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Abstract 
This case study investigates how the management model lean, originating from the Japa-

nese manufacturing industry, translates into local government. With inspiration from 

ANT, the study aim is to increase the understanding of how lean is integrated into munic-

ipal preschools and to highlight how employees perceive lean. While lean is introduced 

into the public sector at a rapid pace, little is known about how lean works in public or-

ganizations; especially regarding the employees' experiences. Moreover, the merits of the 

method are under debate. In order to bring more clarity, focused interviews, observations 

on meetings and public information are used in data triangulation. Nine individuals were 

interviewed: employees, supervisors and an assistant head of unit. This was combined 

with public information and films. Planned direct observations were carried out in two 

‘lean meetings’. The analysis was inspired by Callon's translation model. The study 

shows that lean is used in different ways in the case organizations. A lack of consensus 

regarding measurement procedures is found. Lean can be used both as an aid to support 

processes but can also be used to measure and monitor the educational activities. The 

teachers are positive. However, technologies that are used are at risk of undermining the 

empowerment aspect of lean as it renders lean inflexible at the strategic level. 

 

Key words: Lean in local government, ANT, translation model, qualitative case study. 

 

Sammanfattning 
I denna tvåfallstudie undersöks hur den processorienterade verksamhetsutvecklingsme-

toden lean med ursprung i japanska tillverkningsindustrin översätts till i kommunal verk-

samhet. Syftet är att genom inspiration av ANT öka förståelsen för hur lean integreras i 

kommunal förskola, samt att belysa hur pedagogerna upplever lean. Temat är angeläget 

eftersom metoden införs i offentlig sektor i snabb takt, samtidigt som metodens förtjäns-

ter är debatterade inom forskningen. Lite är dessutom känt hur lean fungerar i offentliga 

organisationer, speciellt med avseende på medarbetarnas upplevelser. För att bringa större 

klarhet i detta används en kvalitativ ansats där fokuserade intervjuer, mötesobservation 

och offentlig information används för datainsamling. Nio personer intervjuas: pedagoger, 

arbetsledande pedagoger samt en biträdande enhetschef. Detta kombineras med offentlig 

information som dokument och informationsfilmer. Planerade direkta observationer av 

två så kallade tavelmöten ingår. Analysen sker med inspiration av Callon’s översätt-

ningsmodell. Studien visar att metoden används på olika sätt i fallorganisationerna, lean 

kan integreras endast i stödprocesserna men också användas som stöd i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna är övervägande positiva till metoden, samtidigt riskerar tek-

nologin som involveras verka kontraproduktivt med avseende på medarbetarskapet ef-

tersom lean blir statiskt på den strategiska nivån.  

 

Nyckelord: Lean i kommunal sektor, ANT, översättningsmodellen, kvalitativ fallstudie. 
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1 Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras temat lean i offentlig sektor, samt en kort förklaring 

till varför den empiriska undersökningen fokuserar på förskolan. Därefter förs en pro-

blemdiskussion som utmynnar i uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Användningen av 

några begrepp som förekommer längre fram preciseras och slutligen redogörs för upp-

satsens struktur. 

1.1 Uppsatsens tema 

I denna uppsats undersöks hur ett verksamhetsstyrningskoncept som överförts från privat 

till offentlig sektor omförhandlas mellan olika aktörer. Eftersom intresset för lean som 

metod för förändring och förbättring inom offentlig sektor är stort (Radnor & Boaden, 

2008; SKL 2011) och eftersom kommunala förskolan är en oväntad användare av lean, så 

ska denna förhandlingsprocess studeras genom att undersöka användandet av lean i 

kommunala förskolan. 

1.1.1 Ökande intresse för lean i svenska kommuner 

Sveriges kommuner och landsting, härefter SKL, anger att 33 procent av kommunerna 

arbetade enligt lean i någon utsträckning under 2011 och att ytterligare 11 procent hade 

tagit beslut om implementering. 15 procent av kommunerna använde lean i all sin verk-

samhet (SKL, 2011). Metoden sprids bland annat med hjälp av statliga organ som Eko-

nomistyrningsverket och Innovationsrådet. Innovationsrådets verksamhet syftar enligt 

regeringens direktiv (Dir. 2011:42) till att höja effektiviteten och kvaliteten i den offent-

liga förvaltningen och i direktivet är det lean som namnges i samband med systematiskt 

kvalitetsarbete. Ett annat organ för spridandet av lean är Verksamhetslyftet, ett utbild-

ningsprogram för lean inom offentlig sektor som drevs åren 2009 till 2011 av SKL till-

sammans med statliga Trygghetsfonden. Efter Trygghetsfondens nedläggning drivs Verk-

samhetslyftet vidare som bolag. Dessutom förekommer ideella aktörer som Leanforum, 

med styrelsemedlemmar från bland annat tillverkningsföretag, högskolevärlden, 

Sundsvalls kommun och sjukhus (Leanforum, u.å.). Fler exempel där kommun och högs-

kola möts är KTH Leancentrum i sammarbete med Södertälje kommun (KTH Leancent-

rum, 2012). 

Budgetkrav kombinerat med ökade krav på kvalitativ service (Pedersen & Huniche, 

2011) medför att offentlig verksamhet möter en verklighet där lean framstår som tillta-

lande (Scorsone, 2008). Därför är det rimligt att anta ett fortsatt ökat intresse för lean 

inom kommunal sektor. Lean sägs nämligen kunna öka effektiviteten samtidigt som 

kundvärdet. Dessutom antas medarbetardelaktighet genom lean leda till ökad arbetstill-

fredställelse, vilket beskrivs i nästa stycke.  
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1.1.2 Vad är lean? 

Lean är en verksamhetsstyrningsmetod som ska öka kundvärdet och minska resursslöseri 

genom förbättrade processer inom och mellan organisationer, avdelningar och arbetslag 

(Pedersen & Huniche, 2011). Detta innebär att både mjuka och hårda aspekter inbegrips: 

kundvärde och medarbetardelaktighet å ena sidan och mätning, dokumentering och stan-

dardisering å andra sidan. De mjuka aspekterna kan beskrivas som filosofi och de hårda 

som verktygslåda; filosofin kopplas till strategiplanet och verktygen till operativa planet 

(Hines, Holweg, & Rich, 2004). Liker (2004/2009) har i sin bok The Toyota Way formu-

lerat en vida spridd modell av lean (se Bilaga A). Det existerar dock ingen entydig defi-

nition av lean (Parker, 2003; Pettersen, 2009; Radnor & Boaden, 2008) eftersom organi-

sationer väljer bland leans principer, metoder, verktyg och tänkesätt efter behov (Petter-

sen, 2009; Hasle et al., 2012).  

Lean, som av Carter, Danford, Howcroft, Richardson, Smith, och Taylor (2011) besk-

rivs som neo-Tayloristiskt, har sitt ursprung i Toyotas arbetsfilosofi The Toyota Product-

ion Systems (TPS) (Barraza, Smith & Dahlgaard-Park, 2008). TPS bygger på att mana-

gers ska fokusera på systemtänkande för att förstå och identifiera grundorsaken till pro-

blem (Seddon, 2012) och begreppet används ibland synonymt med lean (Hasle et al., 

2012). Andra besläktade begrepp är Total Quality Management (TQM), Business Process 

Reengineering (BRP), Six Sigma och Just-In-Time (JIT) (Näslund, 2008).  

Lean som begrepp blev känt under 1980-talet genom boken The machine that changed 

the world som bygger på forskning vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) på 

temat varför den japanska bilindustrin var så mycket framgångsrikare än den amerikanska 

och europeiska (Pedersen & Huniche, 2011). Från tillverkningsindustrin har metoden 

spridit sig till servicesektorn och till offentlig verksamhet. Detta är i linje med senaste 

decenniernas trend att införa näringslivets metoder i offentlig sektor, något som beskrivs 

som en delkomponent av de reformer som går under benämningen New Public Manage-

ment (NPM) (Almqvist, 2006). Hur lean relaterar till NPM beskrivs närmare nedan. 

1.1.3 New Public Management och lean  

Enligt Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) kan lean ses som ytterligare ett tillägg i 

NPM rörelsen. NPM karaktäriseras av decentralisering och marknadsanpassning av of-

fentlig sektor, vilket innebär att budgetstyrningen har kompletterats med mål- och resul-

tatstyrning (Almqvist, 2006). Offentlig sektor är under press att generera mer verksamhet 

för mindre pengar till bibehållet eller ökat kundvärde (Catasús & Grönlund, 2005; Peder-

sen & Huniche, 2011). Lean som utlovar ökad kvalitet, produktivitet och arbetsglädje är 

därmed i linje med NPM och samhälleliga förväntningar (Pedersen & Huniche, 2011). 

Dock påpekar författarna, som studerat lean i dansk offentlig sektor, att något annat kan 

driva intresset för lean med tanke på att NPM har funnits länge medan lean blivit populärt 

först på senare år (ibid.).  

Dagens offentliga sektor är beroende av att verksamheten ska kunna rättfärdigas. Skat-

tebetalare och brukare vill ha valuta för pengarna, och politikerna vill kunna bevisa att 

den verksamhet som de är ytterst ansvariga för uppfyller kraven på effektivitet och kvali-

tet. Detta har lett till något som Power benämner ”audit society” vilket kan beskrivas som 
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ett granskningssamhälle som förorsakat en mätexplosion inom offentlig sektor (Lindgren, 

2008, s.13). Tjänstemän och medarbetare ska driva och utveckla verksamheten på bästa 

sätt, därutöver ska de också kunna bevisa att så har skett.  

Forskning visar dock på svårigheterna med mål- och resultatstyrning eftersom de ef-

fekter som verksamheten eftersträvar är svåra att mäta på grund av oklara orsak-verkan 

samband, vilket ofta inneburit en fokusering på prestationer i praktiken (Otley, 1999). 

Så som Hood (1995) beskrivit förknippas processfokus med den byråkratiska styr-

ningen som existerande innan NPMs intåg, men Modell, Jacobs och Wiesel (2007) menar 

att den mer nutida processtyrningen är annorlunda genom ett större fokus på yttre effekti-

vitet än under tiden innan NPM. Yttre effektivitet handlar om organisationens anpass-

ningsförmåga till omvärlden som exempelvis ändrade regionala preferenser, medan inre 

effektivitet handlar om effektivt resursutnyttjande (Almqvist, 2006). Det kan uttryckas 

som att lean fokuserar på den del av resursomvandlingskedjan som tidigare varit mindre 

styrd inom offentlig sektor till följd av NPM som inte fokuserar på regelstyrning (Hood, 

1995).  

Processtyrning kombinerat med resultat- och målstyrning har visat sig fungera dåligt 

inom offentliga myndigheter (Modell et al., 2007). Frågan är om kombinationen fungerar 

dåligt även inom kommunal verksamhet som förskolan, som är målstyrd genom läropla-

nen? 

Nedan kopplas förskolans verksamhet till resursomvandlingskedjan för att tydliggöra 

vilka styrformer som förekommer i den kontext där lean ska studeras i uppsatsen: 

 

Budgetstyrning                                                     

Resurser 

Regelstyrning, processtyrning 

Lean   

Mål- och resultatstyrning  

Läroplanen Lpfö 89 och lokala mål 

                                                                                                                   

Figur 1. Resursomvandlingskedjan och styrningen av förskolan.  

Källa: Egenutarbetad, fritt efter Grönlund, Svärdsten och Öhman, 2011, s.109.  

1.2 Problemdiskussion  

När nya verksamhetsstyrningskoncept överförs från privat till offentlig sektor kan oöns-

kade effekter uppstå (Adcroft & Willis, 2005) vilket aktualiseras då den senaste trenden 

är att införa den processorienterade styrmetoden lean i offentlig verksamhet (SKL, 2011). 

Att lean förändras för att passa den verksamhet som använder metoden visar forsk-

ningen (se Pettersen, 2009). Frågan är alltså hur denna anpassning sker. Mycket av den 

forskning som behandlar lean inom offentlig sektor anlägger en instrumentell syn vilket 

innebär att Lean antas kunna appliceras framgångsrikt bara lean konfigureras på ett riktigt 

INPUT PROCESSER PRESTATIONER EFFEKTER 

På barn 
På medarbetare  
På organisationen 
Samhällseffekter 
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sätt med hänsyn till kontext. Denna syn kan sägas vara i linje med contingency theory 

som lägger stor vikt vid omvärldsfaktorer (Justesen & Mouritsen, 2011). Inom aktörs-

nätverksteorin, härefter förkortat ANT, antas däremot managementkoncept förhandlas 

och omförhandlas i det dagliga arbetet i relationen mellan parterna som ingår i nätverket. 

Ett sådant aktörsnätverk skapas av relationer mellan både mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer, så kallade aktaner (Law, 1992; Latour 2005). Infallsvinkeln är sparsamt använt 

inom forskningen gällande lean, trots att lean med sina karaktäristiska artefakter är väl 

lämpad att betraktas genom ett ANT -perspektiv.   

Forskningen kring lean har främst fokuserat på tillverkningsindustrin, och framförallt 

på stora multinationella företag (Radnor & Boaden, 2008). När det gäller lean i offentliga 

sammanhang visar forskningen positiva effekter (Arlbjørn et al., 2011; Barraza et al., 

2009; Radnor & Walley, 2008) men det har också ifrågasatts om lean överhuvudtaget är 

en metod med bärkraft inom offentlig sektor (Radnor & Johnston, 2012). Det är främst 

den mänskliga aspekten av lean som har ifrågasatts. Hasle et al. (2012) pekar på forsk-

ning som menar att ”lean is mean” (s. 830) gällande påverkan på medarbetare. Det beto-

nas att de mänskliga värdena, som representeras av kundfokus och medarbetarskap, är 

nyckelfaktorer för ett lyckat leanarbete (Hines et al., 2004). Inom forskningen på vårdom-

rådet har främst patienterna varit i fokus vilket medfört att leans potential för medarbetar-

delaktighet och förbättrade arbetsförhållanden har förbisetts (Holden, 2011). Med tanke 

på det stora intresset att implementera lean inom offentlig sektor är det angeläget att ta 

reda på hur det förhåller sig med medarbetarens upplevelse av att arbeta enligt lean.  

På senare tid har lean implementerats i förskolan, som är målstyrd genom läroplanen 

enligt skolagen (SFS 2010:800). Förskolan som kontext ger möjlighet att studera hur lean 

uppfattas i en verksamhet där personalen har nära kontakt med medborgaren. Dessutom 

utgör förskolan ett nytt sammanhang för lean inte bara genom att vara en offentlig verk-

samhet utan även genom att sakna de tydliga processer som präglar andra offentliga verk-

samheter där lean implementerats, exempelvis handläggning, där en kortare ärendetid 

potentiellt kan öka kundnöjdheten. Även vården, inom vilken lean är vanligt förekom-

mande (SKL, 2011), kan liknas vid en process där elimineringen av (tids)slöseri kan öka 

värdet för patienten genom att korta ner dennes resa genom vårdsystemet. Inom förskolan 

finns ingen ekvivalent tidsvinst att göra. Då syftet med lean är att genom en effektivise-

ring av processer öka kundvärdet (Pedersen & Huniche, 201l) är det inte uppenbart hur 

metoden ska passa in inom förskoleverksamheten. Standardiseringar, en grundbult inom 

lean, är också något som är motsägelsefullt givet den konstruktivistiska syn på verksam-

heten som Skolverket (2012) förordar. Detta ger upphov till frågor om hur metoden an-

vändas i sammanhanget och vilka syften den tjänar.  

Problemformuleringen inleddes med att konstatera att oönskade effekter är en risk då 

managementmetoder översförs från privat till offentlig sektor; samtidigt har det visat sig 

att överföringen inte sker utan anpassning. Denna översättning är lämplig att studera med 

hjälp av ANT eftersom teorin inte leder till ensidig fokusering på institutionella faktorer, 

utan ser till relationerna mellan berörda aktanter. Detta kan bidra med ny kunskap då lean 

är tämligen outforskat ur detta perspektiv. 
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1.3 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet är att genom inspiration av ANT öka förståelsen för hur lean integreras i kommu-

nal förskola, samt att belysa hur pedagogerna upplever lean.  

Eftersom lean implementeras i offentlig sektor i snabb takt (Pedersen & Huniche 

(2011) utan att det finns så mycket kunskap gällande hur metoden fungerar i denna kon-

text är det viktigt att studera temat. Litteraturstudien som presenteras i kommande avsnitt 

visar på ett behov av forskning inom temat lean government ur medarbetarens perspektiv. 

Dessutom saknas studier kring hur lean fungerar i offentliga organisationer vars verk-

samhet inte innefattar tydliga processer. Den existerande forskningen är främst utförd ur 

ett positivistiskt perspektiv. Detta innebär att en kvalitativ fallstudie kan tillföra ny kun-

skap till fältet, speciellt med avseende på hur metoden omförhandlas i en ny kontext samt 

hur medarbetarna upplever lean. Ambitionen är att studien ska ha praktisk bäring för po-

licyutvecklare, beslutsfattare och praktiker genom att belysa hur/om lean kan vara ett stöd 

för medarbetarna i det dagliga arbetet samt hur medarbetarna upplever metoden. Det 

forskningsmässiga bidraget handlar om att bidra med kunskap till forskningsområdet 

verksamhetsstyrning genom att belysa ett tidigare outforskadt perspektiv på lean med 

ANT -glasögon.  

Den föregående problemdiskussionen och syftesformuleringen ovan leder fram till den 

övergripande frågeställningen:  

 

Hur översätts verksamhetsutvecklingsmetoden lean till kommunala förskolan, och hur 

förhandlas lean i relationen mellan mänskliga och ickemänskliga aktanter i denna kon-

text? 

1.3 Problemformulering  

Den övergripande frågeställningen ovan bryts ner i frågorna:  

 

i. Hur blir lean en aktant i kommunala förskolan? 

ii. Hur mobiliseras lean i fallorganisationerna?  

iii. Hur upplever medarbetarna medlemskapet i aktörsnätverket lean? 

1.4 Avgränsningar 

Aktörsnätverket lean kan växa sig hur stort som helst i tid och rum. I uppsatsen avgränsas 

fenomenet lean på så sätt att de objekt som analyseras begränsas till leantavlor (som i sig 

utgör ett nätverk av mänskliga och ickemänskliga aktanter) eftersom leantavlorna i ge-

nomgången av empirin visat sig vara den mest betydelsefulla artefakten. 
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1.5 Begreppsförklaringar 

En del termer som används längre fram i uppsatsen behöver förklaras med avseende på 

deras användning. 

Aktant: Mänsklig eller ickemänsklig aktör som ingår i ett nätverk och inverkar på 

andra medlemmar i nätverket (Latour, 2005). Termen används på olika sätt inom forsk-

ningen och avser ibland endast ickemänskliga aktörer. I uppsatsens analysmodell används 

aktant för både mänskliga och ickemänskliga aktörer. 

Kärnverksamhet: Avser i uppsatsen verksamhet som relaterar till fallorganisationernas 

pedagogiska verksamhet. 

Leana: Ett uttryck som informanterna använder. Ett verb, ”att leana”, skapat ur ”lean” 

med innebörden att förändra eller tänka om kring något utefter lean. Kan också innebära 

att skapa ordning och reda inom ett avgränsat område, exempelvis grundlig städning av 

ett förråd. 

Leanprocess: Grundlig genomgång av verksamhetens arbetsprocesser och omställning 

enligt lean. 

Medarbetarskap: Översättning från engelskans ”empowerment”, innebär att medarbe-

tare ges befogenhet till självbestämmande (NE, 2012). 

Stödprocesser: Avser i uppsatsen aktiviteter som relaterar indirekt till den pedago-

giska verksamheten. 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet ovan har kort presenterat lean och den kontext i vilken lean stude-

ras i uppsatsen. En problemdiskussion som introducerat ANT som lösning till att studera 

lean har utmynnat i syfte och problemformuleringen. Härnäst är uppsatsen strukturerad 

enligt följande:  

Kapitel två introducerar uppsatsens teoretiska utgångspunkt som grundas i den tidigare 

litteraturen om lean i offentlig sektor samt ANT. De modeller som ligger till grund för 

datainsamling och analys presenteras.  

Kapitel tre diskuterar vetenskapsteoretiska ställningstaganden och den valda forsk-

ningsdesignen.  

Kapitel fyra presenterar resultat och analys. För att underlätta läsningen presenteras 

den insamlade empirin parallellt med analys och tolkningen istället för att som konvent-

ionellt dela upp resultat och analys i olika avsnitt, på så vis slipper läsaren upprepningar 

eller tillbakahänvisningar som ligger långt tillbaka i texten. 

I det avslutande femte kapitlet förs en slutdiskussion där uppsatsens frågeställningar 

besvaras och förslag på framtida forskning presenteras.  

Faktaorienterad information som kan ge läsaren bättre förståelse för studiens samman-

hang är placerad i bilagor. Bilaga A handlar om lean, Bilaga B presenterar informanterna, 

Bilaga C innehåller intervjuguider, Bilaga D redogör kort för fallorganisationernas kon-

text och Bilaga E visar bildexempel på leantavlor.   
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2 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning på temat lean i offentlig sektor vilket utmyn-

nar i en utgångspunkt för datainsamlingen. Det redogörs också för hur ANT är tänkt att 

användas i analysen genom översättningsmodellen (Callon, 1986). 

2.2 Vad säger tidigare forskning om lean?  

Forskning på temat lean inom offentlig sektor har främst genererat ett stort antal studier 

som relaterar till vårdsektorn. Den forskningstrend som intresserar sig för lean inom of-

fentlig förvaltning går under beteckningen lean government, och är mindre utforskat. 

Begreppen inbegriper forskning inom både kommunal och statlig verksamhet. Uppfatt-

ningen om lämpligheten att använda lean inom offentlig sektor varierar. En orsak till de 

olika uppfattningarna kan vara den förvandling som begreppet har genomgått (Hines et 

al., 2004) och att definitionen av lean är under förändring (Pettersen, 2009) vilket gör att 

författarna inte alltid diskuterar samma variant av lean. 

2.2.1 Överföringen från privat till offentlig sektor 

Att offentlig sektor inspireras av näringslivet när det gäller styrkoncept är inget nytt, detta 

är ett av fundamenten inom New Public Management (Almqvist, 2006). Vissa författare, 

som Drucker (1995, i Adcroft & Willis, 2005), anser att en styrmodell som fungerar i en 

organisation mycket väl kan fungera i en annan. Adcroft och Willis (2005) menar däre-

mot att det existerar fundamentala skillnader mellan offentlig och privat sektor till följd 

av de grundläggande värden som offentlig sektor måste ta hänsyn till. Detta anses be-

gränsa effekterna av de överförda metoderna. Adcroft och Willis (ibid.) menar att det 

uppstår deprofessionalisering vilket ger konsekvenser för alla berörda parter och gör det 

olämpligt att föra in näringslivets metoder i offentlig sektor.  

I övergången från privata till offentliga sektorn har tillämpningen av lean kritiserats 

för en avsaknad av hänsyn till mänskliga aspekter med ensidigt fokus på det operation-

ella; den mänskliga sidan med kundvärde och medarbetarskap betonas som viktiga för att 

metoden ska bli hållbar i en organisation (Hines et al., 2004).  

2.2.1.1 Hinder för implementering 

Barraza et al. (2009) menar att faktorer som inverkar negativt när lean ska implementeras 

är svårigheterna att hålla entusiasmen för lean uppe i det långa loppet samt att anlitade 

konsulter har dålig förståelse för den offentliga verksamheten. Även Bagley och Lewis 

(2008) pekar på en dålig insikt om existerande processer som problematiskt när lean ska 

införas i offentlig sektor (dessa författare har själva konsultbakgrund). Oklarhet kring 

varför organisationen behöver lean samt mellanchefer som inte tror på leankonceptet är 

andra försvårande faktorer (Barraza et al., 2009). Ytterligare hinder är brist på utbildning 

och träning (ibid.; Radnor & Walley, 2008;) samt motstånd mot standards särskilt då 
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medarbetare utesluts ur processen att ta fram dessa (Radnor, 2011). Det sistnämnda tyder 

på att medarbetarperspektivet i lean kan glömmas bort vid implementeringen.  

Bhasin (2012) anser att leanimplementeringar misslyckas på grund av att införandet 

kräver en långt mer omfattande kulturförändring än förväntat, medan Angelis, Conti, 

Cooper och Gill (2011) anser att reaktionen på lean “depends on the effectiveness of ma-

nagement in designing and operating the lean system” (s.575). Pedersen och Huniche 

(2011) menar att organisatoriska faktorer snarare än leanteknologin ligger bakom miss-

lyckade implementeringar. Pedersen och Huniche (ibid.) har genomfört en intervjustudie 

och kopplar sin teoretiska modell till negotiated order theory. Genom detta synsätt tyd-

liggör författarna de förhandlingar som pågår mellan olika organisatoriska nivåer och 

finner att större uppmärksamhet måste ges till dessa omformuleringar av lean för att inte 

användandet på operationell nivå ska bli frikopplat från intentionerna ledningen hade med 

införandet (ibid.). Att uttalat använda något teoretiskt perspektiv i studier om lean är 

ovanligt, vilket författarna också påpekar (ibid.).  

2.2.2 Effekter av lean i offentlig sektor 

När det gäller positiva effekter av lean inom offentlig sektor pekar tidigare forskning på 

följande: 

 

 förkortade handläggningstider (Arlbjørn et al., 2011; Barraza et al., 2009; Radnor 

& Walley, 2008) 

 ökad effektivitet (Barraza et al., 2009; Radnor & Walley, 2008) 

 kostnadsbesparingar (Radnor & Walley, 2008) 

 bättre ordning och reda (Barraza et al., 2009)  

 minskat antal fel (Barraza et al., 2009; Radnor & Walley, 2008) 

 minskad stress (Arlbjørn et al., 2011) 

 ökad kundnöjdhet (Radnor & Walley, 2008)   

 ökad medarbetarmotivation (Radnor & Walley, 2008) 

Få undersökningar presenterar faktiska uppmätta effekter, vilket kan bero på att effekter-

na av lean är svåra att isolera och därmed mäta. Ett undantag är Barraza et al. (2009) som 

i sin longitudinella multipla fallstudie inom kommunal verksamhet åskådliggör förbätt-

ringarna genom att kvantifiera dem. De undersökta verksamheterna är ett socialkontor, ett 

parkkontor och en brandstation. Konkreta exempel på förbättringar är bland annat 7500 

kilo återvunnet papper, 172 frigjorda hyllmeter tack vare återvinning av pärmar, elimine-

ring av 600 kilo skrot, 50 -procentig minskning av bensinlager samt tidsbesparingar om 

600 arbetstimmar per år (ibid.). Frågan infinner sig om det är värt det med tanke på an-

vända konsulttimmar. Pedersen och Huniche (2011) har liknande tankar i sin artikel om 

lean i dansk offentlig sektor där det framkommer att liten kunskap existerar gällande frå-

gan om lean lönar sig inom offentliga verksamheter och författarna efterfrågar nyttokost-

nadsanalyser.  

De ovan presenterade fördelarna kan utgöra kompromisser. Förkortade handlägg-

ningstider kontra minskat antal fel och medarbetarnöjdhet är exempel där det kan tänkas 

att effekterna är svåra att uppnå samtidigt. Snabbare handledning kan öka stressen för 
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handläggare samtidigt som antalet fel riskerar att öka. Forskningen som presenterar förde-

lar är inte heller odelat positiv. Negativa effekter som forskningen tar upp diskuteras ne-

dan. 

2.2.3 Filosofi eller verktyg? 

Flertalet författare menar att drivkraften bakom ett beslut att införa lean ofta härstammar 

ur en förhoppning om att effektivisera verksamheten, varför processfokus tenderar att 

dominera vid tillämpningen (Radnor & Johnston, 2012; Seddon & Brand, 2008). Med det 

menas att verktygen snarare än filosofin är i fokus. Negativa medarbetareffekter uppstår 

enligt Radnor och Johnston (2012) när organisationer ignorerar de mjuka aspekterna av 

lean (strateginivån) och endast fokuserar på produktivitet och kostnadsreduceringar (ope-

rativa nivån), det vill säga när lean används som en verktygslåda. Författarna förespråkar 

därför en holistisk tillämpning av lean.  

2.2.4 Kundvärde eller medarbetarskap? 

Enligt McNary (2008) är det oftast inte frågan om möjligheten att göra stora ekonomiska 

besparingar genom att använda lean inom offentlig sektor, utan fördelarna handlar istället 

om bättre service till medborgarna samt förbättrat kvalitetsarbete. Något som debatteras i 

litteraturen är den kombination av kundfokus och processfokus som lean förordar och 

riskerna med att låta processfokus ta överhand. Radnor och Johnston (2012) varnar för de 

fall då en oförståelse existerar gällande vad som skapar kundvärde i tillämpningen av 

lean. Författarna menar att lean, då effektiviteten står i focus och kundvärdet glöms bort, 

“[…] could lead to a potential unnecessary decay in the quality of public services” (ibid., 

s. 10). 

Flera författare har funnit hur svårigheter att acceptera benämningar som ”kunden” 

inom offentlig sektor bidragit till motstånd mot lean bland medarbetarna (Emiliani, 2004; 

Hines & Lethbridge, 2008). Detta relaterar till den diskussion som Holmblad Brunsson 

(2010) för i sin artikel ”What’s in a name? Benämningen av managementkoncept”. Be-

nämningen av managementkoncept blir viktig bland annat för att dessa namn är kopplade 

till förutfattade meningar, vilket föranlett att vissa myndigheter hittat på egna namn på 

metoder som ska införas (ibid.). En annan aspekt är att lean som varumärke kan uppfattas 

som en teknik som kan ’fixa allt’ vilket riskerar leda fel (Bagley & Lewis, 2008). 

När det gäller medarbetarskapsaspekten av lean inom offentlig sektor ger forskningen 

inget entydigt svar. En samstämmig bild kan inte ges ens när samma organisation stude-

rats av olika forskare. Carter et al. (2011) och Radnor (2011) har oberoende av varandra 

undersökt samma organisation: HM Revenue & Customs, engelska motsvarigheten till 

Skatteverket. Carter et al. (2011) kommer fram till att lean har mycket negativ inverkan 

på medarbetarna, i linje med Adcroft och Willis (2005) upplevdes missnöje med att arbe-

tet blivit fragmenterat och nerklassat samt en högre stress. Radnor (2011) kan inte se 

dessa negativa effekter utan pekar på starkare teamkänsla. Carter et al. (2011) kritiserar 

de positiva effekter av lean som Radnor et al. (2011) presenterar då de senare återgett hur 

arbetsuppgifter klockats i syfte att hitta en standard för arbetstid utan att problematisera 

detta förfaringssätt. Just denna typ av mätningar riskerar att ge upphov till oönskade ef-
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fekter då det kan finnas en trade-off mellan att vara snabb och att göra ett bra jobb. Detta 

mätande kan alltså framkalla den oönskade effekten att kundvärdet minskar, trots att in-

tentionen är att öka kundvärdet genom förkortad ärendetid.  

 Inkonsekventa resultat gällande medarbetarnas perspektiv beror enligt Moyano-

Fuentes och Sacristán-Díaz (2012) på att djupgående forskning fattas på området. 

Parker (2003) som utfört en stor kvasi-experimentell undersökning inom tillverknings-

industrin gällande effekterna av leanverktyg menar att företag bör vara försiktiga innan de 

implementerar lean ”[…] especially if they aspire to have a mentally healthy, self-

efficacious and committed work force” (s. 631). Om liknande negativa effekter uppstår i 

offentlig verksamhet är oklart, slutsatserna från industrin kan inte utan vidare generali-

seras till offentlig sektor. En litteraturstudie som undersökt forskningsläget kring hur lean 

påverkar medarbetaren inom olika sektorer visar övervägande negativ inverkan på ar-

betsmiljö, hälsa samt välbefinnande, men också vissa positiva effekter (Hasle et al., 

2012). Enligt Holden (2011) som studerat sjukvården har medarbetarskapsaspekten av 

lean hamnat i skymundan på grund av att kundfokus tenderat att ta överhand.  

Litteraturgenomgången visar att åsikterna om lämpligheten att införa lean i offentlig 

sektor går isär. Samtidigt införs lean i kommunal verksamhet i snabb takt. Vad forskning-

en säger om spridningen av managementkoncept, och vilka infallsvinklar som har bringat 

kunskap i frågan diskuteras kort härnäst. 

2.3  Hur sprids managementkoncept och 

förändringsanda? 

Hur managementmodeller sprids är ett vanligt tema inom forskningen. Forskningens för-

klaringar till spridningen av nya verksamhetsstyrningskoncept inbegriper bland annat 

liknelser med modeflugor (Abrahamson, 1996) och virus (Røvik, 2011).  

Enligt det institutionella synsättet som bygger på DiMaggio och Powell (1983) ska or-

ganisationer förstås i ljuset av det tryck som omgivande samhället och andra institutioner 

utövar. Inom denna teori talas om isomorfisk förändring vilket innebär att organisationer 

tenderar att likna varandra till följd av en anpassning till regler, normer och kultur (ibid.). 

Inom nyinstitutionell forskning har de organisationsförändringarna som till följd av NPM 

anammats på kommunal nivå förklarats av en strävan att framstå som rationell och mo-

dern (Lapsley & Pallot, 2000). ANT, med förgrundsgestalterna Latour, Callon och Law 

(Alvesson & Sköldberg, 2008), för fram en alternativ tanke om spridningen av idéer som 

bottnar i en fundamentalt annorlunda syn på makt.  

Institutionella teorins idéer om hur verksamhetsstyrningstrender sprids omnämner La-

tour (1998) diffusionsmodellen. Latour (ibid.) menar att diffusionsmodellen bygger på en 

syn där makt är något som kan innehas, och att den mäktige kan utdela en order (exem-

pelvis att lean nu ska användas i kommunen) vilket leder till att det fenomen som är tänkt 

att spridas sätts i rullning. Spridningen antas fortsätta så länge inget motstånd förekom-

mer, som om kraften som satte fenomenet i rullning är inkapslat inom konceptet. Den 

vars befallning genomförs exakt enligt ursprunglig ritning anses ha mycket makt; om 

konceptet modifierats anses makten ha stött på motstånd (ibid.).  
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Översättningsmodellen som Latour (ibid.) föreslår i diffusionsmodellens ställe utgår 

från att koncept, oavsett om det gäller idéer eller produkter, förändras medan de sprids 

eftersom mänskliga och ickemänskliga aktörer formar dem ”i enlighet med sina olika 

projekt” (ibid., s. 45) längs vägen. Med denna syn blir alla aktörer lika viktiga oavsett 

vilken hierarkisk nivå som avses, eller om det handlar om mikro- eller makronivå (La-

tour, 2005). Makt är alltså enligt ANT något som uppstår i relationer snarare än konse-

kvenser av sociala strukturer om över- och underordning (Law, 1992).  

Detta alternativa sätt att se på spridningen av koncept skulle kunna nyansera bilden av 

implementeringen av nya managementkoncept i organisationer. Ofta kan nämligen själva 

idén kring hur en implementering ska gå till (det vill säga top-down) innebära ett hinder i 

införandet eftersom det är ett riskabelt projekt att påtvinga en enskild grupps syn på sa-

kernas tillstånd på en annan grupp (Johansson, Skoog, Backlund & Almqvist, 2006).   

Litteraturgenomgången identifierade ett fåtal leanrelaterade studier där ANT före-

kommer: Langstrand och Elg (2012) som i en longitudinell fallstudie inom industrin stu-

derar hur ickemänskliga aktanter bereder motstånd i den organisationsförändring som ett 

leaninförande innebär, Papadopoulus och Merali, (2008) som intresserat sig för imple-

menteringsdynamiken inom vårdsektorn samt Papadopoulus, Radnor och Merali (2011) 

som behandlar samma tema och samma organisation som föregående. ANT förekommer 

dock inom annan företagsekonomisk forskning, några exempel är Catasús (2000) som 

studerat årsredovisningar med avseende på miljöfrågor och språkets betydelse som aktant 

samt Catasús och Johed (2007) som studerat ’vad som pågår vid bolagsstämmor’. Jus-

tesen & Mouritsen (2011) visar i sin litteraturstudie att översättningsidén har använts i 

forskning om bland annat ABC-kalkylering och budgetering. En inspiration för tillämp-

ningen av ANT i uppsatsen är Sarker, Sarker och Sidorova (2006) som använder över-

sättningsmodellen på ett konkret sätt i analysen i sin studie av informationssystem, ett 

forskningsområde där ANT används frekvent.  

2.3.1 Begrepp inom ANT 

Härnäst presenteras de ANT -begrepp som figurerar i uppsatsen.  

Aktant. Enligt ANT konstrueras verkligheten genom att mänskliga och ickemänskliga 

aktörer påverka varandra i nätverk av relationer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta 

innebär att inte endast medarbetare och andra intressenter utan också teknologier och 

artefakter som är inbegripna i lean klassas som aktanter enligt detta synsätt (Papadopou-

los & Merali, 2008). Detta innebär dock inte att varje artefakt eller person som förekom-

mer i fallorganisationen verkligen är en aktant, kriteriet för att klassas som aktant är näm-

ligen att denna har inverkan på andra aktanter (Latour, 1998). En aktant är aldrig en isole-

rad enhet utan alltid omgiven av ett nätverk (Law, 1992).  

Aktörsnätverk. Latour (2005) framhåller att ett aktörsnätverk är ett verktyg för att be-

skriva något och inte det som ska beskrivas. Poängen är att beskriva hur relationerna i 

nätverket kan få något att hända; den eller det som inte påverkar ska därför inte ingå i 

nätverket (ibid.). Latour (ibid.) understryker att det som studeras inte behöver ha någon 

som helst likhet med ett nätverk. Aktörsätverken betraktas som mer eller mindre kraft-

fulla och stabila, men blir aldrig kompletta och färdiga utan förblir dynamiska (Callon, 

1986).  
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Svart låda. För att ett nätverk av aktanter ska hålla krävs en etablering av gemen-

samma konventioner, regler och antaganden (Papadopoulus & Merali, 2008). När aktörs-

nätverk blivit så stabilt att det tas förgivet bildar den en så kallad svart låda (Langstrand 

& Elg, 2012; Catasús, 2000). Relaterat till uppsatsens tema skulle lean beskrivas som en 

svart låda när det inte är ifrågasatt hur lean ska manifestera sig i organisationen. 

Översättning. Callon har i en studie från 1986, som är ett av de betydande bidragen till 

ANT, definierar fyra skeden i översättningsprocessen:  

 

a) Problematisering är ett skede när en aktant definierar ett problem och även dess 

lösning, i enlighet med egna intressen. Under problematiseringsskedet identifie-

ras andra aktanter som kan vara förenliga med dessa intressen. Den initierande 

aktanten försöker positionera sig på så sätt att den föreslagna lösningen innebär 

en obligatorisk passagepunkt (OPP) som övriga måste acceptera. 

b) Interessering är ett skede där initiativtagen genom övertalning eller tvång försö-

ker övertyga övriga aktanter om att instämma i den framförda problemformule-

ringen och acceptera OPP.   

c) Värvning är ett skede där initiativtagaren försöker binda övriga aktanter vid de 

roller som föreslagits, så att alla aktanter arbetar i linje med det framförda lös-

ningsförslaget. I värvningsskedet pågår förhandlingar dellan de olika aktanterna-

om hur OPP ska definieras. 

d) Mobilisering innebär ett skede där aktörnsnätverket är etablerat. 

Men hur kan ickemänskliga aktanter ha intressen? Sarker, Sarker & Sidorova (2006) för-

klarar hur det som inom ANT kallas inskriptioner används för att hålla ihop logiken:  

The interests of an artifact can be equated to the interests that have been in-

scribed in it. For example, it may be argued that a car's seat belt has the interest 

of passenger safety that was inscribed in it by the designers. (s. 53-54) 

Inskriptioner manifesteras ofta i värvningsskedet eftersom de överenskommelser som 

förhandlingarna leder till behöver stabiliseras, detta kan ske exempelvis genom att manu-

aler författas (ibid.). ANT betecknas inte bara som teori utan även som filosofi och me-

tod, varför ämnet också berörs i metodkapitlet längre fram. I det nästkommande är syftet 

att beskriva hur den teoretiska referensramen är tänkt att användas i uppsatsen. 

2.4 Konklusion, litteraturgenomgång 

Moyano-Fuentes och Sacristán-Díaz (2012) efterlyser mer forskning inom offentlig verk-

samhet vilket hörsammas i denna studie. Tidigare forskning av lean inom offentlig sektor 

har främst studerat vårdverksamheter, implementeringsfrågor och tillämpning vid admi-

nistrativa enheter. Hur medarbetaren upplever lean kan tidigare forskning inte ge entyd-

ligt svar på, vilket motiverar uppsatsens fokus. Den forskning som inbegriper medarbe-

tare använder framförallt surveyundersökningar som snarare fångar in attityder än upple-

velser med sina begränsade svarsalternativ. Gällande de humana aspekterna av lean är 

tidigare forskning inte överens. Minskad stress (Arlbjørn et al., 2011) och ökad medarbe-
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tarmotivation (Radnor & Walley, 2008) har påvisats medan andra menar att de personal-

relaterade nackdelarna med lean fundamentalt ifrågasätter värdet av att använda lean 

inom offentlig sektor (Carter et al., 2011). Att Carter et al. (ibid.) i sin survey fokuserar 

på handläggare, medan Radnor et al. (2011) fokuserar på chefer, kan vara förklaringen till 

att dessa studier kommer fram till olika slutsatser om leanarbetet i samma fallorganisat-

ion. Detta indikerar att metoden kan uppfattas olika på olika nivåer i organisationer. Med 

tanke på att lean implementeras inom olika kommunala verksamheter i rask takt (SKL, 

2011) är det av vikt att belysa hur medarbetare inom denna sektor upplever lean. En mer 

kvalitativt inriktad fallstudie kan bidra med en djupare förståelse för medarbetarens upp-

fattningar gällande medarbetarskapsaspekten än surveyundersökningar. 

Det har också ifrågasatts om lean alls har någon bärkraft inom offentlig sektor om 

kundcentreringen glöms bort (Radnor et al., 2011) vilket föranleder frågan om något av 

leanperspektiven dominerar eller hamnar i skymundan när lean i Callons (1986) termer 

översätts in i organisationen. Pettersen (2009) har i sin litteraturstudie, där definitioner av 

lean diskuteras, fastställt att lean är ett formbart koncept på så vis att organisationer väljer 

att anpassa lean utefter sina behov. Hur går denna anpassning till? Det svarar inte tidigare 

litteratur på, utan till stor del är utgångspunkten att lean ska påverka organisationen och 

dess medlemmar. Ett ANT -perspektiv som lyfter fram översättningsprocessen kan till-

handahålla verktyg för att undersöka fenomenet på ett mer mångfacetterat sätt.  

I den tidigare litteratur är en instrumentell syn på lean förhärskande, varför en studie 

ur konstruktivistisk infallsvinkel har potential att bidra med ny kunskap; för detta ända-

mål är ett ANT -inspirerat angreppssätt lämpligt. ANT figurerar sparsamt i tidigare lean-

relaterad forskning, varför det finns potential att upptäcka aspekter som forskningen inte 

uppmärksammat. 

2.4.1 Uppsatsens modeller för datainsamling och tolkning  

Litteraturstudien pekar på en rad aspekter av lean där det inte råder koncensus:  

 

filosofi  
kvalitet  

kundfokus  
medarbetarskap  

– 
– 
– 
– 

verktygslåda  
effektivitet  
medarbetarfokus  
command-and-control 

Figur 2. Motsägelsefulla begrep gällande lean enligt tidigare litteratur.  

Källa: Egenutarbetad. 

Uttryckt i ANT -termer ser dessa ut att vara föremål för förhandlingar i översättningen. 

Dessa begrepp har legat till grund för intervjuguiden och funnits i medvetandet vid lyss-

nandet på de svar och skildringar som informanterna delgett.  

Sammanhanget där lean studeras i uppsatsen kan beskrivas enligt förjande: 
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Figur 3. Tankekarta över aktanter i det studerade aktörsnätverket.  

Källa: Egenutarbetad. 

 

Figuren ovan ska ses som en förenklad tankekarta över möjliga aktanterna i det studerade 

aktörsnätverket. Figuren illustrerar hur människor och leanrelaterade föremål är för-

bundna i ett nätverk av relationer, där lean placeras mellan pedagogerna och övriga in-

tressenter. Detta speglar uppsatsens fokus där pedagogen undersökas med avseende på 

hur denne tolkar och använder lean i relation till andra aktanter som befinner sig inom 

och utom organisationen. Nätverket som lean ger upphov tillsprider sig därmed utanför 

organisationens gränser. Observera att det är omöjligt att påförväg veta vilka aktanter som 

visar sig ingå i nätverket.  

Konkret ska jag använda ANT i analysen av data på så vis att utvalda aktanter kopp-

lade till akörsnätverket lean diskuteras i förhållande till tidigare litteratur och skeden i 

Callons (1986) översättningsmodell: 

LEAN UNDER FÖRHANDLING 

FÖRSKOLAN 

Pedagoger 
Arbetsledare 

Chefer 

Barn 

Föräldrar 

leanartefakter 

 

Kommunen Konsulter 

leanartefakter 
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Figur 4. Analysmodell för översättningsprocessen enligt Callon, 1986. 

Källa: Egenutvecklad efter Callon, 1986, och Sarker et al., 2006, fritt bearbetad. 

 

Analysmodellen ovan (Figur 4) illustrerar översättningsprocessen (Callon, 1986). Initia-

tivtagaren, Aktant A, definierar i problematiseringskedet ett problem, andra möjliga aktö-

rer samt ett lösningsförslag med tillhörande OPP. De identifierade aktanterna har sina 

egna approacher och egna mål. Genom intresseringsprocessen försöker Aktant A över-

tyga andra aktanter att det gynnar deras syften att anamma det handlingsprogram som går 

via OPP. I värvningsprocessen låses aktanterna vid sina roller i nätverket, vilket ofta krä-

ver att OPP omförhandlas. När koncensus råder och aktanterna etablerat sina roller i ak-

törsnätverket inträder mobiliseringsfasen, i vilken en av aktanterna kan agera talesperson 

för alla de övriga aktanterna. Eftersom förhandlingar kan ske kring hur OPP ska definie-

ras förblir konceptet sällan identiskt med den definitionen som Aktant A inledningsvis 

formulerat i sitt handlingsprogram. (Callon, 1986) 

ANT som teoretiskt perspektiv bidrar till studien på två sätt. För det första skiljer inte 

ANT på mikro- och makroaktörer vilket innebär flexibilitet eftersom forskaren kan välja 

analysnivå beroende på vilken aspekt som ska belysas (Sarker et al., 2006). Eftersom 

forskningsfrågan berör fenomenet lean i kommunal verksamhet på både organisationsnivå 

och individnivå är detta en fördel framför andra teorier. För det andra innebär ANT ge-

Målformulering D 

  

Målformulering C Målformulering B Målformulering A 

OPP 

  

  

Aktant A 

Aktant B Aktant D 

 

 

INTRESSERING 
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nom att inte särskilja på mänskliga och ickemänskliga aktanter en möjlighet att i analysen 

studera lean med avseende på de leanspecifika objekten.  

2.5 En syntes av flera perspektiv 

Uppsatsens teoretiska ramverk har utgångspunkt i tidigare forskning om lean samt över-

sättningsbegreppet enligt ANT. Vaivio (2008) påpekar att forskaren genom att utgå från 

tidigare litteratur riskerar att komponera en ”problematisk blandsallad” (s. 77) där olika 

element härstammar från motstridiga ontologiska, epistemologiska och metodologiska 

antaganden. ANT som metod kan och bör enligt Latour (2005) fungera helt utan teore-

tiska ramar, men metoden har tidigare framgångsrikt kombinerats med andra teorier, se 

exempelvis Catasús och Johed (2007). Motiveringen till att kombinera ANT med det 

ramverk som utarbetats ur tidigare forskning på ämnet är att ett annat perspektiv kan till-

föra något nytt till forskningen på området. 
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3 Vetenskapligt förhållnings-
sätt och forskningsdesign 

I detta avsnitt diskuteras hur det vetenskapliga förhållningssättet samt olika metodolo-

giska beslut ger konsekvenser. Datainsamlingsmetoderna presenteras och källkritiska 

och etiska reflektioner relaterade till datainsamlingen görs. 

3.1 Hur är världen beskaffad och hur kan 

kunskap uppnås?  

Eftersom ontologiska och epistemologiska ställningstaganden, det vill säga synen på hur 

verkligheten är beskaffad och vad som kan accepteras som giltig kunskap, påverkar 

forskningen (Bryman & Bell, 2003/2005) är ett sätt att stärka tillförlitligheten i kvalitativa 

fallstudier att redogöra för forskarens utgångspunkt (Merriam, 1988/1994) vilket detta 

avsnitt syftar till.  

Ontologiska ställningstaganden indelas i realism och idealism (Patel & Davidson, 

2003). Förenklat innebär realism att världen ses som verklig och därmed anses existera 

även om vi kopplar bort samtliga sinnesintryck, vilket innebär att objektiv sanning är 

möjlig (Bryman 2008/2011 talar om objektivism). Idealism innebär tvärtom inställningen 

att objektiv kunskap är omöjlig och en syn där världen ses som socialt konstruerad (Patel 

& Davidson, 2003). En konstruktivistisk uppfattning innebär att verkligheten antas skapas 

i interaktionen mellan människor i en oupphörlig förvandlingsprocess (Bryman 

2008/2011). Konstruktivistiska synsätt kan vara mer eller mindre radikala, Elder-Vass 

(2008) menar att ANT utgår från att ”[…] ‘out-there’ does not exist until it has been iden-

tified and described” (s.461) vilket innebär en starkt konstruktivistisk ståndpunkt. Samti-

digt kallar sig Latour för realist (Alvesson & Sköldberg, 2008) vilket bryter mot normen. 

Detta förklaras av att konstruktivism enligt ANT inte är den samman som den socialkon-

struktivism som representeras av postmodernismen, en inriktning som Latour tar avstånd 

ifrån genom att inte acceptera underliggande osynliga strukturer som förklaringar i forsk-

ningen (ibid.).  

Traditionellt inlemmas konstruktivistisk forskning under interpretativ och hermeneu-

tisk ansats. Vidare brukar positivism och hermeneutik ses som varandras motpoler. La-

tour underordnar sig inte denna världsordning. ”Only bad descriptions need an expla-

nation”, hävdar Latour (2005, s. 147). I linje med Alvesson och Sköldberg (2008) som tar 

ställning emot detta genom att fråga sig ”vad poängen är med rena beskrivningar” (s. 96) 

kommer tolkningar av empirin göras i uppsatsen. Min ansats i uppsatsen är följaktligen 

mer tolkande än det förhållningssätt Latour förespråkar. 

Forskningsfrågornas utformning bestämmer om i huvudsak kvalitativt eller kvantita-

tivt inriktad forskning blir aktuell (Patel & Davidson, 2003). Eftersom forskningsfrågorna 

i denna uppsats undrar hur är en kvalitativ ansats bäst lämpad (Yin, 2006/2007). Den 
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kvalitativa forskningsansatsens epistemologiska ståndpunkt beskrivs som interpretativ 

(Bryman & Bell, 2003/2005) vilket innebär att forskaren tolkar och söker mening (Parker, 

2012). Tyngdpunkten ligger således på förståelse av den sociala verkligheten, såsom den 

upplevs av aktörer i en viss omgivning (Bryman & Bell, 2003/2005). Detta är i linje med 

uppsatsens syfte att belysa hur medarbetare inom förskolan upplever det att arbeta enligt 

lean och att skapa förståelse för hur lean integreras i kommunala förskolan. Vaivio (2008) 

menar att kvalitativ forskning inom ekonomistyrningsfältet till skillnad från kvantitativt 

inriktad dito har möjlighet att borra sig bortom idealmodellerna för styrning och visa på 

praxis i den organisatoriska verkligheten, vilket passar uppsatsens syfte. 

Ofta talas om kvalitativ och kvantitativ ansats i metodböckerna, men i realiteten hand-

lar det om ett kontinuum där den kvalitativa och kvantitativa ansatsen kombineras i olika 

grad (Patel & Davidson, 2003). Utgångspunkten enligt kvalitativ forskning är att verklig-

heten skapas i samspelet mellan organisatoriska aktörer och kontext (Parker, 2012) och 

bör tolkas snarare än mätas (Merriam, 1988/1994). En förutsättning för ansatsen är att 

subjektivitet medges vilket innebär att det kan finnas olika tolkningar av verkligheten 

(ibid.). För uppsatsen medför detta att en objektiv sanning inte eftersträvas då olika in-

formanter kan uppleva lean på olika sätt, samt att jag som författare i min tur tolkar in-

formanterna då författaren utgör ett instrument vid kvalitativa studier (ibid.).  

En preliminär begreppsmodell, härledd ur litteraturstudien, vägledde initialt datain-

samlingen (Figur 2). Vartefter data samlats in har modellen modifierats på så sätt att olika 

begrepp har utforskats i olika hög grad, beroende på vad informanterna delgivit. Denna 

process där teorin utvecklas parallellt med empiriinsamling i en iterativ process innebär 

abduktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Ett problem med den deduktiva ansatsen är att 

det finns en risk att sådan empiri insamlas som passar med teorin medan icke passande 

empiri förbises. Samma mekanism kan ske vid abduktion. Teoretiska begrepp som grund 

för insamling av empiri riskerar alltså att fungera som skygglappar. Genom att vara med-

veten om problemet i kombination med att ställa öppna frågor vid intervjuerna kan för-

hoppningsvis detta förfarande undvikas. ANT kan också ses som ett stöd med avseende 

på detta eftersom ledstjärnan i metoden är att följa aktanterna (Alvesson & Sköldberg, 

2008). På så vis är begreppsmodellen (Figur 2) att betrakta som utgångspunkt snarare än 

ram. 

Som tidigare nämnt kan ANT innebära ett omfattande program; jag vill åter betona att 

denna uppsats är inspirerad av ANT, därmed finns ingen ambition att använda alla de 

begrepp och tankesätt som metoden kan innebära i sin mest långtgående form. Att följa 

aktanterna innebär att de spår som dessa lämnar efter sig ska studeras (Latour, 2005). 

Detta implicerar en explorativ ansats; Latour (ibid.) menar rentav att teoretiska referens-

ramar inte är fruktbara. Jag har en mer konventionell ingång i studien eftersom jag tvär-

tom anser att det är viktigt att förankra studien i tidigare litteratur för att kunna göra ett 

meningsfullt bidrag till tidigare forskning och kombinerar därför en explorativt ansats 

med den teoretiska referensramen som bygger på tidigare forskning. Enligt Yin 

(2006/2007) är det fördelaktigt att i fallstudier formulera hypoteser utifrån den existe-

rande litteraturen som får styra insamlandet av data. Jag har dock valt att inte följa detta 

råd med hänvisning till att det är förhållandevis lite känt kring hur lean fungerar inom 

offentlig verksamhet (bortsett från vårdsektorn), speciellt när det kommer till organisat-
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ioner vars verksamhet inte präglas av en tydlig processlogik. Teser grundade i tidigare 

litteratur riskerar därmed att vara irrelevanta. Ett explorativt förhållningssätt innebär att 

även nya teman som inte tagits upp i litteraturen har lyssnats efter vid intervjutillfällena, 

samt att en parallell datainsamling och tolkning har pågått. 

3.2 Sökstrategi för litteraturgenomgången 

Litteraturgenomgången var narrativ med syftet att skapa en inledande uppfattning av 

undersökningens tema (Bryman 2008/2011). Temat för de initiala sökningarna var lean i 

offentlig sektor. Sökningarna gjordes i databaserna EBSCO samt Google Scholar och 

begränsades till avhandlingar och ”peer-reviewed” artiklar med motiveringen att dessa 

genomgår en kvalitetskontroll. 

Sökningar på lean i kombination med government, local government, public sector, 

public service och municipal genomfördes, vartefter en sondering av relevanta artiklars 

referenser tog vid. En litteraturstudie producerad av Statens offentliga utredningar om 

empiriskt grundad forskning kring lean i stat och kommun (Brännmark, 2012) var också 

till hjälp för att identifiera relevanta artiklar. Fördelen med att följa referenser är att olika 

teman inom ämnet upptäcks samt att ofta förekommande litteratur inte förbises. Nackde-

len är risken att fokusera på artiklar inom ett visst paradigm eller forskningsström och att 

artiklar skrivna ur andra perspektiv därmed förbises. För att motverka detta gjordes sök-

ningar på lean i kombination med metoder och vetenskapsteoretiska förhållningssätt som 

skiljde sig från de vanligt förekommande i den hittade litteraturen. Ambitionen är inte att 

jämföra fallorganisationerna med något ideal, utan syftet var att forma en teoretisk ut-

gångspunkt, samt att identifiera forskningsglapp på området lean i offentlig sektor. 

3.3 Varför fallstudie? 

Eftersom uppsatsen eftersträvar att uppnå insikt snarare än att pröva hypoteser är fallstu-

dien en passande forskningsmetod (Merriam, 1988/1994). Dessutom innebär uppsatsens 

tema hur lean kan integreras inom offentlig verksamhet att en aktuell företeelse som fors-

karen inte kan manipulera eller styra ska studeras, vilket är ett lämpligt scenario att un-

dersöka genom en fallstudie (ibid.; Yin, 2006/2007).  

Kvalitativa fallstudier som forskningsdesign har kritiseras för att ge upphov till anek-

dotiska forskningsresultat. För en högre tillförlitlighet rekommenderas att en databas upp-

rättas (Yin, 2006/2007), uppsatsens material har därför lagrats i programmet One Note 

som klarar både ljudfiler och dokument.  

3.2.1 Val av fallorganisationer 

Eftersom två eller flera fall ökar tillförlitligheten gällande fallstudier (ibid.) ingår två för-

skolor i studien. Valet av fallorganisationer var målinriktat, vilket är ett icke-

sannolikhetsbaserat urval med syfte att maximera potentialen att lära nytt om det stude-

rade fenomenet (Merriam, 1988/1994). Kommunen respektive kommundelsnämnden där 

förskolorna är belägna skiljer sig åt med avseende på socioekonomiska förhållanden och 



25(64) 

 

politisk ledning (se Bilaga D) för att reflektera största möjliga variation hos det under-

sökta fenomenet vilket Strauss & Corbin (1998) förordar (i Dalen, 2004/2007). Kriterier 

för att ingå i undersökningen var följande: 

 

 kommunal förskola som arbetar enligt lean som etablerad metod 

 geografisk närhet med tanke på besöksmöjligheter 

Att lean skulle vara en etablerad metod i fallorganisationerna var viktigt eftersom använ-

dandet och upplevelserna av lean som metod är undersökningens fokus, och inte själva 

implementeringsprocessen. Båda förskolorna är pilotprojekt för lean i kommunerna vilket 

gör att dessa erfarit metoden under en så lång period som möjligt i de aktuella kommu-

nerna.  

3.4 Använda datainsamlingsmetoder 

När det gäller fallstudier är intervjun enligt Yin (2006/2007) ”en av de viktigaste inform-

ationskällorna” (s. 116) vilket återspeglas i denna fallstudie. Merriam (1988/1994) däre-

mot lyfter fram observationer som fallstudiens mest betydelsefulla metod för insamling 

av data. Även mötesobservationer förekommer i uppsatsen, men i mindre omfattning än 

intervjuer. Informella samtal, informationsfilmer och officiella dokument har också an-

vänts som komplement för att skapa en fylligare bild. Att använda olika typer av empiri 

är fallstudiens styrka (Yin, 2006/2007) och dessutom i linje med ANT som förordar att 

aktanterna ska följas genom flertalet datainsamlingsmetoder (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Att samla in information genom flera olika källtyper stärker begreppsvaliditeten då 

”de flerfaldiga informationskällorna i grunden utgör multipla mått på en och samma före-

teelse” (Yin, 2006/2007, s. 127).  

Den kvalitativa utgångspunkten, där verkligheten anses skapas mellan människor och 

även i relation till artefakter enligt inspiration från ANT, påverkar valet av tillvägagångs-

sätt: det blev viktigt att hålla intervjuer på plast på förskolorna för att samtidigt kunna 

göra direkta observationer.  

Förekommande datainsamlingsmetoder presenteras nedan. 

3.4.1 Fokuserade intervjuer 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod bör styras på grundval av den typ av inform-

ation som behövs för att uppnå forskningens syfte (Merriam, 1988/1994). Eftersom 

forskningsfrågorna och syftet i uppsatsen indikerar en önskan att komma djupare in på 

ämnet valde jag att utföra fokuserade intervjuer (Yin, 2006/2007) öga mot öga framför 

standardiserad intervju eller survey. De senare bedömdes med sina begränsade svarsalter-

nativ olämpliga för att kunna besvara frågeställningen. (En av nio intervjuades per telefon 

av praktiska skäl.) Utmärkande för fokuserade intervjuer är att dessa är korta, omkring en 

trekvart till en timme enligt Yin (ibid.) och har en öppen form där dialog eftersträvas 

utifrån en förformulerad guide. Som framgår är vissa av intervjuerna kortare än riktlinjen 

ovan (se Bilaga B) beroende på hänsyn till verksamhetens art och möjligheten för fallor-

ganisationerna att avvara personal. Som intervjuare och ”det främsta instrumentet” för 
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uppsatsens datainsamling för att använda Merriams uttryck (1988/1994, s. 32) upplevde 

jag som uppsatsskribent att intervjulängden var tillräcklig för att skapa mättnad, det vill 

säga att inget nytt framkom. Informanterna medgav också kontakt i efterhand vid behov.  

Alternativet fokusgruppintervju hade kunnat täcka in en större andel medarbetare men 

valdes bort då grupptryck kan verka hämmande på avvikande åsikter samt eftersom verk-

samheternas karaktär omöjliggör samtidigt avvarandet av stora delar av personalstyrkan. 

För att uppnå förståelse för hur lean omförhandlas mellan aktanterna genomfördes in-

tervjuer med olika informantgrupper, se Figur 4 och Figur 5 nedan. Intervjuerna spelades 

in digitalt eftersom informanternas egna ord är betydelsefulla (Dalen, 2004/2007) i stu-

dien. 

Då medarbetarnas upplevelser är i fokus är det fördelaktigt att ställa så öppna frågor 

som möjligt så att informanterna får berätta fritt, vilket eftersträvades. Intervjuguiderna 

baserades på tidigare litteratur. Intervjuerna inleddes med perifera frågor och kom efter 

hand in på mer centrala teman för att åter igen behandla mer generella frågor mot slutet, 

såsom Dalen (2004/2007) föreslår för att göra den intervjuade mer avslappnad i syfte att 

generera ”rikt och fylligt” (s. 32) material. (Se intervjuguider, Bilaga C).   

Bearbetningen av insamlat material i kvalitativa intervjustudier är tidskrävande vilket 

innebär att antalet informanter inte kan vara alltför omfattande (Dalen, 2004/2007). Anta-

let intervjuer begränsades till nio, dels på grund av nyss nämnda orsak dels givet fallför-

skolornas möjlighet att avvara personal.  

Det som i uppsatsen kallas ”pedagoger” består av följande kategorier: 

 

pedagog 

 

barnskötare 

förskollärare 

arbetsplatsledare (Norrmalm) 

pedagogisk ledare (Södertälje) 

administrativ ledare (Södertälje) 

   

Figur 5. Olika kategorier av pedagoger i uppsatsen. 

Källa: Egenutarbetad. 

 

Personer i arbetsledande ställning arbetar således också som pedagoger. Informanterna 

representera olika informantgrupper vilket kan fånga upp nyanser (ibid.). De informanter 

som intervjuats är fem pedagoger, tre arbetsledare och en chef: 
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Figur 6. Intervjuade informantgrupper.  

Källa: Egenutarbetad efter Dalen 2004/2007, s. 62.  

 

Figuren ovan symboliserar hur både liknande och divergerande upplevelser av lean kan 

finnas inom informantgrupperna. (Att bara en av de cheferna intervjuats beror på att den 

ena förskolechefen, som var tillförordnad, hänvisade till ledande pedagoger som mer 

insatta).  

För att fånga in olika perspektiv på fenomenet lean användes som nämnts principen 

om målinriktat urval (Merriam 1988/1994) vid val av fallorganisationer. Gällande urvalet 

på individnivå uttalades önskemål om att de intervjuade gärna fick ha olika bakgrunder 

och attityder, men någon fri möjlighet att välja informanter gavs inte utan dessa tilldela-

des. Bland informanterna representeras varierande utbildningsnivå, varierande tid inom 

yrket och olika grad av involvering i lean. Informanterna arbetar dessutom vid olika av-

delningar, några har börjat anställningen innan lean infördes och andra har börjat sin an-

ställning när lean redan var implementerat. 

3.4.2 Direkta observationer 

Eftersom intervjuerna utfördes på plats i förskolorna uppstod naturliga tillfällen till di-

rekta observationer såsom Yin (2006/2007) påpekar. Därutöver gjordes också planerade 

observationer genom närvaro vid två så kallade tavelmöten i syfte att undersöka hur med-

arbetarna använder lean i praktiken. En risk vid inplanerad observation är att de observe-

rades ändrar sitt beteende. Sådana effekter till följd av att forskning pågår benämns 

Hawthorne-effekten (Bryman & Bell, 2003/2005) och för att minimera denna effekt har 

tavelmöten varken filmats eller spelats in. Att endast anteckningar gjordes innebär att 

information som eventuellt inte uppmärksammades vid mötestillfället därmed gått förlo-

rad, men å andra sidan kan mötesdeltagarna ha känt sig mer avslappnade utan inspelning 

vilket kan ha möjliggjort information som annars uteblivit. 

3.4.3 Dokument och offentlig information 

För att skapa en förståelse för hur lean skapas i relationen mellan kommunnivå och med-

arbetare granskades officiella dokument och hemsidor vilka visar den officiella hållning-

en till lean. Dokument såsom kvalitetsredovisningar har också studerats, men eftersom 

det finns mycket annat som påverkar bortsett från lean då förskolor använder sig av mul-

tipla styrmetoder kan kvalitetsredovisningar endast ge en indikation som tillsammans 
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med annan empiri kan bidra till en helhetsbild. Som Merriam (1988/1994) framhåller kan 

dokument utgöra en ypperlig informationskälla för empiri gällande fenomenets kontext.  

En fördel med att använda dokument är att Hawthorne-effekten (Bryman & Bell, 

2003/2005) undgås, nackdelen är att dokument ur forskarens synvinkel kan vara otillräck-

liga eftersom syftet med dessa är ett annat än det som definierats av forskaren (Merriam, 

1988/1994). Detsamma gäller för de informationsfilmer som ingår i det empiriska materi-

alet, där olika representanter för kommunen uttalar sig om leanarbetet.  

3.4.4 Artefakter 

Yin (2006/2007) beskriver hur artefakter kan användas som informationskälla genom 

observation i vid besök på plats. När det gäller lean förekommer vissa utmärkande före-

mål som har att göra med den visualisering som metoden förespråkar (Liker 2004/2009). 

Eftersom uppsatsen inspireras av ANT samt att lean dessutom inbegriper vissa för meto-

den specifika utmärkande föremål blir datainsamling i form av observation av artefakter 

relevant i sammanhanget.  

3.4.5 Informella samtal 

Information har framkommit i informella samtal vid organisationsbesök och per telefon 

då kontakt tagits för att hitta lämpliga fallorganisationer. Dessa används i syfte att om 

möjligt bekräfta den andemening som framkommer i intervjuer. 

3.5 Kodning och intervjuutskrifter  

Kodning av insamlad empiri är enligt Dalen (2004/2007) ett betydelsefullt steg i analys-

processen då materialet kategoriseras för att förstås på en mer tolkande nivå. I uppsatsen 

användes dataprogrammet One Note vars tillgång för uppsatsens analys har varit funkt-

ionen med ”taggar” som möjliggjort att teman som tas upp på olika platser i databasen 

kan kategoriseras och sammanlänkas. För att kunna koda behöver inspelade intervjuer 

skrivas ut. I uppsatsens analysarbete skrevs den första intervjun ut i sin helhet, resterande 

intervjuer använde en annan av Merriam (1988/1994) rekommenderad teknik; loggbok. 

Detta innebär att de ordagranna utskrifterna begränsar sig till centrala uttalanden och 

tankar som informanterna bidragit med (ibid.) medan mindre centrala partier sammanfat-

tats. Denna teknik var fördelaktig då det är mycket tidsödande att nedskriva fullständiga 

intervjuer, tiden för att skriva ned samtligt ord för ord kunde användas bättre i analysar-

betet. 

3.6 Källkritiska reflektioner 

För att uppgiftslämnarna skall känns sig trygga, vilket kan leda till ärligare svar, kan det 

vara fördelaktigt om informanter är anonyma. Ingen av de intervjuade har önskat anony-

mitet vilket stärker undersökningens tillförlitlighet. Samtidigt uppstår frågan hur det kan 

komma sig att ingen önskade vara anonym. Detta kan indikera att jag fått tillgång till 

medarbetare som är entusiastiska och i linje med den bild organisationen vill föra fram. 
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Ett sätt att bli medveten om eventuell bias har varit att ta reda på i vilken utstäckning 

intervjupersonen är personligt engagerad i lean (exempelvis som leanhandledare) och att 

fråga rakt ut om informanten upplever att andra på arbetsplatsen tänker annorlunda i frå-

gan om detta inte framkommit.  

Gällande den information om leanarbetet som finns tillgänglig på kommunernas offi-

ciella hemsidor är det realistiskt att anta att dessa söker återspegla en så positiv bild som 

möjligt. Detta betyder dock inte att informationen blir mindre användbar. Tvärtom, ef-

tersom den officiella bilden av lean kan betraktas som den version av lean som kommu-

nen och ledningen strävar mot. Det är denna idealversion som möter vardagen i organisat-

ionerna, och det är i detta möte som lean formuleras och översätts. 

I ett fall har empiri hämtats in från en debattartikel, där personen som citeras också är 

den som skrivit artikeln vilket bör reflektera personens ståndpunkt på ett rättvisande sätt. 

Möjligheten är dock att en mer nyanserad bild hade framkommit i en intervju. 

När det gäller litteraturstudien har endast granskade källor använts varför kvaliteten 

bör vara tillfredsställande, här handlar de snarare om att den i tidigare litteratur övervä-

gande positivistiska grundsynen kan ha genererat en referensram som ser annorlunda ut 

än om konstruktivistisk litteratur funnits tillgänglig i större omfattning.  

3.6.1 Eventuella källor till bias  

Bias uppstår då skevheter tillåts påverka resultat och slutsatser, vilket kan drabba alla 

forskningsstrategier men som enligt Yin (2006/2007) kan vara speciellt svårhanterbart när 

det gäller fallstudier. I detta fall ligger svårigheten i att avgöra om de informanter jag fått 

tillgång till representerar en viss kategori av åsikter gällande lean som organisationerna 

finner fördelaktig att lyfta fram. Ett sätt att försöka komma underfund med detta har som 

nämnt varit att i intervjuer fråga rakt ut om det förekommer annorlunda åsikter och att om 

möjligt även vid mina besök småprata med övriga medarbetare för att se om dessa verkar 

ha starkt avvikande åsikter jämfört med de intervjuade. Möjligheten att påverka vilka 

organisationer som skulle ingå i undersökningen var också begränsad; omständigheten 

var sådana att möjliga forskningsobjekt hänvisades av kommunerna varför det inte kan 

uteslutas att speciellt passande objekt ur kommunernas synvinkel föreslogs. 

Vilka åtgärder som vidtagits för att stärka kvaliteten i undersökningen redovisas i näs-

takommande stycke. 

3.7 Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 

Patel och Davidson (2003) liksom Yin (2006/2007) menar att validitet i kvalitativa stu-

dier handlar om forskningsprocessen i sin helhet, och att redovisa denna på ett transparent 

sätt. Enligt Bryman (2008/2011) kan trovärdigheten öka genom responsvalidering och 

triangulering. Datatriangulering användes som beskrivet tidigare i uppsatsen. I uppsatsen 

har en av intervjuutskrifterna genomgått responsvalidering genom att den intervjuade läst 

igenom och kommenterat en sammanfattning. Detta berodde dock främst på att ett öppet 

fönster försämrade ljudkvaliteten på inspelningen. Gällande resterande intervjuer har 

responsvalideringen bestått av att under intervjuns gång försöka ställa frågor angående 
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samma tema på olika sätt samt att undra ”menar du att…”, ”tolkar jag dig rätt nu om jag 

säger…” i de fall jag uppfattat tvetydigheter eller oklarheter.  

Angående generaliseringsmöjligheter inom kvalitativ forskning omnämns kriteriet att 

beskrivningar bör vara tjocka (thick descriptions) (Dalen, 2004/2007). Med detta menas 

att de utsagor som informanterna delgivit transformeras från en deskriptiv (emic) till en 

mer tolkande (etic) nivå genom en analytisk process; på den tjocka nivån inkluderas fors-

karens reflektion över hur den konkreta ordalydelsen i intervjuutskriften kopplar till teori 

(ibid.). Tjocka beskrivningar medverkar enligt Dalen (ibid.) till att resultatet blir generali-

serbart på ett teoretiskt plan. I uppsatsarbetet har intervjuutskriften gjorts i en tabell med 

en kolumn för deskriptiv nivå och en kolumn för tolkande kommentarer som relaterats till 

det teoretiska ramverket. 

3.8 Forskningsetiska ställningstaganden 

Dalen (2004/2007) påpekar att etikprövningslagen (SFS 2003:460) och Vetenskapsrådet 

ställer ett antal krav på forskning som inbegriper människor. Lagen omfattar dock inte 

forskning enligt ramen för högskoleutbildning (SFS 2003:460, 2§) men punkter som är 

relevanta för uppsatsen har ändå iakttagits. Dessa är krav på medgivande, information 

samt konfidentialitet. Dessa krav uppfylldes genom att innan intervjuer informera om 

studiens idé och syfte, om frivilligheten att delta samt om möjligheten att avbryta i förtid 

eller att välja bort frågor. Möjligheten till anonymitet gavs samt information om att exa-

mensuppsatser är offentliga handlingar. Materialet har förvarats utom åtkomst för utom-

stående.  

En etisk aspekt vid direkta observationer är att även sådana personer som inte aktivt 

tackat ja till att delta i studien kommer att observeras. Detsamma gäller informella källor 

som småprat vid besök på plats då personer i organisationen kan vara omedvetna om att 

de kan ses som informanter. En riktlinje som följts i uppsatsen är att inga uppgifter som 

kan skada informanterna används. 

Föräldrarna vid den förskolan där flertalet besök gjordes gavs möjlighet att kontakta 

författaren vid frågor genom att ett anslag sattes upp vid förskolan. 

3.9 Förförståelse  

Människan som instrument i kvalitativa studier innebär som Merriam (1988/1994) påpe-

kar att data silas genom både informanternas och forskares värderingar och perspektiv. 

Eftersom forskarens förförståelse kan bidra till skevheter (Yin, 2006/2007) är denna vik-

tig att redovisa.  

Förskolevärlden var inte fullständigt obekant för mig då jag tidigare arbetat på ett kor-

tare vikariat vid en kommunal förskola inom Stockholms stad med samma pedagogiska 

inriktning som fallorganisationerna (Reggio Emilia). Jag har dessutom två barn i försko-

leåldern vilket gett inblick i kommunala förskolan ur föräldraperspektiv.  

Min bild inledningsvis var att standardisering möjligen kunde vara svårförenligt med 

Reggio Emilia -inspirerad verksamhet eftersom pedagogiken vill uppmärksamma vad 
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barnet för tillfället intresserar sig för. Dessutom har pedagogerna stor frihet att tillsam-

mans med chefer utforma verksamheten utefter läroplanen, varför jag tänkte mig att leans 

potential som medel att ökad medarbetardelaktighet kunde vara liten, samtidigt som ef-

fektivisering och standardisering möjligen skulle kunna upplevas som hämmande i arbe-

tet. Detta indikerade att de farhågor och den kritik mot lean som tidigare litteratur fram-

hållit möjligen skulle bekräftas. Den inhämtade empirin gav dock anledning att revidera 

dessa förutfattade meningar. 
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4 Empiri och analys 

I kommande avsnitt sker en parallell presentation och analys av empirin. Översättnings-

modellen enligt Callon (1986) vägleder texten.  Sedan används samma modell för att 

analysera ickemänskliga aktanter. Slutligen kommenteras hur begreppet effektivitet har 

förändrats i översättningsprocessen. Presentation av informanterna samt intervjuguider 

återfinns i Bilaga C, fakta om fallorganisationerna och deras kontext i Bilaga D.  

4.1 I aktanternas spår från makro- till 

mikronivå  

Som Yin (2006/2007) påpekar saknas utarbetade regler för analys av data vid en fallstu-

die jämfört med de regler som finns vid statistiska analyser i kvantitativa studier. Jag har 

valt att för läsbarhetens skull presentera empiri och analys integrerat. Texten är strukture-

rad utefter skedena i översättningsprocessen (Callon, 1986) (Figur 4) under vilka de olika 

fallen jämförs. Sedan behandlas de mest betydande ickemänskliga aktanterna. Men först 

en översikt över de förekommande leanverktygen (se Bilaga A för beskrivningar): 

 

 

Leanverktyg 

Förskolan  

Norrmalm 

Förskolan  

Södertälje 

Värdeflödeskartläggning x x 

Eliminering av muda (slöseri) x x 

Förbättringstavla/leantavla x x 

Tavelmöten x x 

5S  x 

Statistik  x 

Standardisering x x 

Kaizen/ständiga förbättringar x x 

PDCA x  

Tabell 1. Förekommande leanverktyg i fallorganisationerna. 

Källa: Egenutarbetad. 

 

Fallorganisationerna använde verktygen ovan i olika omfattning.  

4.1.1 Problematiseringen 

Under problematiseringsskedet definieras ett problem, dess lösning och den obligatoriska 

passagepunkten (Callon, 1986).  

I Södertälje startade leanarbetet genom att kommunstyrelsen tog beslut i frågan hösten 

2008 (Södertälje kommun, 2010, 22 februari). Detta placerar politikerna i position för 

Aktant A (se Figur 4). I den spårbara problematiseringen har kommunen definierat sitt 

problem i termer av ökade ekonomiska utmaningar kombinerat med ökade kvalitetskrav 
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(Södertälje Kommun, u.å.; ibid., 2012), där lösningen definierats i termer av att införa 

lean:  

Södertälje kommun står inför stora utmaningar. Kommunen upplever en stor in-

flyttning av människor vars drivkraft och kompetens måste tas tillvara. Ålders-

strukturen förskjuts, vilket innebär att Södertälje kommer att ha allt färre männi-

skor i arbetsför ålder som bidrar till skatteintäkterna i kombination med fler äldre 

medborgare som är i behov av vård och omsorg. Konkurrensen om arbetskraften 

kommer att hårdna samtidigt som medborgarna ställer krav på ökad kvalitet och 

valfrihet. 

Södertälje kommun startade sitt förändringsarbete med Växthusfilosofin (Lean) 

för att möta dessa utmaningar. (Södertälje kommun, 2012) 

Detta är i linje med de bakomliggande orsaker som Pedersen och Huniche (2011) samt 

Scorsone (2008) hänvisar till när det gäller införandet av lean i offentlig sektor. Leans 

förmåga att infria kostnadsbesparingar inom offentlig sektor har dock beskrivits som be-

gränsad (McNary, 2008). I ANT -termer är de utmaningar som förs fram av politikerna 

(socioekonomiska förändringar, minskande skatteunderlag och ökande medborgarkrav) 

att betrakta som aktanter, vilka kommunen införlivar i sitt leanrelaterade aktörsnätverk 

(se Catasús, 2000, för ett klarläggande gällande lingvistiska aktanter). Kommunstyrelse-

beslutet att införa lean är dock den strakaste aktanten; vid ointresse att införa lean i verk-

samheten stänger ett beslut taget i ett demokratiskt forum ner diskussionen. Aktanter som 

representerar ett stort antal aktanter har nämligen potential att tysta motståndare oavsett 

kvaliteten på argumenten (Catasús & Johed, 2007). Politikerna i Södertälje har således 

mobiliserat en stark aktant i intresseringsfasen, som omöjliggör försakandet av den defi-

nierade obligatoriska passagepunkten: att införa lean i organisationen. Omförhandlingar 

av den obligatoriska passagepunktens innebörd är dock möjliga i värvningsskedet, vilket 

redovisas under stycke 4.1.3 Värvningen.  

Målet med införandet av lean i Södertälje kommun uttrycks av dåvarande kommunsty-

relseordförande A. Lago (S) i en informationsfilm med det talande namnet Kan välfärden 

bli dubbelt så bra till samma kostnad? på följande sätt:  

Vi har infört lean i Södertälje kommun för att… framförallt för att använda skat-

tepengarna så effektivt som möjligt.  Vi behöver mer pengar till den direkta 

verksamheten, alltså till förskolor, skolor och äldreomsorg. Och då är det här en 

bra modell. (Södertälje kommun, 2010, oktober.) 

Detta indikerar att lean betraktas som en metod som kan spara pengar, bilden nyanseras 

dock av att även medarbetardelaktighet och brukarens perspektiv lyfts fram bland politi-

kerna (Södertälje kommun, 2010, september). På politisk nivå kopplas alltså begreppet 

effektivitet till kostnadseffektivitet, som Almqvist (2006) beskriver som ett finansiellt 

mått med kvalitetsdimensioner.  

För att uppnå sitt mål kostnadseffektivitet definieras industrin som en möjlig aktant i 

kommunens leanrelaterade aktörsnätverk, Scania nämns som ett gott exempel på att lean 

fungerar (Södertälje kommun, 2010, 22 februari). Istället för att endast peka på Scania 

som ett gott exempel har företaget värvats till nätverket och utgör en del av kommunens 
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leansatsning och är i ANT -termer en aktant som påverkar andra aktanter (Latour, 2005). 

Detta blir tydligt genom att chefen för enheten Växthuset, Södertälje kommuns enhet för 

leansatsningen, har sin bakgrund inom Scania (Södertälje kommun, u.å.).  

Att leansatsningen kallas ”Växthuset” kan relateras till den diskussion som Holmblad 

Brunsson (2010) för; lean som term ser inte ut att ha speglat intentionen med införandet 

av metoden i kommunen. Samtidigt har namnet lean inte bytts ut utan lyfts snarare fram; 

kommunen omnämner sig som Sveriges leancentrum på sin hemsida vilket kan tyda på 

att lean som verksamhetsstyrningsmetod har starkt symbolvärde enligt institutionell tolk-

ning. I ANT -termer kan istället ordet lean ses som ytterligare en lingvistisk aktant (Ca-

tasús, 2000) i nätverket. Ett rimligt antagande baserat på att lean i Södertälje kommun i 

problematiseringsskedet införlivar Scania i sitt nätverk är att den version av lean som var 

i fråga för införlivande i de kommunala verksamheterna låg nära en industriell tillämp-

ning inledningsvis. Denna bild förstärks av att det framkommer i intervjuerna att pedago-

gerna gjort studiebesök på Scania som en del i utbildningen att bli lean.  

Också Norrmalms stadsdelsnämnd för problematiseringen i termer av kostnadseffekti-

vitet. Stadsdelsdirektören C. Rapp Lundahl (som är civilekonom) uttalar sig på följande 

vis angående slack i offentlig sektor: ”Om vi använder även de sista 20 procenten av varje 

skattekrona på ett effektivt sätt behöver vi inte fundera så mycket på vare sig skattehöj-

ningar eller serviceminskningar. De 20 procenten motsvarar på ett ungefär finansierings-

gapet” (Dagens Samhälle, 2012, 8 oktober). I samma debattartikel förs lean fram som en 

möjlig lösning på problemet. Liksom i Södertälje lyfts inte bara det finansiella utan också 

de mjuka aspekterna fram av stadsdelsdirektören, såsom mervärde till medborgarna och 

kompetensutveckling (Stockholms stad, u.å.).  

4.1.2 Intresseringen 

Under intresseringsskedet försöker den initierande aktanten övertyga övriga att gå med i 

aktörsnätverket vilket kan ske genom både tvång och lockelser (Callon, 1986).  

Kopplingarna till industrin skapade inledningsvis negativa känslor under intresserings-

skedet. ”Jag tyckte lite att det kändes som en morbid sak att ta det från Scania och ma-

skintillverkning och etablera det på förskola” som en barnskötare som vid tidpunkten 

jobbade vid Södertäljeförskolan uttryckte det (personlig kommunikation, 6 november, 

2012). Misstänksamhet existerade också bland pedagogerna vid Norrmalmsförskolan: 

”När vi fick höra talas om det här med Toyota, då var det ju några som backade som und-

rade ’hur kan man liksom tänka att man ska kunna ha nåt sådant utvecklingsarbete när det 

handlar om barn?’…” (arbetsledare, personlig kommunikation, 23 oktober, 2012). Detta 

kan relateras till Barraza et al. (2009) som lyfter fram att oklarheter kring varför organi-

sationen behöver lean i sitt arbete är ett hinder vid implementeringen. Kopplingar kan 

också göras till Adcroft och Willis (2005) uttalande gällande offentlig sektors särart, pe-

dagogerna har tankar som är i linje med att en annan värdegrund än den inom tillverk-

ningsindustrin krävs inom deras verksamhet.  

Endast en pedagog uppgav sig ha varit positivt inställd till lean redan i intresserings-

skedet. Detta skulle kunna utryckas som att det som var avgörande i intresseringsfasen 

inte var så mycket de fördelar som lyfts fram med metoden från ledningshåll, utan snarare 

att det inte fanns något val. ”Det [lean] ska ju in överallt. […] Alla har fått på sig att göra 
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det, så att säga. Varsågod, här går det inte att krypa undan.” som administrativa ledaren 

för Södertäljeförskolan uttrycker det (personlig kommunikation, 5 november 2012).  

4.1.3 Värvningen 

Det är i värvningsskedet som omförhandlingarna sker (Callon, 1986). Värvningsskedet, 

där nya roller ska fördelas, beskrivs som inledningsvis svår .”Då var jag lite orolig” (för-

skolelärare, personlig kommunikation, 5 november, 2012) förklarade en av informanterna 

med hänvisning till att lean uppfattades som ännu en arbetsbörda utöver all den doku-

mentation som ska utföras till följd av målstyrningen. Detta bekräftar den mätexplosion 

som Power talar om (i Lindgren, 2008).  

När pedagogerna värvades till aktörsnätverket lean skedde förhandlingarna med kon-

sulter eller leanhandledare som motpart. Dessa experter förmedlade vad det innebär att 

arbeta enligt lean (det vill säga den obligatoriska passagepunkten). I Södertäljeförskolan 

har pedagogerna fått leanutbildning direkt av konsulterna, medan Norrmalmsförskolan 

samarbetat med nyckelpersoner inom stadsdelsnämnden som utbildats till leanhandledare 

av konsulter. Det framkommer att leanexperterna inte alltid haft bra insikt om förskolans 

verksamhetsart (I. Fransson, personlig kommunikation, 15 oktober, 2012) och att utbild-

ningens innehåll inte alltid anpassats till verksamhetens förutsättningar (arbetsledare, 

personlig kommunikation, 23 oktober, 2012). Enligt Bagley och Lewis (2008) riskerar 

konsulters dåliga förståelse för processer inom offentlig verksamhet skapa problem vid 

implementeringen. Bilden som framträder är dock att pedagogerna fått utrymme att för-

handla:  

Dom [leanhandledarna] var inte 'nu ska ni göra såhär och nu ska ni göra såhär' 

utan dom var väldigt kommunikativa tyckte jag. (Förskollärare, personlig kom-

munikation, 6 november, 2012) 

Detta tolkas som att pedagogerna upplever att de fått gehör för sina ståndpunkter. Vissa 

leanverktyg som konsulter ville införa, som jidoka (se Bilaga A), förhandlades bort ef-

tersom pedagogerna framhöll att denna metod inte passar med verksamhetens art. 

4.1.4 Mobiliseringen 

När aktanterna är överens om översättningen som gjorts och fenomenet i fråga blir en 

självklarhet kallas detta i Latours termer en svart låda och kan då mobiliseras som en 

sammanhållen enhet (Justesen & Mouritsen, 2011). Mobiliseringen innebär i samman-

hanget att lean kan användas för att påverka andra i nätverket, vilket kan betraktas ur 

både makro- och mikroperspektiv.  

Biträdande förskolechef vid Norrmalmsförskolan (personlig kommunikation, 5 de-

cember, 2012) menar att det finns tendenser att lean ses som en ”quick fix”, och uttryckte 

en besvärlighet gällande att införa lean även som filosofi.  Detta kan relateras till ett utta-

lande av Norrmalmsförskolans arbetsledare (personlig kommunikation, 23 oktober, 2012) 

som påtalar att det inte alltid är nödvändigt att gå igenom hela leanprocessen vid förbätt-

ringsåtgärder, utan att det kan vara nog med ”quick fix”. Detta ger indikationer på att lean 

ännu inte är en svart låda, det vill säga det är ännu inte fullständigt självklart vad lean 

innebär i organisationen utan förhandling pågår. Tidigare litteratur varnar för ”quick fix” 
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och en syn där lean ses som en verktygsapparat (Radnor & Johnston, 2012) men de nega-

tiva medarbetareffekterna som varnas för återspeglades inte i intervjuerna. 

Hur lean mobiliseras i förskolan är tätt förknippat med de ickemänskliga aktanter 

kopplade till nätverket kring leantavlan som behandlas längre fram. 

4.1.5 Syntes, lean enligt översättningsmodellen på ett 

övergripande plan 

Genom att använda Latours (2005) uppmaning att följa aktanterna framkommer att pro-

blemformuleringen på kommunnivå angående vad lean ska avhjälpa inbegriper både 

hårda och mjuka värden, men att lean nere på verksamhetsnivå handlar endast om mjuka 

värden. Min tolkning av ovanstående är att en bred problematisering inledningsvis öppnar 

upp för utrymme att omförhandla den obligatoriska passagepunkten nere på verksamhets-

nivå. Det kan uttryckas som att lean med sina olika perspektiv är designad för att lämna 

utrymme för en bred problematisering vilket bereder väg att lyckas värva en rad olika 

aktanter med skiftande målsättningar. 

Översättningsmodellen (Callon, 1986) tydliggör att kostnadseffektivitet på visionsnivå 

vid översättningen ner till verksamhetsnivå tappar fokus på det finansiella vilket kan vara 

en förklaring till varför lean inte ser ut att kunna leda till ekonomiska besparingar inom 

offentlig sektor (McNary, 2008). I förskolan eftersträvades först och främst kvalitet för 

kunden, vilket tack vare en bred problematisering inledningsvis var helt i linje med 

högsta ledningens mål trots att den finansiella aspekten försvann längs vägen. Översätt-

ningsprocessen på ett övergripande plan kan sammanfattas enligt följande (Figur 7): 
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Figur 7. Lean i kommunala förskolan, översättningsprocessen. 

Källa: Egenutarbetad, fritt efter Callon, 1986, och Sarker et al., 2006. 

 

Bilden ovan illustrerar hur olika aktanter har olika mål att uppfylla. Lean med sina per-

spektiv effektivitet, medarbetarfokus och kundvärde (Liker, 2004/2009) gör att alla aktan-

ter kan hitta en motivering till att använda metoden. Beroende på vilket perspektiv som 

lean betraktas ur kan olika värden associeras med effektivitetsbegreppet.  

Enligt tolkningen av empirin ser formella beslut i exempelvis kommunfullmäktige ut 

att inverkar mer är lockelser och övertalningar när det gäller att få med sig medarbetarna i 

intresseringsskedet, vilket stöder påståendet att det är styrkan i aktantens nätverk som 

stänger ner en diskussion (Catasús & Johed, 2007). Detta betyder inte att motiveringar 

som ökat medarbetarskap är obetydliga, men jag finner inget stöd för att dessa skulle vara 

avgörande i intresseringsskedet. Att i problematiseringsskedet föra in en aktant som andra 

aktanter inte kan se som förenlig med sina egna intressen försvårar intresseringen, detta 

ser ut att skapa oklarhet kring varför verksamheten behöver lean i likhet med de hinder 

Barraza et al. (2009) påtalar. 

Pettersen (2009) har visat i sin litteraturgenomgång av forskning på området lean pro-

duction att det inte existerar någon entydig definition av lean, och menar att ledningen 

därför bör vara tydlig med vad syftet med införandet av lean är. Inom kommunal sektor 
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ser det snarare ut som att tvetydigheten med lean är det som möjliggör en spridning på 

bred front, eftersom flexibilitet ges att möta de motstridiga mål som existerar inom of-

fentlig sektor.  

I värvningsskedet har de involverade experterna stort inflytande över hur lean utfor-

mas och den utformning som inledningsvis förhandlas fram set ut att stå fast, även om det 

framkommer att pedagogerna ser det som möjligt att fortsätta förhandla vad lean ska 

handla om. Detta belyser betydelsen av att anlitade konsulter och handledare bör ha djup-

gående kunskap om verksamhetens art så som Bagley och Lewis (2008) påpekar. 

En alternativ tolkning ur ett mer institutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell, 1983) 

skulle kunna komplettera med att kommunerna infört lean inte bara för att klara välfärds-

utmaningarna utan även eftersom lean signalerar handlingskraft. Att införliva Scania i 

nätverket så som i Södertälje kan då ses som en symbol för att skapa legitimitet gällande 

trovärdigheten att kunna infria effektivitetsmålet.  

4.2 Leantavlan som aktant 

Den centrala aktanten för att operationalisera beslut är leantavlan. (Se Bilaga E för 

bildexempel på leantavlor).  Leantavlor är en del av den visualisering som förespråkas 

inom lean (Liker, 2004/2009). Vid mötesobservationerna (6 november, 2012) var det 

tydligt att leantavlan utgjorde en ram för diskussion, där vissa regler för samtalet var upp-

ställda. Endast det som förts upp på tavlan fick diskuteras. Flertalet personer var förse-

nade till mötet vilket skulle kunna tolkas som att mötet var lågprioriterat, men det kan 

lika gärna vara så att arbetsbelastningen var hög. 

I analysen av översättningsprocessen (Callon, 1986) relaterad till leantavlan placeras 

denna i utgängsläget som Aktant A (Figur 4). Problematiseringen kan utryckas som en 

inskription (Sarker et al., 2008) och representerar det problem som tavlan ska lösa, det 

vill säga ostrukturerade möten och svårigheten att få saker uträttade där OPP definieras 

som att använda tavlan. Målet, att skapa struktur, är också detta en inskription enligt ANT 

-synsättet. I tavlans nätverk ingår inledningsvis alla leanverktyg kopplade till tavlan samt 

konsulter. Vid intresseringen är det konsulter och handledare som lägger fram de hinder 

och lockelser som riktas mot pedagogerna i sin roll som experter som för leantavlans 

talan, och det är också konsulterna som i värvningen är motpart i omförhandlingarna 

kring vad som ska ingå på tavlan. De ickemänskliga aktanter i form av leanverktyg som 

ingår i nätverket blir viktiga för hur OPP definieras. Rent praktiska omständigheter kring 

tavlan kan påverka hur OPP (”att använda leantavlan”) utformas vilket placeringen av 

tavlan i de olika fallorganisationerna indikerar:  

På Norrmalmsförskolan fanns tavlan fullt synlig utanför köket, i en korridor där det 

rör sig människor. Eftersom pedagogerna ska utvärderar sig själva och verksamheten på 

leantavlan har detta diskuterats: 

Det var såhär: ’Herregud ska den här tavlan sitta där alla besökare går förbi’… 

Men då lutar vi oss tillbaka på att det här är en förbättringstavla, och det här är 

förslag på förbättringar. Vi måste ju kunna stå för att vi är en verksamhet som 

vill utvecklas. Så det är grundtanken. (Administrativ ledare, 23 oktober, 2012) 
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På Södertäljeförskolan däremot var leantavlan placerad i ett personalutrymme, bakom en 

stängd dörr och bakom ett vitt skynke som drogs åt sidan först vid tavelmöten. Här po-

ängterades istället vikten av att hålla tavlan privat. En reflektion är att leantavlans place-

ring kan påverka och påverkas av vad som tas upp på tavlan, då det är rimligt att tänka sig 

att viss självcensurering om utomstående har tillgång till tavlan. Vidare studier behövas 

dock för att ge belägg för påståendet. 

I värvningsskedet tilldelas roller (Callon, 1986), exempelvis har pedagoger i arbetsle-

dande ställning ansvar för att leda tavelmöten. Vid Södertäljeförskolan påverkades roller-

na av den statistik som leanarbetet innebar på skolan. Varje pedagog hade ansvar för att 

föra statistik dagligen, som fördes in i ett dataprogram, sammanställdes och redovisades 

på tavlan. 

Illustrationen av aktörsnätverket kring leantavlan nedan indikerar att cheferna inte är 

del av aktörsnätverket: 

 

 

Figur 8. Leantavlan som aktörsnätverk. 

Källa: Egenutarbetad, fritt efter Callon, 1986 och Sarker et al., 2006. 
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Ovan är den bild som konsulter fört fram i intresseringsskedet enligt min tolkning. Det 

sker dock förhandlingar där chefer på olika nivå försöker föra upp agendor på tavlan. 

Biträdande förskolechef vid Norrmalm beskriver hur cheferna inte bestämmer över vad 

som förs upp på leantavlan, men att cheferna kan ”initiera” vissa teman (personlig kom-

munikation, 6 december, 2012). Detta sker även i Södertäljeförskolan, men pedagogerna 

understryker att lean är en metod som ska komma nerifrån. Medarbetarskapsaspeket som 

beskrivs som en potential med metoden (Holden, 2011) kan därför sägas eftersträvas av 

pedagogerna, men att ledningen försöker omförhandla den OPP som introducerats av 

konsulter och leanhandledare. Detta beskrivs närmare i nästa stycke.  

Pedagogerna anser att lean är bra för att de slipper gå omkring och fundera på sådant 

som inte fungerar, detta eftersom leantavlan säkerställer att saker blir uträttade och följs 

upp. Det framkommer att samma problem tidigare kunde komma upp gång på gång (ar-

betsledare, personlig kommunikation, 6 november, 2012) vilket belyser tavlans betydelse 

som aktant. Detta kan också ses som ett stöd för att lean har potential att minska stress 

(Arlbjørn et al., 2011).  

För att mobilisera lean i någon fråga behöver ärendet föras upp på leantavlan, som 

därmed blir en nyckelaktant i aktörsnätverket lean. 

4.2.1 Statistik som aktant 

Statistik är en viktig aspekt av lean enligt Liker (2004/2009). Södertäljeförskolan sam-

manställer på veckobasis och utvärderar månadsvis. Mätandet sker genom självutvärde-

ring där färgerna grön, gul och röd används. Förskolan mäter följande sex områden: 

Förhållningssätt. Bemötandet som barn och föräldrar får på morgonen. Det som efter-

strävas är att alla ska få lika mycket tid så att inte bara vissa pratglada föräldrar får upp-

märksamhet.  

Avbrott. Avbrottsfri tid mellan nio och tolv.  

Ordning och reda (5S). Att lokalerna inte är stökiga.  

Alla barn har en kompis. Att barnen haft någon att leka med eller positiv bredvid lek. 

Människor som växer. ”Om man känner sig betydelsefull och känner att man har kon-

troll över sitt arbete och allt som ska göras” (pedagogisk ledare, personlig kommunikat-

ion, 5 november, 2012). 

Genus. Mål har valts ur läroplanen och kopplar till kommunens mål att ’stärka kvaliteten 

i lärandet’. Detta mål har visat sig problematiskt på flera sätt. Först och främst krävdes 

omförhandlingar av den obligatoriska passagepunkten för att föra in målet på leantavlan. 

Beskedet till ledningen var ”kommer det uppifrån då är det inte lean, då får ni sätta det 

utanför tavlan” berättar administrativa ledaren (personlig kommunikation, 5 november, 

2012). När det förts upp på leantavlan har det visat sig svårmätt: 

Vi har kriterier för vad vi får göra och säga och inte göra och säga. Så att alla ska 

läsa det utifrån lika kriterier så att säga. […] Det är lite smågrejer som måste 

fixas till lite. Har vi kommit på. Sådär som … När är man grön och när är man 

gul och när är man röd? Hur många grejer som man inte får göra ska man ha 

gjort för att hamna på rött? För att vi måste bestämma, vi har ju lite olika tänk. 

[…] Just nu så är det ju hur man känner själv, även att ens kolleger säger till en 
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att ’du det där var jättebra det du gjorde’. Då känner man att då har man i alla fall 

fått lite grönt den dagen. Och sen så kanske man hamnar på lite rött och lite gult, 

då kanske man hamnar på gult för att det väger upp varandra. Vi måste ju be-

stämma det, vad varje plupp innebär. (Pedagogisk ledare, personlig kommunikat-

ion, 5 november, 2012) 

När det gäller mätandet menar pedagogiska ledaren vid Södertäljeförskolan att lean kan 

vara till hjälp att snabbare uppmärksamma om någon medarbetare inte mår bra eftersom 

det tydliggörs när någon är mycket röd på grund av frånvaro. Samtidigt visar effektmålet 

”människor som växer” hur pedagogerna bedömer att de får utvecklas på arbetet vilket 

kan fånga upp om någon vantrivs. Om någon är mycket röd sätts resurser in. Detta visar 

att Södertäljeförskolan uppmärksammar de mänskliga värden som forskningen understry-

ker som viktiga i användandet av lean om satsningen ska bli hållbar (Hines et al., 2004) 

och att statistiken är att betrakta som aktant (Latour, 2005). 

Det ser annorlunda ut vid Normalmsförskolan. Här är det lean i sig som mäts, och det 

som rapporteras vidare är hur många leanprocesser som genomförts, det vill säga fokus 

på yttre effektivitet (Almqvist, 2006) vilket Modell et al. (2007) menar är vanligt vid 

processorienterat arbete inom offentlig sektor. Pedagogerna anger också dagligen om de 

anser att de kunnat utföra sitt arbete på ett bra sätt. Men någon systematik gällande hur 

denna information ska tas om hand har ännu inte utarbetats varför statistiken inte utgör 

någon aktant i Norrmalmsförskolan. 

Min tolkning gällande de olika sätt som förskolorna använder lean är att de aktanter i 

form av artefakter som förs in i värvningsskedet är avgörande för hur lean integreras i 

organisationens verksamhet, baserat på att det kommer fram i intervjuer att det skulle 

behöva bytas ut effektmål men att inget på förskolan vet hur det går till rent tekniskt.  

4.3 Med effektiviteten i fokus 

Att lean handlar om att öka effektiviteten råder det konsensus kring. Men exakt vad effek-

tivitet innebär är däremot glidande. Som visat tidigare definierades effektiviteten i termer 

av kostnadseffektivitet i problematiseringsskedet. I översättningen från politisk nivå till 

verksamhetsnivå tycks dock något hända gällande hur effektiviteten definieras. Nu kopp-

las effektivitet istället till resursen tid. Kundvärde och medarbetarskap är begrepp som 

kvarstår, men finansieringsdimensionen har inte längre någon plats i nätverket: 

Det har det varit väldigt tydligt med att lean har ingenting att göra med att vi ska 

spara pengar. Effektiviteten är ju att man ska spara våran tid, så att vi lägger vår 

tid på rätta ställen. Att vi ska lägga vår tid på de mest behövande, på våra barn. 

[…] Vi måste helatiden ändå tänka på att vi ska hålla budget.  Men det har inte 

med lean att göra, så har det varit i alla år. (Administrativ ledare, personlig 

kommunikation, 2012, 5 november)  

Kostnadseffektivitet har därmed översatts till (tids)effektivitet utan konnotationer till 

finansiering. Båda förskolorna kopplar effektiviteten till att frigöra kvalitetstid med bar-

nen; det skett en värdeförskjutning i uppfattningen om vad lean innebär. Leans fördel som 
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skapare av kvalitetstid med barnen är ett genomgående tema vid intervjuerna, vilket visar 

att det är starkt brukarfokus så som förordas i forskningen om lean i offentlig sektor 

(Radnor & Johnston, 2012). (Det kan nämnas att barnen definieras som kund av pedago-

gerna. Andra möjliga kandidater är föräldrarna men dessa är inga starka aktanter i nätver-

ket som jag uppfattar det.)  

Det finns i likhet med Holmblad Brunssons (2010) observationer tendenser till att inte 

acceptera terminlogin inom lean. Ordet ”effektivitet” rättas till ”professionalitet” av en 

informant som menar att pedagogerna genom lean inte blir mer effektiva utan mer pro-

fessionella (administrativ ledare, 5 november, 2012). 

Personal med arbetsledande roll i båda förskolorna framhåller att arbetssättet är mer 

strukturerat med lean, i dessa samtal framhålls ingen motsättning mellan kvalitet och 

effektivitet, snarare beskrevs effektivitet som en förutsättning för kvalitet. Annan perso-

nal indikerar dock att det ibland kan kännas väl effektiviserat vid Norrmalmsförskolan: 

Man är så leanad liksom. Halv tio ska man vara där, och sen klockan tio ska man 

vara där, så kvart i elva ska man vara där, det är hela tiden… Där kan man ju 

tänka om lite också och lära sig man måste ge utrymme också. När man leanar 

scheman och man byter av varandra exakt si och så, det måste finnas lite mer ut-

rymme. Det är det jag kan tycka är lite nackdelsaktigt. Där kan man ju förmodli-

gen hitta vägar att gå vidare, ändå. (Förskollärare, personlig kommunikation, 6 

november, 2012)  

Problemet ses med andra ord som något som kan rättas till, vilket tyder på att lean upp-

fattas som möjligt att fortsätta omförhandla, lean är i detta avseende inte en svart låda 

(Langstrand & Elg, 2012). Samma informant ser dock även positiva aspekter av lean när 

det gäller samverkan med kollegor. 

På stadsdelsnivå ger S. Larsson Lindmark, avdelningschefen för förskole och fritids-

avdelningen vid Norrmalms stadsdelsnämnd en annan bild av tidseffektiviteten: 

Jag är helt övertygad om att leanarbetet har gjort att vi är mer effektiva och mer 

uppdragsfokuserad inom våra verksamheter. Och på en förskola då kan det till-

exempel innebära att man har sett över schemat och ändrat tider på schemat, att 

man också är väldigt noga med att hålla dom schematider man har eller dom rast-

tider man har. Alla såna småjusteringar gör ju då att en vardag och sammarbetet 

på en förskola fungerar mycket bättre. Och därigenom självklart blir det mer tid 

för att jobba med barn och föräldrar. Det jag kan se också är att leanarbetet har 

blivit ett viktigt verktyg för oss att jobba med att minska stressen och arbetsbe-

lastningen och därav också sjukfrånvaron. För genom att vi har tydligare organi-

sation av vardagen så blir det ju också bättre arbetsmiljö för personalen. (Stock-

holms stad video, u.å.) 

Detta visar tydligt att olika åsikter om metoden och dess förtjänster existerar. 
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5 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel presenters de slutsatser som analysen enligt översättningsmo-

dellen (Callon, 1986) ledde fram till. Uppsatsens frågeställningar besvaras och möjlig-

heten att generalisera slutsatser diskuteras. Slutligen ges förslag på framtida forskning. 

 

För att uppfylla syftet att öka förståelsen för hur lean integreras i kommunal förskola, 

samt belysa hur pedagogerna upplever lean, har ANT använts som inspiration i denna 

explorativa fallstudie. För ändamålet användes en kvalitativ ansats och datatriangulering. 

En teoretisk referensram utvecklades ur tidigare litteratur och låg till grund för intervju-

guider. Empirin inhämtades genom intervjuer, mötesobservationer, offentliga dokument 

och informationsfilmer. Två fallorganisationer i olika kommuner studerades. Callons 

(1986) översättningsmodell användes i analysen, vilket gjorde att leanspecifika objekt 

införlivades i analysen. ANT -perspektivet tillförde också att fenomenet lean kunde be-

traktas ur både mikro- och makroperspektiv på ett obehindrat sätt. 

För att kommentera den tankemodell över aktörsnätverket som skissades inledningsvis 

(Figur 3) så är bilden efter studiens genomförande att leanföremål är betydelsefulla aktan-

ter främst i förhållandet mellan pedagogerna och barnen, enligt pedagogerna.  

När det kommer till resursomvandlingskedjan (Figur 1) kan nämnas att de processer 

som fokuseras inom förskolan ser ut att gälla både inre och yttre effektivitet (Almqvist, 

2006). 

Gällande de begrepp som tidigare forskning inte är samstämmig kring (Figur 2) visar 

uppsatsen att medarbetarskapsaspekten inte behöver hamna i skymundan om kundvärdet 

är i centrum, såsom Holden (2011) menar sker inom vården. Kundvärdet som är avgö-

rande för metodens hållbarhet inom offentlig sektor enligt Radnor och Johnston (2012) 

var tydligt i fokus, samtidigt som medarbetarna bemyndigades med att ansvara för ut-

veckling av verksamheten. Medarbetarskapet betonas framför command-and-control -

synsättet av pedagogerna, de negativa effekter till följd av lean som Carter et al. (2011) 

funnit uppstod inte. Angående om lean innebär filosofi eller verktyg så kan det uttryckas 

som att leanverktygen används för att infria filosofin enligt pedagogernas uppfattning. 

Det framkom från chefshåll i ena organisationen att användandet ibland tenderade att 

handla mycket om de snabba lösningarna och att det var svårare att få gehör för lean som 

filosofi, något som Radnor och Johnston (ibid.) samt Seddon och Brand (2008) menar är 

vanligt. Gällande effektivitet kontra kvalitet framkommer uppfattningen bland pedago-

gerna att det inte förekommer någon kompromiss däremellan, snarare ses ökad effektivi-

tet som ett medel att nå ökad kvalitet. 

Har uppsatsen svarat på forskningsfrågan hur lean blir en aktant i kommunala försko-

lan? Studien visar att fallförskolorna ur makronivå betraktat upptas i nätverket lean främst 

genom att formella beslut läggs som hinder i intresseringsfasen (Callon, 1986). Ur mikro-

perspektiv är den mest framträdande möjliggöraren för att lean ska bli en aktant (Latour, 

2005) i förskolans verksamhet leantavlan, som är ett kraftfullt verktyg att få andra aktan-

ter att agera i enlighet med leans filosofi och metod. Även då nätverket kring tavlan är 
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mindre omfattande är denna av stor betydelse eftersom alla pedagoger involveras genom 

ansvarsfördelning (Liker, 2004/2009). Frågan hur lean mobiliseras i fallorganisationerna 

relaterar till ifall lean är ett koncept som tas förgivet (Langstrand & Elg, 2012). Många 

aspekter av lean har etablerats som självklara i förskolornas arbete, men oklarheter kring 

mätandet existerar. Främst beror detta på att det rör sig om kvalitativa mått. Exakt när 

man ska vara röd, grön eller gul är oklart. När mätandet integreras med kärnverksamheten 

blir detta än tydligare. Frågan hur lean mobiliseras kan också besvaras utifrån ett makt-

perspektiv där lean som aktant mobiliseras i syfte att få igenom den egen agendan. Svaret 

åter att lean mobiliseras genom aktanten leantavlan: den som kan föra upp sina hjärtefrå-

gor på leantavlan får dessa adresserade. Det visar sig exempelvis att kommunen för upp 

effektmål på leantavlan trots att detta förfarande inte anses vara lean eftersom metoden 

ska vara medarbetarnas verktyg. Detta nyanserar bilden av hur långtgående medarbetar-

skapet är. 

Hur upplever medarbetarna medlemskapet i aktörsnätverket lean? Positiva upplevel-

serna dominerar, inget tyder på deprofessionalisering (Adcroft & Willis, 2005) i pedago-

gernas utsagor. Samstämmighet råder kring att lean underlättar arbetet, förbättrar kom-

munikationen, minskar avbrotten i den pedagogiska verksamheten och minskar stressen 

genom tydlig ansvarsfördelning och uppföljning. Det upplevs positivt att det som uträttas 

mäts och på så vis konkretiseras. Men det är inte helt igenom odelat positivt. Negativa 

upplevelser handlar om att det ibland kan upplevas som överdrivet effektiviserat gällande 

tidsschemat. Detta beskrevs i termer av att kunna rättas till, vilket indikerar att lean upp-

fattas som möjligt att omförhandla. Detta är ytterligare ett exempel på att lean inte upp-

fattas som en svart låda (Langstrand & Elg 2012; Catasús, 2000).  

Studien har sina begränsningar. Som tidigare nämnt är lean som nätverk betraktat 

mycket stort, och nätverket har långt ifrån beskrivits heltäckande vilket inte heller är ef-

tersträvansvärt (Latour, 2005).  

Någon absolut sanning har inte heller eftersträvats, då detta enligt konstruktivistisk 

och tolkande ansats inte är möjligt att uppnå. Svaren på forskningsfrågorna hur lean blir 

en aktant och hur lean mobiliseras kan rimligen generaliseras till att gälla kommunala 

förskolor och annan liknande verksamhet eftersom generaliseringar gällande kvalitativa 

studier är möjliga på det teoretiska planet (Dalen, 2004/2007). Gällande hur personalen 

uppfattar det att jobba enligt lean bör inga långtgående generaliseringar göras, då det inte 

kan uteslutas att jag fått tala med de allra mest entusiastiska medarbetarna. Det är dock 

möjligt att dra slutsatsen att det är möjligt att arbeta med lean på så sätt att människor 

känner att de utvecklas i sin arbetsroll. 

Den genomförda studien visar också att det är fullt möjligt att integrera lean i både 

stödprocesser och i kärnverksamheten på en förskola.  

Frågan uppstår dock om lean kan vara bärkraftigt inom offentlig sektor om problemen 

med de subjektiva mätningarna som beskrivs av informanterna i uppsatsen är utbredda, 

eller om metoden blir en övergående modenyck likt Näslund (2008) förutser? Mätandets 

roll i lean inom offentlig sektor kan vara ett ämne för framtida forskning.  

Trots de redovisade positiva upplevelserna av lean i pedagogernas arbetsvardag bör 

det påpekas att detta inte per automatik innebär ökat medarbetarskap. Langstrand & Elg 

(2012) har tidigare visat hur ickemänskliga aktanter kan utgöra hinder i implementerings-



45(64) 

 

processer. Uppsatsen visar att också möjligheten att skapa ökat självbestämmande kan 

hindras av de tekniska aktanterna vilka därför bör ges större uppmärksamhet. Dessa sy-

stem utgör hinder för att utöva medarbetarskapet fullt ut. Om kompetensen att ändra i 

systemet som används för uppföljning av mätningarna saknas, speciellt i det fall då lean-

arbetet innebär ett systematiskt mätande av kärnverksamheten, kan lean på sikt bli 

kontraproduktivt och leda till att verksamheten stagnerar istället för att utvecklas; de ef-

fektmål som inledningsvis förs in med hjälp av konsulter riskerar att kvarstå trots behovet 

att ersätta dessa. Fortsatt forskning behövs för att klargöra vilka effekter metoden har på 

sikt varför longitudinella studier föreslås. 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är att följa aktörsnätverket horisontellt istäl-

let för vertikalt som i denna studie. Det framkom under den empiriska undersökningen att 

en ambition med införandet av lean är underlättandet av interaktionen mellan statliga och 

kommunala verksamheter. Hur lean översätts i detta möte kan vara ett intressant område 

för fortsatt forskning där ANT kan utgöra ett fruktbart perspektiv eftersom ickemänskliga 

aktörer i form av informationssystem är viktiga i sammanhanget. Brukarens upplevelser 

av lean är en ytterligare aspekt att lyfta fram i framtida forskning. 

Avslutningsvis ett representativt omdöme om lean från en av informanterna (personlig 

kommunikation, 5 november, 2012): ”Jag tycker att det är toppen och att fler borde jobba 

med det här”. 
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BILAGA A: Om lean 

Här presenteras lean översiktligt för att förse läsaren med bakgrundsinformation och öka 

läsbarheten, syftet är därmed inte att presentera en normerande modell. Se Barraza et al. 

(2009) för en noggrannare genomgång. För en historisk utveckling, se Hines et al. (2004). 

Det existerar flertalet japanska uttryck inom leanlitteraturen som inte tas upp nedan med 

motiveringen att uppsatsens syfte inte är att definiera eller förklara lean ur ett heltäckande 

perspektiv utan att beskriva och förklara lean i det aktuella sammanhanget kommunala 

förskolan. Endast för ändamålet relevanta begrepp definieras.  

 

Vanliga leanverktyg 
Det vanligaste lean-verktyget inom offentlig sektor är värdeflödesanalys och slöseriredu-

cering enligt Brännmarks (2012) litteraturstudie på uppdrag av Innovationsrådet. Följande 

exempel är hämtade ur Liker (2004/2009). 

 

”5S”: 

Ordning och reda, stärker lagandan och avlägsnar slöseri (muda). 

- Sortera.  Rensa ut det som sällan/aldrig behövs. 

- Strukturera.  Var sak på sin plats genom att märka upp platser. 

- Städa.  Hålla rent. 

- Standardisera. Upprätta regler för att följa de första tre S:en. 

- Självdisciplin/vana.  Behåll ordning och reda genom att ledningen regelbundet 

granskar. 

Demings hjul/PDCA: 

Plan (planera) – Do (genomför) – Check (följ upp) – Act (standardisera och förbättra) är 

ett systematiskt tillvägagångssätt för att ta itu med problem och jobba med ständiga för-

bättringar. 

 

Jidoka/rätt från början: 

Stoppa processen om så krävs för att säkra kvaliteten, lös problemen och gör rätt från 

början. 

 

Kaizen/ständiga förbättringar:  

- Ständiga förbättringar, strävan mot perfektion. 

- Bygger på medarbetardelaktighet i självstyrande team. 

När beslutsfattandet (eller ”förslagsverksamheten”) förs ner på operativ nivå krävs att 

åsiktsutbyten och överenskommelser kommer till stånd i arbetsgruppen (Liker 2004/2009, 

s. 45). 

  

Leantavla/förbättringstavla: 

Ett visuellt hjälpmedel för kommunikation mellan medarbetare där värdeflödesanalyser 

mätvärden, projektplaner och målsättningar framgår. (Se Bilaga E för bildexempel.) An-

talet mätvärden ska ej vara överdrivet många, onödiga mätvärden ska genast rensas bort.  

 

Mätning:  

- Exempelvis standards för handläggningstid. 

Mätning av det som orsakar problem, mätningarna är inte resultatorienterade utan ska 

understödja problemlösning. 
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Standardisering: 

- Alla utför arbetet på samma sätt. Arbetsbeskrivningar ovan är ett exempel, samt 

de ovan nämnda reglerna för S:en. Enligt Liker (2004/2009) är standardiseringar 

grunden till ständiga förbättringar. 

 

Tavelmöten: 

Korta möten 10 – 15 min som håller på stående fot framför leantavlan (dessa diskuteras 

dock inte nämnvärt i Liker 2004/2007).  

 

Visualisering: 

- Förbättringstavlor (det vill säga leantavlor). 

- Siluettavlor för verktyg m.m. (ordning och reda). 

- Översikter, exempelvis tabeller som uppdateras dagligen. 

- Arbetsbeskrivningar om hur arbetet skall utformas enligt standard. 

 

Värdeflödeskartläggning i syfte att eliminera muda (slöseri): 

Aktiviteter ska vara värdeskapande ur kundens synvinkel. Slöseriet kan utgöras av onö-

digt promenerande, överproduktion, dålig ergonomi, väntan, korrektioner, onödigt lager 

osv. Ett verktyg för att eliminera slöseri är värdeflödeskartläggning. 

 

 

 

”4P”-modellen för The Toyota Way enligt Liker 

 
Enligt Liker (2004/2009, s. 31) ”fuskar de flesta företag” på nivån för processer när de 

inför lean och missar de andra nivåerna vilket medför att lean varken blir hållbart eller 

leder till eftersträvade effekter. För att vara lean krävs att alla nivåer inbegrips (ibid.). 

 

 

 

Figur 9. Leanprinciper enligt Likers ”4P”-modell.  

Källa: Egenutarbetad efter Liker 2004/2009, s. 24. 

 

Problemlösning:  

sök grundorsaken 

Medarbetare och 
partners:  

att utveckla dessa 
skapar värde 

Processer:  

skapa flöde 

Filosofi:  

långsiktigt tänkande 
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Filosofi 

Grunda ledningsbeslut på lång siktigt tänkande trots att det kan verka negativt gällande 

kortsiktiga ekonomiska mål.  

 

Processer 

Eliminera slöseri. 

 

 Få upp problem till ytan genom att skapa löde i processerna 

 Undvik överproduktion genom att vara efterfrågestyrd 

 Utjämna arbetsbelastningen 

 Vid kvalitetsproblem, stoppa produktionen 

 Standardisering för att möjliggöra ständiga förbättringar  

 Visuell styrning och kontroll för att upptäcka och förebygga fel 

 Bruka bara pålitlig och väl utprövad teknik  

Medarbetare och partners 

Respektera dem och utmana dem; låt dem växa.  

 

 Utveckla ledare som lever enligt synsättet  

 Respektera utveckla och utmana leverantörer, medarbetare och arbetslag  

Problemlösning 

Ständiga förbättringar och ständigt lärande.  

 

 Ständigt lärande genom kaizen 

 För att bättre förstå ska ledaren själv inspektera med egna ögon  

 Överilade beslut ska undvikas. Eftersträva samförstånd och ta samtliga alternativ 

i beaktan. Själva verkställandet ska ske snabbt. 

Källa: Liker (2004/2009, s. 24) 

 

 

5 kärnprinciper enligt Womack 

 
• Specificera vad som skapar värde för kunden. 

• Identifiera värdeflödet för varje produkt som skapar detta värde och eliminera onödiga 

steg i processen.  

• Skapa ett kontinuerligt produktflöde. 

• Skapa pull mellan de steg där ett kontinuerligt flöde är omöjligt.  

• Styrning mot perfektion så att antalet steg och tids- och informationsåtgång kontinuer-

ligt minskar. 

(Womack 2002, i Radnor & Boaden, 2008, s. 3)   
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BILAGA B: Intervjuer, mötesobservation och filmer 

Intervjuer i förekommande ordning 

 

Christel Jahge. Arbetsledare, förskolelärare, Norrmalmsförskolan. Arbetat på samma 

förskola genom hela leanprocessen. Deltagit i utbildning hållen av konsultföretag.  

Personlig intervju, 45 min, 23 oktober 2012. 

 

Eliana F. de Godoy Wang. Barnskötare, Södertäljeförskolan. Erfarenhet från arbete som 

barnskötare i latinamerikanskt land. Intervjuades i grupp tillsammans med Monika.  

Personlig intervju, 30 min, 5 november 2012. 

 

Monika Nilsson. Förskolelärare, Södertäljeförskolan. Arbetat inom kommunen sedan 

1973. Arbetat på aktuell förskola sedan start, ca 9 år. Intervjuades i grupp tillsammans 

med Eliana.  

Personlig intervju, 30 min, 5 november 2012.  

 

Nina Ahlenius. Barnskötare, Södertälje. Arbetat på aktuell förskola ca 9 år, sedan start.  

Personlig intervju, 20 min, 5 november 2012. 

 

Helene Johansson. Förskollärare och administrativ ledare, Södertäljeförskolan. Arbetat 

på aktuell förskola sedan start, ca 9 år. Deltagit i leanutbildning och är väl insatt i försko-

lans leanarbete.  

Personlig intervju, 40 min, 5 november 2012. 

 

Lotta Lindqvist. Förskollärare och pedagogisk ledare, Södertäljeförskolan. Arbetat på 

aktuell förskola i 9 år. Deltagit i leanutbildningar och är väl insatt i förskolans leanarbete. 

Personlig intervju, 60 min, 5 november 2012. 

 

Niklas Tornsten. Barnskötare, Norrmalmsförskolan. Började arbeta på förskolan efter att 

lean implementerats. Har arbetat som barnskötare i Södertälje, men slutade innan lean 

infördes. Har dock fått information om lean och hade en bild av vad lean innebär när han 

kom till Norrmalmsförskolan.  

Personlig intervju, 30 min, 6 november 2012. 

 

Kristina Gustafsson. Lärare förskola och tidiga år, leanansvarig, Norrmalmsförskolan. 

Nyligen utsedd till att ansvara för förskolans leanmaterial. Vidareutbildning med inrikt-

ning matematik.  

Personlig intervju, 30 min, 6 november 2012. 

 

Lena Wikström. Biträdande förskolechef, Norrmalmsförskolan. Ansvarar för enheten 

Mitt i city i vilken fyra förskolor ingår.  

Telefonintervju, 25 min, 6 december 2012. 
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Mötesobservationer, Norrmalmsförskolan  

 

Tavelmöte nr 1. Arbetsledaren Christel Jahge håller i mötet, vars deltagare består av 

pedagoger i ett och samma arbetslag. Inledningsvis fem mötesdeltagande, ytterligare två 

tillkom efter några minuter. Ca 12 min, 6 november 2012. 

 

Tavelmöte nr 2. Arbetsledaren Christel Jahge håller i mötet, vars deltagare består av 

pedagoger i ett och samma arbetslag. Inledningsvis sju närvarande, ytterligar en tillkom 

efter start. Ca 10 min, 6 november 2012. 

 

 

Informella samtal  

 

Inger Fransson. Chefen för förskolan vid Utbildningsförvaltningen, Södertälje. Telefon-

samtal ca 10 min, 15 oktober 2012. 

 

Två pedagoger vid Normalms förskola som ej är listade som informanter. Kort samtal 

vid besök 23 oktober 2012 som bekräftade bilden av lean som förs fram i intervjuer. 

 

 

Informationsfilmer tillgängliga via internet. 

 

Kan välfärden bli dubbelt så bra till samma kostnad [6:38 min] (Södertälje kommun, 

2010, oktober).  

I informationsfilmen uttalar sig bland annat följande person som citeras i uppsatsen: 

Anders Lago (S). Dåvarande kommunstyrelseordförande. 

 

Lean på Norrmalms stadsdelsförvaltning - på väg mot ett Stockholm i världsklass 

[10:59] (Stockholms stad video, u.å.).  

I informationsfilmen uttalar sig bland annat följande person som citeras i uppsatsen: 

Stefan Larsson Lindmark. Avdelningschef förskole och fritidsavdelningen, Norrmalms 

stadsdelsförvaltning. 
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BILAGA C: Intervjuguider 

Kort om intervjuguiderna 

Guiderna har fungerat som stöd. I realiteten har guiderna frångåtts då ambitionen varit att 

få intervjuerna samtalslika med strävan att ge informanter utrymme att berätta fritt. Målet 

har varit att de olika teman som framkommit i litteraturstudien ska ha diskuterats, samti-

digt som tillräcklig flexibilitet eftersträvats för att ge utrymme åt teman som uppstår 

spontant under intervjun. Intervjuguiderna följer Dalens (2004/2007) rekommendation 

med generell inledning och avslutning, där mer avgörande frågor behandlas i mitten av 

intervjun. 

 

Intervjuguide 1, arbetsledare, Norrmalm. 

Första intervjun kan närmast betraktas som en provintervju som gav bättre inblick i hur 

lean användes i det studerade sammanhanget vilket gjorde att guiden reviderades. (Jag 

hade tur med en informativ informant som berättade mycket utifrån några få frågor och 

lyckades täcka in begreppen från litteraturstudien samt frågorna nedan och lite till). 

 

Information 

Presentation av mig  

Uppsatsens idé & syftet med intervjun 

Inspelning (?) Endast för minnet. Sparas utom åtkomst från utomstående. 

Anonymitet (?)  

Publicering av uppsatsen: offentlig handling 

Behöver inte svara/kan avbryta när du vill 

 

Inledande frågor 

Vilken är din yrkestitel och funktion på förskolan? 

När började ni med lean?  

Vilken är din roll i lean-arbetet? 

Hur kommer det sig att ni arbetar ni enligt lean?  

Vilka konsulter användes, hur fungerade det? 

 

Specifika frågor 

Beskriv hur ni använder lean.  

Vad är det bästa med lean? 

Vad är det sämsta med lean? 

Har din arbetsvardag förändrats av att arbeta med lean, hur? 

Vem (om någon) gagnas mest av att ni arbetar enligt lean? 

Hur har pedagogerna generellt ställt sig till att arbeta enligt lean? 

Hur ställer du dig till lean? 

Tror du att föräldrar och barn märker av att ni använder er av lean? Hur? 

Har ni fått några reaktioner på att ni arbetar enligt lean (av föräldrar, andra)? 



58(64) 

 

Hur är lean ett stöd när det gäller att uppfylla målen i läroplanen, (eller handlar lean om 

något annat (vad))? 

Skulle du rekommendera andra förskolor att arbeta enligt lean? Varför/varför inte? 

Vilka råd skulle du ge till en förskola som funderar på att införa lean? 

 

Avslutande frågor 

Vilka andra metoder använder ni (portfolio, dokumentation…)? Hur (om) relaterar dom 

till lean? 

Är det något mer du vill berätta om ert lean-arbete? 

Går det bra att kontakta vid e-post vid frågor? 

 

Intervjuguide 2, intervjuer med pedagoger och arbetsledare 

Guiden användes som stöd, alla frågor har inte ställts, och andra har tillkommit under 

intervjuen beroende på vad informanten svarat. Ambitionen har varit att informanten ska 

tala så fritt som möjligt. I svaren har jag lyssnat efter hur svaren kan passa under medar-

betarskap – command-and-control, kundvärdeskapande – medarbetarfokus, filosofi – 

verktyg, effektivitet – kvalitet, flexibilitet – standardisering.  

 

Information 

Presentation av mig  

Uppsatsens idé & syftet med intervjun 

Inspelning (?) Endast för minnet. Sparas utom åtkomst från utomstående. 

Anonymitet (?)  

Publicering av uppsatsen: offentlig handling 

Behöver inte svara/kan avbryta när du vill 

 

Inledande frågor  

Namn, utbildning/yrkestitel/funktion/tid vid förskolan  

Hur kommer det sig att ni arbetar ni enligt lean? (Vem ville att ni ska börja med lean och 

varför?) 

Hur involverad är du i lean-arbetet? (Utbildning, leancoach eller liknande?) 

Vilka konsulter användes, hur fungerade det? 

 

Om lean 

Beskriv hur ni använder lean.  

(När började ni med lean?) Hur kände du inför att börja arbeta med lean? 

Hur känner du idag inför lean? 

Vad är det bästa med lean? Vad har blivit bättre? 

Vad är det sämsta med lean? Vad har blivit sämre? 

 

Leantavlan och tavelmöten 

Berätta om hur ni arbetar med leantavlan.  

Hur brukar det kännas när nya idéer på förbättring kommer upp? Kommer det ofta upp 

idéer? 
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Har alla idéer till förbättringar, eller är några mer engagerade? 

Finns det något krav på att man borde komma upp med förbättringsförslag? (Är det någon 

som håller koll på vilka som är aktiva?) 

Har du gett förslag på något som behöver förbättras? Hur kände du då? 

Vad händer om någon kommer med dåliga förslag?  

Har du känt att det blir personligt vid leantavlan? Kan du beskriva något sådant tillfälle?  

Hur ser du på att leantavlan fokuserar på vad som ”inte fungerar”? (Kan man ge förslag 

som är nya idéer som inte bygger på något ”dåligt”? Skulle man exempelvis kunna 

komma med idéer som är kopplade till läroplanen?) 

Om man vill ha något sagt som inte passar sig att ta upp på leanmötet, var/hur kan man ta 

upp det? 

 

Dokumentation & Mätning 

Har ni några specifika lean-mål? Vilka? Tankar kring det? 

Dokumenteras leanarbetet, hur? Hur känner du kring det? 

Vad händer med dokumentationen? 

För vems skull dokumenteras leanarbetet? 

Får ni någon feedback på detta?  

 

Förändringar/effekter 

Har din arbetsvardag förändrats av att arbeta med lean, hur? Hur känner du inför det? 

Tror du att föräldrar och barn märker av att ni använder er av lean? Hur? 

Har ni fått några reaktioner på att ni arbetar enligt lean (av föräldrar, andra)? 

 

Övrigt & avrundande frågor 

Vilka andra metoder använder ni (portfolio, dokumentation…)? Hur relaterar dessa till 

lean? 

Vem (om någon) tycker du har mest nytta av att ni arbetar enligt lean? 

Tror du dina kollegor känner ungefär som dig kring lean? Är alla lika engagerade? 

Vad händer om någon inte är ”med på tåget”? 

Skulle du rekommendera andra förskolor att arbeta enligt lean? Varför/varför inte? 

Vad om något tycker du kan förbättras med lean-arbetet? 

Om du skulle börja på en ny arbetsplats där dom inte jobbar med lean, skulle du gå jobba 

för att försöka få det infört då? 

Vilka råd skulle du ge till en förskola som funderar på att införa lean? 

Är det något mer du vill berätta om ert lean-arbete? 

 

AVSLUTNINGSVIS 

Kontakt via mail för kompletterande frågor ok? 

  



60(64) 

 

Intervjuguide 3, intervju med förskolechef  

Information 

Presentation av mig  

Uppsatsens idé & syftet med intervjun 

Inspelning (?) Endast för minnet. Sparas utom åtkomst från utomstående. 

Anonymitet (?)  

Publicering av uppsatsen: offentlig handling 

Behöver inte svara/kan avbryta när du vill 

 

Inledande frågor  

Namn, bakgrund, funktion vid förskolan. 

Varför lean?  

 

Om lean 

Berätta hur ni använder lean. Chefens roll i lean? 

Bästa med lean ur chefsperspektiv?  

Sämsta med lean ur chefsperspektiv?  

Effekter av lean? 

Hur används lean i kvalitetsarbetet? 

 

Dokumentation & Mätning 

Specifika lean-mål? Tanken med dessa?  

Vad händer med dokumentationen? 

Dokumenteras leanarbetet, i vilket syfte? 

Feedback på detta från högre ort?  

 

Förändringar/effekter 

Har din arbetsvardag förändrats av att arbeta med lean, hur? Hur känner du inför det? 

Tror du att föräldrar och barn märker av att ni använder er av lean? Hur? 

Har ni fått några reaktioner på att ni arbetar enligt lean (av föräldrar, andra)? 

 

Övrigt & avslutand frågor 

Är alla medarbetare lika engagerade? 

Om inte, hur hanterar ni om någon inte vill ”vara med på tåget”? 

Skulle du rekommendera andra förskolor att arbeta enligt lean? Varför/varför inte? 

Om du skulle börja på en ny arbetsplats där dom inte jobbar med lean, skulle du gå jobba 

för att försöka få det infört? 

Vad om något tycker du kan förbättras angående lean-arbetet? 

Vilka andra metoder använder ni (portfolio, dokumentation…)? Hur relaterar dessa till 

lean? 

Vilka råd skulle du ge till en förskola som funderar på att införa lean? 

Har jag glömt någon viktig fråga? 

Kontakt via mail för kompletterande frågor ok? 
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BILAGA D: Fakta om fallorganisationerna 

Nedan följer fakta om fallorganisationernas och deras kontext: 

 

Jämförelse av fallorganisationernas kontext 

2011 Norrmalms 

stadsdelsnämnd 

Södertälje  

kommun 

Antal invånare 67 687 86 246 

Medelinkomst (20 – 64 åringar)* 402 800* 237 018* 

Arbetslöshet (20 – 64 åringar) 1,8 % 10 % 

Kommunal skattesats 29,58** 32,23** 

Skatteintäkter och bidrag per invånare 39 788** (Stockholms stad) 46 725** 

Antal invånare med ekonomiskt bistånd 595 st. (ca 0,8 %)  8 458 st. (ca 9,8 %)* 

Andel invånare 0-5 år 7,8 % 8 % 

Kostnad barnomsorg per 100 kr skattemedel  16,2 11,25* 

Invånare med utländsk bakgrund 19,7 % 45,3 % 

Resultat 2011 enligt balanskravet, mkr 678,7 (Stockholms stad) 72 

Kommunfullmäktige, efter kommunalval 2010 Borgerligt Rödgrönt 

*2010, **2012 

Tabell 2. Jämförelse av fallorganisationernas kontext. 

Källa: Stadsledningskontoret, Stockholms stad (2012a; 2012b); Statistik om Stockholm (2012a; 

2012b; u.å.); Stockholms stad (2011; 2012, 20 november); SCB (2012, 11 januari; 2012, 25 janu-

ari); Södertälje kommun (2009; 2011a; 2011b; 2012, 6 september).  

 

Notera att siffrorna för Norrmalm i vissa avseenden representeras av summor som gäller 

Stockholms stad, där Norrmalm ingår som en av de 14 stadsdelar som utgör staden.
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Jämförelse av fallförskolorna 

2012 Förskolan på Norrmalm Förskolan i Södertälje 

Pedagogisk inriktning Reggio Emilia, Friluft &  

Ur och skur. 

Reggio Emilia -inspirerat 

Andel högskoleutbildade 66 % 43 %* 

Antal barn 82 80 

Antar barn per årsarbetare 5,5 6,07 

Trygghet (brukarenkät) 87 % 100 % 

Kan rekommendera förskolan (brukarenkät) 77 % 100 % 

Inflytande (brukarenkät)  73 % (barnet) 78 % (barn & föräldrar) 

*2009 

Tabell 3. Jämförelse av fallorganisationerna. 

Källa: Stockholms stad (u.å.); Stockholms stad (2012, 20 augusti), Södertälje kommun (2010; 

2010, 20 december); Utbildningskontoret Södertälje (2009). 

 

 

Förskolorna som ingår i undersökningen är jämnstora, men med stora skillnader i andel 

förskollärare. 
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BILAGA E: Exempel på leantavlor inom förskolan 

Bild 1 är exempel på hur en leantavla inom förskolan kan se ut, denna är hämtad från en 

Facebooksida för leantavlor inom skolvärlden. Bild 2 är ett exempel från en av fallförsko-

lorna.  

 

 

Bild 1. Exempel på leantavla, förskola inom Stockholms stad. 

Foto: Facebook. 
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Bild 2. Leantavlan vid Norrmalmsförskolan. 

Foto: Författaren, med tillstånd av C. Jahge, 23 oktober 2012.  

 

Bilden ovan visar Norrmalmsförskolans leantavla. En självvärdering gällande om peda-

gogen ansåg sig ha kunnat utföra ett bra jobb under dagen gjordes med färgpenna daglig-

en i fältet nere till vänster, Bild 2. 
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