppats på. Både chefer och medarbetare menade 
att chefen efter medarbetarnas önskemål kan bevilja att viss arbetstid tas för att 
personalen skall kunna fortsätta med Lean-arbetet. Tid för sådant arbete behöver 
dock komma på medarbetarnas begäran, då det är medarbetarna som är mest 
insatta i arbetet med VFK. 
 
4.3.5. Sammanfattning 
Chefer och medarbetare berättade om några olika förutsättningar för att arbeta 
med Vara Lean. De nämner både förutsättningar för att det skall vara ett 
fungerande tanke- och arbetssätt i nuläget, men också vad som måste ske för att 
kunna bedriva ett fortsatt arbeta med Lean inom äldreomsorgen i Vara kommun. 
Erfarenheter av värdeflödeskartläggningar ser såväl medarbetare som chefer ger 
en ökad förståelse och insikt i Vara Lean. Stöttningen från projektledare och 
Lean-handledare ses dessutom som essentiellt för en lyckad kartläggning. VFK 
innebär dock en kostnad för resultatenhetscheferna och förhoppningar finns om 
att en kort-version kan tas fram. Chefen ger förutsättningar för ett lyckat arbete 
med Lean genom såväl sin attityd som genom att ge tid och stöttning till 
medarbetarna i utvecklingsarbetet. Medarbetarna ser tid som en viktig faktor i 
att nå framgång med Vara Lean, då upplevelsen är att tid för utveckling inte 
finns i det dagliga arbetet. 
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5. DISKUSSION 
 
Vi kommer i detta kapitel att koppla samman resultatet med den teoretiska 
referensramen och utifrån detta föra en diskussion kring de, för denna studie, 
uppsatta frågeställningarna. Denna diskussion kommer inte att redovisas 
uppdelat efter de olika frågeställningarna, då flera ämnen tangerar varandra. 
Resultatdiskussionen redovisas istället utifrån aspekter som knyter samman 
teoretisk referensram och resultat. Vi kommer även att vidare diskutera det 
metodologiska tillvägagångssättet för denna studie och sätta fokus på kritiska 
punkter samt alternativa tillvägagångssätt.  
 
5.1. Resultatdiskussion 
5.1.1. Vara Lean - ytterligare en del av New Public Management? 
New Public Management innebär att offentliga verksamheter i högre grad går 
mot strukturer och värderingar som tidigare varit kopplade till den privata 
sektorn. Några av dessa förändringar innebär att göra organisationerna plattare 
och att ledarskapet finns närmre verksamheten (Gruening, 2001). Vara kommun 
var, redan före införandet av Vara Lean, en organisation som var relativt platt 
till sin struktur, där exempelvis äldreomsorgens resultatenhetschefer hade 
förvaltningschefen som närmaste chef. Cheferna har även ansvar för kvalitets-
aspekter och utvecklingsaspekter inom sina enheter, samt ett strategiskt ansvar, 
vilket också är i linje med ett NPM-perspektiv. Införandet av Lean i Vara 
kommun kan ses som ytterligare ett led i en utveckling mot NPM menar vi. 
Detta då syftet med Vara Lean bland annat består i att öka kvalitetstiden för 
brukarna, vilket kan liknas vid en ökad kundorientering, något som är en kritisk 
punkt både i NPM (Christensen & Lægreid, 2007) och i Lean (Hines et al, 
2004). Vara Lean leder till, enligt intervjuade chefer och medarbetare, en 
tydligare ansvarsfördelning, vilket även det korrelerar med mål inom NPM. 
Arbetet med Vara Lean har också som ändamål att öka effektiviteten i 
organisationen, vilket är en grund i NPM.  
 
5.1.2. Full implementering eller snabba förbättringar?  
Radnor och Walley (2008) delar upp införandet av Lean i organisationer i två 
kategorier: full implementering samt Snabba Förbättringar (SF). Detta kan även 
sättas i relation till Hines et al (2004) indelning av Lean i en strategisk och en 
operationell nivå. Lean på en strategisk nivå är då en viktig del i en full 
implementering, medan Lean på en operationell nivå främst har likheter med SF. 
Med denna uppdelning som grund kan vi se ett antal faktorer som talar för 
respektive emot en framgångsrik implementering av Vara Lean i Vara kommun.  
 
Det som vi ser talar för en framgångsrik implementering av Vara Lean, och som 
därmed även visar vägen mot en full implementering, är att det finns ett 
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engagemang för detta från både lednings- och chefsnivå i organisationen. Det 
faktum att kommundirektören (alternativt ett kommunalråd) introducerar 
medarbetarna till Vara Lean den första dagen av en VFK menar vi tyder på att 
högsta ledningen, i enlighet med Worley & Doolen (2006) samt Womack & 
Jones (1996), inser vikten av att vara synligt bundna till projektet. Vi kan även 
se faktorer som tyder på att det finns en strategisk intention med införandet av 
Vara Lean, vilket då talar för en lyckad implementering i Vara kommun. Vara 
Lean nämns i flera av kommunens styrdokument något som enligt Hines et al 
(2004) borgar för att en organisation inte tappar bort det strategiska perspektivet 
och enbart fokuserar på Lean som en uppsättning verktyg. 
  
Något som vi ser talar emot en full implementering av Vara Lean är att såväl 
chefer som medarbetare har en benägenhet att se arbetet med Lean utifrån 
specifika processer samt att det finns en fokus på just verktygen i Vara Lean (då 
framförallt på VFK). Detta är något som vi ser kan vara ett tecken på att 
utvecklingsarbetet genom Vara Lean inom kommunen har en tendens mot SF 
snarare än full implementering. I Radnors och Walleys studie (2008) sågs SF-
verktygen som favoriter av både chefer och medarbetare då de var snabba, 
engagerande och synliga. Detta är något som vi även har sett en tendens till i 
Vara kommun vad gäller chefers och medarbetares inställning till 
kartläggningar. Då det finns en fokus på processer i arbetet med Vara Lean, 
menar vi att det är viktigt att i kommunen lyfta målet med Vara Lean.  Det vill 
säga vad man vill uppnå med sitt Lean-arbete. Detta med hänsyn tagen till 
Radnor och Boadens (2004) slutsats att en brist på mål och för stor fokus på 
processer, kan leda till att organisationerna missar sin optimala punkt och rör sig 
mot ett anorektiskt tillstånd, vilket till slut gör dem ineffektiva.  
 
Det tycks finnas enbart ett visst stöd för Vara Lean från medarbetarnivå, då 
medarbetarna berättar att de som ännu inte introducerats till Vara Lean 
fortfarande är skeptiska mot detta. De medarbetare som varit med i en VFK 
ställer sig däremot generellt positiva till Vara Lean. Det måste finnas stöd från 
lednings-, chefs- likväl som medarbetarnivå vid införandet av Lean, liksom 
nämnt ovan, (Bagley & Lewis, 2008; Boyer, 1996; Radnor & Walley, 2008; 
Womack & Jones, 1996; Worley & Doolen, 2006), något som Vara kommun 
ännu inte till fullo har uppnått enligt våra resultat. Det finns även tecken på att 
arbetet med Vara Lean inte är fullt strategiskt i Vara kommun. Det faktum att 
satsningar på Vara Lean endast planeras i tvåårsperioder, menar vi, tyder på att 
kommunen inte tänker långsiktigt, vilket enligt Radnor och Walley (2008) 
behövs för att uppnå en full implementering. 
 
Vara Lean infördes i äldreomsorgen som en satsning för att kunna hantera en 
eventuellt låg personaltäthet inom området i framtiden. Satsningen startades på 
ledningsnivå för att sedan spridas nedåt i organisationen, först till chefsnivå och 
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senare, genom implementeringen, ned till medarbetarnivå. Detta tillvägagångs-
sätt tyder på att införandet av Lean i Vara kommun i mångt och mycket innebär 
ett episodiskt förändringsarbete, då sådana karakteriseras av implementering 
uppifrån i organisationen (Weick & Quinn, 1999). Ytterligare en faktor som 
tyder på en att Vara Lean är en episodisk förändring är att det är en stor och 
genomgående satsning för att kunna klara av de krav som finns och som 
kommer att finnas i omgivningen. Risken med episodiska förändringsarbeten, 
menar Mintzberg och Westley (1992), är att de sällan blir fullt implementerade i 
organisationen. Episodiska förändringar tenderar också att så småningom 
ersättas med andra utvecklingsinsatser då organisationen behöver öka förmågan 
att svara upp mot omgivningens förändringstakt (jfr Weick & Quinn, 1999). 
 
Lean kan dock, som arbets- och tankesätt, samtidigt ses som ett medel för att 
skapa ständiga förändringar i verksamheten som börjar på medarbetarnivå 
(Radnor & Walley, 2008) något som även resultatet i denna studie tyder på. 
Detta, menar vi, tyder på att Lean är ett verktyg för att arbeta med kontinuerliga 
förbättringsinsatser. Kontinuerligt förbättringsarbete beskrivs som ständiga 
uppdateringar av arbetsprocesser och sociala handlingsmönster (Wolvén, 2000), 
vilket även stämmer för Lean-arbete. Införandet av Vara Lean kan, menar vi, 
därför ses som en kombination av episodiskt och kontinuerligt 
utvecklingsarbete, en konstellation som Poole och Van de Ven (2004) anger ofta 
förekommer i organisationer.  
 
5.1.3. En inledande skepticism 
Det första mötet med Vara Lean resulterade i blandade känslor, särskilt för 
medarbetarna som vi har intervjuat. Dessa blandade känslor grundade sig i dels 
en bristande kunskap vad gällde Lean och dels en farhåga att detta skulle 
resultera i nedskärningar i personalgruppen. Syftet med Vara Lean är dock inte 
att göra nedskärningar bland personal, något som samtliga intervjupersoner 
påpekar. En sådan rädsla kan dock, enligt Bagley och Lewis (2008), fungera 
som ett hinder vad gäller ett gott genomförande av Lean. Därför, menar vi, är 
det viktigt att syftet med Vara Lean är tydligt och väl medvetandegjort hos 
samtliga i organisationen. En konsekvens vid ett otydligt syfte kan bli att Vara 
Lean ej kan genomföras på ett bra sätt.  
 
Ytterligare en farhåga vid införandet av Vara Lean, från både medarbetare och 
chefer, var att detta skulle bli ytterligare ett projekt i mängden som 
introducerades men sedan aldrig skulle bli slutfört. Tidigare utvecklingsinsatser 
(exempelvis resor till Mallorca och Island) kan ses ha en tendens mot episodiska 
förändringar, då de införts uppifrån, avbrutit den pågående verksamheten och 
inte till fullo implementerats (jfr Mintzberg & Westley, 1992; Weick & Quinn, 
1999). Medarbetarna ser ingen tydlig koppling mellan dessa tidigare 
utvecklingsinsatser och dess effekter på det dagliga arbetet. Detta kan vara ett 
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tecken på att Vara kommun tidigare inte lyckats skapa tydliga länkar mellan 
förflutet, nuvarande och framtida arbete. En sådan koppling menar Brown och 
Eisenhardt (1997) är en viktig faktor för att lyckas med förändringsarbete. Vara 
Lean å sin sida ger förutsättningar för ett kontinuerligt utvecklingsarbete då det 
bygger på förändringar genom ackumulerande variationer i arbetssätten (jfr 
Weick & Quinn, 1999). Genom Vara Lean, kan vi se, att det byggs upp en 
acceptans hos medarbetarna för att förändring är konstant. Detta då 
medarbetarna beskriver att arbetet med processerna är ständigt närvarande i 
deras vardag.  
 
5.1.4. Vilken inverkan har Vara Lean på chefer och medarbetare? 
Vara Lean har inneburit att cheferna har varit tvungna att släppa på sin kontroll 
och delvis lämna över ansvaret för utvecklingsarbetet på medarbetarna. Lean 
kan möta motstånd från chefer då det är vanligt att dessa upplever sina roller och 
sin auktoritet ifrågasatt (Bagley & Lewis, 2008). Detta har vi dock inte fått 
några indikationer på i Vara kommun, då de intervjuade cheferna efter en 
inledande skepticism har ställt sig genomgående positiva till denna ändrade 
rollfördelning. Enligt Womack och Jones (1996) kräver Lean en speciell sorts 
chef då Lean kan vara söndrande rent hierarkiskt. Då Vara kommun dock redan 
sedan tidigare präglades av en decentralisering och en stor förändrings-
benägenhet, menar vi att detta kan ha givit cheferna goda förutsättningar att 
hantera förändringar i sina roller utifrån införandet av Vara Lean. Detta kan 
också vara grunden till att cheferna inte upplever en stor förändring i sitt arbete, 
då de är vana vid att anpassa sig till en föränderlig miljö.  
 
Arbetet med Vara Lean, ger utifrån medarbetarnas perspektiv, märkbara effekter 
samt ger dem konkreta verktyg att nyttja i det dagliga arbetet. Dessutom ser 
medarbetarna en positiv effekt i att utvecklingsarbetet fullföljs. Liknande 
resultat fann även Radnor och Walley (2008), vars forskning visade på upp-
skattning från medarbetarnas håll vad gällde SF-verktygen. Vi ser att detta kan 
vara en anledning till att attityderna hos medarbetarna förändrats från skeptisk 
till positiv.  
 
Samtalen med både chefer och medarbetare indikerar att Vara Lean har fungerat 
stärkande för medarbetarna då detta inneburit att förändringen kommer nedifrån. 
Ytterligare en stärkande faktor som nämns av medarbetare och chefer är att Vara 
Lean bidrar till att skapa arenor för att arbeta med utveckling i verksamheten. 
Det blir då legitimt för personalen att komma med utvecklingsförslag och idéer 
till förändring. Enligt Kotter (1996) är ett sådant klimat, som är tillåtet vad 
gällande innovationer, en viktig faktor i ett kontinuerligt förändringsarbete. En 
förstärkning av medarbetarna i organisationen menar Boyer (1996) är en nyckel 
till ett framgångsrikt arbete med Lean. Baksidan av detta, något som Lean 
kritiseras för, är att medarbetarna kan känna sig stressade av det ökade ansvar 
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som Lean kan innebära (Hines et al, 2004; Womack, Jones & Roos, 1990). De 
som intervjuats för denna studie har dock ej pekat på stress genom ett ökat 
ansvar som ett problem för medarbetarna. Det tycks dock finnas tillfällen då 
Vara Lean leder till en ökad arbetsmängd. Dessutom tycks det råda en variation i 
entusiasm vad gäller Vara Lean utifrån deltagande vid en VFK.  
 
Bland majoriteten av chefer och medarbetare som har intervjuats för denna 
studie råder, menar vi, en mycket positiv inställning till Lean och dess bidrag till 
att minska spring och förbättra processer. Uttalanden om processernas stora 
förbättringar gör att vi frågor oss, i enlighet med Radnor och Walley (2008), 
huruvida vinsterna med de kartlagda processerna verkligen enbart är ett tecken 
på Vara Leans storhet, eller om det kan vara ett mått på att processerna tidigare 
varit undermåliga. Om detta är fallet finns risken, tror vi, att ett fortsatt arbete 
med VFK slutligen kan nå en platå där vinsterna stagnerar (jfr Radnor & 
Walley, 2008). Något som, vi ser, kan dra ned den positiva attityden och som 
kan vara svårt att ta sig ur om inte ett strategiskt Lean-arbete är tillräckligt befäst 
i organisationen. Vad händer om engagemanget minskar och vinsterna 
stagnerar?  
 
5.1.5 VFK-arbetets vara eller icke vara? 
Cheferna, likväl som projektledarna, har en förhoppning om att arbetet med 
VFK i framtiden kommer att finnas som en kort-version. Detta då de ser VFK-
arbetet som en stor kostnad, eftersom det kräver att personal frigörs från 
verksamheten i tre hela dagar. Den framtida kort-versionen beskrivs som en 
kartläggning som skall kunna ske på enheten parallellt med det dagliga arbetet. 
Samtidigt som vi ser att det i äldreomsorgen finns ett behov av en mer 
kostnadseffektiv lösning, så ser vi även en problematik kring en sådan kort-
version utifrån en rad olika aspekter.  
 
Då äldreomsorgen präglas av en låg personaltäthet menar medarbetarna att tid 
för utvecklingsarbete inte finns i det dagliga arbetet. En av de största fördelarna 
med VFK-arbetet ses vara just avsatt tid för både genomförande och 
uppföljningar. VFK-arbetet, så som det genomförs i nuläget, påverkar således 
inte brukarna på ett negativt sätt, vilket medarbetarna anser positivt då deras 
största motivation ligger i omsorgen för brukarna. Om en kort-version skall löpa 
parallellt med dagligt arbete kan arbetet med kartläggningen, i ett kortsiktigt 
perspektiv, leda till minskad tid för brukarna. Hines et al (2004) påpekar att en 
kritisk punkt i Lean är att ta hänsyn till människors motivation, något som är av 
betydelse för ett långsiktigt arbete med Lean. Vi menar att det finns en risk att 
medarbetarnas motivation för Lean-arbetet genom VFK minskar vid en kort-
version på avdelningen om de inte tydligt kan se vinsten för brukarna. Detta kan 
således leda till att arbetet med VFK inte prioriteras.  
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Dessutom kan vi se att medarbetarna, vid införandet av en kort-version, skulle 
kunna gå miste om den stöttning som projektledare och Lean-handledare 
erbjuder under kartläggningsdagarna. Flera medarbetare har vittnat om vikten av 
att någon utomstående kan belysa processen från ett annat perspektiv genom att 
ställa frågor och ifrågasätta. Även Radnor och Walley (2008) påpekar fördelen 
av att minst en utomstående person deltar i processen för att uppmuntra att 
deltagarna tänker utanför sina ramar.  
 
Vid införandet av en kort-version skulle cheferna kunna få en större påverkan på 
kartläggningen och ett större ansvar att styra denna. Detta är något som vi ser 
skulle kunna motverka en del av de positiva effekter som både chefer och 
medarbetare uppger med dagens VFK-arbete. Ur chefernas perspektiv skulle 
detta innebära att deras nuvarande arbetsbörda skulle riskera att öka. Det faktum 
att chefen till stor del står utanför VFK-processen ger dessutom, enligt 
medarbetarna, ett mer öppet klimat och vi kan se att detta även leder till en 
förstärkning av medarbetarna, då det ger dem möjlighet att ”äga sin vardag” (jfr 
Boyer, 1996). Vi ser en risk att denna förstärkning kan minska om chefen blir 
mer aktiv i arbetet, då chefens närvaro kan verka hindrande för det öppna klimat 
som nu råder under VFK-arbetet.  
 
5.1.6. Vara Lean – var och varthän? 
Att utveckla en kultur som skapar delaktighet för alla i organisationen är viktigt 
vid införandet av en Lean filosofi. Alla i organisationen behöver tränas i en Lean 
filosofi, så väl som i planeringen, designen, implementeringen samt 
utvärderingen av förändringarna (Radnor & Walley, 2008). Även Seddon och 
Brand (2008) ser värdet av ett gemensamt arbete med Lean i en organisation. 
Detta går att jämföra vad Kotter (1996) uttrycker angående vikten av kultur i ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete då kulturen är det som håller ihop alla 
variationer och små förändringar. Inom äldreomsorgen i Vara kommun är å ena 
sidan alla delaktiga i Vara Lean, då samtliga chefer spelat Lean-spel och 
somliga själva har deltagit i en kartläggning. Samtidigt är alla medarbetare på 
avdelningen med vid valet av process, samt i implementeringen av processen 
(där alla får en arbetsuppgift och ett ansvarsområde). Å andra sidan ser vi en 
brist i deltagandet från medarbetarnas sida, då det främst är den grupp som 
deltar vid kartläggningen som får en djupare insikt i Vara Lean och i Lean som 
tanke- och arbetssätt. Vi ser att en kort-version av VFK-arbetet skulle kunna 
engagera samtliga medarbetare på enheten. Samtidigt ser vi att en kort-version 
skulle kunna ställa krav på en större kunskap om Lean som arbets- och tankesätt 
bland samtliga medarbetare för att på så sätt kunna få en hög genomslagskraft. 
Detta då vårt resultat visar att de som inte deltagit vid VFK inte har samma 
förståelse för de begrepp som är väsentliga i VFK-arbetet (processtid, etc). 
Något som därmed skulle kunna verka hindrande för ett framgångsrikt arbete 
med en kort-version.  
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Vi ser att Vara Lean behöver genomgå en full implementering för att kunna 
överleva som verktyg för utveckling i Vara kommun. Detta då en för stor fokus 
på SF kan leda till stagnerande effekter, som nämnt ovan. I ett sådant fall, menar 
vi, finns det en risk att Vara Lean ersätts genom ett nytt episodiskt förändrings-
arbete. Stagnerande effekter kan göra att kommunen får svårt att, genom Vara 
Lean, nå upp till de förändringskrav som ställs i och med en föränderlig 
omgivning.  
 
5.2. Metoddiskussion 

5.2.1. Fallstudie 
Då äldreomsorgen inom Vara kommun har kommit längst i sitt arbete med Vara 
Lean fann vi denna verksamhet mest intressant att undersöka. Detta då arbetssätt 
och förändringar har haft tid att slå rot i verksamheten. Att gå utanför äldre-
omsorgen, hade kunnat ge en mer generell bild av den påverkan Lean har på 
både medarbetare och chefer. Dock skulle det då ha krävts att arbetet med Lean 
hade kommit längre i andra verksamheter. I ett första skede menar vi därför att 
en fallstudie var mest lämplig, medan det i framtida studier kan komma att vara 
intressant att studera Vara Lean vid sidan av Lean i andra verksamheter, både 
inom offentlig och privat sektor, och på så vis frångå att göra en fallstudie.   
 
5.2.2. Avgränsningar av problemområde 
I ett första skede av denna studie hade vi för avsikt att undersöka Vara Lean ur 
ett chefsperspektiv. Vi ville studera chefernas roll i utvecklingsarbetet i Vara 
Lean och hur denna har förändrats i och med införandet av Lean i Vara 
kommun. Vår intention var att belysa detta utifrån medarbetares, chefers och 
projektledarnas perspektiv. Under intervjuerna märkte vi dock att chefernas roll 
tillsynes inte hade förändrats nämnvärt sedan införandet av Lean, samtidigt som 
vi förstod att medarbetarnas roll hade förändrats. Därmed lade vi till ytterligare 
några frågor i intervjuguiden till fokusgruppsintervjuerna, för att vidare kunna 
undersöka medarbetarnas arbetsuppgifter och om dessa hade förändrats sedan 
införandet av Vara Lean. 
 
Att triangulera studien kring Vara Lean, genom att studera åsikter kring 
begreppet utifrån chefer, medarbetare och projektledare, tror vi att vi kan ge en 
mer holistisk och heltäckande bild av hur Lean har inverkat på dem som arbetar 
inom äldreomsorgen i Vara kommun. Dessutom visar tidigare forskning att 
såväl chefer och som medarbetare har stor betydelse vid införandet av Lean i en 
organisation (Bagley & Lewis, 2008; Boyer, 1996; Radnor & Walley, 2008; 
Womack & Jones, 1996; Worley & Doolen, 2006). 
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5.2.3. Urval av informanter 
Då urvalet av resultatenhetschefer skedde genom vår kontaktperson på Vara 
kommun satte vi tydliga och objektiva kriterier för vilka resultatenhetschefer 
som skulle delta. Detta för att undvika eventuella risker med att deltagare med 
speciella åsikter, antingen positiva eller negativa, valdes. En sådan förskjutning 
kan fortfarande ha skett, då urval genom en intern kontaktperson ej är optimalt 
ur aspekten av vetenskaplig tillförlitlighet. För att därför ytterligare försöka 
säkra att vårt resultat var relativt giltigt för även andra resultatenhetschefer inom 
äldreomsorgen lät vi de intervjuade cheferna svara på frågor som innebar att de 
fick berätta om hur andra chefskollegor diskuterar Lean. Vi menar att cheferna 
då i större utsträckning får lägga sina egna åsikter åt sidan för att ge utrymme åt 
en mer allmän åsikt. På detta sätt menar vi att vi har ökat tillförlitligheten i våra 
resultat.  
 
Till fokusgrupperna valde vi att kalla fyra personer som parvis varit med på 
olika VFK. Detta gjorde vi dels för att vi ville att deltagarna skulle känna sig 
bekväma och ha lättare att öppna sig i samtalet, vilket redan existerande grupper 
ofta har enligt Wibäck (2000). Samtidigt ville vi undvika att ha en helt redan 
existerande grupp då deltagarna då kan tendera att falla in i redan existerande 
roller vilket kan vara svårt för moderatorn att upptäcka. I befintliga grupper kan 
dessutom vissa fakta inte komma upp i diskussionen då mycket är underförstått 
inom gruppen, eller för att gruppdeltagarna vill undvika konflikter (ibid.). 
 
På grund av en miss i kommunikation anlände endast två personer till en av de 
genomförda fokusgrupperna. Då vi kallade deltagare till fokusgrupperna borde 
vi, liksom Morgan (1998a) rekommenderar, ha skickat en inbjudan till fler 
personer än de fyra som vi tänkt intervjua. Detta för att borga för att minst fyra 
personer kunde närvara vid fokusgruppsintervjun trots eventuell sjukdom eller 
frånvaro av annat skäl. Anledningen till att vi inte gjorde detta var då det var 
svårt att få till stånd att träffa fyra personer samtidigt och att träffa fler hade 
därmed varit ännu svårare. Något som hade kunnat öka sannolikheten att 
fokusgruppsdeltagarna närvarade vid mötena hade varit om vi hade genomfört 
den sista påminnelsen via telefon istället för via e-post. Då hade vi kunnat 
säkerställa att informationen hade gått fram. Resultatet blev dock att informanter 
uteblev och att en fokusgrupp bestod av endast två personer. Men anledning av 
detta valde vi att även intervjua en facklig representant då vi ansåg att denna 
person kunde ge en bred bild av hur medarbetarna ser på Vara Lean. Detta då vi 
menar att denna person har kontakt med kommunals medlemmar, vilket gäller 
bland annat medarbetare inom äldreomsorgen. 
 
Vi hade även kunnat välja att inkludera deltagare vid fokusgrupperna som inte 
själva hade varit med vid en VFK. Detta hade då kunnat ge ytterligare en 
dimension till resultatet. Vi menar dock att de som redan har varit med i en hel 
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kartläggningsprocess kan ha en större medvetenhet om vad Vara Lean innebär 
och om hur detta kan ha medfört eventuella förändringar. Något som, då denna 
studie är av ett grundläggande slag, är vad vi främst intresserar oss för. Vi har 
med detta tagit hänsyn till studiens syfte vid urvalet av fokusgruppsdeltagare, 
något som rekommenderas av Morgan (1998b). Ytterligare en anledning till att 
välja deltagare som samtliga varit med i en VFK är att de kan tänkas bilda en 
mer homogen grupp. Det finns en risk att diskussionen inte känts lika bekväm 
för deltagarna om vi hade blandat individer som inte har fått erfara att vara med 
vid en kartläggning tillsammans med dem som har deltagit.  
 
5.2.4. Datainsamlingsmetoder och genomförande  
Vi valde att genomföra enskilda intervjuer med cheferna i denna studie. Ett 
alternativ till detta hade kunnat vara att istället träffa även cheferna i 
fokusgrupper. Fokusgrupper hade kunnat ha den fördelen att de hade kunnat visa 
på fler aspekter kring Vara Lean, än de vi tänkte på när vi skapade intervju-
guiden (jfr Wibäck, 2000). Dock ansåg vi, utifrån chefernas arbetssituation, att 
det var i princip omöjligt att samla flera chefer för en fokusgrupp vid ett 
specifikt tillfälle. Ett alternativ till att göra fokusgrupper hade kunnat vara att 
göra individuella intervjuer även med medarbetarna. Nackdelen med enskilda 
intervjuer är att åsikterna hos informanterna som grupp inte framkommer med 
samma tydlighet (Wibäck, 2000).  
 
5.2.5. Bearbetning och analys av material 
För analys av denna studies insamlade material valde vi att använda oss av 
kategorisering som verktyg. Det finns en rad olika verktyg för att analysera ett 
insamlat material och samtliga har sina egna fördelar (Kvale, 1997). Vårt val av 
verktyg kom dock av tanken att då detta är en grundläggande studie (detta då 
området är outforskat) så ville vi att resultaten skulle kunna jämföras. Vi ansåg 
att kategorisering var ett bra sätt att föra fram ett resultat utan att föra det för 
långt ifrån sitt ursprung. Vi menar dessutom, då detta är en fallstudie, att 
användandet av citat ger en mer levande bild av materialet i sig.  
 
5.2.6 Etiska principer 
Upplysningar utifrån informationskravet gavs av oss innan varje intervju 
genomfördes och medföljde även intervjuguiderna punktvis för att säkerställa att 
vi skulle minnas alla delar. Samtyckeskravet uppfylldes på så sätt att vi innan 
intervjuerna tillfrågade samtliga deltagare muntligt om vi hade deras samtycke 
till deltagande i studien. Nyttjandekravet uppfylldes genom att vi förklarade att 
samtligt material endast skulle finnas tillgängligt för oss intervjuare samt 
handledare på universitetet och ingen annan obehörig.  
 
Vi har försökt att uppnå en hög grad av konfidentialitet i uppsatsen. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes till viss del genom att vi förklarade att 
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materialet avidentifierades och förvarades på ett säkert sätt, utan möjlighet för 
utomstående att få tillgång till materialet. Dock kan full konfidentialitet inte helt 
garanteras då flera av informanterna har blivit kontaktade genom vår 
kontaktperson på kommunen. För att förstärka informanternas säkerhet har vi 
valt att utesluta citat och liknande som är avslöjande för någon individ. Det finns 
en etisk svårighet med att hålla information inom forskargruppen vad gäller 
fokusgruppsintervjuerna (Wibäck, 2000). Forskarna kan utlova konfidentialitet i 
sitt material, dock finns risken att deltagarna i gruppen sprider information andra 
personer. I denna studie var vi betonade vi tydligt i början av fokusgrupps-
intervjuerna att det som sades under diskussionen inte fick spridas till andra 
individer. Vi medvetandegjorde också deltagarna om att denna risk ändå fanns.  
 
5.2.7 Kvalitetsvärdering 
Denna studie har präglats av ett interaktivt förhållningssätt på så sätt att vi har 
valt att återföra data till informanterna på två olika sätt. Dels i slutet av 
fokusgruppsintervjuerna, då en sammanfattning utfördes på plats för att sedan 
kommenteras av deltagarna i gruppen. Dessutom har återföring också skett i 
efterhand till informanter på chefsnivå. Vad gäller återföringen till cheferna så 
sammanfattades resultat i studien i punktform och sändes via e-post till samtliga 
intervjuade chefer. De chefer som inte hade tid för återkoppling via telefon med 
någon av oss erbjöds möjligheten att ge en kort respons via e-post. Utifrån de 
kommentarer vi fick kunde vi se att samtliga chefer ställde sig i huvudsak 
instämmande till våra resultat.  
 
Intern logik (jfr Larsson, 1994) är något vi menar att vi så långt som möjligt sökt 
att uppnå genom att ständigt, under arbetets gång, diskutera flödet av studiens 
genomförande från början till slut. Vi såg här vikten av att redan från start 
medvetet reflektera över våra vägval för att på bästa sätt kunna analysera och 
föra fram resultaten från det material vi samlat in. Vikten av att ge en fyllig 
beskrivning och att i samband med kategorisering av intervjumaterialet fånga 
det väsentliga, samtidigt som nyanserna är i behåll är något vi särskilt efter-
strävat i denna studie. Detta samtidigt som vi har försökt hålla en god struktur så 
att materialet ändå är överskådligt. Detta menar vi borgar för en god 
innebördsrikedom i denna studie. Huruvida denna studie har ett heuristiskt värde 
(jfr Larsson, 1994) är svårt att sia om i förhand. Våra förhoppningar är dock att 
läsaren skall uppleva att de får insikt om vad införandet av Lean i en offentlig 
organisation faktiskt kan innebära. 
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6. SLUTSATSER SAMT FORTSATT FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser vi har dragit utifrån denna 
studie. Slutligen kommer vi även att diskutera förslag till fortsatt forskning samt 
vad vi ser är denna studies bidrag till forskningsområdet.  
 
6.1. Slutsatser 
Denna studie indikerar att införandet av Lean i Vara kommun präglas av såväl 
episodiskt som kontinuerligt förändringsarbete. Införandet av Vara Lean i sig 
kan ses som en episodisk aktion, medan det även kan ses som ett instrument som 
ger förutsättningar för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Resultatet visar också 
att införandet av Vara Lean karaktäriseras av tendenser till såväl full 
implementering som av snabba förbättringar. Detta innebär att framtida val har 
stor inverkan på det slutliga utfallet av Vara Lean i den undersökta 
organisationen.  
 
Vara Lean har inneburit en minskad arbetsbörda för cheferna och en stärkning 
av medarbetarna, då de får äga sin vardag. Dock upplevs inte införandet av Vara 
Lean som en stor förändring. Detta menar vi kan bero på kommunens, sedan 
tidigare, platta struktur och stora förändringsbenägenhet. Då svenska offentliga 
organisationer ofta, numera, har en decentraliserad organisationsform (som ett 
led i en NPM-reformering) menar vi att detta är något som kan underlätta för 
införandet av ett Lean tanke- och arbetssätt. Det behövs dock ytterligare 
forskning inom området för att kunna styrka ett sådant påstående.  
 
Det finns både stödjande och motverkande faktorer för att arbeta med Lean i 
organisationen i nuläget. För ett fortsatt framgångsrikt arbete med Vara Lean ser 
vi att det krävs ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta med Lean. Problematiken 
som organisationen ställs inför här menar vi är att minska kostnaden samtidigt 
som stödjande faktorer i relation till ett strategiskt tänk bibehålls. Om inte detta 
dilemma löses så ser vi att det kommer att finnas svårigheter för Vara kommun 
att arbeta med Lean i ett längre perspektiv och projektet riskerar då att bli ännu 
ett i mängden som inte slutförs.   
 
6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Vi har med denna studie försökt att bidra till befintlig forskning om Lean. Denna 
forskning saknar inte sällan egen insamlad empiri och kan vara av normativ 
karaktär (Li, 2007).  Vi vill utifrån detta bidra genom en empirisk studie som 
presenterar både chefers och medarbetares åsikter kring Lean. Denna studie, 
menar vi, kan också bidra till att öka förståelsen om hur Lean implementeras och 
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tas emot av personal och chefer i en offentlig organisation i Sverige, ett område 
där forskning saknas.  
 
Utifrån denna studies bidrag skulle det vara intressant att undersöka huruvida 
det finns en skillnad mellan Lean-arbetet och dess påverkan på medarbetare och 
chefer i privat och offentlig sektor. Inom serviceyrket kommer stor del av 
motivationen för utvecklingsarbetet i en ökad kvalitet för tredje part. Hur finner 
en medarbetare i exempelvis en industrimiljö sin motivation till att arbeta med 
utvecklingsarbete? 
 
Dessutom, då Vara är en förhållandevis liten kommun, så menar vi det skulle 
vara intressant att undersöka en större offentlig organisation som infört Lean. 
Detta då vårt resultat indikerar ökade svårigheter att implementera nya 
förbättringsåtgärder i stora enheter. Vi frågar oss även hur ett införande av Lean 
i en mer statisk och hierarkisk offentlig organisation skulle fungera.   
 
I en förlängning av denna studie skulle det vara intressant att studera 
inställningen bland medarbetare i Vara kommun som inte har deltagit i VFK-
arbete. Detta då just medarbetarnas delaktighet är av stor vikt för att nå en 
framgångsrik implementering av Lean.  
 
Som ovanstående indikerar så finns en rad olika aspekter av Lean som vi anser 
behöver studeras. Vår förhoppning är att kunna bidra till kunskapen om Lean 
och att med denna studie även medverka till att uppmärksamma forsknings-
området som sådant.  
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Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar personalfrågor på Masterprogrammet i Human 
Resource Management and Development vid Linköpings universitet. Vi ska just 
börja skriva vår magisteruppsats och vi är intresserade av att fördjupa oss i Vara 
Lean.  
 
Vi har för avsikt att undersöka vilken roll som cheferna inom äldreomsorgen har 
i utvecklingsarbetet i Vara Lean.  
 
För att kunna göra denna undersökning kommer vi att behöva hjälp. Vi skulle 
vilja prata med såväl chefer som medarbetare inom äldreomsorgen; 
Förvaltningschefen, fyra resultatenhetschefer samt åtta medarbetare. 
 
Intervjuer  
Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och det som framkommer behandlas 
konfidentiellt. Det vill säga att vi kommer att behandla intervjumaterialet på ett 
sådant sätt att det inte kan kopplas till respektive intervjuperson. 
 
Tid för intervju 
Vi hoppas i och med detta att du är intresserad av att delta i vår undersökning. 
Har du möjlighet att medverka på en intervju under vecka 16, tisdagen den 15 
april – torsdagen den 17 april, så skulle vi bli glada. Vi kommer att ringa dig i 
slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka för att försöka hitta en tid som 
passar. 
 
Om du har några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till någon av 
oss innan dess.   
 
 
 
 

Vänligen 
Elisabeth Borg och Jenny Johansson 
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 Följebrev till Processägare; 

    Servicehuset 
    Kostenheten 
    Solgården 
 

Elisabeth Borg Jenny Johansson Linköpings universitet 
Elibo044@student.liu.se jenjo135@student.liu.se 
 
013 - 47 30 255  013 - 31 05 83 
0703 – 60 71 30 0705 – 82 17 92  

Hej! 
Vi är två studenter som studerar personalfrågor på Masterprogrammet i Human 
Resource Management and Development vid Linköpings universitet. Vi ska just 
börja skriva vår magisteruppsats och vi är intresserade av att fördjupa oss i Vara 
Lean.  
 
Vi har för avsikt att undersöka vilken roll som cheferna inom äldreomsorgen har 
i utvecklingsarbetet i Vara Lean.  
 
För att kunna göra denna undersökning kommer vi att behöva hjälp. Vi skulle 
vilja prata med såväl chefer som medarbetare inom äldreomsorgen; 
Förvaltningschefen, fyra resultatenhetschefer samt åtta medarbetare. 
  
Fokusgrupp kring chefens roll 
Med er som är medarbetare inom äldreomsorgen har vi tänkt genomföra något 
som kallas fokusgrupper som metod för datainsamling. Detta innebär att vi 
träffar 4 medarbetare samtidigt för att samtala kring vilken roll ni anser att 
cheferna har i utvecklingsarbetet. Samtalen beräknas att ta ungefär en och en 
halv timme. Det som framkommer under dessa fokusgrupper kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det vill säga att vi kommer att behandla materialet på 
ett sådant sätt att informationen som framkommer inte kan kopplas till den som 
framfört den.  
 
Ring om du inte kan! 
Vi hoppas i och med detta att du är intresserad av att delta i vår undersökning. 
Vi har valt att ta med några av er som fungerar som processägare alternativt 
deltagit i en värdeflödeskartläggning. Har du möjlighet att medverka vid 
följande tillfälle så skulle vi bli glada, om du inte kan - hör av dig så snart som 
möjligt. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan. 
 
Dag Onsdagen den 16 april  
Tid  14.00 – 15.30 
Plats Lilla konferensrummet, Vårdcentralen 
 
Om du har några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till någon av 
oss innan dess.   

Vänligen 
 

Elisabeth Borg och Jenny Johansson 
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Intervjuguide 
Vara Lean: Resultatenhetschef 

 
 
Inledande information/Checklista 
 

 Presentation av oss. 
 Tidsåtgång för intervjun ca: 60 minuter. 
 Spelar in intervjun digitalt. 
 Vad materialet från intervjun kommer att användas till (Vår magisteruppsats). 
 Vi kommer att behandla alla data konfidentiellt. Endast vi och eventuellt vår 

handledare kommer att ta del av materialet och när uppsatsen är slutförd 
kommer alla data, ljudfiler såväl som utskrifter att förstöras. 

 Du kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 
 Upplägg på intervjun; kommer att starta med några allmänna frågor för att 

sedan rikta in oss på vissa områden. 
 Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken roll cheferna inom 

äldreomsorgen har i utvecklingsarbetet i Vara Lean.  
 Det är just din unika beskrivning som vi är intresserade av. 
 Är det någon fråga du har så här långt? 
 Då kör vi igång… 

 
Inledande fråga: 

• Hur gammal är du? 
• Hur många år har du arbetat inom kommunen? 
• Hur många anställda har du på din enhet? 
• Kan du lite kort beskriva vad ditt jobb innebär? 

 
Frågor utifrån huvudteman: 
 
Utvecklingsarbete Nutid 

• Vad är utvecklingsarbete på enheten för dig? 
• Hur arbetar du med utvecklingsarbete? 
• Hur ser du på din egen roll i utvecklingsarbetet inom enheten? 

 
Utvecklingsarbete Framtid 

• Finns det något du skulle vilja förändra eller utveckla i arbetet med 
utvecklingsarbete? 
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Vara Lean/Värdeflödeskartläggningar Nutid 
• Kan du berätta lite kort om Vara Lean? 
• Har du märkt en förändring i utvecklingsarbetet sedan införandet av Vara 

Lean? 
• Hur många värdeflödeskartläggningar har gjorts på din enhet? 
• Hur ser det ut för dig/er efter dag 90? Vad händer med de kartlagda 

processerna i efterhand? 
 
Vara Lean/Värdeflödeskartläggningar Framtid 

• Vad tycker du är svårigheterna med Lean-arbete?  
• Om du fick välja hur du fick jobba med Lean-arbete – hur skulle du göra då? 
• Ser att man skulle kunna utveckla arbetet med värdeflödeskartläggningar på 

något sätt? 
 
Ledarskap Nutid 

• Vad tycker du det krävs av en resultatenhetschef i den här organisationen i 
allmänhet? (egenskaper) 

• Har du upplevt att dina arbetsuppgifter som chef har förändrats sedan du 
började arbete här? 

• Upplever du att kraven/arbetsuppgifterna för medarbetarna har förändrats 
sen du började arbeta här? 

• Upplever du att det har förändrats för medarbetarna i och med införandet av 
Lean? 

• Vad har Vara Lean för inverkan på ditt arbete som chef? 
• Har du fått reda på vad som krävs av dig som chef i Lean-arbetet? I så fall hur, 

vad och av vem? 
 
Ledarskap Framtid 

• Kan du se någon förändring av ledarskapet inom äldreomsorgen sedan Lean 
infördes?  

• Kan du se att det skulle behövas en förändring i själva ledarskapet i och med 
ett fortsatt arbete med Lean inom kommun?   

 
 

Avslutningsvis: 
 

 Ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga? 
 Intresserade av kopia av den färdiga uppsatsen? 
 Tacka för oss. 

 
 



 

  

 
Intervjuguide 

Vara Lean: Fokusgrupper 
 
 
Inledande information/Checklista 
 

 Hälsa välkomna. 
 Presentation av oss. 
 Tidsåtgång för fokusgruppen ca: 1,30 minuter. 
 Meningen är att ni ska diskutera med varandra och inte med oss. 
 Vi kommer att presentera olika frågor som ni får diskutera kring. 
 Jenny kommer att föra anteckningar under tiden som vi pratar. 
 Det handlar inte om vad som är rätt eller fel, alla synpunkter är välkomna. Det 

är just era unika beskrivningar som vi är intresserade av. 
 Vad materialet från fokusgruppen kommer att användas till. 
 Spelar in digitalt, vi hoppas att det är ok. 
 All data kommer att behandlas konfidentiellt dvs inget som sägs kommer att 

kunna kopplas till någon enskild individ. 
 Det som sägs stannar här inne.  
 Ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande. 
 Då sätter vi igång! 

 
Öppningsfrågor 
 

• Vi börjar med att gå laget runt för en kort presentation – vad ni heter, hur 
gamla ni är och var ni jobbar? 

• När gjorde ni senast en VFK och i vilken process? 
 
Introduktionsfrågor 
 

• Vad känner ni till om Vara Lean? 
• Hur jobbar ni generellt med utvecklingsarbete på era enheter? 
• Vad har ni för upplevelser av värdeflödeskartläggningar? 
• Vad händer efter dag 90 med era kartlagda processer? 
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Övergångsfrågor 
 

• Har ni märkt någon förändring i utvecklingsarbetet sedan införandet av Vara 
Lean?  

• På vilket sätt att cheferna involverade i värdeflödeskartläggningarna? 
• Hur valdes grupperna ut till värdeflödeskartläggningarna? 
• Hur valdes processerna ut? 

 
Nyckelfrågor  
 

• Hur jobbar ni med Lean? 
o För- och nackdelar? 

• Vilken roll ser ni att era chefer har i utvecklingsarbetet? 
• Har ledarskapet förändrats under den tiden ni har jobbat här? 

o Kan ni se att förändringarna i ledarskapet har att göra med införandet 
av Lean i verksamheten? 

o Hur vill ni att ledarskapet ska se ut för att fungera så bra som möjligt i 
utvecklingsarbetet?  

• Har er roll förändrats sedan införandet av Lean?  
 
Avslutande frågor 
 

• Sammanfattning utifrån nyckelfrågor och övergripande idéer – tycker ni att 
detta stämmer? Är det något som jag betonat för mycket eller för lite i den 
sammanfattning jag just gjorde? 

 
Slutfrågan 
 

• Har ni något mer som ni vill tillägga – något ni tycker att vi har missat att 
fråga om? 

 
 

 Intresserade av kopia av den färdiga uppsatsen? 
 Tacka för oss. 

 
 
 
 
 



 

  

Stegen i en värdeflödeskartläggning 
Följande redovisning baseras på intervjuer med projektledare samt dokument 
som behandlar Vara Lean.  
 
Avgränsningsmöte 
VFK-arbetet börjar med ett avgränsningsmöte där enhetens chef deltar 
tillsammans med de medarbetare som skall delta under kartläggningen, samt 
projektledaren. Under detta möte skall slutgiltigt beslut tas om vilken process 
som skall kartläggas, de aktiviteter som ingår i processen skall identifieras och 
så även vad målet med processen är. Utöver detta skall deltagarna även fundera 
över vilka och vad som påverkar processen samt vad det är i processen som man 
vill förbättra. Dessutom skall gruppen bestämma vad man kommer att använda 
eventuell tid till – tid som man hittar då man börjar ta bort slöseri i processen. 
Alla beslut dokumenteras och skrivs ned i en blankett för avgränsning. 
Avgränsningsmötet möte har förarbetats på ett av avdelningens arbetsplatsmöte, 
så att alla medarbetare skall vara involverade i valet av process. 
 
Dag 1  
Första dagen under VFK-arbetet inleds med ett besök från kommundirektören 
eller ett kommunalråd som inleder med att prata kort om Vara Lean och värdet 
av arbetsgruppens förbättringsarbete. Chefen på enheten är då också med? Målet 
med första dagen är att arbetsgruppen skall få en klar gemensam bild över 
nuläget. Alla delar i processen, som den ser ut i nuläget, ritas upp som ett 
värdeflöde på en tom karta på väggen. Varje aktivitet på kartan skall sedan 
tidsättas. Gruppen får då uppskatta processtid (tid som det tar att genomföra 
själva aktiviteten från början till slut utan störningar), väntetid (tid för störningar 
och onödig väntan som kan inträffa) och antal gånger som de specifika delarna i 
processen blir rätt från början. VFK-arbetet genomförs så nära det dagliga 
arbetet som möjligt för att deltagarna skall ha möjlighet att gå ut i verksamheten 
för att exempelvis mäta den tid det tar att gå en viss sträcka eller liknande. Den 
första dagen avslutas med att gruppen letar slöseri i processen som de ser i 
nuläget. 
 
Dag 2 
Den andra dagen går fokus över från nuläge till ett framtida läge. Här föreställer 
sig deltagarna att orsakerna till slöserierna som identifierades under första dagen 
har åtgärdats. Målsättningen är att fastställa vilka möjligheter det finns att i ett 
framtida läge genomföra varje aktivitet i processen vad gäller processtid, 
väntetid samt rätt från början. Många gånger är avsikten att skapa 
standardiserade arbetssätt där personalen har en tydlig arbetsfördelning och en 
tydlig standard för arbetsmomenten. 
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Dag 3 
Under den tredje dagen jobbar deltagarna för att ta fram olika handlingsplaner 
för vad som skall göras för att kunna nå det framtida läget. Den första 
handlingsplanen berör alltid hur gruppen skall göra för att få med sig kollegorna 
med i ”Lean-tänket” och i förbättringsarbetet. Handlingsplanerna kan se olika 
beroende på den process som kartläggs och på deltagarna i genomför VFK-
arbetet. Vid vissa tillfällen kan dessa handlingsplaner bestå av genomtänkta 
lösningar och i andra fall kan det snarare handla om aktiviteter som exempelvis 
att fundera ut vidare lösningar. I vissa fall görs flera alternativ på 
handlingsplaner, då medarbetarna inte vet om det finns möjligheter att 
genomföra den ”ultimata” handlingsplan, på grund av resursbrist eller av 
organisatoriska skäl. Handlingsplanerna fördelas sedan i en tidsplan som 
sträcker sig över tre månader. De mål som beskrivs i handlingsplanen skall vara 
tydligt nedbrutna och konkreta. Under eftermiddagen kommer både 
resultatenhetschefen och förvaltningschefen till gruppen som då presenterar det 
arbete som genomförts under de tre dagarna, samt de handlingsplaner som 
framtagits.  
 
Uppföljning 
Arbetet med handlingsplanerna fortlöper under en period av tre månader. Under 
denna tid träffas den deltagande gruppen tillsammans med enhetschefen och den 
projektledare som deltagit vid kartläggningen vid tre tillfällen. Uppföljningarna 
sker vid dag 30, 60 och 90 och dessa tar en halvdag i anspråk. Under 
uppföljningstillfällena får deltagarna höra en kort teoripresentation angående 
olika delar av Lean och Lean-arbete och efter det går deltagarna, chefen och 
projektledaren igenom hur arbetet med handlingsplanerna har gått. Vid dessa 
uppföljningar finns ett tydligt system för att se vilka mål som medarbetarna har 
uppnått och vilka som är kvar att jobba mot. Flera intervjupersoner har uttryckt 
att denna del av processen är viktig, då det tydligt ger en signal om att många av 
de satta målen faktiskt är uppfyllda.   
 
Genomförda VFK i Vara 
Målet var, under den första projekttiden, att genomföra två värdeflödes-
kartläggningar på varje resultatenhet. I slutet av 2007 kunde man konstatera att 
14 värdeflödeskartläggningar hade genomförts, varav 13 stycken var inom 
äldreomsorgen. I nuläget har alltså minst två VFK genomförts på varje 
resultatenhet inom äldreomsorgen.  



VINN EXCELLENCE CENTRE
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