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Förord 

Under vår sista termin på Mittuniversitetet i Östersund har vi gjort detta examensarbete som 

en avslutande del av magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling. Det har varit 

en lång resa till målet, att få vår examen. Vi har på vägen dit fått med oss massor av ny 

kunskap, och nya värdefulla kontakter och erfarenheter.  
 

Genom vår studie har vi kommit i kontakt med kompetenta ledare inom kommun och 

landsting i norra Sverige. Vi vill därmed rikta ett stort tack till dessa organisationer och dess 

ledare, som har gjort det möjligt för oss att utföra denna studie, där organisationerna har 

bidragit till intressanta infallsvinklar som är aktuellt för ämnet. 
 

Vi vill även tacka vår duktiga handledare Pernilla Ingelsson, som genom stöd, tips och idéer 

har hjälpt oss att slutföra denna studie. 
 

Slutligen vill vi tacka våra närmaste, som har ställt upp för oss och skött markservicen, och 

hjälpt oss att göra det möjligt att arbeta heltid och samtidigt studera. 
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Sammanfattning 

I dag säger många organisationer att de arbetar med Lean. De organisationer som har lyckats 

med sitt arbete inom Lean har inte tagit till sig helheten av Lean på en gång, utan hela 

processen genomfördes gradvis. Organisationskulturen är en betydande faktor i processen 

med att börja använda sig av och implementera Lean på ett lyckat sätt. Ledarskapet är en 

annan viktig faktor, som handlar om att få med sig medarbetarna i processen. Syftet med 

denna studie var att undersöka ledares syn på sin roll, i organisationens förbättringsarbete. 

Intervjuer genomfördes med inom kommun och landsting, som framgångsrikt har lyckats med 

sitt arbete inom Lean. Frågor ställdes om kulturen i organisationen, hur ledaren anser sitt 

arbete påverka medarbetarna, samt hur ledaren inspirerar och motiverar sina medarbetare. En 

kvalitativ undersökning har genomförts med ett abduktivt arbetssätt, där intervjuerna har 

hållits öppna med en halvstrukturerad intervjuguide.  
 

Studien visar att ledarna delar många uppfattningar om hur ett väl fungerande ledarskap bör 

vara. Ledarna är alla öppna, positiva och ser sig själva som människor som inte är perfekta, 

och kan göra fel. Avslutningsvis visar denna studie att organisationernas ledare arbetar med 

alla de delar som räknas till offensiv kvalitetsutveckling; planera, göra, studera och analysera. 

 

Nyckelord: TQM, offensiv kvalitetsutveckling, förbättringar, organisationskultur, ledarskap, 

förbättringar, Lean, kvalitet, engagemang, motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 
Today, many organizations say that they work with Lean. The organizations that have 

succeeded in their work in Lean did not embrace the concept as a whole at the beginning, but 

rather gradually during an extended process. Organizational culture is one important factor in 

the process of successfully adopting and implementing Lean. Leadership is another important 

factor, which is about getting the employees to take part in the process. The purpose with this 

study was to examine leaders view on their role, in the organizations improvements. 

Interviews had been made with leaders in the municipality and county council that we know 

about have been successful in their work with Lean. Questions was asked about the culture of 

the organization, the leaders opinion of how their work affects the employees, and how they 

inspire and motivate their employees. A qualitative study has been made with help from using 

an abductive approach, where the interviews were held open with a half-structured interview 

guide. 
 

The study shows that the leaders share many perceptions of what a well-functioning 

leadership should be like. The leaders are all open, positive and see themselves as imperfect 

people who can make mistakes. In conclusion, this study shows that the organizations leaders 

work with all of the parts, which are included in TQM; plan, do, study and analyze. 

 

Keywords: TQM, organizational improvements, improvements, organizational culture, 

leadership, management, Lean, quality, commitment, motivation 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi vår studies bakgrund, där vi berör Lean, organisationskultur, 

förbättringsarbete och ledarskap, samt aktuell forskning inom det valda området. Studiens 

problemformulering beskrivs, och kapitlet innehåller avslutningsvis studiens syfte, 

forskningsfrågor och avgränsningar för studien. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Många är de organisationer som har Lean som utgångspunkt i sitt förbättringsarbete. Det finns 

mängder med studier som visar att Lean är ett effektivt sätt att förbättra processer, och öka 

effektiviteten och kundvärdet (Aleksandr, 2012). Det finns dock en annan sida av den 

sanningen, och det är att många har haft intentionen att lyckas lika bra som Toyota har gjort 

med sitt förbättringsarbete, men det har i själva verket inte gått lika bra, och arbetet har inte 

varit lika effektivt (Aleksandr, 2012). Aleksandr (2012) menar att många organisationer inte 

har nått framgång i implementeringen av “Lean-tänket”, och att en trolig orsak till det kan 

vara att de inte översatt det till att passa sin egen organisation och dess kultur. Likadant 

diskuterar Drotz, Poksinska & Swartling (2013), att orsakerna till att en hållbar omvandling 

till Lean inte alltid lyckas, beror på att de nödvändiga förändringarna som behövs i 

organisationens kultur, inte är genomförda. Även Nordin et.al (2012) menar att trots att det 

finns många exempel på organisationer och företag som har lyckats med sitt arbete inom 

Lean, och dess radikala förändringar som kan krävas, finns det många som inte klarar den 

förändring som måste ske i hela systemet och kulturen.  
 

Det som krävs för att lyckas med implementering och förbättringsarbete inom Lean, är att alla 

i organisationen blir involverade från start, blir väl insatta och förberedda på de förändringar 

som kommer att ske (Nordin et.al., 2012). Vidare förklarar Nordin et.al (2012), att de 

organisationer som har lyckats inom Lean, har varit de som tagit hela konceptet till sig, och 

gått in för förändringen fullt ut. Borlotti, Boscari & Danese (2014) beskriver att det nyligen 

har debatterats kring att organisationskulturen spelar en central roll i organisationer som 

lyckats i sitt arbete med Lean. Om organisationer skulle börja analysera och definiera hur 

människorna i den agerar, och vilket språk och attityd de har, och ge dem chanser till övning 

och verktyg som de kan använda för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete, så skulle 

organisationskulturen förändras till det positiva (Borlotti et.al., 2014).  
 

Enligt Kirkhaug (2013) definierades kultur för första gången av Edward B. Taylor år 1871, 

som menade att det är en komplex helhet, som består av kunskaper, trosformer, moral, konst, 

juridik och olika seder, bortsett från alla övriga kunskaper en människa har tillägnat sig från 

samhället. Under 1980 talet visade det sig att starka organisationskulturer inte är tillräckligt 

för ett framgångsrikt arbete i en organisation. Organisationerna var tvungna att inse att de 

måste ha ett fokus på sina kunders, medarbetares samt andra intressenters behov och 

förväntningar, berättar Bergman & Klefsjö (2012). Författarna menar att organisationen måste 

vara starkt decentraliserad för att kunna anpassa sig efter sina kunders, medarbetares och 

andra intressenters behov och förväntningar. Idag ses det hos organisationerna i form av att de 

aktivt arbetar med värderingar av olika slag. De vanligaste nyckelorden som används vid 

arbetet med värderingar handlar om respekt, öppen attityd, etik och moral med mera, menar 

Bergman & Klefsjö (2012).  
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Bergman & Klefsjö (2012) menar att det finns en stor övertygelse till att det finns kopplingar 

mellan organisationskulturen, som baseras på organisationens värderingar, och effektivitet 

samt motivation som i sin tur leder till ökad lönsamhet för organisationen.  
 

I en studie om relationen mellan organisationskultur, teamarbete och trivsel i branschgrupper, 

gjord av Körner, Wirtz, Bengel & Göritz (2015) ville författarna visa på relationen mellan 

organisationskultur, teamarbete och trivsel i arbetsgrupperna genom en strukturerad analys 

med statistik som stödjer studiens resultat. Studien genomfördes genom en enkät som 

skickades ut till medlemmar i hälsoteam med fokus på rehabilitering i Tyskland. Resultatet 

visade att 35 % trivsel i arbetsgrupperna hörde samman med organisationskulturen och 

teamarbetet i organisationerna. Körner et al. (2015) kommer fram till att det är viktigt för 

organisationer att öka deras medvetenhet angående organisationskultur samt om trivsel i 

arbetsgrupperna. Implementering av utbildning och därmed utveckling av medarbetarna och 

organisationen är att rekommendera och borde utnyttjas för organisationens bästa. Körner et. 

al. (2015) menar att dessa delar måste skräddarsys för organisationers bästa.  
 

Sörqvist (2004) berättar att det finns tydliga samband mellan organisationskulturen, 

ledarskapet, trivsel, och de möjligheter en organisation har för att skapa förutsättningar för 

förbättringsarbete. Ordet förbättring kan användas både i arbetslivet samt i privatlivet och 

ibland är det uppenbart vad det handlar om och ibland inte. En löpare vill förbättra sin löpar 

tid och vi vill förbättra vårt hem, är två exempel på hur ordet kan användas. Det ena är klart 

vad det handlar om medan det andra är mindre klart, menar Sörqvist (2004). För att få en 

förståelse vad förbättringar handlar om måste fel, brister, problem och möjligheter studeras då 

dessa utgör grunden för att något ska kunna bli bättre. Vi kan antingen utgå från felen och 

bristerna eller se det som förbättringsmöjligheter, berättar Sörqvist (2004) vidare. 

Förbättringar är en relativ förändring av ett tillstånd där organisationen väljer att gå från ett 

läge till ett bättre läge. Det handlar därför om att driva förbättringar i den riktningen för att 

lösa problem, brister och fel men även för att ge fördelar och skapa mervärde för 

organisationen samt utveckla bättre egenskaper där varje förändring har en process med 

följande milstolpar: en startpunkt och ett nuläge - där förbättringens totala omfattning kan 

bestämmas vilket gör det möjligt för mätning och uppföljning som är de vidare milstolparna 

(Sörqvist 2004). Sörqvist (2004) talar om olika förbättringar som benämns som förebyggande 

förbättringar och reaktiva förbättringar. De förebyggande förbättringarna sker innan 

problemet uppstått och de reaktiva förbättringarna görs efter ett problem har uppstått. För att 

uppnå framgång och effektivitet i ett förbättringsarbete krävs att arbetet utgår från helheten 

hos organisationen. Med detta menar Sörqvist (2004) att organisationen måste använda sig av 

ett tvärfunktionellt processtänkande för att uppnå framgång i förbättringsarbetet. Vidare 

menar Sörqvist (2004) att alla delar av verksamheten ska involveras.  
 

Men vart i organisationen ligger förbättringsansvaret? Här menar Sörqvist (2004) att det har 

en stor betydelse var ansvaret ligger inom organisationen. Ett välfungerade förbättringsarbete 

bör ligga på verksamhetens operativa chefer, där den högsta chefen i organisationen bär det 

högsta ansvaret, menar Sörqvist (2004). På varje hierarkisk nivå ska ansvaret tydligt kunna 

ses och en viktig grund till detta är att förbättringsarbetet alltid ska ligga hos dem individer 

som kan påverka förbättringsarbetet. Att ha ett tydligt förbättringsansvar resulterar i att 

resurskonflikterna elimineras, och tid, samt pengar sparas, menar Sörqvist (2004). Sörqvist 

(2004) menar även att det är viktigt för en organisation att ha ett ledarskap som är tydligt, 

drivande och att även ledningen ska ha en tydlig koppling till förbättringsprocessen. 

Ledningen måste därför kommunicera sina konkreta mål och visioner i förbättringsarbetet och 

visa sig synliga på ett engagerat sätt för att skapa den största delaktigheten hos medarbetarna.  
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I en studie av Palmer, Walls, Burgess & Stough (2001) där de ville undersöka relationen 

mellan emotionell intelligens och effektivt ledarskap, kom de fram till att ett emotionellt 

ledarskap kan vara en viktig komponent för ett effektivt ledarskap i en organisation. Studien 

genomfördes, med hjälp av ett frågeformulär, med syfte att visa hur ledarna arbetar i olika 

organisationer. Walls et al. (2001) menar att vissa ledare som såg sig själva som motiverande 

ledare och som inspirerade sina medarbetare att arbeta mot de gemensamt uppsatta målen, 

rapporterade att de hanterade både sina egna och sina medarbetares känslor. 
 

Schodt (2012) förklarar skillnaden mellan management och leadership, och menar att ordet 

management, som vi ofta översätter till ledarskap, egentligen handlar om styrning och 

kontrollering av en organisations processer. Leadership är däremot den korrekta 

översättningen av ledarskap som beskriver en ledares egenskap att få med sig medarbetarna i 

arbetsprocessen genom att engagera, motivera och visa uppskattning för medarbetarnas 

arbeten. Ledarskap handlar med andra ord om allt utom kontroll, menar Schodt (2012). Yukl 

(2012) förklarar att ledarskap inkluderar utövande av inflytande över viktiga mål och 

strategier som finns, medarbetarnas hängivenhet och efterlevnad av de påbud som ska göra att 

målen uppnås. Ledaren har även inflytande över gruppens sammanhållning och identifikation, 

med ett inflytande över organisationskulturen (Yukl, 2012). Vidare menar Schodt (2012) att 

ömsesidighet i ledningen är viktigt eftersom att alla i organisationen ska få ut något av 

relationerna mellan dem olika parterna, företaget, ledningen och medarbetarna. Detta 

eftersom de olika parterna är beroende av varandras utveckling och resultat. Schodt (2012) 

diskuterar vidare vad som skiljer manager och leadership åt. En manager är en person som 

leder och samtidigt styr sina medarbetare mot ett beteende som är bestämt som därmed leder 

till de redan definierade och önskade resultaten. Denna typ av ledning belönar sina 

medarbetare med bonus. Schodt (2012) menar att en ledare som styr enligt leadership 

uppvisar ledarskapet genom att motivera, berömma och genom att visa uppskattning, samt 

andra belöningsformer som indirekt får medarbetarna att uppnå de uppsatta målen, och 

eventuellt ännu högre.  Alvesson (2012) berättar att ledarskap är en aktivitet som verkar 

påverkande på kulturen, men detta behöver inte betyda att ledarskap skapar, eller på ett 

dramatiskt sätt förändrar kulturen, utan det innebär att ledarskap är en kulturell yttring. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en ledare ser på sin roll i det förbättringsarbete 

en organisation bedriver, där organisationen arbetat framgångsrikt med Lean.  

1.3 Forskningsfrågor  

Följande frågeställningar kommer att besvaras i denna studie, för att uppnå syftet: 
 

 Hur stor betydelse har formen av ledarskap, i arbetet med förbättringar? 

 Vad är de mest centrala delarna i ledarskapet för att uppnå framgång? 

 Vilka framgångsfaktorer är viktiga för ledarna, i arbetet med Lean? 

 Vad är viktigt för att få med sig medarbetarna i förbättringsarbetet? Hur gör ledarna? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar vår undersökning genom att intervjua två verksamhetschefer på landstinget i en 

kommun, samt två verksamhetschefer på kommunen, för att undersöka ledarskapet i deras 

arbete med Lean som utgångspunkt. Vi kommer inte att intervjua övriga medarbetare och 

andra chefer, eftersom detta inte skulle ge den inriktning som är av intresse för studien. 
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2 Teoretiskt referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras den relevanta teorin för studien inom ledarskap, 

Lean, förbättringsarbeten och organisationskultur. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Ledarskap 

2.1.1 Ledarrollens grunder 

Schodt (2012) menar att ledaren har tre delar av sitt jobb som ligger till grund för ett bra 

ledarskap. Dessa handlar om delegering, beslutsfattande och feedback i positiv och negativ 

form. Delegering handlar om att fördela ut arbetsuppgifter samt ansvar till medarbetarna, för 

att ledaren ska avlastas, och inte arbeta för hårt och därmed riskera att bli sjuk. Schodt (2012) 

menar att det handlar om att låta sina medarbetare växa med jobbet, och det gäller även 

ledaren själv. Kärnan och hjärtat i ledarskap och företagsledning, är att kunna ha en förmåga 

att lära av andra, och då särskilt från dem som måste implementera sina beslut på en operativ 

nivå (Loveridge, 2014).  

 

Enligt Schodt (2012) är det följande frågor ledaren bör ställa sig när personen står inför ett val 

av delegering eller inte: 
 

 Vilka uppgifter gör jag själv, som jag kan stå till ansvar för kvaliteten? 

 Vilka uppgifter gör jag nu, som jag senare kan lämna över ansvaret till medarbetarna 

för att låta dem utvecklas? 

 Investerar jag tillräckligt med tid för att låta mina medarbetare växa i sitt arbete? 

 Vilka ledningsuppgifter skulle jag kunna frigöra tid för, som jag skulle kunna göra 

bättre om jag delegerade andra arbetsuppgifter vidare? 
 

Schodt (2012) menar att det är viktigt att ledaren svarar ärligt på dessa frågor då det kan vara 

nyckeln till vilka uppgifter som kan delegeras vidare. Detta innebär i korthet att en ledare 

måste vara duktig på att ge korta, enkla instruktioner, vara tillgänglig på plats, vara noggrann 

och upprätthålla uppdaterade instruktioner, samt att ledaren kontinuerligt ska följa upp arbetet 

som medarbetarna genomför. Schodt (2012) diskuterar vidare att ledarskapets roll som 

beslutsfattande innebär att beslut ska fattas, ibland större, ibland mindre, och ibland under 

tidspress och under spontanitet. Dock talar inget för att ledaren själv ska fatta alla beslut 

ensam. Schodt (2012) menar efter en studie av Vroom som genomfördes 1973, att det finns 

fem olika typer av beslutsprocesser: 
 

1. Fatta beslutet själv 

2. Fatta beslutet själv med konsultation av andra enskilda medarbetare 

3. Gruppkonsultation 

4. Samarbete med en grupp där diskussion leder till beslut 

5. Delegering, beslutet delegeras att fattas av någon annan 
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Vidare menar Schodt (2012) att vem och i vilken utsträckning personer engageras i 

beslutsprocessen påverkar beslutets kvalitet, känslan av ansvar för beslutet och dess 

implementering, tidsåtgången samt utvecklingsnivån för medlemmarna i organisationen. Den 

sista delen i ledarskapets grunder handlar om konsten att ge positiv feedback och konstruktiv 

kritik. Detta menar Schodt (2012) är något som ges allt för sällan. När feedback ges 

regelbundet kan det leda till förbättrad hälsa. Schodt (2012) menar att beröm och uppskattning 

kan ses som ett ledarverktyg men det bör inte endast ges positiv feedback. När en medarbetare 

har löst en uppgift på ett mindre bra sätt är det viktigt för ledaren att börja med den positiva 

feedbacken, för att sedan komma till det mindre positiva och föreslå alternativa 

tillvägagångssätt inför nästa uppgift. 

2.1.2 Ledaregenskaper 

Enligt Kirkhaug (2013) har intresset för ledaregenskaper ökat som en följd av det ständiga 

sökandet efter olika metoder och verktyg för att öka en organisations effektivitet och dess 

överlevnad. Orsaken till att blickarna hamnar mot ledarnas egenskaper kan ha sin botten i att 

kunskapen finns om att effektiviteten i en organisation är beroende av personalen, och då inte 

minst genom de sociala interaktionerna mellan ledare och medarbetare (Kirkhaug, 2013). 

“Great person theory” är en teori, som hävdar att stora, framgångsrika ledare har andra, 

speciella egenskaper som tydligt skiljer dem från andra människor (Kirkhaug, 2013). De delar 

som ingår i denna teori är: ledarskapsmotivation, moral, flexibilitet och intelligens: 
 

 Ledarskapsmotivation, är i vilken mån en människa har motivation att vara en ledare. 

Motivationen kan vara styrd av makt, eller en önskan att nå gemensamma mål. 

 Moral, visar på hur mycket ansvar ledaren visar för organisationens konkreta värden 

och medarbetarnas välfärd.  

 Flexibilitet, innebär att ledaren har en förmåga att se olika situationer, och sätta in de 

rätta åtgärderna. Även förmågan att anpassa sin ledarstil till medarbetarnas behov och 

olika situationer. 

 Intelligens, är ett uttryck för den kapacitet en person har när det gäller att förstå sig på 

olika situationer, förutse vad som kan hända härnäst, och sedan kunna dra snabba och 

konkreta slutsatser utifrån nuvarande information (Kirkhaug, 2013). 
 

Ledare kan få höga poäng på tre olika typer av intelligens: 

 Kognitiv intelligens, vilket innebär att en ledare kan få till sig mycket information på 

kort tid. Fatta snabba beslut är en konsekvens av denna intelligens. 

 Emotionell intelligens, innebär att en ledare har kapacitet att kunna observera, och 

även ta hänsyn till sitt egna, och andras känsloliv. Att ha ett socialt förhållningssätt till 

andra är en viktig egenskap hos en ledare. 

 Kulturell intelligens, menas att ledarens förmåga att kunna vara lyhörd och sensitiv, 

och anpassa sig till den rådande kulturen i det samhälle organisationen är en del av, är 

välutvecklad. Denna ledare har även förmågan att kunna påverka kulturen internt i 

organisationen (Kirkhaug, 2013).  
 

Kirkhaug (2013) menar att “Great person theory” visar på att ledarskap är betingat på både 

medfödda och inlärda egenskaper. Om en person har dessa förmågor, kommer denna att 

kunna leda vilken slags organisation som helst (Kirkhaug, 2013).  
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Den nya typen av ledare litar på sina medarbetare, beskriver Widell & Mlekov (2013). 

Förtroendet från ledaren kommer ifrån fyra typer av kompetenser som en ledare kan ha: 

 kontinuerligt visa uppskattning 

 påminna om vad som är viktigt 

 stimulera ambition, kompetensutveckling och integritet 

 intimt allierad med sina medarbetare 

 

Widell & Mlekov (2013) menar att dessa kompetenser visar på att dagens ledare har nya krav 

på sig. 

2.1.3 Karismatiskt och visionärt ledarskap 

Alvesson & Sveningsson (2012) berättar att det på 80-talet var populärt att prata om betydelse 

av olika egenskaper hos en ledare, och det fanns olika idéer om karismans betydelse. Ledarna 

framställdes som ett centralt element, och det började talas mer om förändring (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Det talades om att det med hjälp av ett karismatiskt och visionärt 

ledarskap, kunde göra att människor ville följa med i förändring och förbättring (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Även Babcock-Roberson & Strickland (2010) har i sin studie funnit att 

karisma hos en ledare, kan göra att medarbetare blir mer engagerade i sitt arbete, och mer 

målinriktade och inspirerade. Denna riktning har sedan legat till grund för de vanliga 

hjälteporträtten av många av de samtida cheferna (Alvesson & Sveningsson, 2012). Som ett 

resultat av detta har det gått att se hur viktiga ledarna är för en verksamhet, och då i synnerhet 

deras förmåga att kunna leda en verksamhet på ett bra sätt, vilket i sin tur har lett till att 

ledarskapsutbildningar har ökat explosionsartat de senaste 10-15 åren (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Babcock-Roberson & Strickland (2010)  menar att karismatiska ledare 

har både makt och stort inflytande på sina medarbetare, och att de erbjuder lösningar och ger 

klarhet i olika problem som kan uppstå. En karismatisk ledare hjälper till då medarbetare 

känner sig otillräckliga, och kan motivera förändringar och förbättringar genom att framföra 

sin vision på ett strategiskt sätt (Babcock-Roberson & Strickland, 2010). En karismatisk 

ledare är en förebild för många medarbetare, och de väcker beundran, är respekterade, och 

många medarbetare identifierar sig med ledaren, och vill vara som denna (Ljungblom, 2012).   
 

Det finns många svårigheter i att avgöra betydelsen av chefer och ledarskapets insatser för 

framgången i en organisation, och det är lätt att ledarskapets roll används som en förklaring 

till ett resultat, när det inte riktigt är klarlagt vad som varit avgörande, och resultatet inte går 

att förklaras (Alvesson & Sveningsson, 2012). Alvesson & Sveningsson (2012) beskriver att 

det finns tidig forskning som framhållit att ledarskap var en fråga om vilken personlighet och 

karaktär individen hade. Kirkhaug (2013) berättar att begreppet karisma härstammar från 

grekiskan, och betyder “gåva”. Det refereras ofta till olika karaktärsdrag eller personligheter, 

med en utpräglad förmåga att kommunicera på flera plan, och därmed övertyga (Kirkhaug, 

2013). En person har antingen den rätta karaktären, med de rätta egenskaperna för att utöva 

ledarskap, eller så saknas detta, och personen är då mindre lämpad som ledare (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Med karaktär menas, enligt Alvesson & Sveningsson (2012) att 

termerna: ansvarskänsla, uthållighet, målorientering, djärvhet, ihärdighet, originalitet i 

problemlösning, självsäkerhet och självkänsla var önskvärda karaktärsegenskaper. Kirkhaug 

(2013) menar att den moderna forskningen visat att karisma beskrivs som både ett attribut och 

ett relationellt fenomen, och har alltså inget att göra med att en person har karisma, utan det 

är något som tillskrivits vederbörande. Yukl (2012) förklarar att en ledare som framstår som 

en karismatisk ledare kan vara en ledare som kommit med en radikal lösning under en social 

kris, och därmed fått medarbetare att attraheras av sitt arbetssätt.  
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2.1.4 Ledarskapsideal  

Widell & Mlekov (2013) beskriver fyra olika ledarskapsideal som utvecklats av Ronnie 

Lessem, som baserades på grundläggande livsfilosofier i olika delar av världen. Detta kom 

senare att kallas för världskompassen eftersom teorin härstammade från världens fyra hörn. 

De fyra ledarskapsidealen som beskrivs handlar om relationsledarskap, 

informationsledarskap, resursledarskap och processledarskap (Widell & Mlekov 2013).  
 

 Relationsledarskapet handlar om hur relationer byggts upp och underhålls. Det 

handlar om relationer internt, till anställda, omvärlden, kunder, leverantörer m.fl. 

Detta ledarskapsideal byggs upp på att kommunikationen är stark mellan relationerna, 

samt att de ska föras genom ett gemensamt mål. Ledarna i idealet ska arbeta för att 

medarbetarna ska kunna utvecklas under sin tid i organisationen (Widell & Mlekov 

2013). 

 Informationsledarskapet handlar enligt Widell & Mlekov (2013) om att sprida 

kvalitativ och kvantitativ information till hela organisationen. Det handlar om att få 

möjlighet att bidra till regleringen av produktionsprocessen och bidra till utvecklingen 

av den.  

 Resursledarskapet handlar om att utgå från ett hushållningsperspektiv, att ha rätt 

person på rätt plats, vid rätt tidpunkt menar Widell & Mlekov (2013). Minimalt med 

svinn i produktionen är också viktigt i denna typ av ledarskap. Planering och 

implementerande av regler är två viktiga bitar i denna form av ledarskap.  

 Processledarskapet handlar om att ledaren ska utgå från ett flödessynsätt och därmed 

ligger i närheten av ett systemtänkande. Tekniken och de sociala, mänskliga systemen 

är viktiga eftersom ledarens uppgift är att kombinera och styra dessa, vilket även 

inkluderar observation och anpassning efter ett helhetsperspektiv, menar Widell & 

Mlekov (2013). 

2.2 Förbättringsarbete 

2.2.1 Förändringar och förbättringsarbete 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att det finns en förändringsproblematik, och en av de 

orsakerna är att det ägnas alldeles för lite tid till förändringsarbete. Att arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling menar Bergman & Klefsjö (2012) handlar ofta om att förändra både i 

kultur och ibland även organisatoriskt. Denna förändring är tidskrävande, resurskrävande, och 

kräver en god planering. Vid en större förändring menar Lindelöw (2010) att fokus läggs på 

den del av verksamheten där det ska göras en insats på, och ibland kanske energin läggs på 

helheten i verksamheten. Om det bestäms att det ska göras en förändring, bör det finnas ett 

tydligt syfte med varför detta ska ske. En behovsanalys är därför det Lindelöw (2010) 

rekommenderar. Kanske finns det ett behov av att effektivisera, eller utöka verksamheten, 

eller genomföra förbättringsarbete genom att förändra? Lindelöw (2010) anser att precis som 

vid framtagande av enskilda mål- och ansvarsbeskrivningar, bör det läggas stor vikt vid 

arbetsgruppens sammansättning. Det är viktigt att ta tillvara på all kunskap som finns om 

framtiden och omvärlden.  
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I ett förändringsarbete finns det olika saker som ledningen har som mål, både ekonomiskt och 

krav på innehållet. Lindelöw (2010) menar att här finns också ofta ett ansvar för en mer 

systematisk verksamhetsplanering och omvärldsbevakning.  

Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas insikter och kunskaper, och de som arbetar “på 

golvet” fångar ofta upp signaler, och ser problem och möjligheter som ledningen kanske inte 

ser. Lindelöw (2010) poängterar att kunderna har en unik känsla för både önskemål och 

behov, utifrån det som verksamheten levererar. Bergman & Klefsjö (2012) anser att offensiv 

kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp. Bergman & Klefsjö (2012) förklarar att det lanserats 

andra ramverk de senaste årtiondena, bland dem finns bland annat Lean.  

Dock är det enligt Bergman & Klefsjö (2012) lämpligt att exempelvis Lean betraktas som ett 

arbetssätt eller förbättringsprogram, som finns inom ramen för offensiv kvalitetsutveckling.  
 

En verksamhets arbete med förbättring kan beskrivas med hjälp av fyra olika processteg, vilka 

är: identifiera, lösa, genomföra och underhålla (Sörqvist, 2004). Sörqvist (2004) menar att 

identifiera handlar om att hitta problemet och inhämta information om det. Därefter kommer 

vi till processfasen lösa, som handlar om att lösa det aktuella problemet och därmed fastställa 

en effektiv lösning. Efter lösningen som är en del av processfasen handlar det om att 

genomföra själva lösningen och implementera den på problemet, och utifrån det få kontroll på 

problemet. I den sista delen av processen handlar det om att underhålla och säkra de 

genomförda förbättringarna för att de ska bli bestående (Sörqvist, 2004).  

2.2.2 Förbättringscykeln 

Då kraven på kvalitet ständigt ökar, är det ett måste att försöka förbättra kvaliteten på tjänster 

och produkter, och detta måste ske kontinuerligt, genom ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Arbete med ständiga förbättringar är en mycket viktig hörnsten inom offensiv 

kvalitetsutveckling, och symbolen för ständiga förbättringar är förbättringscykeln “ Planera - 

Gör - Studera - Lär “ (se figur 2.1) Bergman & Klefsjö (2012). Ursprunget till PDSA kommer 

från Walter Shewhart (1939). Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att grundregeln för 

kvalitetsförbättringar är att det alltid ska finnas sätt att få bättre kvalitet, i form av bättre 

produkter med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång. Målet är att få 

högre kvalitet till en lägre kostnad, och det handlar om att skapa fördel för både kunderna och 

den egna organisationen. Bergman & Klefsjö (2012) menar att arbetet med ständiga 

förbättringar kan göras genom att använda sig av PDSA-cykeln. Vid varje förbättringsåtgärd 

kan PDSA-cykeln tillämpas för att kontrollera alla steg i förbättringsarbetet innan arbetet går 

vidare till nästa steg i cykeln.  

 

De olika flöden som Bergman & Klefsjö (2012) presenterar handlar om: 
 

• Planera (plan) - hitta problemet för att sedan upprätta en handlingsplan över problemen 

• Gör (do) - genomför handlingsplanen 

• Studera (check/study) - studera och utvärdera handlingsplanen 

• Lär (act) - lär av misstagen och analysera problemlösningarna 
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Figur 2.1 PDCA-cykeln, som beskriver förbättringsarbete genom ett cykliskt, kontinuerligt arbete 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Elving (2005) diskuterar i sin studie, vikten av kommunikation genom arbetets gång med 

förändringar, genom att låta gruppen reflektera över målen under hela arbetet. Elving (2005) 

fann en skillnad mellan den informativa funktionen för kommunikation och det sätt att 

använda kommunikation genom att skapa en gemenskap i organisationen. Utifrån dessa två 

delar av resultatet i studien, får ett bra kommunikativt arbete i en organisation ett resultat i 

förberedelserna inför förändringar, samt att det reducerar osäkerheten vid införandet av 

förändringsarbetet. I en annan studie av Hedman & Valo (2015) diskuteras olika svårigheter 

som kan uppstå vid kommunikation i teamarbete. Hedman & Valo (2015) fann att 

organisationer måste skapa sig en förståelse för vilka typer av problem som kan uppstå för att 

sedan ta upp dessa i gruppen och diskutera och analysera. Vidare menar författarna att 

ledningen ska ge mer uppmärksamhet till kommunikationen på mötena, gällande hur 

information sprids eftersom bra informationsspridning skapar tillit och goda relationer i 

teamet. Mötena erbjuder på detta vis en stor plattform för utvecklingen av organisationen. De 

framgångsrika teamen och ledarna har tagit sig tid för dialog och reflektion (Hedman & Valo, 

2015). 

2.2.3 Offensiv kvalitetsutveckling 

Många företag och organisationer arbetar med kvalitetsfrågor, som en naturlig del i 

verksamheten. Detta är det som är grunden i det som kallas för offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) förklarar att begreppet offensiv 

kvalitetsutveckling ursprungligen var ett försök att på svenska förklara begreppet TQM, Total 

Quality Management. Med offensiv kvalitetsutveckling menas att det handlar om att aktivt 

förebygga, förändra och förbättra olika saker (Bergman & Klefsjö, 2012). Just som ordet 

utveckling säger, innebär det att ständigt arbeta med kvalitetsarbete, och att det inte är ett 

projekt som blir färdigt, utan handlar om att utveckla produkter, tjänster och processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) poängterar att det även handlar om att 

stödja den personliga utvecklingen hos alla människor som arbetar i dessa olika processer.  

Offensiv kvalitetsutveckling ska ses som en helhet, där värderingar, arbetssätt och olika 

metoder och verktyg ska samverka för att nå upp till en högre kundtillfredsställelse, fast med 

mindre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Bergman & Klefsjö (2012) framhåller, att med ett engagerat ledarskap, för kvalitet som 

grund, kan ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp. 
 

Dessa värderingar (även kallade hörnstenar) ska finnas som en grund i organisationens kultur: 

 sätt kunderna i centrum 

 basera beslut på fakta 

 arbeta med processer 

 arbeta med ständiga förbättringar 

 skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.2.4 Framgångsfaktorer i en organisation 

Olika framgångsfaktorer som finns enligt Sörqvist (2004) är: 
 

 Ledningens och medarbetares genuina engagemang 

Ledningen driver fram och efterfrågar förbättringar och resultat, och medarbetare hjälper till 

att genomföra förbättringarna. 
 

 Tydlig struktur 

Det är viktigt att utveckla en förbättringsstruktur som har tydliga roller och avsatt tid för 

arbete. Denna förbättringsstruktur ska vara anpassad till verksamhetens historiska kultur och 

dess arbetssätt. 
 

 Ledarskap 

Individer som verkar styrande, driver och stödjer ett förbättringsarbete har en stor inverkan på 

framgången. Just därför bör ledarna ha de kunskaper och förmågor som behövs för att arbeta 

med förbättringar. Dessutom är det mycket viktigt att ledarna har auktoritet för att lyckas ge 

förbättringsarbetet en prioriterad ställning. 
 

 Resultat- och kundfokus 

Mål för förbättringsarbete bör kunna redogöra för kundbehovet, och förbättringsarbetet ska 

kunna kopplas direkt till ett ökat kundvärde. 
 

 Arbetssätt 

För att kunna lyckas att få ett framgångsrikt förbättringsarbete behövs en logisk 

handlingsplan, samt effektiva verktyg för att lösa problem, samt för uppföljning. Vidare bör 

fokus också ligga på att identifiera och lösa återkommande problem, vilka ofta har störst 

ekonomisk betydelse, istället för sporadiska engångshändelser.  
 

 Utbildning 

Utbildning är viktigt för alla individer, från ledningen och högre chefer, till medarbetare, 

eftersom det är nödvändigt att samtliga medarbetare har relevant kunskap om hur 

förbättringsarbete drivs. 
 

 Uppföljning 

Genom kontinuerliga uppföljningar synliggörs framgångar i förbättringsarbetet, vilket är en 

förutsättning för att skapa fortsatt engagemang.   
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2.2.5 Uppföljning av förbättringar  

Förbättringsprocesser ska bidra till att olika förbättringar genomförs på ett strukturerat och 

planerat sätt (Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist (2004) visar samtliga studier på att en 

kontinuerlig, rutinmässig uppföljning spelar en stor och viktig roll i förbättringsarbetets 

framgång. Sörqvist (2004) menar att det på ett kontinuerligt sätt går att övervaka 

förbättringsaktiviteter genom uppföljning, för att säkerställa genomförandet och att avsett 

resultat har uppnåtts. Sörqvist (2004) menar att uppföljning bör ske i tre avseenden; resultat: 

som syftar till att verifiera att det som avsetts med förbättringen har uppnåtts, metodik: 

innebär uppföljning av projektet, och den metod som använts under arbetet, och avkastning: 

som syftar till att få ett kvitto på det som vunnits genom att genomföra förbättringen.  

2.2.6 Lean 

I ett brett perspektiv sett, går Lean ut på att minska och undvika alla slags former av slöseri, 

och fokus ligger på att skapa värde för kunderna (Bergman & Klefsjö, 2012). Det som inte 

skapar värde för dem nuvarande eller dem framtida kunderna, är ett potentiellt slöseri 

(Bergman & Klefsjö, 2012). När det gäller definitioner av vad Lean är, finns enligt Runebjörk 

& Wendleby (2013) ingen direkt entydig och allmän definition. Runebjörk & Wendleby 

(2013) menar att anledningen till detta skulle kunna vara att Lean till en början utvecklades av 

de människor som arbetade allra närmast produktionen, på golvet. Enligt Runebjörk & 

Wendleby (2013) tror många fortfarande att det går att sätta ett likhetstecken mellan Lean och 

en s.k. verktygslåda, medan andra istället menar att Lean kan översättas till att vara 

flödeseffektivitet. Fortsättningsvis menar Runebjörk & Wendleby (2013), att Lean är mycket 

mer än endast metoder, verktyg och flödeseffektivitet. Det är i grund och botten en 

ledningsfilosofi, och Runebjörk & Wendleby (2013) säger att just den filosofin är det som är 

avgörande för att överhuvudtaget kunna kalla det för äkta Lean.  

 

Taiichi Ohno var mannen som skapade “Toyota Production System”, och från det är Leans 

tankar hämtade (Bergman & Klefsjö, 2012). Lika viktigt som det är att förstå värdeskapande 

aktiviteter, är det att förstå hur det går att identifiera och eliminera slöseri, allt för att öka 

flödeseffektiviteten (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att det 

finns olika typer av slöseri, vilka är: 
 

 Överproduktion, syftar på produkter som är färdigställda innan de ens behövs 

 Väntan, om personal eller delar väntar på att ett arbete ska avslutas, för att kunna 

genomföra nästa processteg, så skapas inget värde 

 Onödiga transporter, transporterna i sig skapar inget värde. Transporten tar resurser, 

och måste adderas till ledtiden. Kan en transport elimineras, har slöseri eliminerats 

 Inkorrekta processer, processer som skapar produkter, som inte uppfyller de ställda 

kraven, eller produkter som måste justeras, måste rättas till omedelbart för att inte 

skapa mer slöseri 

 Onödiga lager, det material som finns i lager och bara väntar, skapar inget värde 

 Onödiga rörelser, alla onödiga rörelser och förflyttningar en medarbetare måste göra, 

är slöseri. Både förflyttningar av material och människor inom en process bör 

minimeras 

 Defekter, omarbetning och produktion av defekta enheter är ett uppenbart slöseri, och 

likaså olika kontroller blir slöseri i form av tid och arbete 

 Outnyttjad kreativitet hos medarbetare, förlorad tid eller potentiella förbättringar och 

tillfällen för lärande genom att inte engagera eller lyssna till medarbetare, är stort 
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 slöseri. Många organisationer är dåliga på att ta tillvara på den potential som finns 

bland deras medarbetare, vilket gör att det finns en stor chans till förbättring på det 

området (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.2.7 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är ett begrepp som uppkommer i ett flertal koncept. Inom Lean ligger 

fokus på ständiga förbättringar. Två av de viktigaste delarna av Lean kommer att diskuteras: 

Ständiga förbättringar, och respekt för människan. Enligt Runebjörk & Wendleby (2013) 

finns det i en Lean-fokuserad organisation, en ständig strävan efter att förbättra verksamheten 

ur kundens perspektiv, och att fokusera på aktiviteter som är värdeskapande, och arbetar 

mycket med att identifiera och ta bort olika typer av slöseri i verksamheten. Kortfattat kan 

enligt Runebjörk & Wendleby (2013) ständiga förbättringar fortsättningsvis förklaras som 

sådant: studera värdeflöden, och var villig till radikala förändringar, arbeta i team för att skapa 

möjligheter för alla att få lägga fram förbättringsförslag. Nordin et.al (2012) menar att 

ledarskapet och organisationsledningens åtagande för att bli Lean-fokuserade, är de två mest 

kritiska faktorerna för att lyckas, tätt därefter kommer kommunikation, utveckling av 

teamkänsla och hur redo organisationens kultur är för förbättringsarbetet. Andra förslag för att 

lyckas med förbättringar, är att använda sig av förbättringsloggar, där alla medarbetare kan se 

de förbättringsförslag som lagts fram (Runebjörk & Wendleby, 2013). Om något går fel ses 

detta som en chans till ytterligare förbättring, och arbete sker med både 

kompetenskartläggning och kompetenshöjning, och när beslut ska fattas bör de fattas 

långsamt, men verkställas snabbt (Runebjörk & Wendleby, 2013). 

2.2.8 Respekt för människan 

Runebjörk & Wendleby (2013) menar att respekt för människan är en central princip i Lean, 

och det handlar om att respektera kunder, medarbetare, samarbetspartners och andra 

människor i omvärlden. Runebjörk & Wendleby (2013) säger att många är de människor som 

fått se hur Lean på ett dramatiskt sätt har förkortat ledtider och även bidragit till att 

medarbetarna har känt större arbetsglädje, och upplevt arbetet som mindre stressigt. Lean 

beskrivs ganska ofta som en slags verktygslåda, som kan användas för att strömlinjeforma och 

göra en verksamhet mer effektiv (Runebjörk & Wendleby, 2013). Runebjörk & Wendleby 

(2013) menar att Lean är baserat på en stabil bas, som är genuint humanistisk, med respekt för 

alla människor, och en ständigt pågående utveckling, och ett fortlöpande lärande. Runebjörk 

& Wendleby (2013) förklarar att Leans ledningsfilosofi grundar sig på tre delar; respekt för 

människan, den lärande organisationen, och ständiga förbättringar. Principen respekt för 

människan kräver att alla medarbetare i organisationen är engagerade, involverade, hörda och 

lyhörda, och arbetar för att hitta sätt att skapa ett ännu större värde för kunden (Runebjörk & 

Wendleby, 2013). Det är enligt Runebjörk & Wendleby (2013), inte Lean att införa nya 

rutiner, omorganisera, skapa nya arbetssätt, om inte respekten finns, och att lyssna på 

kunderna och medarbetarna. Runebjörk & Wendleby (2013) förklarar att i Lean läggs tyngden 

på lärandet och förbättringar, och det ekonomiska resultatet ligger inte som det främsta. 
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2.2.9 Lean och ledarskap 

Steed (2012) beskriver att Lean som en metod för att bland annat eliminera slöseri och öka 

kvalitet, har visat sig vara ett hållbart sätt att arbeta med förbättringar inom vården. Det finns 

många bevis på att Lean är effektivt, men någon fullständig förståelse för hur viktigt 

ledarskapets metoder och attribut är för att lyckas inom Lean finns inte riktigt, menar Steed 

(2012). Runebjörk & Wendleby (2013) menar att det inte finns någon term som heter ”Lean 

ledarskap”, men det finns tydliga beskrivningar av vad som krävs av en ledare i en 

organisation som arbetar med Lean:   
 

 Ledaren ska tänka långsiktigt på sitt uppdrag – och inte tänka på kortsiktiga vinster 

och mål 

 Ledaren ska kunna se allt i verksamheten som en helhet (systemsyn), och inte utöva 

makt 

 Ledaren ska vara ödmjuk, lyssna och vara beredd att lära sig av sina medarbetare, och 

även kunna ta lärdom av sina kunder 

 Ledaren ska ha en förmåga att skapa relationer som ska bygga på en ömsesidig respekt 

 Ledaren ska kunna se det som en av hans viktigaste uppgifter att bidra till andra 

människors liv 

 Ledaren ska försöka att ge kraft, och våga ge ansvar till andra människor, och försöka 

arbeta för att inspirera dem kring det gemensamma syftet som finns i verksamheten 

För ledare förutsätter Lean och systemsyn främst två saker: 

 Att kunna befinna sig i den helhetssyn, det processtänkande och den kundorientering 

som Lean ska stå för 

 Att kunna arbeta på ett tydliggörande sätt, så att medarbetarna kan förstå uppdraget, 

och får ett engagemang i att arbeta för ständiga förbättringar och utveckling, med 

kunden i fokus (Runebjörk & Wendleby, 2013). 

Nordin et.al (2012) påpekar att det är mycket viktigt att ledaren i en organisation som driver 

förbättringsarbete med Lean som utgångspunkt, är tydlig i sitt sätt att agera, ger klara direktiv, 

och detaljerad information om vad som krävs i alla aktiviteter, till alla medarbetare. Drotz, 

Poksinska & Swartling (2013) beskriver även de, att förbättringsarbete inom Lean kräver ett 

helt annat tillvägagångssätt i både ledarskapet och företagsledningen. En ledare som driver 

förbättringar med Lean som utgångspunkt, måste förändra sitt sätt handla i olika situationer, 

och sitt sätt att bygga relationer och kommunicera med sina medarbetare (Drotz, Poksinska & 

Swartling, 2013). Ljungblom (2012) menar att det som karaktäriserar ”Lean-ledarskap” syftar 

till att ge ett stort fokus på att göra ledare medvetna om hur ett inkorrekt beteende kan kosta 

pengar och orsaka andra problem. Det återspeglar Leans tankesätt kring att minimera slöseri 

och även en av huvudprinciperna, respekt för människan. 
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2.3 Organisationskultur 

2.3.1 Organisationskultur 

Kirkhaug (2013) beskriver att den kultur som råder på en arbetsplats och inom en 

organisation, präglar både medarbetare och verksamheten. Kulturen påverkar i stor 

utsträckning vilket utrymme som ges för förbättringar i en organisation. Alvesson (2015) 

menar att organisationskultur är ett viktigt tema för både forskning och utbildning i 

organisationsteori och management, och att det finns goda skäl till det: Den kulturella 

dimensionen är en central del för alla aspekter av en organisation. Alvesson (2015) säger 

fortsättningsvis, att även i de organisationer där kulturfrågor inte får särskilt stort utrymme 

präglas det sätt som människorna i en organisation tänker, värderar, känner och reagerar på 

nya idéer, föreställningar och åsikter som till naturen är kulturella (gemensamt för gruppen). 

Alvesson & Sveningsson (2012) menar att kultur alltid har en historia, och det måste finnas en 

förståelse för en organisations utveckling över tiden, för att kunna ta till sig nya idéer och 

värderingar. 
 

Kultur handlar mycket om att använda olika sätt att uttrycka sig, och organisationskultur är 

centralt eftersom det ger riktmärken för verksamhetens sätt att vara och agera (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Organisation handlar om att ha ett samordnat, kollektivt handlande, och 

det bygger på att individerna utgår ifrån en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras samt 

gemensamt arbetssätt med kunderna och affärerna (Alvesson & Sveningsson, 2012). Alvesson 

& Sveningsson (2008) påpekar att medlemmarna i en organisation måste kunna starkt 

identifiera sig med sin organisation för att det ska utvecklas till en tydlig organisationskultur. 

För medlemmarna är det viktigt att organisationen de hör till, står för något unikt när det 

gäller stilen, inriktningen, historian med mera. (Alvesson & Sveningsson, 2008). Alvesson & 

Sveningsson (2008) anser att en organisations identitet, är intimt förknippad med dess kultur. 

Om de medlemmar som finns i en organisation upplever att organisationen står för något som 

är unikt och även positivt i termen identitet, kan detta öka deras vilja att använda sig av 

organisationens gemensamma värderingar (Alvesson & Sveningsson, 2008).  
 

Sveningsson & Sörgärde (2015) menar att kulturen har stor betydelse i olika modeller och 

resonemang om organisationsförändring och förbättring. Det finns olika modeller, till hjälp att 

analysera nuläget, och identifiera vilket förändringsbehov som finns i en organisation. Till 

hjälp att analysera menar Sveningsson & Sörgärde (2015), finns det kulturella nätet som 

består av: historier och myter, symboler, maktstrukturer, organisatoriska strukturer, 

kontrollsystem, ritualer och rutiner.  

Det kulturella nätet fungerar som ett stöd både för att se vad som kan behöva förändras och 

förbättras, samt som stöd under hela förbättringsarbetet (Sveningsson & Sörgärde).  
 

Schein (2010) menar att organisationskultur bäst förstås genom en indelning i tre olika nivåer:  
 

 Nivå 1, är grundantaganden som människor har om sin omgivning, och människans 

natur, aktiviteter och de mellanmänskliga relationer som finns. 

 Nivå 2, är de värden som är tillhörande till en högre nivå av medvetande, och som kan 

artikuleras och även observeras. Kulturens kognitiva representation. 

 Nivå 3, är de artefakter i olika former, så som olika beteenden, produkter, teknologi 

och även konst. Alltså är dessa viktiga representanter för kulturen. 
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Kultur är ett centralt och viktigt ämne inom organisationer, och innebär att värderingar, 

attityder, och olika aktiviteter inom organisationen påverkar alla som är inom den (McKenna 

& Beech, 2008). McKenna & Beech (2008) menar att kultur är en guide för hur människor 

ska leva, och hur den mentala programmeringen utvecklas över tid. McKenna & Beech 

(2008) anser att organisationens kultur uttrycks genom de tankar, intentioner människorna i 

den har, och hur de agerar. Det finns fyra stora delar i en organisations kultur, vilka är: 

ritualer och ceremonier, berättelser, symboler, och språk (McKenna & Beech, 2008). Riter 

och ceremonier hjälper medarbetarna att identifiera sig med organisationen och dess 

framgång och värderingar. Snyder & Ingelsson (2014) säger att i vissa fall är kulturen 

stödjande för organisationen, och hjälper till med att skapa framgång, medan det i andra fall 

kan bli så att kulturen arbetar emot organisationen. Både den externa kulturen bland 

kunderna, och den interna kulturen mellan medarbetarna påverkar framgången för 

organisationen.  
 

Genom att studera kulturella artefakter kan en förståelse för kulturen i organisationen skapas 

(Snyder & Ingelsson, 2014). Artefakter kan omfatta design, språk, symboler, värderingar 

m.m. Exempelvis kan språket tillämpas som hjälp för att kommunicera i en grupp där attityder 

och värderingar spelar en roll för att utveckla en organisation (Snyder & Ingelsson, 2014). 

Berättelser är en central del, eftersom sådana ofta berättas för nyanställda, om saker som olika 

“hjältar” och chefer inom organisationen har åstadkommit. Olika anekdoter och berättelser 

gör att en viss standard framhålls, en förklaring på vad som ses som lyckade personer, som 

har bidragit till organisationens framgång (McKenna & Beech, 2008). Symboler spelar en 

viktig roll eftersom dessa ska framföra något distinkt om organisationen, från den fysiska 

layouten och dekoren, till möblerna på kontoren. Här kan exempelvis öppna kontorslandskap 

ge signaler om en viss grad av informalitet, och kan säga en del om det sociala och 

psykologiska klimatet inom organisationen (McKenna & Beech, 2008). En organisation 

utvecklar olika sätt att prata, genom att använda slogans eller metaforer, för att beskriva 

människor, byggnader och event. En viss jargong kan därför bli svår för dem som är 

utomstående att förstå sig på, men för den som arbetar inom organisationen, är detta en del av 

organisationskulturen (McKenna & Beech, 2008).  
 

Brown (1992) menar att effektivt ledarskap och en hårt arbetande organisations design och 

utveckling måste vara baserad på förståelsen för kultur. Utomordentliga ledare har inte enbart 

kännedom om organisationens grundantaganden om hur verksamheten ska fortgå, utan 

ledaren kan snabbt vidta åtgärder för att förfina och uppdatera grunderna för verksamheten. 

Med andra ord handlar ledarskap om att leda organisationen och dess medarbetare på en 

emotionell nivå, social nivå och framför allt med en insikt över organisationens kultur. Brown 

(1992) beskriver att organisationer är kulturer som ska ledas som sociala system genom 

kulturella nivåer såsom berättelser och symboler. Förändring och utveckling av organisationer 

ska designas utifrån både ett känsligt perspektiv på kultur samt ett kraftfullt perspektiv på 

kultur.  

2.3.2 Engagemang och delaktighet 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att många studier som tidigare har gjorts visar hur 

viktigt det är för medarbetarnas engagemang och delaktighet att ledare på olika nivåer är 

tydliga, trovärdiga och skickliga i sitt sätt att kommunicera, och att de fungerar som ett 

föredöme för sina medarbetare. Bergman & Klefsjö (2012) säger fortsättningsvis, att ett 

engagerat ledarskap med kvalitet som grund, kan bygga upp ett mycket framgångsrikt arbete 

med kvalitetsutveckling.  
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Bergman & Klefsjö (2012) menar också att kvalitetsarbetet ska vila på en kultur som har sin 

grund i de fem hörnstenarna: sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 

processer, arbeta med ständiga förbättringar, och skapa förutsättningar för allas delaktighet. 

Bergman & Klefsjö (2012) anser att för att få en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, kan 

det inte påpekas nog hur viktigt det är med ett starkt och engagerat ledarskap i organisationen. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) innebär engagerat ledarskap att en bra ledare får sina 

medarbetarna att kunna känna sig trygga och stolta i sitt arbete, över vad de själva, vad 

gruppen och vad organisationen skapar. En bra ledare är noga med att visa sina medarbetare 

uppskattning, för att bidra till en höjd självkänsla och ett bättre självförtroende (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  
 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att delaktighet kan underlättas genom att förändra i 

organisations- och ledningssystem, eller förändringar i ledarskap. Däremot krävs det mer än 

delaktighet för att nå framgång, och för just framgång krävs det att varje medarbetare ska ta 

sitt eget ansvar för initiativtagande och utvecklingsinsatser (Bergman & Klefsjö, 2012). För 

att ett arbete med offensiv kvalitetsutveckling ska bli framgångsrikt, måste det skapas 

förutsättningar för delaktighet, och underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga i beslut, 

och få aktivt delta i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö 

(2012) anser att skapa möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga, innebär att aktivt 

arbeta med att få bort de hinder som finns för delaktighet, och som ofta byggts upp i våra 

organisationer. Här kommer det viktiga ledarskapet in också, att en bra ledare får 

medarbetarna att känna sig trygga i sitt arbete, och stolta över vad de och gruppen har 

åstadkommit (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett engagerat ledarskap för offensiv 

kvalitetsutveckling, är ett ledarskap som vilar på synlighet och tydlighet i den egna 

organisationen, samt att ledaren är engagerad i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

2.3.3 Motivation 

Ledarna ses som de personer som leder “motivationsspelet”, menar Flynn (2011). Med detta 

menar författaren att detta är en del mellan arbetsgivaren och den anställde. Det handlar 

därmed om den psykologiska kontakten mellan parterna, med andra ord om 

överenskommelser i relationen parterna emellan. Sättet ledaren tidigare har motiverat sina 

medarbetare har gått från ett omedvetet avtal till ett numera viktigt verktyg i ledarens arbete i 

organisationen och dess kontroll av verksamheten (Flynn, 2011). Motivation blir ett problem 

först när innebörden av vad arbetet innebär förloras. När innebörden av arbetet har förlorats är 

det viktigt att ledaren motiverar sina medarbetare. Här måste observeras att ledare inte kan 

“göra” motivation, utan ledaren måste arbeta med hur omgivningen påverkar den anställdes 

motivation (Flynn, 2011). 
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3 Metod 

I vårt metodkapitel presenteras våra arbetsmetoder och hur vi har gått tillväga under 

studiens gång. Här presenteras metodval som handlar om kvalitativ, kvantitativ studie, 

deduktion, induktion och abduktion, tillvägagångsmetod, reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet, etiska övervägande och slutligen källkritik. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Kvalitativt metod och kvantitativ metod 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden kännetecknas som den metod som inte använder sig av siffror och 

statistik utan den metod som uttrycker sig via verbala formuleringar i skrift, menar Backman 

(2016). Yin (2013) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att studera en 

viss miljö i det verkliga livet och se hur människan lever i den studerande miljön. I denna 

form av studie inkluderas omfattande intervjuer som ett ofta använt instrument av 

forskningen. Yin (2013) presenterar fem utmärkande drag för den kvalitativa 

forskningsmetoden 

1. Studier av människors liv under verkliga förhållanden 

2. Människors åsikter har en betydande roll 

3. Människors sammanhang och omständigheter presenteras 

4. Presentationer om begrepp som förklarar människors sociala beteende 

5. Många källor används 
 

Yin (2013) beskriver vidare att denna forskningsmetod kan leda till tillfällen där nya begrepp 

och teorier kan utvecklas. Detta är möjligt i denna studie eftersom studien genomförs ute i 

fält, oftast via observationer och intervjuer, för att få en förståelse för omständigheter och 

sammanhang i en studie. Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) menar att denna 

studie ska användas när intresset finns över hur något är och vilka egenskaper något har. I 

denna studie menar Backman et al. (2012) att tolkningen av det insamlade materialet är den 

centrala delen av en kvalitativ metod, och detta är något som skiljer denna metod mot den 

kvantitativa. Holme & Solvang (1997) beskriver att kvalitativa studier har en styrka i att de 

visar helheten av en situation som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Studierna går på djupet via djupintervjuer med hjälp av intervjumallar.  

3.1.2 Kvantitativ metod 

Backman (2016) beskriver att den kvantitativa metoden handlar om mätningar i statistisk och 

matematisk form, med andra ord undersökningar som resulterar i numeriska observationer 

såsom experiment, test, prov men även de vanligaste förekommande, som enkäter och 

frågeformulär. Backman et al. (2012) bekräftar detta genom att använda sig av uttrycket 

kvantifierbara undersökningar där frågorna oftast baseras på hur ”mycket” eller ”många” det 

finns av det efterfrågade studieobjektet. Användandet av statistik är ett utmärkande drag för 

metoden där målet med en kvantitativ studie handlar om att förklara eller förutsäga händelser. 

Holme & Solvang (1997) talar om att kvantitativ forskning handlar om precision där 

observationerna är systematiska och strukturerade med fasta svarsalternativ.  
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Denna metod tar avstånd till det levande, genom att enbart samla in information om det objekt 

som skiljer sig från det verkliga som ska undersökas. Bryman & Bell (2011) menar att 

metoden innebär ett framåtsträvande synsätt på förhållandet mellan praktik och teori, där 

praktiken prövas genom teorin.  
 

I vår studie har vi arbetat efter den kvalitativa metoden då vi har velat få fram hur ledarna 

arbetar i en organisation som har ett framgångsrikt arbete med Lean. Vi har därför valt att 

använda oss av intervjuer som har gett oss den djupa förståelsen som krävs för att få en god 

insikt och fördjupning i våra forskningsfrågor. Genom våra intervjuer har vi fått en 

helhetsförståelse för hur organisationernas ledare har arbetat med sitt ledarskap, och vilken 

betydelse deras roll har, som ledare i en organisation som har Lean som utgångspunkt för sitt 

förbättringsarbete. Vi har genomfört studien ute i fält. Med andra ord har intervjuerna skett i 

lokaler hos organisationen, närmare bestämt i deras tjänsterum, där de själva känner sig 

trygga och bekväma. Sedan har vi tolkat materialet efter intervjuerna, för att få fram 

diskussioner och slutsatser på bästa sätt. 

3.2 Deduktion, induktion och abduktion 

Deduktion och induktion är olika sätt att dra slutsatser utifrån insamlad data, menar Backman 

et al. (2012). Deduktion handlar om den teorin som står för den vanligaste uppfattningen om 

hur förhållandet mellan praktiken och teorin ser ut, rent samhällsvetenskapligt (Bryman & 

Bell, 2011). Det handlar om att teorin styr vilka antaganden i observationer och resultat, som 

tas utifrån sin studie, menar Bryman & Bell (2011). Induktion innebär tvärt om, att studiens 

observationer och resultat ska leda till teorin. Den induktiva metoden innebär således att 

forskaren drar generaliserbara slutsatser med observationer och intervjuer som bakgrund, 

menar Bryman & Bell (2011). 
 

Patel & Davidsson (2011) diskuterar ytterligare en metod som benämns som abduktion. Det 

är en blandning mellan deduktivt och induktivt arbetssätt. Patel & Davidsson (2011) menar att 

i det abduktiva arbetssättet formulerar forskaren ett hypotetiskt mönster utifrån en specifik 

studie, som kan förklara studien, vilket kan likna det induktiva arbetssättet. Det deduktiva 

arbetssättet kan återfinnas i den abduktiva arbetssättet genom att hypotesen testas och 

appliceras på nya fall. 
 

Vi anser att vi har arbetat enligt den abduktiva metoden och dess arbetssätt, eftersom vi 

utformade våra intervjufrågor med grund i vad vi valde att fokusera våra forskningsfrågor på. 

Vid den tidpunkten hade vi även arbetat fram mycket relevant teori som vi kopplade till våra 

intervjuer och utformade intervjufrågorna från. Detta enligt det deduktiva arbetssättet. Men 

efter insamlandet av data från intervjuerna lät vi våra intervjuer avgöra huruvida vår teori var 

lämplig för studien eller inte, som det induktiva arbetssättet talar för. Detta leder till vår 

motivation av att vi har arbetat efter det abduktiva arbetssättet som därmed är en kombination 

av deduktivt och induktivt arbetssätt. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Presentation av respondenter 

Vid val av organisationer, har vi valt att kontakta ett antal ledare som är erkänt duktiga. Vi 

visste att de var omtalade på olika sätt, för sitt engagemang i förbättringsarbete med Lean som 

utgångspunkt, och att de anses som bra ledare. Vi ville se hur duktiga ledare arbetar, och om 

de använder sig av delaktighet och motivation för att engagera sina medarbetare. Vi 

kontaktade fem ledare, varav en aldrig svarade, och resterande tackade ja.  

Av de fyra respondenter vi har intervjuat arbetar två som enhetschef/verksamhetschef inom 

landstinget, den tredje arbetar som verksamhetschef i en medelstor kommun, och den fjärde 

som skolledare i samma kommun. Respondenterna är kvinnor i medelåldern, och de har alla 

utbildning på högskolenivå. 

3.3.2 Datainsamling och urval 

Yin (2013) diskuterar att det finns ett antal önskvärda arbetssätt vid insamling av data. Dessa 

handlar om att 

 vid intervjuer, vara en god lyssnare och även vara frågvis 

 vara hänsynsfull i användningen av andras tid, men även din egen arbetstid eftersom 

insamlingen av data kan ta mycket tid 

 särskilj på första, andra och tredjehandsdata och därmed vara källkritisk 

 triangulera data, ta flera olika källor som diskuterar samma ämne för att visa på att 

teorin är pålitlig 
 

Backman et al. (2012) menar att valet av datainsamlingsmetod hänger samman med hur syftet 

har formulerats samt även hur frågeställningar och grundteorin ser ut i studien. 
 

Bell (2016) diskuterar vikten av att göra ett urval av källmaterialet som ska analyseras. 

Författaren menar att det är viktigt att göra ett noggrant urval för att inte missa de viktiga bitar 

som kan vara avgörande för studien. Det är omöjligt att analysera allt och därför är det viktigt 

att använda klara frågeställningar samt tydliga motiveringar av vilka kategorier som ska ingå i 

studien. Bell (2016) diskuterar vikten av ett kontrollerat urval för att försäkra sig om att inget 

faller i glömska. Det gäller att välja olika källor, och inte enbart de källor som faller i 

författarens tycke och dess åsikter. Målet är att ha ett balanserat urval, dock med 

tidsbegränsningarna i bakhuvudet, menar Bell (2016). 
 

Vid vår datainsamling och dess urval gällande litteratur i inledningen, teorin, samt metoden, 

har vi arbetat efter att använda de senaste och nyaste källorna. De källor på litteratur och 

artiklar som kan anses som äldre har vi ansett vara användbara och viktiga för vårt arbete, och 

därmed valt att använda dessa. Vi har arbetat utifrån hur vi själva skulle vilja läsa ett arbete 

och därför valt källor som vi anser vara förstahandskällor, där vi menar att dessa känns mest 

trovärdiga. Vi har försökt vara källkritiska, och vi har försökt använda oss av olika källor för 

att påvisa att teorin är pålitlig och trovärdig.  
 

Vid urvalet av våra respondenter har vi gjort våra val utifrån vad vi har hört om dem, och om 

deras utmärkelser. En av ledarna har blivit årets ledare, och en av har vunnit pris för bästa 

utvecklingsarbete, en har blivit uppmärksammad genom sitt goda arbete med att driva en 

verksamhet igenom en kris, och den fjärde har varit med och utvecklat en kommuns 

förbättringsmodell, som har Lean som grund.  
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Vid intervjuförfarandet försökte vi att vara goda lyssnare och ställa många följdfrågor. Vi var 

även mycket noga med att utnyttja tiden väl för att båda parterna skulle känna sig nöjda med 

det som framkom under intervjun. 

3.3.3 Intervjuer 

Olika typer av intervjuer resulterar i olika typer av analyser och slutsatser, menar Lantz 

(2013). Lantz (2013) skiljer på intervjuer genom att dela dem i den öppna intervjun, den riktat 

öppna intervjun, samt den halvstrukturerade och den strukturerade intervjun. 

Utgångspunkterna mellan de olika indelningarna skiljer dem åt. I den öppna intervjun handlar 

det om förståelse, i den riktade öppna intervjun är utgångspunkten modeller som anger 

begrepp. Slutligen är det den halvstrukturerade intervjun, som handlar om modeller för 

begrepp där relationer även är en del mellan begreppen, och den strukturerade har som 

utgångspunkt från teorier om begrepp och relationer mellan begreppen (Lantz 2013). 
 

I vår studie har vi valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide, där frågorna 

knyter an till vår teori. Detta innebär att vi kan ta bort de strukturerade och helt öppna 

intervjumetoderna. Då vi valt att skriva upp många frågor för att inte glömma något under 

intervjuns gång kan intervjuguiden ses som relativt strukturerad. Vi har dock valt att hålla en 

öppen dialog med respondenten, och haft vår intervjuguide vid sidan av, för att alla delar 

skulle komma med. Lantz (2013) menar att den öppna intervjutypen ställer en fråga med stor 

vidd, som gör att den som intervjuar kan följa upp med följdfrågor för att fördjupa kunskapen 

och förståelsen i det som respondenten svarar. I och med detta som Lantz (2013) nämner om 

den riktade öppna intervjun kan vi se att vår studie hade intervjuer av mer halvstrukturerad, 

öppen karaktär, detta eftersom vi ville se sammanhang och nyanser, som Lantz (2013) 

nämner. Varför vi nämner en mix av dessa är för att vi har teorier som vi vill se hur ledarna 

arbetar med, men vi har även valt att inte leda respondenten allt för mycket i intervjuerna, 

utan vi vill ha ett öppet samtal för att vi ska få ut så mycket information som möjligt. Lantz 

(2013) diskuterar även problemet med att olika personer håller i olika intervjuer. I detta ser 

Lantz (2013) ett problem, då det handlar om hur olika personer tolkar olika och ställer 

följdfrågorna i intervjuerna olika. Därför kan det finnas olikheter mellan intervjuer om flera 

personer intervjuar olika respondenter. Med detta i åtanke har en person av oss genomfört 

intervjuerna och den andra har transkriberat intervjuerna, för att båda skulle få ta del av 

intervjuerna. Detta valde vi eftersom vi ansåg att på så sätt blir vi båda väl insatta i 

intervjuerna, och på det sättet kunde vi hålla en bra diskussion och dra bra slutsatser. 
 

Det är viktigt att respondenten kan känna sig bekväm i intervjusituationen, och att den som 

intervjuar agerar på ett lugnt och trevligt sätt. Kvale (2014) beskriver vikten av att 

respondenten är trygg och att denna kan känna sig fri att tala, samt att intervjuaren håller sig 

professionell och objektiv. I och med detta har vi valt att använda oss av en halvstrukturerad 

intervju, med en intervjuguide, som är strukturerad, men som inte används på ett strukturerat 

sätt, för att vi ska kunna ge respondenten en chans att känna sig bekväm med sina svar under 

våra samtal. Detta var ett medvetet val av intervjuförfarande, för att vi skulle kunna bemöta 

olika slags respondenter, då en del personer inte är lika öppna som andra, och kanske vill 

besvara frågor på ett mer strukturerat sätt. 
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3.3.4 Utformning av intervjuguide 

Till intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 1), för att ha något att gå efter under hela 

intervjun. Förhoppningen var att intervjun skulle bli som en dialog, och att det skulle bli 

följdfrågor, som också skulle leda till värdefull information. Vi hade välformulerade frågor, 

som var både tematiskt och dynamiskt utformade. Tematiskt utformade frågor innebär att 

svaren söks inom ramen för det ämne som avses att undersökas, och dynamiska frågor ger 

möjligheten för respondenten att svara kring sina egna känslor och åsikter (Kvale, 2014). Om 

dynamiska frågor ställs, menar Kvale (2014) att dessa frågor bör vara ställda på ett enkelt sätt, 

och inte med svåra, avancerade ord.  

3.3.5 Test av intervjuguide 

Före de riktiga intervjuerna, genomfördes två testintervjuer, med två helt utomstående 

personer. Den första försökspersonen är en arbetare, i byggbranschen, och den andra 

försökspersonen är en tjänsteman inom HR. Testen gjordes enbart för att undersöka om 

frågorna var lätta att förstå, om det var rätt språknivå, och om det blev ett bra flyt med 

frågorna i intervjun. Det blev några mindre förändringar efter testintervjuerna, då det visade 

sig att två av frågorna inte var nog tydliga i vad vi eftersökte med frågorna. I det stora hela 

upplevde båda personerna frågorna som enkla och lätta att förstå.  

3.3.6 Genomförande av intervjuer 

Lantz (2013) beskriver att det är viktigt vid genomförandet av intervjuer att intervjuaren styr 

intervjun för att studien ska få det efterfrågade empiriska resultat som eftersöks. I de öppna, 

och riktat öppna intervjuerna ska intervjuaren låta intervjuns innehåll formas empatiskt. Med 

andra ord, att intervjun ska formas utifrån respondentens expertis.  
 

Inför varje intervju har en av oss kontaktat de vi velat intervjua, via mail, med en kort 

information om vår studies syfte, varför vi ville intervjua just dem vi kontaktade, samt lite 

bakgrundsfakta kring varför vi anser att vår studie är viktig. Vi gav även lite information om 

oss båda, och kring vilka teman vi skulle vilja intervjua dem. De fick veta ungefär hur lång tid 

intervjun beräknades att ta, och att vi skulle vilja spela in intervjun, samt att de skulle få vara 

anonyma i studien. Vi bad dem fundera om de ville delta, och att de sedan skulle svara på 

mailet då de bestämt sig. Om svaret blev ja, skrev vi att vi då skulle ringa dem för att boka in 

en passande tid, vilket vi sedan gjorde efter svaren inkommit. 
 

Genomförandet av intervjun har som tidigare nämnts, inneburit att en av oss har haft 

kontakten med respondenterna, genomfört intervjuerna, och dokumenterat de genom 

ljudinspelningar och vissa minnesanteckningar. Sedan har ljudfilerna transkriberats av den 

andre av oss, och vissa kompletteringar har tillkommit från minnesanteckningarna från 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 70-120 minuter/intervjutillfälle att genomföra.  
 

Innan intervjun fick respondenten veta att allt skulle skötas konfidentiellt, och helt anonymt 

vid bearbetande av det insamlade materialet. Respondenterna fick även veta hur materialet 

efteråt skulle hanteras, och att studien beräknas vara klar i slutet av terminen, och att de skulle 

få ta del av resultatet och analysen innan studien ska publiceras. Detta anser vi vara viktigt, 

för att respondenterna ska kunna läsa igenom hur vi tolkat deras svar, och få en möjlighet att 

ge oss feedback på hur vi formulerat deras svar och åsikter. 
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3.3.7 Bearbetning och analys av data 

I vårt arbete med att lyssna igenom och analysera data från intervjuerna, har det varit ett 

tidskrävande arbete, som krävt tålamod och koncentration för att inte missa något viktigt som 

sagts under intervjutillfället. Hela intervjuerna transkriberades, och även om det varit ett 

tidskrävande arbete, har vi valt detta tillvägagångssätt för att kunna strukturera upp all 

information, för att sedan på ett enklare sätt kunna analysera den. Då all data skulle 

analyseras, skrev vi båda ut allt material, och sedan läste vi igenom resultatet och markerade 

viktiga delar, för att alla områden vi ville fördjupa oss inom skulle komma med i analysen. 

Därefter valdes viktiga delar ut för analys och bearbetning.  

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Oavsett vilken metod som används vid en studie måste informationen kritisk granskas för att 

avgöra hur pålitlig och giltig informationen är (Bell 2016). I denna granskning talas det om 

reliabilitet som står för tillförlitligheten som är ett mått på hur ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat vid olika tillfällen, under olika omständigheter (Bell 2016). Holme & Solvang (1997) 

menar att hög reliabilitet uppstår när olika och oberoende mätningar av ett och samma 

fenomen ger på ett ungefär samma resultat. Prövningen av pålitlighet kan göras genom att låta 

en forskare undersöka samma studie fast vid olika tidpunkter. Vidare diskuteras även validitet 

som viktigt vid granskning av information. Validitet handlar om giltighet (Bell 2016). 

Validiteten handlar om att genomföra studien på den nivån som ska kunna resultera i 

trovärdiga slutsatser, och att de resultat och belägg som resultatet visar ska ge startstöd för de 

tolkningar som görs. Om information inte är reliabel saknar den även validitet.  
 

Vår studie ses som att den innehar hög grad av reliabilitet då vi anser att om studien skulle 

genomföras vid ett annat tillfälle skulle forskarna få samma resultat som vi har fått i vår 

studie. Detta för att vi studerade hur ledarna har lyckats med sitt sätt att leda en organisation 

mot framgång i förbättringsarbete där fokus har legat på Lean. Vi tror även att en studie av 

kvantitativt arbetssätt skulle visa på samma resultat, detta med avseende på att en 

enkätundersökning genomförs bland medarbetarna och hos alla ledare. Detta skulle visa på 

det som ledarna pratar om att de har fått feedback från sina medarbetare genom enkäter, som 

har visat mycket positiva resultat. 

Validiteten i denna studie anses även som hög eftersom verklighetstrogna slutsatser har 

kunnat utformas utifrån studiens intervjuer. Vi har även kunnat genomföra tolkningar som är 

relevanta för studiens resultat. 

Vi är medvetna om att vi endast intervjuat fyra ledare, och för att få en bra generaliserbarhet, 

krävs det ett tillräckligt stort urval i studien. Dock verkar det som att vi kan säga att dessa fyra 

ledare har lyckats med sitt Leanarbete. För att öka dessa aspekter valde vi att skicka alla 

respondenter ett utkast av vårt resultat, samt delen i analysen som gällde respektive 

respondent. Detta ser vi som en viktig del, för att de skulle få chansen att läsa igenom hur vi 

tolkat resultatet från intervjuerna, och hur vi analyserat dem. På det sättet kunde alla 

respondenter som tidigare nämnts, få en möjlighet att se om vi tolkat deras intervjuer på rätt 

sätt. Efter att vi fått svar och kommentarer från respondenterna, har vissa ändringar gjorts. 

När ändringarna gjorts har respondenterna sedan fått vårt slutliga utkast av arbetet. Detta är en 

del av vårt arbete som ytterligare talar för att studiens reliabilitet och validitet är hög.
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3.5 Etiska överväganden 

Hultén, Hultman & Eriksson (2007) talar om att det ställs krav på etiska värderingar vid 

forskning. Med detta menar författarna att efterfrågan för samtycke från deltagarna i studien, 

säkerställer deras konfidentialitet och förmedlar kunskaper om eventuella konsekvenser som 

kan uppkomma genom studien. Här förväntas forskarna presentera syftet och anledningen till 

studien, samt hur den ska gå till. Löften måste hållas om konfidentialitet efterfrågas av 

deltagarna i studien, vilket innebär att privat data inte ska redovisas på ett sätt att de kan 

kopplas till de berörda i studien, menar Hultén et al. (2007). De etiska övervägandena och 

dess ansvarsfördelning gäller såväl faktaredovisningen, värderingar samt åtgärderna som blir 

resultatet av studien. Bell (2016) beskriver att förr talades det sällan om vem som hade rätt att 

äga studien, med andra ord diskuterades det inte om intellektuell hederlighet samt 

intellektuellt ägande. Detta ska göras i samråd med vart studien genomförs och i åtanke ska 

finnas vem som, och om någon har finansierat studien eller exempelvis om någon har 

efterfrågat studien. Bell (2016) presenterar viktiga delar i etiskt övervägande som är att 

beakta: 
 sätta sig in i studieobjektets eventuella etiska riktlinjer för att få en förståelse för 

studieobjektets tankar kring publicerande, vid exempelvis intervju 

 som mål: samtyckeskravet - att respondenterna ska ge sitt samtycke till deltagande i 

undersökningen och ge dem möjlighet att läsa igenom eventuella kontrakt och 

överenskommelser 

 definiera konfidentiell och anonymitet 

 håll löften som ges i samband med studien, kan gälla exempelvis ett löfte om att läsa 

igenom arbetet innan inlämning 

 var medveten om att forskaren står för ansvaret av resultatet av studien 

 se till att alla ger tillåtelse till en publicering av studien 

 var ärlig och uppriktig vid presentation av undersökningens syfte och mål 

 se att de etiska riktlinjerna har ett hjälpande syfte och inse att det inte alltid kan lösa 

alla problem 

I vår studie har vi börjat med att presentera varför vi gör denna studie och vad vi har för mål 

med vårt arbete. Vi har även låtit respondenterna ta ställning till om de vill nämnas vid sitt 

namn eller om de vill vara anonyma. Alla våra respondenter har ansett att det inte var särskilt 

känslig information som framkom under intervjuerna, men vi har ändå valt att göra dem 

anonyma genom att kalla dem för respondent 1-4. Vi har frågat respondenterna om samtycke 

för publicerandet av arbetet och även låtit alla respondenter läsa igenom hela arbetet innan 

publicering.  

3.6 Källkritik 

Källkritiken grundar sig i det naturvetenskapliga arbetssättet där faktagranskning är en viktig 

del i en studie (Hultén et al., 2007). Backman et al. (2012) menar att källkritiken även handlar 

om ett kritiskt förhållningssätt till källorna av informationen samt inhämtningsmetoden. 

Några aspekter som är viktiga för att agera källkritiskt handlar om att skilja på vad som är 

spår av en händelse och vad som är en berättelse angående en händelse. Det handlar även om 

att vara partiskt och ställa sig frågor om vad källans syfte är; varför skrevs texten, vad är dess 

syfte, samt vilken relation har författaren till den skrivna texten. En annan viktig del i 

källkritik handlar om direktheten i källorna som används.  
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Där menar Backman et al. (2012) att det handlar om användandet av primärkällor och 

sekundärkällor, där primärkällor är att föredra eftersom informationen är direkt från 

författaren/ forskaren. Desto mer direkt en källa är, desto mer tillförlitlig är källan. 

Tidsaspekten, avgränsningar och urval är viktiga delar vid val av källor som måste 

observeras. Äktheten i källorna som används är också viktiga, menar Backman et al. (2012). 
 

I vårt arbete med källor har vi noggrant kontrollerat hur aktuell källan är och hur den är 

skriven. Vi har försökt att söka många källor som säger samma sak, för att på så sätt få fram 

att den är pålitlig och trovärdig. Vi har under inledning, teori samt metodavsnitten försökt att 

triangulera källorna på ett sätt att vi känner att alla är pålitliga och tillför viktig information 

för vår studie. Vi har med andra ord försökt använda oss av så många primärkällor som vi har 

kunnat. Detta för att kunna påvisa äktheten i de källor vi har använt oss utav i studien. 
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4 Resultat 

I denna del redovisas resultatet från intervjuerna. Resultatet redovisas utifrån de stora 

huvudområden som intervjuguiden har. För att respondenterna ska få vara anonyma, har vi 

valt att kalla dem för respondent 1, 2, 3, 4. 

 

4.1 Ledarskap och ledningens arbete 

4.1.1 Respondent 1 

Ledarskapet: 

Respondent 1 har utbildat sig på Socialomsorgsprogrammet på högskolan. Hon arbetade som 

chef i en annan kommun under många år, och sökte sitt nuvarande arbete som 

verksamhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen för att få en ny utmaning. Verksamheten 

arbetar med sysselsättning och arbete för personer som har sysselsättningsbeslut, via de olika 

lagarna LSS (lagen om särskilt stöd och service) och SoL (socialtjänstlagen).  
 

Respondenten beskriver att hon ser det som en stor fördel att ha en egen grund att stå på, samt 

en övertygelse om vad hon vill i arbetslivet. Hennes ledarskap är också sådant att hon har en 

grundsyn att alla har lika stort värde, och att fela är mänskligt. Hennes ledarskap är tydligt, 

och hon är för ett demokratiskt sätt att fatta beslut och göra förändringar, men anser ändå att 

det ibland är nödvändigt att ha ett som hon kallar det “pekande ledarskap”, och fatta beslut 

som inte alla är för. Detta förklarar hon är dock emot det sätt hon egentligen vill leda på. I 

övrigt anser respondenten att hon har bra insikt om sina svagheter och styrkor. Respondenten 

berättar att hennes chef är ödmjuk och lugn, och visar dem förtroende. 

 

“Fördelen med lång erfarenhet är att man kan slappna av lite mer, så att det inte blir så 

personligt…”  
 

“Gör jag fel är det inte så katastrofalt - då tror jag att det är bättre att jag vet att vi alla är 

mänskliga och gör fel - jag sätter inte så stor press på medarbetarna, för jag vet att alla är 

människor och kan göra fel” 

 

Respondent 1 arbetar med ett delat ledarskap, som ger dem fördelen att de kan diskutera saker 

med varandra, och på så sätt undvika att fatta förhastade beslut. Ledningen består av de två 

ledarna som är verksamhetschefer, och som tillsammans fattar beslut och delegerar arbetet.  
 

“Vi är väldigt enade i grundmänniskosyn och politiskt” 

 

Mycket arbetstid går åt till att hålla, samt gå på möten av olika slag. Respondenten beskriver 

att hon har nio personalmöten per månad, och hon har möten med sin kollega som hon delar 

ledarskapet med och deras chef varannan vecka, samt s.k. MBL (medbestämmandelagen) 

möten en gång i månaden. Det sker även dialogmöten med facket en gång i månaden, och ett 

möte med varje verksamhet varje vecka för att se om det finns något som de olika delarna i 

organisationen behöver lyfta och tala om, samt om något måste förändras med hjälp av 

ledningen. 
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Ledningen: 

Respondent 1 menar att ansvaret inom ledningen ligger till största del på henne och hennes 

kollega men att alla bär ett ansvar för förbättringarna. 
 

“Alla bär huvudansvaret, jag och min kollega ser till att det är så. Det är allas ansvar” 

 

Om hon ser att en förändring måste göras på något ställe i organisationen som hon kan styra 

över, tar hon ansvaret och genomför denna förbättring. 
 

“Förbättringsarbetet ska ske där förbättringen behöver göras” 

 

Hon menar att det kan handla om förbättringar i sin egen närmiljö och även med sig själv, och 

att alla då måste ta ansvar för dessa förändringar själv. Hon menar även att alla på 

arbetsplatsen bär ett ansvar, och ekonomiskt får de genomföra förändringar till en kostnad av 

maximalt 5 000 kronor utan att gå till ledningen och fråga om lov. Hon förklarar att ledningen 

inte har något större kontrollbehov vad gäller sådana saker. När ledningen arbetar med 

ständiga förbättringar ser de till att hela organisationen är väl medvetna om vad som gäller vid 

förbättringsarbeten genom att de alltid ser till att tala om ständiga förbättringar, som en 

naturlig del i arbetet. Sedan berättar hon att det ligger centralt i deras kvalitetsledningssystem, 

där alla medarbetare är väl medvetna om arbetssättet.  
 

Respondent 1 menar att deras framgångsfaktorer innehåller ett glatt sinnelag där sura miner 

och att vara långsint inte är en del av vardagen. Ärlighet är något som hon förespråkar och att 

det vinner medarbetarna och ledarna på i längden. Att inte vara så lättpåverkad är också en 

framgångsfaktor. Ledningen ger sina medarbetare små presenter såsom bjudning av lunch 

eller gåvor vid speciella tillfällen, för att visa sin uppskattning för deras prestationer. 

Respondenten berättar att de förklarar varför de bjuder medarbetarna på lunch, och vad de har 

åstadkommit, och vad som är bra. Hon säger att något som hon själv saknar, är att hon som 

verksamhetschef skulle behövt feedback från sina högsta chefer. Detta är något hon menar är 

svårare att få om du är verksamhetschef. 

 

“Ett glatt sinnelag, tror jag är ganska bra. Inte vara så långsint eller sur. Har en övertygelse 

om vart vi ska, vad som är rätt och vad som är fel” 

 

“Lika bra att säga på en gång att man inte är överens. Det är en framgångsfaktor - att inte 

vara så lättpåverkad” 

4.1.2 Respondent 2 

Ledarskapet: 

Respondent 2 är utbildad sjuksköterska, och arbetade som enhetschef på en avdelning på 

sjukhuset, innan hon sökte sitt nuvarande arbete som chef på sjukhusets patienthotell. Hon 

säger att en av anledningarna till att hon sökte detta arbete var att hon är väldigt intresserad av 

utvecklingsarbete, och att hon som chef på avdelningen där hon tidigare arbetade med 

utvecklingsarbete vann pris för bästa utvecklingsarbete, och såg denna nya tjänst som 

ytterligare en chans att få en utmaning att arbeta ännu mer med förbättringar. Som ledare 

berättar respondenten att hon tror på sig själv, är tydlig med vad hon vill, och att hon har bra 

insikt i vad som är hennes svagheter respektive styrkor. Hon är en ledare som ser till 

medarbetarnas behov att få utvecklas och växa som människor.  
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“Ledarskapet handlar om när man vet vilka mål man har tillsammans med personalen, och 

hur vi ska nå dessa mål. Hur vi ska kunna se medarbetarnas förmågor och resurser, och hur 

man tar tillvara på dessa” 

 

Hon berättar att hon har ett genuint intresse för människor och att hon visar att hon tror på 

sina medarbetare. Respondent 2 förklarar att hon inte tror att någon vill spela i B-laget, utan 

att alla vill vara med i eliten.  
 

“Det är ledarens roll att förmedla den känslan - att de är eliten och att jag som ledare tror på 

dem” 

 

Hon förklarar även att hon är en närvarande chef, som är ute bland medarbetarna, och pratar 

med dem alla. Respondenten beskriver att den som rekryterade henne har samma syn på 

ledarskap som hon själv har, nämligen att vara närvarande som chef.  
 

Ledningen: 

Respondent 2 berättar att hennes divisionschef rekryterade henne bland annat just för att de 

delar samma syn på ledarskap. Det finns även en vilja och ett driv inom ledningen, att vilja 

framåt och att utveckla verksamheten. På arbetsplatsen är det arbetsplatsmöte varannan vecka, 

och regelbundna s.k. pulsmöten, samt ledningsmöten som sker mer sällan än vanliga möten. 

Organisationen har ledningsmöten på alla nivåer, och även ledningsmöten där respondenten 

deltar. Det är viktigt att ha regelbundna möten för att komma framåt anser respondent 2, som 

har det övergripande ansvaret på patienthotellet, men känner stort stöd och förtroende från sin 

chef. Respondenten förklarar att alla i ledningen har sina ansvarsområden, och att hon själv är 

en person som inte tycker om då det blir för mycket ledningskvalitet och strukturer.  
 

“Det gäller som chef att ta tillvara på vad man är bra på, och låta andra jobba med det jag 

inte är så bra på” 

 

Hon förklarar att hon alltid ser det som viktigt att allt ska bli bra, men arbetar helst utifrån ett 

helhetsperspektiv, och inte utifrån detaljer. 

4.1.3 Respondent 3 

Ledarskapet: 

Respondent 3 är utbildad lärare för år 1-7. Från att ha börjat sin karriär med att ha arbetat 

bland annat som 1-7 lärare, samt haft ett samordningsuppdrag, fick respondent 3 sin första 

rektorstjänst 2005. Hon har efter det genomgått den statliga rektorsutbildningen. Efter att ha 

arbetat som rektor på olika skolor ville hon få chansen att utvecklas och få en ny utmaning, 

och sökte därför arbetet som skolledare på vuxenutbildningen. Det arbetet har hon haft sedan 

hösten 2015.  
 

Respondenten anser att det är skillnad mellan att vara ledare och chef och att som ledare 

förklarar hon att hon ser det som en gemensam strävan, att alla är delaktiga och följs åt 

tillsammans, medan en chef likaväl kan vara en som styr med hela handen, utan delaktighet 

från medarbetarna. Det handlar enligt henne mycket om vilket förhållningssätt som finns, och 

om det går att se att medarbetarna bär på mycket kunskap och “klokskap” och kan vara till 

stor hjälp i det dagliga förbättringsarbetet. Som ledare ser hon sig som prestigelös. 
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“Det är skillnad på att vara ledare och på att vara chef. För att vara en ledare krävs det att 

du har medarbetare som vill följa. Det ställer mer krav på relationell kompetens på att möta 

människor. Att vara chef kan lika väl vara att styra med hela handen, medan att vara ledare 

handlar om att vi ska göra något tillsammans, där alla vill vara delaktiga, men där ledaren 

visar på vägen” 

 

“Jag säger alltid att jag är människa och kan också göra fel” 

 

Genom att vara öppen och flexibel anser hon att hon fått bra feedback från medarbetare, och 

att det brukar leda till bra lösningar för alla parter. Hon ser det som svårt att säga vad hon har 

för egenskaper som ledare, utan att tillfråga dem som har henne som ledare. Från sina 

medarbetare brukar hon få höra:  
 

“Att jag är tydlig, och har goda kunskaper om det jag arbetar med”  
 

För några år sedan fick hon möjligheten att få utmaningen att försöka vända en verksamhet i 

kris, vilket hon även uppmärksammades för. 
 

Ledningen: 

Respondenten berättar att ledningen där hon arbetar är relativt ny, ca 1 år gammal. 

Ledningsmöten har de en gång i månaden, samt att hela förvaltningen hon hör till har möten 

några gånger per år. Kring ledningen berättar hon att ledningen inte riktigt än fått möjligheten 

att landa i sina roller, och att de alla är bärare av olika kulturer, då de kommer från 

socialförvaltningen, skolan, personalkontoret osv. Hon anser att det är bra att hela 

förvaltningen ska ha möten några gånger per år, för att skapa en känsla av att arbeta mot 

samma mål, och ta upp både stora och små frågor. När respondenten talar om ledningens 

arbete, är det enligt henne en del kvar att arbeta med, för att få en bra struktur tillsammans. De 

måste få ihop ett system för hur de ska arbeta, och för att skapa samsyn.  
 

“Lean är för mig ett förhållningssätt, ett sätt att tänka på. Initialt handlar det om att vi ska ha 

en gemensam grund att stå på. Vissa har gått utbildning andra inte. Vi måste uppfatta saker 

lika för att få ett fortsatt bra utvecklingsarbete” 

 

Vid förbättringar som ska genomföras anser respondenten att hon är bra på att delegera ut 

olika ansvarsområden, och att det ofta är lätt att få hjälp från medarbetare, med kartläggning 

av olika områden, samt administrativt arbete. Framgångsfaktorer som respondenten kan se, är 

att hennes medarbetare är fantastiskt duktiga på sitt arbete, och är engagerade. Hon säger 

också att medarbetare gärna följer beslut som tas om de är väl förankrade innan de genomförs, 

och att beslut ska tas med kunden i centrum. Hon förklarar att det tagit många år innan hon 

insett vilken betydelse hon som ledare faktiskt har, och att hennes tydliga sätt att leda har stor 

betydelse. Delaktighet hos medarbetarna är en annan viktig faktor för respondenten, att 

involvera dem och ge dem en bakgrund till varför olika saker behöver genomföras. Hon 

förklarar att hon alltid har eleven i fokus, även om medarbetarna också ska känna sig trygga 

och känna hennes stöd. Hon berättar också att något hon har som en ledstjärna, är att alltid 

tänka som en förälder när beslut ska tas kring elever. Med det menar hon att hon alltid tänker 

till innan, och att hon ibland om hon blir osäker i frågor som rör elevens bästa, brukar 

använda sina egna barn som ”modeller”: 
 

“Hur skulle detta beslut kännas för mig, och hur skulle det påverka om det var mina barn det 

gällde? Är det till gagn om det rörde mina egna barn?” 
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Hon anser att alla bör ta hand om varandra som om det vore deras egna barn och 

familjemedlemmar. 

4.1.4 Respondent 4 

Ledarskapet: 

Respondent 4 är utbildad sjuksköterska och har tidigare arbetat på lasarettet, i primärvården, 

och vikarierat för enhetschefer. När en medarbetare skulle gå i pension från tjänsten som 

enhetschef, bestämde sig respondenten för att söka tjänsten, och har nu arbetat som 

enhetschef sedan 20 år tillbaka. Den arbetsplats hon arbetar på är en hälsocentral i en 

medelstor kommun. Hon arbetar med ett slags delat ledarskap, för att kollegan som är 

överläkare och verksamhetschef ska kunna arbeta vidare med sitt yrke i organisationen. I 

respondentens ledarskap ingår ansvar för ekonomi, personalomsorgen samt 

resursförmedlingen i kommunen.  
 

Respondenten finner att förutom att få personalgruppen att fungera, att utvecklingsarbeten är 

bland det roligaste som ingår i ledarskapet. Hon har blivit utsedd till årets ledare, och hon tror 

att anledningen till att hon blev utsedd till det, är att hon har ett ledarskap där hon ser varje 

medarbetare som individer och att hon värderar deras yrkesroller högt. Hon arbetar ständigt 

för att få en känsla att alla arbetar tillsammans för att lösa problem som uppstår. Hon är öppen 

för vad alla har att säga, och det är lätt att kommunicera med henne. Alla medarbetare ska 

veta att dörren till hennes kontor står öppen, och att de är välkomna. 

 

“Främst handlar ledarskapet för mig om att man ska få personalgruppen att fungera. Det är 

jätteviktigt. Det är ganska många medarbetare med olika yrken här. På en avdelning finns det 

sköterskor och undersköterskor, medan jag har sju olika grupper som ska synas och 

utvecklas, och de ska samarbeta med varandra på ett enkelt sätt. Det är en viktig bit i 

ledarrollen, att få ihop alla dessa delar med varandra” 

 

“Försöka ta hand om personalen och vårda dem så de orkar jobba vidare” 

 

Ledningen: 

I ledningen finns det en verksamhetschef, närsjukvårdschef och överst i ledningen sitter en 

divisionschef och landstingsdirektören. På hälsocentralen finns idag en enhetschef och 

verksamhetschef, som delar på ledarskapet, vilket enligt respondenten fungerar väldigt bra. 

Många möten hålls i ledningen, och då handlar det om möten med de olika hälsocentralerna, 

samt närsjukvårdsmöten. Eftersom organisationen är omorganiserad sedan ett par år tillbaka 

finns tanken att organisationen ska utvecklas. Dock har organisationen inte lyckats komma så 

långt då de ännu ligger i fasen att lära sig samordna verksamheten och dess yrkesgrupper. 

Tidigare tillhörde verksamheten primärvården och hade då alla hälsocentraler i länet i en och 

samma ledning. Respondenten gillade detta system eftersom det var enkelt att få en överblick 

över hela verksamheten. I och med förändringarna har de inte kunnat läggas fokus i samma 

utsträckning som tidigare på utvecklingsarbeten och Leanarbete, menar respondenten. Detta 

anser hon är tråkigt, men hoppas på att när den nya organisationen satt sig, kan detta 

återupptas. Förändringar och förbättringar delegeras till viss del ut i verksamheten, men 

generellt pratar hela ledningen ihop sig innan ett beslut tas om vad för förändring som ska 

ske. När en utveckling eller förändring av något måste ske, tas det upp på den plats det berör 

verksamheten. Vid förändringar försöker respondenten motivera och engagera sina 

medarbetare genom att lägga fram fördelar och nackdelar med förändringarna. På det sättet 

menar hon att alla blir mer medvetna om det som sker, och att de blir involverade på ett eller 

annat vis. 
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Framgångsfaktorerna i verksamheten anser respondenten handlar om personalen och deras 

sätt att ta hand om patienterna. I ledningen handlar det om att ledarna är prestigelösa, och att 

de leder av glädje.  

 

“Framgångsfaktorer tror jag handlar om personalen, och att de är så måna om patienten” 

 

Hon ser det också som viktigt att medarbetarna får säga sitt och därmed får känna sig 

delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbeten.  

 

“Att alla känner sig viktiga” 

4.2 Förbättringsarbete och förändringar 

4.2.1 Respondent 1 

I förändringsarbetet menar respondenten att det handlar mycket om att arbeta med motivation 

och strukturerade arbetsuppgifter som måste vara tydliga för medarbetarna. Organisationen 

använder sig av arbetsverksamhetsutvecklare som analyserar behovet av att förändra och 

förbättra delar i verksamheten. Just nu, förklarar respondenten, att det handlar om en 

förändring och förbättring av utbudet av aktiviteter till de personer de arbetar med, som har 

psykisk ohälsa och olika funktionshinder. Då ställer de sig frågor så som;  
 

“...erbjuder vi fel saker som ska hjälpa personer att komma ut i arbetslivet? Erbjuder vi fel 

saker?” 

 

Här menar respondenten att det är verksamhetsutvecklaren som måste ställa sig frågan;  
 

“vad behöver vi förändra i aktivitetsutbudet?” 

 

När det gäller medarbetarnas medvetenhet om verksamhetens förbättringsarbete anser 

respondenten att medarbetarna är väl insatta. Hon menar att det handlar om en medvetenhet i 

förbättringen som ska genomföras för kunden, och det är alla medarbetare medvetna om. De 

måste arbeta för att hjälpa kunden till bättre förutsättningar och sysselsättning. När det 

handlar om verksamhetens uppsatta mål påpekar respondenten att de vid det senaste mötet var 

tydliga med vad de arbetar mot och hur de gör det, och att ingen bör ha missat detta eftersom 

målen förmedlas både muntligt och skriftligt. Hon menar; 
 

“man kan inte nog ofta prata om varför vi är på jobbet” 

 

Ledningen har gått vissa utbildningar i Lean som finns tillgängliga, men ännu inte alla. Det är 

något som är på gång att de ska få göra i framtiden, menar respondenten. Ledningen följer 

upp förbättringsarbetet genom sin medarbetarenkät, samt utifrån kundperspektivet, genom att 

ställa frågor till kunderna. Kunderna har även regelbundet små lättare intervjuer med en av 

cheferna i organisationen så att organisationen kan få bra och tydlig feedback från kunderna. 

 

Respondent 1 har varit med från start, och utvecklat en för kommunen egen modell, som 

baseras på Lean. 
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4.2.2 Respondent 2 

Respondent 2 berättar att hon är noga att ta tillvara på att medarbetarna är bra på olika saker. 

En del tycker om att arbeta med detaljer, och då kan samordnare vara det den personen passar 

att arbeta som. Själv säger hon att hon är bra på att få med sig medarbetarna, och är alltid bra 

på att visa dem att hon litar på deras kunskaper och kapacitet.  

På respondent 2´s arbetsplats har de regelbundet möten som syftar till förbättringar, och hon 

förklarar att om 6-8 medarbetare sätts ihop, och får sitta och diskutera tillsammans, kommer 

det många kloka idéer och kreativa tankar som går att ta tillvara på.  

På denna arbetsplats används Lean som utgångspunkt i förbättringsarbetet, och tanken finns 

alltid på att identifiera och “rensa bort skräpet i lingonhinken”. Det är enligt respondenten 

viktigt att lyfta fram det som inte fungerar, för att kunna sortera bort det. Arbetet ska alltid 

kretsa kring att ständigt sträva efter att förbättra verksamheten ytterligare.  
 

“Vi blir aldrig riktigt färdiga” 
 

Ett annat stort fokus är att arbeta för att öka den värdeskapande tiden, och att minska den icke 

värdeskapande tiden. Respondenten berättar att hon sedan länge, redan på sin förra arbetsplats 

arbetade med att tänka på förbättringar, och att det har blivit en naturlig del av det arbetssätt 

de har på patienthotellet, att tänka på vad som är värdeskapande aktiviteter. Huvudansvaret 

för förbättringarna har respondenten, men påpekar att alla medarbetare är högst involverade 

och engagerade, och att de har egna ansvarsområden utifrån deras kompetens, intresse och 

engagemang. Hon berättar att en del av de framgångsfaktorer som finns, är tydlighet, tydliga 

mål, och medarbetarnas delaktighet. För att förklara detta vidare, berättar hon om när hon tog 

emot pris för bästa utvecklingsarbete, och att hon då tog med sig medarbetarna upp på scenen, 

och ville dela med sig av priset och känslan. Respondenten berättar att någon en gång sagt att 

hon myntat begreppet:  
 

“Vem vill inte vara med i det vinnande teamet?”  
 

För att engagera och göra medarbetarna delaktiga har de pulsmöten varje morgon och varje 

eftermiddag, vid skiftbyten, för att diskutera hur de ska utnyttja dagen, vad som hänt, och hur 

de utfört arbetet. Detta menar hon skapar ett engagemang, en känsla av delaktighet och en bra 

teamkänsla. På möten som syftar till förbättringar tar de t.ex. upp värdegrunden, kvalitet och 

struktur, och vad det innebär och hur det är när detta inte uppnås. Respondenten berättar att 

andra teman som tas upp är: arbetsglädje, kommunikation, positiv/negativ feedback, 

professionellt förhållningssätt, stress.  

4.2.3 Respondent 3 

Den kommun som respondenten arbetar i har en egen utformad förbättringsmodell. Arbetet 

grundar sig i Lean, och utgår ifrån att arbeta mot ständiga förbättringar. Hon berättar att en del 

har viss utbildning i Lean, medan andra inte har det. Tanken är att alla ska ha nog med 

kunskap för att uppfatta arbetet med förbättringar lika, och för att det ska finnas en bra grund 

för förbättringsarbete. Det är i framtiden meningen att det ska ske någon slags utbildning för 

att ge alla lika förutsättningar att kunna tänka kring arbetet med att utveckla och förbättra. 

Trots att alla på arbetsplatsen inte är lika medvetna om Lean och kommunens modell, menar 

respondenten att de absolut arbetar utifrån det förhållningssättet. Den som är ansvarig för 

kvaliteten och förbättringsarbetet är respondenten. Till sin hjälp har hon förvaltningens chef 

och en utvecklingsledare. Utvecklingsledaren ansvarar för förvaltningens gemensamma 

kvalitetsledningssystem.  
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“När det gäller övergripande arbete ska Lean vara en grund att stå på, men när vi pratar 

skolan i kvalitetsförbättringar handlar det mycket om skolans råd och riktlinjer. Det är två 

olika system som kolliderar, men planerar man det fungerar de samman” 

 

Den största förändring respondenten upplevt under sina år som ledare, är de åren då det var 

nedläggningar av många skolor. Det var enligt henne en jobbig tid, och resulterade i mycket 

känslor och berörde många. Svårigheterna som hon då bland annat stötte på, var att det var 

svårt att nå fram till alla, oavsett hur mycket information hon försökte förmedla. En annan 

förändring som varit stor för henne, är att inte arbeta i en traditionell skolmiljö.  

Det är en utmaning förklarar hon, att inte arbeta i den miljö hon är van vid. Respondenten 

tycker att medarbetarna är engagerade i förbättringar, och att de är motiverade att följa de mål 

som sätts upp. Hon förklarar att skolvärlden är mycket målstyrd, och har många system som 

kolliderar med de förbättringsinitiativ som finns inom organisationen.  
 

Hon beskriver att de tar upp förbättringar på sina arbetsplatsmöten, och följer upp och 

utvärderar resultat genom medarbetarenkäter, och att skolvärlden är bra på att mäta och följa 

upp resultat. 

 

“Jag, och även andra medarbetare dokumenterar och mäter hur många som läst alla kurser, 

vilket betyg som erhållits, hur många som genomfört de nationella proven. Skolvärlden går ut 

på att mäta” 

4.2.4 Respondent 4 

Idag är det tungt i primärvården på grund av läkarbrist, som gör att respondenten tänker att 

mottagningsverksamheten kanske måste förändras för att läkarna ska orka med sitt arbete. 

Detta är något som ligger under bearbetning och som respondenten ser som positivt, och 

hoppas på att det ska få en lösning. Den största förändringen som skett under respondentens 

arbetsliv inom organisationen, handlar om hemsjukvårdens växling till kommunal regi, samt 

att många personer med ledningsfunktion kommer och går, vilket kan påverka organisationen 

negativt. Den metod som respondenten och dess ledning använder i förbättringsarbeten kan 

koppas till Lean. Respondenten menar att medarbetarna är väl insatta i förbättringsarbetet, 

men undantag finns också. 
 

“Ett fåtal är oengagerade” 

 

Målen är tydligt uppsatta och sitter synligt för hela verksamheten, på tavlor som alla 

medarbetare kan se dagligen. Medarbetarna är till viss del utbildade inom Lean och många 

har kännedom hur förbättringsarbete går till och vad det innebär. Eftersom verksamheten är 

en del av landstinget mäts och presenteras resultaten noga i alla förbättringsarbeten som 

förekommer.  
 

Respondenten berättar att all väsentlig data som samlas in ger en bra översikt på alla uppsatta, 

mätbara mål. 

 

“Allt mäts noga och siffror läggs in i landstingets så kallade “datalagret”. Där får vi tydliga 

resultat” 
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4.3 Organisationskultur 

4.3.1 Respondent 1 

I respondentens organisation är det just nu lite orolig stämning på grund av missförstånd och 

onödiga intriger mellan medarbetarna, vilket gör att ledningen har fått tänka över sitt 

ledarskap, menar respondenten. Hon beskriver att det har blivit en oro i teamet eftersom det 

inte har varit klara linjer med vad som ingår i de olika arbetsrollerna och därmed har irritation 

och upplevd orättvisa uppkommit i och med lönesättningen av de olika rollerna i 

organisationen. Detta har lett till att respondenten och hennes kollega tillsammans har 

utformat ett dokument som kallas för “Uppdrag, roller och ansvar”.  
 

Utifrån hela situationen har respondenten och hennes kollega börjat använda dokumentet 

därmed anser hon att deras ledarskap just nu är ett mer “pekande ledarskap” eftersom de har 

fått sätta ner foten och sätta stopp för oroligheterna inom organisationen. De arbetar just nu 

för att det “ska vara lika för alla”, gällande allt från att bli bjuden på fika, till att 

lönesättningen ska avgöras utifrån utbildning och erfarenhet. I övrigt beskriver respondenten 

klimatet i organisationen som bra, och förklarar att de inte gör skillnad på någon medarbetare, 

och att alla får vistas i hela byggnaden, och det finns inga separerade kund respektive 

personaltoaletter. 

“Dokumentet är vår bibel så att säga” 

 

Vid avslut av tjänst, födelsedagar samt pensionsavgångar och övriga ceremonier eller ritualer 

menar respondenten att riktlinjerna kommer från kommunen, och med detta menar hon att de 

tackar av pensionärer samt avslutande av tjänst oftast med en lunch eller något liknande. Vid 

födelsedagar får medarbetarna själva välja hur, och om de vill bli firade. De är måna om att 

uppvakta ordentligt när någon fyller jämna år. När en ny medarbetare kommer till 

arbetsplatsen presenteras detta i nyhetsbrevet för att alla i verksamheten ska få reda på det. 

Respondenten menar att det finns en del oskrivna regler och normer inom organisationen men 

att detta är ganska svårt att precisera men det ligger inom ramen för att alla ska genomföra sitt 

jobb på ett bra sätt.  
 

Uttryck som “frihet under ansvar” används frekvent. Förhållandet mellan respondenten och 

hennes medarbetare är mycket bra anser hon. Detta förklarar hon med att hon fått resultatet 

från medarbetarenkäten nyligen, och denna visar på högsta betyg på ledarskapet, men att de 

måste arbeta på sin egen hälsa. Kulturen är ganska avslappnad vilket gör att de får bra 

feedback från sina medarbetare, menar respondenten. Vidare menar hon att cheferna har stort 

inflytande i vad som sker inom organisationen, och framför allt hur medarbetarna reagerar på 

ledarskapet. Det kan handla om allt ifrån hur ledaren rör sig, talar och för sig i olika 

sammanhang.  

“Vi har en väldigt avslappnad stämning” 

 

Avslutningsvis menar respondenten att det finns en politiker som har gjort stort avtryck i 

organisationskulturen. Denna politiker är en väldigt klok person som har ifrågasatt mycket av 

vad respondenten och hennes kollega har arbetat med, vilket har resulterat i att de har 

analyserat sitt arbete och kunnat göra det ännu bättre. 
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4.3.2 Respondent 2 

Kulturen på arbetsplatsen beskriver respondenten som:  
 

“öppen och glädjefylld” 

 

“engagemang, delaktighet, gott samarbete och utvecklingsvilja” 

 

Efter de regelbundna pulsmötena avslutas varje möte med olika övningar som de gör till 

musik. De kommer även att göra både sång och koreografi till en låt, och med detta ska de 

sedan uppträda. Detta menar hon ger både gemenskap, glädje och stimulans.  

 

Hon är väldigt mån om att det ska vara en ständig kommunikation, att alla medarbetare alltid 

tänker på kommunikationen med varandra. Hon menar att om det inte uppmärksammas hur 

relationerna är, och hur samtalen med varandra ser ut, och ständigt bygger en kultur som 

främjar detta, då raseras mycket annat. En annan viktig del i deras kultur, är att hon som 

ledare alltid försöker känna av då de måste ta upp olika saker, t.ex. om det känns stressigt på 

arbetsplatsen, då tar hon tid till att ta upp detta.  

 

Det skapar en kultur av att det är okej att prata om att det är stressigt, eller om något annat 

känns av i stämningen på arbetsplatsen. Respondenten berättar att hennes medarbetare är lite 

“bortskämda” då de får mycket beröm av patienter, medarbetare osv, men att detta är en 

viktig del av deras kultur, och det bidrar till ett bra arbetsklimat och ger arbetsglädje. På 

arbetsplatsen uppmärksammas det då någon fyller år, och då sjunger alla för den personen. 

Vid tillfällen då det kommer in nya medarbetare presenteras denna vid pulsmötet, och blir på 

det sättet uppmärksammad. Som ledare på denna arbetsplats berättar respondenten att hon 

enligt medarbetarenkäter ser att det “inte kunde ha varit bättre”. Hon berättar att hon är 

inspirerad av att skapa effektiva team, och att regelbundna undersökningar bör göras där 

teamet får svara på frågor om den psykosociala arbetsmiljön, och även andra viktiga frågor, 

för att känna av stämningen och temperaturen. 

4.3.3 Respondent 3 

Respondenten berättar att stämningen på arbetsplatsen är “god och mycket avslappnad”.  
 

I den korridor respondenten arbetar skapas fortfarande en egen kultur. Hon förklarar att den 

nya förvaltningen är så ny, att de inte riktigt hunnit skapa sig en gemensam kultur eftersom 

alla kommer från olika förvaltningar och olika yrken. Hon påpekar dock att det inte alltid varit 

självklart att t.ex. hälsa på alla på morgonen, och detta är något hon anser sänder ut signaler 

till alla, att om ett ”god morgon”, eller ”hej” uteblir blir kulturen inte lika välkomnande. Det 

finns även andra saker som att det tidigare har varit låsta dörrar till ex. personalrummet, och 

det är inget hon ser som en inbjudande och trevlig kultur. Detta försöker de nu arbeta bort, 

och hon tror att det kan vara något som funnits kvar omedvetet sedan det hänt någon incident 

att ett spel försvunnit från personalrummet. Som ledare ser hon stora möjligheter att påverka 

den kultur som råder på arbetsplatsen. Allt ifrån hur hon håller i formella möten, till att hälsa 

på varandra i korridoren, till hur olika frågor lyfts. Hon ser också att medarbetarna gör sitt 

bästa för att bidra till en positiv kultur, med att bjuda på sig själv, ta med hembakat fika och 

bjuda på. 

 

“Här bjuder man på sig själv och kan skämta med varandra”.  
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“Alla påverkar på olika sätt och det tänker jag även är det som berikar, eftersom alla inte är 

lika. Sen tänker jag också att vi som ny förvaltning kommer påverka mycket med hur vi vill att 

det ska vara” 

 

En människa som betytt mycket för kulturen på arbetsplatsen är en SFI-lärare som nu ska gå i 

pension. Denna person är en bärare av god kultur, hon är tydlig och har ett mycket gott hjärta, 

berättar respondenten. Vid jämna födelsedagar firas alla arbetskamrater, och det finns 

riktlinjer från arbetsgivaren för hur detta firas, och vilken slags uppvaktning de ska få. 

Traditionen är att samla pengar till dem som fått barn, går i pension, osv. 

4.3.4 Respondent 4 

Varje år håller respondentens verksamhet en vårfest där de uppmärksammar jämna 

födelsedagar, avslutade tjänster och personer som gått i pension. De använder sig av en 

födelsedagskassa där de samlar pengar till dem som har fyllt år och de sjunger även för dem 

som fyllt år. I och med detta anser respondenten att klimatet i verksamheten är god.  
 

“I fikarummet är det högt i tak och nära till skatt. Man kan diskutera vad som helst och skoja 

med varandra” 

 

Ibland kan det finnas patienter i hälsocentralens väntrum, som är irriterade på grund av oro 

eller annat. Dock gör alltid hennes personal sitt bästa för att ha patienternas välmående i 

fokus. Respondenten berättar att förhållandet mellan henne och medarbetarna är “enkel”, och 

att de känner att de kan komma och prata med henne, och de vet att hon vill deras bästa. I hela 

organisationen är förhållandena också bra, men hon menar att organisationen inte fungerar 

helt smärtfritt då det är mycket som ska tas hänsyn till. Eftersom förhållandena är så pass 

enkla mellan respondenten och övriga medarbetare menar hon att hon själv kan påverka 

organisationskulturen mycket genom att ha nära till skratt, och att hon försöker att skapa en 

god stämning där även medarbetarna påverkar organisationen på ett positivt sätt med sina fina 

personligheter och bra bemötanden av patienter. “Positiv och glad stämning” är ord som 

respondenten beskriver organisationens kultur med. Respondenten avslutar med att berätta om 

en person som betyder mycket för verksamheten, och han är en läkare som alltid lyssnar på 

vad patienten säger. En person som många människor, både patienter och medarbetare har ett 

stort förtroende för. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera och koppla samman teorin, och vårt resultat från 

datainsamlingen. Vi kommer att koppla samman teorierna med resultaten, vilket kommer leda 

oss till slutsatserna. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Ledarskap  

Respondenterna i vår studie har beskrivit att de alla brinner för utmaningar, och har ett stort 

intresse för utveckling av respektive verksamheter. Två av respondenterna arbetar med delat 

ledarskap och två arbetar med enskilt ledarskap. Men alla har de gemensamt att deras roller 

innefattar delegering, beslutsfattande och feedback av olika slag, som Schodt (2012) 

diskuterar. Ledarna har beskrivit att de är väl tillgängliga och engagerade i sina medarbetares 

vardag, som innefattar att ge instruktioner och delegering av ansvar, som är en stor del av 

ledarskapets roll enligt Schodt (2012). En del av ledarna fattar en del beslut själva men ofta i 

samråd med andra i ledningen, och här ser vi alla de fem olika typerna av beslutsprocesser 

som Schodt (2012) nämner. Eftersom respondenterna är anställda inom kommun och 

landsting mäts resultaten ofta och på så sätt får feedback på deras ledarskap genom 

medarbetarenkäter där frågor ställs om ledarnas ledarskap. Därmed upplever ledarna att 

feedbacken är god, men tre av fyra nämner att de saknar feedback från högsta chefen, vilket vi 

kan koppla till vad Schodt (2012) säger om att feedback ges för sällan. 
 

Kirkhaug (2013) diskuterar olika ledarskapsegenskaper från en teori som han kallar ”Great 

person theory”. Denna teori är mycket passande på våra ledare och deras ledarskap, då deras 

svar bekräftar att de har många av dessa egenskaper som diskuteras. Respondenterna har 

ledarskapsmotivation - då de alla brinner för sitt arbete, de har moral - då de visar att de alla 

är människor och accepterar fel och arbetar för medarbetarnas bästa. Respondenterna har även 

flexibilitet - då de ser de olika situationerna och anpassar utvecklingsarbeten därefter, samt 

även ledarskapet efter situationen. Slutligen har ledarna även en intelligens eftersom de har 

djupa kunskaper om organisationen och dess verksamhet, och på så sätt kan förutse, vad som 

kommer att ske, och hur de ska utveckla organisationen till det bättre. Till viss del har ledarna 

även en kognitiv intelligens då de måste bearbeta information snabbt och fatta beslut utifrån 

den information de har. Ledarna har emotionell intelligens då de arbetar nära sina 

medarbetare och känner när något är fel, och därmed är de lyhörda och sensitiva. De har även 

den kulturella intelligens som behövs för att kunna anpassa den rådande kulturen i 

organisationen, vilket visar att det stämmer bra med det Kirkhaug (2013) menar med de olika 

intelligenserna. De ledaregenskaper som vi har funnit hos våra respondenter och deras 

ledarskap kan även kopplas till Alvesson & Sveningssons (2012) mening om karismatiskt 

ledarskap, att ledarskap är en fråga om personlighet och karaktär. 
 

Våra respondenter och deras ledarskap kan kopplas till relationsledarskapet och 

informationsledarskapet som diskuteras av Widell & Mlekov (2013). Detta kan kopplas 

samman eftersom ledarna arbetar relativt nära sina medarbetare och bryr sig om, och låter 

medarbetarna säga vad de tycker och tänker vid förändringsarbeten och utveckling av 

organisationerna. Alla respondenter har tolkats som att de har en mycket bra kommunikation i 

organisationen, där målen för organisationen presenteras tydligt och de låter sina medarbetare 

utvecklas genom utbildningar. Respondenterna sprider även kvalitativ och kvantitativ 

information till hela organisationen.  
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Respondenternas ledarskap kan inte kopplas till resursledarskapet och processledarskapet då 

de tänker mer på sin personal och klimatet än det ekonomiska resultatet. 

5.2 Förbättringsarbete 

Bergman & Klefsjö (2012) belyser att det finns en problematik i att förändringsarbetet inte 

ges tillräckligt med tid, vilket vi inte har stött på i stor utsträckning hos våra respondenter. 

Våra respondenter har regelbundna möten som hålls på olika delar i organisationen, och vi 

uppfattade att det ständigt pågår en aktiv diskussion angående förändringar, förbättringar och 

utveckling av verksamheterna. Respondent 1 använder sig av en arbetsverksamhetsutvecklare 

inom sin organisation, vilket vi ser som en stor fördel för organisationen eftersom 

huvuduppgiften för arbetsverksamhetsutvecklaren handlar om att utveckla organisationen 

genom att analysera organisationen om och om igen, för att finna var problemen uppstår och 

hur de uppstår. Detta kan därmed kopplas till Lindelöws (2010) rekommendationer om att 

behovsanalyser ska genomföras. Detta för att även reducera slöseriet i organisationerna, som 

Steed (2012) nämner. Alla respondenterna är överens om hur viktiga deras medarbetare är för 

organisationen och framför allt respondent 2 valde att nämna att hon försöker ta tillvara på 

sina medarbetare och deras kompetens på bästa möjliga sätt. Respondenterna diskuterar även 

vikten av att alla är insatta i målen som satts upp.  
 

Respondenterna fick ingen ledande fråga angående de steg som ingår i förbättringsarbetet som 

Sörqvist (2004) och Bergman Klefsjö (2012) benämner lite olika. Utifrån de frågor vi ställde 

om organisationernas förbättringsarbeten kan vi själva tolka att alla 4 organisationerna arbetar 

med en offensiv kvalitetsutveckling, även om de inte väljer att kalla det så. Respondenterna 

förklarar på olika sätt, att de under sitt dagliga arbete ser vad det finns för behov av 

förändring, tar upp detta i verksamheten, och genomför den förändring som är nödvändig. De 

verkar omedvetna om stegen som nämns i litteraturen, men vi kan tyda att dessa steg finns i 

organisationernas utvecklingsarbeten, genom att höra hur de beskriver sitt arbete. 

Respondenterna identifierar och planerar utvecklingsmöjligheter, som de sedan försöker lösa/ 

göra och genomföra. Efter genomförandet studerar de utfallet, för att lära sig av det som 

förändrats och fortsätta underhålla det i verksamheten, tills de än en gång måste gå igenom 

dessa steg. Bergman & Klefsjö (2012) säger att den offensiva kvalitetsutvecklingen handlar 

om att aktivt arbeta för att förebygga, förändra och förbättra bitar av organisationens 

verksamhet, vilket vi har kunnat identifiera i organisationerna vi har studerat. Detta har vi 

kunnat identifiera eftersom respondenterna ständigt nämner sitt förbättringsarbete, och hur 

mycket de brinner för att göra organisationen bättre, samt även låta sina medarbetare 

utvecklas i organisationen genom utbildningar. Detta kan kopplas till Flynns (2011) åsikt om 

att det är ledarna som leder ”motivationsspelet” med sina medarbetare, och därmed om den 

psykologiska kontakten mellan ledarna och medarbetarna. 
 

En annan del som identifierats i respondenternas offensiva kvalitetsutveckling, handlar om att 

de har en god kommunikation med sina medarbetare och håller dem ständigt uppdaterade om 

mål och förändringar som är på gång, vilket Elving (2005) nämner är en viktig del i 

kvalitetsarbeten. Elving (2005) nämner även vikten av bra kommunikation på möten i en 

verksamhet. I respondenternas organisationer kan detta ses i att det ständigt finns regelbundna 

möten som gör att organisationens ledare ger uppmärksamhet till sina medarbetare och bildar 

en god stämning i organisationens team.  
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Vidare nämner Bergman & Klefsjö (2012) en viktig bit som vi kan koppla till våra 

respondenters ledarskap, om att engagerat ledarskap med kvalitetsarbete som grund kan ligga 

till grund för ett bra kvalitetsarbete inom organisationen. Respondenterna är ständigt på plats 

bland dem övriga medarbetarna och låter alla komma till tals och få sin åsikt hörd, vilket kan 

kopplas till det Bergman & Klefsjö (2012) beskriver om engagerat ledarskap. Det handlar 

även om att ledarna är väl involverade i sitt arbete och har beskrivit att de brinner för vad de 

gör. Skulle utmaningarna inte vara utmaningar länge, har respondenterna nämnt att de inte 

skulle vilja arbeta vidare på arbetsplatsen, de vill känna att de kan utvecklas på sin arbetsplats. 
 

När det gäller framgångsfaktorer hos organisationerna kunde 2 av 4 respondenter direkt 

nämna ett par framgångsfaktorer, medan de övriga 2 antingen hade varit i organisationen för 

kort tid eller hade en ny ledning och därmed hade ett nytt ledarskap tillsatts. Men i överlag 

kan kopplingar till de olika organisationerna och de framgångsfaktorer som Sörqvist (2004) 

tar upp göras. Vi har under intervjuernas gång fått ta del av respondenternas erfarenheter, 

såväl positiva som negativa, och även fått höra vad som är på gång och vad de vill ska hända i 

framtiden. Något som vi däremot inte har kunnat få fram mycket information om, handlar om 

hur respondenterna följer upp sina kvalitetsarbeten. En del av respondenterna får feedback 

dvs. det som Sörqvist (2004) nämner som resultat och kvitto, genom medarbetar- och 

kundenkäter som då blir ett mått på hur framgångsrik en förändring har varit och hur den har 

tagits emot. Eftersom respondenterna arbetar i organisationer som mäter och analyserar bitar 

av organisationerna regelbundet har vi fått uppfattningen att organisationens högsta ledning 

alltid följer upp kvalitetsarbetet på de olika delarna inom organisationen. Dock är vår 

uppfattning att detta inte är något som prioriteras av respondenterna personligen. Metodiken 

som Sörqvist (2004) nämner om uppföljning av förbättringsprojekt är inget som vi har kunnat 

identifiera i våra intervjuer, annat än att en av respondenterna svarat att data läggs in i det så 

kallade datalagret, och att hon därigenom får ett resultat som kan följas upp. 
 

Vid intervjuerna framkommer att alla respondenters förbättringsarbete har Lean som 

utgångspunkt. Som sitt “tänk” som flera av dem uttryckte sig. Alla respondenter har beskrivit 

sin verksamhet som en verksamhet som arbetar för att öka den värdeskapande tiden, och har 

kunden i centrum, vilket Bergman & Klefsjö (2012) poängterar är viktigt. I kunskapen inom 

Lean som ett förbättringsinitiativ, varierar det mellan de undersökta verksamheterna. I ett fall 

har endast ledningen kunskap inom förbättringsarbete och Lean, och i ett annat fall är det 

varierande kunskaper hos medarbetarna inom Lean, men relativt bra kunskaper hos ledningen. 

På en av verksamheterna är i princip alla väl insatta i Lean och förbättringsarbete, förutom 

några få medarbetare som på grund av dåligt engagemang inte är insatta i den utsträckning de 

kanske skulle behövt. På den verksamhet som enligt undersökningen har visat sig arbeta mest 

engagerat och drivande med förbättringar, är både medarbetare och ledningen enligt 

respondenten, väl insatta i arbetet. 
 

Vad Runebjörk & Wendleby (2013) diskuterar om Lean-fokuserade organisationer kan tydligt 

tydas i de svar som respondent 2 gett, och visar att det stämmer väl överens med Nordin et.al 

(2012) förklaring kring ledarskapet och organisationsledningens åtagande. Även de punkter 

som Nordin et.al (2012) tar upp om att kommunikation och utveckling av teamkänsla som 

viktiga faktorer för framgång, kan återfinnas i resultatet av studien. Detta kan konstateras 

eftersom alla respondenter har lyft vikten av kommunikation och teamkänsla. Flera av 

respondenterna har förklarat att de är noga med att ta vara på medarbetarnas kunskaper, vilket 

Lindelöw (2010) menar är viktigt.  
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Loveridge (2014) anser att kärnan och hjärtat i ledarskapet, är att kunna ha en förmåga att lära 

av andra, vilket bekräftas att alla respondenter anser är viktigt. Respekt för människan, som är 

en central princip i Lean, och enligt Runebjörk & Wendleby (2013) handlar om olika delar, är 

något som framkommit mycket väl i studien, att alla respondenter arbetar med största fokus 

på just denna princip. Ingen av respondenterna har lyft den ekonomiska biten som den mest 

väsentliga, och detta överensstämmer väl med Runebjörk & Wendlebys (2013) beskrivelse av 

att Leans tyngdpunkt. 

5.3 Organisationskultur 

Alla respondenter har talat om hur viktig gemenskapen och arbetsglädjen är på en arbetsplats, 

och hur den precis som Kirkhaug (2013) säger, påverkar och präglar både medarbetare och 

verksamheten eftersom kulturen påverkar vilket utrymme som ges för förbättringar i en 

organisation. Alla respondenterna beskriver sin organisationskultur som bra, med en positiv 

atmosfär och arbetsglädje. Precis som Schein (2010) beskriver i sina nivåer, visar det entydigt 

att alla respondenterna ser vikten av flera av de delar som återfinns hos Scheins (2010) nivåer. 

De mellanmänskliga relationerna från nivå 1 i Scheins nivåer (2010), är högt prioriterade i 

alla respondenters organisationer. Det Alvesson (2015) beskriver om kulturfrågor kan vi även 

koppla till organisationerna och dess ledare i vår studie. Respondenterna har alla talat om hur 

de beter sig mot varandra på respektive arbetsplats, och hur problem löses om medarbetare 

inte hälsar på varandra, och vad sådant kan leda till om kommunikationen brister. Det visade 

sig vara varierande i vilken utsträckning kulturfrågor tar tid och plats, men de var alla tydliga 

med att organisationskulturen är det som de som ledare kan påverka i mycket stor 

utsträckning. Med det menar de att ledaren bygger grund för kulturen, och medarbetarna 

följer med och hjälper till. Hos alla respondenter fick vi uppfattningen att de ser sig själva 

som viktiga för kulturen, vilket väl överensstämmer med vad Bergman & Klefsjö (2012) 

diskuterar om engagerat ledarskap i en organisations kultur och dess kvalitetsutveckling.  
 

Alla respondenter pratade om människosyn, värderingar som en viktig del i kulturen på 

arbetsplatsen. Det nämndes av en av respondenterna att de ännu inte hunnit bygga en egen 

kultur då de är en helt ny förvaltning, vilket vi kan associera till Alvesson & Sveningssons 

(2012) beskrivning av att kultur alltid har en historia. För att förstå de olika organisationernas 

kultur ännu bättre, ställde vi frågor som rörde delar av deras ritualer och ceremonier, 

berättelser, symboler och språk, som Sveningsson & Sörgärde (2015) nämner tillhör det 

kulturella nätet. De fyra stora delarna i en organisationskultur som McKenna & Beech (2008) 

nämner, finner vi bland organisationernas riter och ceremonier som hjälper medarbetarna att 

identifiera sig med organisationen och dess framgång och värderingar. Alla undersökta 

verksamheter använder sig av ritualer och ceremonier vid födelsedagar, pensionsavgångar och 

andra viktiga händelser. Alla respondenter berättar om personer, symboler för verksamheten, 

som betytt och betyder mycket för den gemensamma kulturen, och som bidragit till dess 

framgångar på ett eller annat sätt, vilket McKenna & Beech (2008) lyfter som en central del i 

kulturens uppkomst och betydelse. 
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6 Slutsatser 

I vår slutsats kommer vi hänvisa till att studiens syfte är uppfyllt samt besvara 

forskningsfrågorna som fastställdes i början av studien. Under varje avsnitt har en 

förklarande bild lagts till, för att förtydliga och sammanfatta våra slutsatser. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6.1 Betydelsen av formen av ledarskap 

Studien har syftat till att undersöka ledarnas roll i det förbättringsarbete en organisation 

bedriver där organisationen arbetat framgångsrikt med Lean. Vår studie visar på att ledarens 

sätt att leda och motivera sina medarbetare, har en betydande roll för utfallet i organisationens 

förbättringsarbete. 

 

Studien visar att det sätt ledarna arbetar på med förbättringar, är ett vinnande koncept. 

Respondenterna har beskrivit att de trivs i sitt arbete, och den roll de har i organisationen. Vi 

har kunnat tyda från respondenterna svar, att de allihop anser att delaktighet och arbetsglädje 

är ett viktigt inslag i arbetet och kulturen på arbetsplatsen. Detta visar på att ledarnas 

engagemang och passion för sitt arbete har en stor betydelse för hur processen med 

förbättringsarbeten går tillväga inom de olika organisationerna. Vi anser att passionerade 

ledare påverkar organisationen på ett positivt sätt, och rekommenderar andra organisationer 

att försöka hitta passionerade ledare som brinner för sitt yrke, och för att uppnå bästa resultat.  
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6.2 Centrala delar i ledarskapet och framgångsfaktorer 

Vidare har ledarna visat sig vara engagerade i sina medarbetare, och lättillgängliga. Studien 

visade att ledarna var synliga, i och med att de gärna arbetar nära sina medarbetare. Alla 

respondenter ser även tydlighet och kommunikation som en viktig del för att lyckas i arbetet 

med att uppnå framgång med sitt ledarskap. Som tidigare nämnts anser respondenterna att 

trivsel är viktigt inom organisationen, för såväl medarbetare som ledare, vilket även blir en 

central del i ledarskapet (se figur 6.2). 

 
Figur 6.2 Centrala delar i ledarskapet och framgångsfaktorer (författarnas egen bild). 

 

Att kunna se vilka framgångsfaktorer som hjälpt organisationen att lyckas väl i sitt 

förbättringsarbete, kunde inte alla respondenter uttala sig om, på grund av för kort tid på 

arbetsplatsen. Dock kunde merparten av respondenter svara vilka de anser är deras 

framgångsfaktorer i sitt arbete inom Lean. Ingen av dem har framhållit den ekonomiska biten 

som en av de viktigaste delarna i förbättringsarbetet, vilket i sin tur gett oss uppfattningen att 

dessa ledare ser medarbetarna och respekten för människan som den prioriterade delen i deras 

arbete med Lean. Att organisationer ser över sina framgångsfaktorer kan vara en viktig bit i 

arbetet med att finna var den bästa kompetensen finns inom organisationen. Att finna var i 

organisationen den kompetensen finns, kan hjälpa organisationen att utvecklas på ett ännu 

bättre sätt och därmed få ett bättre resultat. 
 

Alla respondenter ser sina medarbetare som den viktigaste delen i arbetet, och att 

förbättringsarbetet och strävan efter att nå de uppsatta målen, inte är betydelsefullt om 

medarbetarna inte är insatta i arbetet och får den information som behövs för att lyckas. 

Respondent 2 framhöll sina medarbetare tydligt, och att deras kompetens är en av de 

viktigaste faktorerna för ett lyckat förbättringsarbete.  
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Ständig återkoppling genom möten och kommunikation, är som en röd tråd genom vår studie. 

Respondenterna ser alla medarbetarnas delaktighet och utveckling som en mycket viktigt del. 

De vill möjliggöra en utveckling för sina medarbetare, genom att ge dem den utbildning som 

behövs för att de ska få den kunskap de behöver. 

6.3 Organisationskulturen och att få med sig 

medarbetarna 

Vad gäller organisationskulturen, visade studien att alla respondenter ser arbetsplatsens kultur 

som viktig för trivseln och glädjen på arbetet. De är väl medvetna om vilken inverkan de som 

ledare har för den kultur som skapas i det dagliga arbetet. Människosyn och värderingar ses 

som de viktigaste faktorerna i ett gott arbetsklimat enligt ledarna. Särskilt en av 

respondenterna, respondent 1 påpekade dessa två faktorer åtskilliga gånger under intervjun. 

Respondent 4 berättade om en årligt återkommande ceremoni, som används för att 

uppmärksamma olika händelser som skett under den senaste tiden. Detta är ett tillfälle att 

uppmärksamma medarbetarna, samt att stärka gemenskapen och kulturen på arbetsplatsen. 

Dessa bitar tillsammans med ledarnas engagemang, tydlighet och passion för sitt yrke leder 

oss till hur ledarna arbetar för att få med sig medarbetarna i arbetet med förbättringar. 

Respondenterna har nämnt att de alltid låter sina medarbetare få låta sin röst hörd vid 

förbättringsarbeten och att de på så sätt tar tillvara på alla medarbetares kompetenser till 

organisationens fördel. Detta är något som alla organisationer kan ta del av - att alltid låta sina 

medarbetare få sin röst hörd (se figur 6.3). 

 
Figur 6.3 Organisationskulturen och att få med sig medarbetarna (författarnas egen bild). 

 

Avslutningsvis ser vi utifrån vår studie att följande bitar i en organisations ledning ska finnas 

med för att få ett framgångsrikt ledarskap: 
 

 passionerade och engagerade ledare 

 specifikation av framgångsfaktorer 

 inkludera tydlig kommunikation i det dagliga arbetet 

 sätt medarbetarna i centrum och låt de få göra sin röst hörd 
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7 Diskussion 

Under diskussionsdelen presenteras våra egna tankar och idéer som uppkommit under 

studiens gång. Vi presenterar även förslag till utvecklingsmöjligheter för företagen inom 

förbättringsarbetets område. Vidare diskuteras även vår arbetsmetod och ni kommer även få 

ta del av förslag på fortsatt forskning inom detta ämne. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att undersöka ledarnas roll i ett förbättringsarbete med Lean som 

utgångspunkt. Vi ville belysa hur betydande ledarna är för framgången inom 

förbättringsarbetet. Genom vår litteraturstudie har vi kunnat se att tidigare forskning visar att 

ledarens egenskaper och sätt att leda sina medarbetare, har stor betydelse för både 

engagemang och delaktighet, och inte minst för dess framgång. Det är inte tillräckligt att ha 

för avsikt att genomföra förändringar för att förbättra en organisation. Det är även mycket 

viktigt på vilket sätt förändringarna planeras, genomförs och följs upp. Som ledare finns det 

många svårigheter i att leda en organisations medarbetare, och det ställer höga krav på social 

kompetens, tydlighet och sättet de gör sina medarbetare delaktiga. Att leda en organisation i 

medgång har enligt en av respondenterna visat sig vara enklare än att leda dem genom en kris. 

För att ta sig igenom olika svårigheter krävs det både engagemang och stor kunnighet i hur 

olika slags individer och deras behov kan bemötas.  
 

Vi har kunnat se att alla respondenters sätt att leda är en viktig framgångsfaktor. Detta har 

tydliggjorts bland annat via utmärkelser som årets ledare, bästa utvecklingsarbete, och att 

lyckas leda en verksamhet igenom en kris. Vi anser att alla dessa ledare har visat på stor 

kompetens som ledare, och att de har en djup kunskap inom sina områden, vilket är en viktig 

och relevant anledning till att de fått olika utmärkelser.  
 

Vi har även sett att respondenternas sätt att uppmärksamma sina medarbetare och deras 

kompetenser är en bidragande del till att organisationerna lyckats i sitt förbättringsarbete. En 

av respondenterna menar att hennes medarbetare är eliten, och att det är hennes roll att 

förmedla det till dem. En annan respondent menar att alla är viktiga, och en förklarar att allas 

egenskaper berikar organisationen. Att som medarbetare få feedback i olika former, ser vi 

som en viktig del för att kunna utvecklas och växa i sin position i organisationen. Som ledare 

är det otroligt viktigt att arbeta med medarbetarnas motivation till att vilja lära sig och att vilja 

förbättra. Ett gott exempel på det är att låta medarbetare få ta ansvar, och få chans att utmana 

sig själv. 
 

Vi som ser det som intressant att flera av ledarna talar om att få feedback av sina egna chefer. 

Detta är något vi tror lätt kan bli bortglömt, att även ledare behöver stöd och råd i sitt dagliga 

arbete. Detta får gärna inte enbart ske genom kommunikation med medarbetarna, utan gärna 

även genom samtal med deras egna chefer. Vi tror att ledaryrket kan vara ensamt yrke, om det 

inte ges uppmärksamhet från den egna chefen, samt om det inte finns en lättsam och god 

relation till medarbetarna.  
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7.1 Förbättringsmöjligheter 

Det vi har sett efter att vi har analyserat materialet från vår studie, är att dessa aspekter skulle 

kunna utvecklas ytterligare inom organisationerna: 

 

PDSA-cykeln 

I vår utbildning är PDSA en central del vid förbättringsarbete, eftersom det ger möjligheten 

till att upprepa alla de olika stegen tills efterfrågad kvalitet är uppnådd. När kvaliteten är 

uppnådd måste organisationen fortsätta att vidareutveckla sina tjänster/produkter för att 

ständigt förbättra. Som ett verktyg i sitt förbättringsarbete, är PDSA till stor hjälp för att 

säkerställa att alla nödvändiga steg genomförs. Därför är ett förslag att organisationerna 

försöker läsa in sig på PDSA-cykeln, och hur den fungerar. Detta tror vi skulle vara till stor 

användning i deras förbättringsarbete, och skapa en bra struktur. 
 

Uppföljningar 

Vid förbättringar är uppföljning en mycket viktig del, för att se om de genomförda 

förändringarna är väl genomförda och om önskat resultat har uppnåtts. Uppföljningar som 

sker muntligt kan ge bra feedback på olika förändringar, och ge en klar bild över hur väl hela 

processen har fungerat. Vi har i vår studie inte hört särskilt mycket om uppföljningar av 

förbättringsarbete, därför rekommenderar vi att ytterligare vikt läggs på kvalitativa 

uppföljningar. 
 

Vid förändringar 

Om det ska ske stora förändringar, är det viktigt att alla medarbetare får den information de 

behöver innan en förändring ska genomföras, för att minimera risken för missförstånd, samt 

att medarbetarna ska få en chans att kunna fokusera på sin del i förändringsprocessen. Detta 

ser vi som viktigt eftersom det skapar tydlighet och delaktighet, om nödvändig information 

ges i tidigt skede vid tänkta förändringar. Därmed rekommenderar vi att organisationerna 

arbetar ännu mer på kommunikationen vid uppstart av förändringsarbeten. 
 

Utbildningsmöjligheter 

Vår uppfattning är att möjligheten är god i dessa organisationer, för att kunna få utbildning 

inom förbättringar. Det ser vi som viktigt, och anser att utvecklingen kan avstanna om nya 

utmaningar inte ges. Utmaningar för medarbetarna kan vara att få ännu större möjligheter till 

att öka sina egna kunskaper och tankemönster kring organisationens utveckling. Om en 

medarbetare är oengagerad kan det eventuellt bero på att denna har arbetat länge inom samma 

organisation, och en ny utmaning kan då vara att få nya fräscha kunskaper som går att dela 

med sig av till kollegorna. Vi anser därför att ledarna i organisationerna skall försöka 

engagera sina medarbetare ännu mer genom att ständigt erbjuda mer utbildning. 

7.2 Metoddiskussion 

Till en början fanns funderingar på att göra en blandning av kvantitativ och kvalitativ 

undersökning. Vi hade kunnat göra enkäter för att samla in data från ett antal respondenter. 

Detta skulle kunna gett ett mer generaliserbart resultat i vår studie. Vid valen av våra 

intervjupersoner hade vi kunnat tänka ytterligare lite mer könsuppdelat, exempelvis två män 

och två kvinnor för att få en så jämn könsfördelning i vår studie som möjligt. Detta var något 

som vi inte tänkte på vid uppstarten av studien. 
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Med den metod vi valt, en halvstrukturerad intervju, kan vi se att vi kunnat få fram att dessa 

fyra ledare allihop arbetar med de två principerna ständiga förbättringar och respekt för 

människan. Själva intervjuförfarandet, med val av en halvstrukturerad intervju, ser vi som ett 

bra val, då det gett oss en stor mängd data som vi har kunnat använda oss för att analysera 

organisationerna. Vår intervjuguide är relativt stor, vilket kan göra att den kan ses som 

strukturerad. Den har dock använts mer som ett stöd, för att underlätta under intervjuernas 

gång. Vi anser att vi har hållit relativt öppna intervjuer, där det getts utrymme till uttömmande 

svar och egna reflektioner från respondenterna. Vi önskar att vi skulle haft möjligheten att 

intervjua ännu fler ledare än de vi intervjuat. Dessvärre är det svårt att hitta ledare som 

matchade våra önskemål för denna studie, att ledarna skulle vara ansedda som ledare som 

arbetar framgångsrikt med Lean. Om denna studie hade genomförts i en större kommun hade 

vi eventuellt kunnat hitta fler tänkbara respondenter. 
 

Vi anser att vår studie har hög reliabilitet eftersom en av oss har varit ansvarig över att 

genomföra intervjuerna, och den andra har haft ansvar för att transkribera alla intervjuer. 

Sedan har båda kunnat tolka det respondenterna har sagt, i och med att båda har kunnat vara 

delaktiga på detta sätt. Teorin har hög reliabilitet eftersom många källor relaterar till 

varandra, och flertalet författare har liknande teorier och åsikter. Validiteten ser vi som hög, 

eftersom de källor vi använts oss av är relativt nya och aktuella, med undantag för vissa 

artiklar som vi ändå valt att ta med på grund av att det som skrivits är av värde för vår studie.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

För att få ett större djup och vidd i denna studie, hade det som en framtida studie, kunnat vara 

av värde att även intervjua medarbetare i organisationerna, samt göra enkäter riktat till 

medarbetarna, med syfte att få fram huruvida dessa ledare arbetar på ett engagerat sätt och på 

vilket sätt de gör sina medarbetare delaktiga. För en sådan studie ser vi en mix av kvantitativ 

och kvalitativ studie som ett alternativ. Det tror vi skulle ge en stor mängd information kring 

hur medarbetarna ser på ledarens sätt att leda, för att skapa delaktighet och motivation hos 

medarbetarna för förbättringsarbete. Ett annat förslag är att fördela könsfördelningen och 

intervjua både män och kvinnor i ledande positioner, detta då vi tror att det eventuellt finns 

olika toner i kvinnor sätt att leda grupper gentemot männens sätt att leda grupper.  
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9. Bilagor 

9.1 BILAGA 1 - Intervjuguide  

Ledarrollen 
 

 Kan du berätta lite kortfattat om dig själv? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilken är din roll inom organisationen? 

 Hur såg din väg ut till den position du har nu? 

 Hur länge har du arbetat som chef? 

 Vad är ledarskap enligt dig? 

 Hur upplever du själv ditt ledarskap? 

 Vilka typer av ledarskap finns det inom din organisation? 

 Vilka olika egenskaper anser du att ledarna i din organisation har? 
 

Ledningen  
 

 Hur arbetar ledningen inom er organisation? 

 Har ni några ledningsmöten för att ständigt återkoppla till varandra? 

 Hur fördelas ansvaret inom ledningen? 

 Hur tänker du, tillsammans med ledningen när ni ska arbeta med förbättringar? 

 Har ni några ledord i ert förbättringsarbete? 

 Vem bär huvudansvaret för förbättringsarbetet? 

 Vem delegerar ut vilka som genomför vilka förbättringar? 

 Vilka är era framgångsfaktorer för att ni har uppnått det resultat ni har uppnått? 

 Vad gör ledningen för att lyckas i sitt arbete med att engagera och motivera sina 

medarbetare? 

 Kan du berätta om något slags arbetssätt ni använder för att motivera och engagera? 

 

Frågor kring organisationskulturen 
 

 Finns det särskilda ritualer eller ceremonier då.. 

-        En kollega slutar 

-        En kollega går i pension 

-        En ny medarbetare börjar 

-        En kollega fyller år 

 Hur anser du att klimatet är i: 

-        Fikarummet 

-        Lokaler för arbetsuppgifter 

-        Väntrum om sådant finns 

 Har ni några informella regler för vad man bör göra, eller inte göra på arbetsplatsen? 
 

 Kan du berätta hur förhållandet ser ut mellan...? 

-        Mellan dig och medarbetarna 

-        I hela organisationen 

-        Anser du att ledningens värderingar stämmer överens med medarbetarnas? 

 På vilket sätt tror du att en chef kan påverka organisationskulturen? 

-        Tycker du att medarbetarna försöker påverka organisationskulturen? 



 

 Hur skulle du med dina egna ord beskriva organisationens kultur?  

 Finns det speciella personer eller saker som har betytt eller betyder mycket för 

kulturen i din organisation? 
 

Förbättringsarbete och förändringar 
 

 Om du skulle förändra eller förbättra något på din arbetsplats, vad skulle du göra, och 

på vilket sätt? 

 Vilken är den största förändring som skett under ditt ledarskap? 

 Har ni någon speciell metod för hur förbättringsarbeten ska gå till? 

 Hur väl insatta är dina medarbetare i ert förbättringsarbete? 

 Är alla medvetna om målen? 

 Hur förmedlas målen? 

 Har de fått någon utbildning, allmänt om förbättringar? 

 Hur ofta har ni möten som tar upp förbättringar? 

 Känner du att medarbetarna är engagerade i förbättringsarbetet? 

 Hur följer ni upp och mäter resultat? 

 


