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Sammanfattning  

 
Dagens chefer tror att framtidens ledarskap behöver vara mer uppmärksam på 

förändringar inom och utanför den egna verksamheten. Utveckling av verksamheter kan 

ske på många sätt, bland annat genom kvalitetsutveckling inriktad mot ständiga 

förbättringar. En metod inom kvalitetsutveckling som fått stor spridning i världen är 

Lean. För att lyckas med en Lean implementering anser många forskare att ledarskapet 

är helt avgörande.  

Syftet med studien var att utveckla ökad kunskap om Lean ledarskap samt undersöka 

chefers värderingar och beteenden i förhållande till identifierade kriterier som kopplas 

till Lean ledarskap.  
 

En ny teoretisk modell för Lean ledarskap togs fram med fyra huvudkriterier, 

Utveckling av sig själv, Utveckling av andra, Systemförståelse och processer samt 

Kultur, värderingar och vision.   
En kvalitativ fallstudie genomfördes med hjälp av en webbenkät till samtliga chefer 

inom en myndighet. Respondenterna svarade på frågor om värderingar samt skattade 

sitt eget beteenden. Enkätens validitet stärktes utifrån att flera vetenskapliga källor, 

böcker och artiklar ligger till grund för frågorna. 
Resultatet visade att myndighetens chefer genom sina värderingar och beteenden 

uppfyller stora delar av de identifierade kriterierna som kopplas till ett Lean ledarskap. 

 

 

Nyckelord: Lean, ledarskap, Leanledarskap 
 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
Leaders of today believes that future leaders will have to pay more attention to changes 

both within and outside of their own business. Business improvement/development can 

be done in many ways, for example through quality improvement and continuous 

improvement. One methodology in quality improvement which has spread all around 

the world is Lean. According to several researchers, to succeed with Lean 

implementation, the leadership is crucial. The purpose of the study was to develop 

profound knowledge of Lean leadership and examine leaders’ values and behaviors in 

relation to identified criteria to Lean leadership. 

A new theoretical model for Lean leadership was developed consisting of  four 

elements; Self-development, Development of others, Understanding of systems and 

processes, and Culture, values and vision. 

A qualitative case study with an internet survey was conducted including all leaders in a 

government body. The leaders answered a questionnaire about their values and 

behaviors. The surveys validity was strengthened through the use of several scientific 

articles and books for constructing the questionnaire. 

The result shows that the leaders through their values and behaviors fulfills most of the 

criteria connected to Lean leadership. 
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1 Inledning 

________________________________________________________________________ 

Följande kapitel är en inledning av studien och en kortfattad bakgrund till kvalitetsteknik 

Lean, dess spridning och implementering. Vidare följer syfte och frågeställning.  

________________________________________________________________________ 

 

Enligt Nya Chef, går 48 chefer i pension varje dag de närmaste 10 åren i Sverige (Lomberg, 

2014). Det betyder att ett stort antal chefer ska ersättas på arbetsmarknaden. En undersökning 

från Kairos future visar att 80-talisterna har en helt annan syn på ledarskapet än 70-talisterna, 

dem senare drevs av att förverkliga sig själva och bestämma. Medan 80-talisterna vill göra 

nytta och utföra ett meningsfullt arbete samt leda och utveckla en verksamhet. Således har ett 

trendbrott skett vad gäller chefsrollen från att vara ett individuellt projekt till att omfatta att 

göra nytta och utveckla en verksamhet (Kairos future, 2015).  

 

“Dagens chefer tror att framtidens ledare kommer behöva vara mer uppmärksamma 

och alerta på förändringar både inom den egna verksamheten och i omvärlden. 

Dessutom kommer framtidens ledarskap ställa högre krav på förmågan att representera 

sin verksamhet och dess värderingar” (Kairos future, 2015, s.6).  

 

Utveckling av verksamheter kan ske på många sätt, exempelvis genom att satsa på 

kvalitetsutveckling. Bergman och Klefsjö (2012) menar att Sveriges företag och 

organisationer systematiskt måste bedriva en offensiv kvalitetsutveckling inriktad mot 

ständiga kvalitetsförbättringar för att behålla och kunna skjuta fram sin position på 

världsmarknaden. Ett arbetssätt eller förbättringsprogram inom offensiv kvalitetsutveckling 

som fått enorm spridning i världen är Lean.  

 

Genom den framgång som Lean haft inom Toyota och inom tillverkningsindustrin har Lean 

spridits vidare till offentliga sektorn och tjänsteföretag i västvärlden (Liker och Covis, 2012; 

Rognes och Svarts, 2011; SOU 2012; Sörqvist, 2013). Lean har även gett avtryck inom hälso- 

och sjukvårdssektorn internationellt och Lean har implementerats i flera olika länder 

(Goodridge, Westhorp, Rotter, Dobson och Bath, 2015; Mann, 2009; Steed, 2012). Även i 

Sverige har Lean implementerats inom vården (Modigh och Åhlström, 2015; SOU, 2012). 

Brännmark (2012) beskriver utvecklingen av Lean i Sverige från bilindustrin och 

tillverkningsindustrin till offentlig sektor. Han beskriver vidare hur nationella program 

(Verksamhetslyftet respektive Produktionslyftet) för Lean tagits fram för kommuner och 

tillverkningsindustrin. Inom statens myndigheter har också Lean implementerats (SOU, 

2012). Ekonomistyrningsverket uppmärksammande Lean 2006 som en metod för att förbättra 

produktiviteten hos bland annat statliga myndigheter (http://www.publikt.se/artikel/intresset-

lean-vaxer-i-staten-10780). 

 

Trots att många organisationer har försökt att inför Lean konceptet är det få som har lyckats 

(Bhasin och Burcher, 2004; Liker och Ballé, 2013; Liker och Covis 2012; Sörqvist 2013). I en 

undersökning från 2007 uppgav endast 2 % av företagen att de lyckades fullt ut uppnå sina 

mål och mindre än en fjärdedel uppgav att de uppnått signifikanta resultat. Misslyckande 

beror på en rad faktorer så som, bristande engagemang från högsta ledningen, ovillighet från 

högsta ledningen att acceptera Lean implementeringens kulturella förändring som krävs eller 
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en missuppfattning/ felaktig tolkning av Toyota Production System (TPS) i praktiken 

(Goodridge et al., 2015).  

 

Flera forskare menar att ledarskapet är helt avgörande vid Lean implementering och för att få 

hållbara resultat (Emiliani och Stec, 2004; Liker och Ballé 2013; Mann, 2009; Steed 2012). 

För att lyckas med en Lean implementering krävs det enligt flera forskare att cheferna direkt 

engagerar sig och utövar ett engagerat ledarskap (Aij, Visse och Viddershoven, 2015; 

Bäckström och Ingelsson, 2015; Kaplan, Patterson, Ching och Blackmore, 2014; Mann, 

2009).  

 

Mann (2009) lyfter fram att en lyckad Lean implementering ofta omfattar en förändrad kultur. 

För att bibehålla förändringen är det viktigt att ledaren förstärker den förändrande kulturen. 

Förutom att ledarna har en avgörande betydelse vid själva Lean implementeringen så har de 

också ett stort ansvar för att utöva ett Lean ledarskap för att främja och möjligöra ett Lean 

“arbetssätt”. Även Goodridge, Westhorp, Rotter, Dobson, Bath, 2015 samt Bäckström och 

Ingelsson, (2015) är inne på transformationen av organisationskulturen som en betydande 

framgångsfaktor vid införande av Lean. 

Enligt Robbins (1990) är cheferna de främsta kulturbärarna i organisationen. Schein (2010) 

hävdar att cheferna har en helt avgörande betydelse för att dels skapa men även ändra en 

organisationskultur.  

 

Ur flera aspekter så som; kommande generationers chefer och dess drivkrafter och 

värderingar, utveckling av organisationer för att möta en mer global marknad, internationell 

spridning av koncept och modeller för verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling blir det 

därför intressant att studera just ledarskapet i en organisation som infört Lean.   
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att utveckla ökad kunskap om Lean ledarskap. 

Syfte är även att i en organisation som infört Lean undersöka chefernas värderingar och 

beteende i förhållande till identifierade kriterier som kopplas till ett Lean ledarskap. 

 

1.2 Forskningsfråga 

Vilka egenskaper och förmågor kan kopplas till ett Lean ledarskap? 

Överensstämmer chefernas värderingar och beteende gällande sitt eget ledarskap med Lean 

ledarskap? 
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2 Teori 

______________________________________________________________________ 
I kapitlet beskrivs kort historisk utveckling av kvalitetsutveckling teorier och tidigare 

forskning inom områdena Lean och ledarskap, Lean ledarskap samt organisationskultur.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitetsutveckling 

Historiskt sätt har kvalitetsfrågor alltid varit viktiga, alltifrån byggande av pyramider till 

industrialiseringen och massproduktion (Sörqvist, 2013). Genom åren har olika metoder för 

att bygga in kvalité i produkter och tjänster utvecklats och fått stor spridning. På 1990-talet 

blev Total Quality Management (TQM) och kvalitetscirklar i ropet, Sex Sigma kom under 

1980- talet (Sörqvist, 2004,2013). 

 

Offensiv kvalitetsutveckling är enligt Bergman och Klefsjö (2012) ett sätt att översätta och 

anpassa TQM till svenska förhållanden. Med offensiv kvalitetsutveckling menar Bergman och 

Klefsjö, (2012) 

 

“man ständig strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i 

vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” (s.38).    

 

TQM hänvisas på senare tid som ett system. Ett exempel är Hörnstensmodellen som  

bygger på ett antal värderingar som samverkar och skapar en helhet, tillsammans utgör de ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Värderingarna inom Hörnstensmodellen är; att sätta kunden i 

centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar, 

skapa förutsättningar för delaktighet samt utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman och 

Klefsjö, 2012). Med ett engagerat ledarskap avser Bergman och Klefsjö (2012), ledare som 

agerar som förebilder, är trovärdiga, duktiga och tydliga kommunikatörer. Vidare menar de att 

ledarskapet ska bygga på ett personligt engagemang och en synlighet i organisationen. 

Slutligen måste ledare ha kunskap och insikt om offensiv kvalitetsutveckling. 

 

Arbetet med ständiga förbättringar är en av de viktigaste delarna av Hörnstensmodellen, ett 

sätt att arbeta med ständiga förbättringar är utifrån Demings-cykeln eller även kallat PDCA-

modellen/hjulet som Edward Demings förädlat utifrån Walter Shewhart. PDCA utgörs av ett 

problemlösningsarbete i ett cykliskt förfarande, baserat på stegen Plan, Do, Check och Act 

(Sörqvist, 2014).   

 

För att stötta TQM och kvalitetsarbete instiftades Demingpriset 1951 i Japan. På så vis kunde 

goda exempel lyftas fram som andra företag kunde lära sig av. Ett av företagen som vunnit 

Demingpriset är Toyota. Toyota hade utvecklat ett eget produktionssystem inspirerat av Ford, 

detta kom att benämnas Toyota Production System (TPS) (Bergman och Klefsjö, 2012; 

Sörqvist, 2013).     

Toyota production system utvecklades till att i mitten av 1970- talet vara ett av de mest 

effektiva i världen, detta väckte forskares nyfikenhet och ledde till omfattande studier av 

bilindustrin då främst hos Toyota. Det forskarna fann var en resurssnål produktion som de 
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benämnde Lean (Ljungberg och Larsson, 2012; Modigh och Åhlström, 2015; Sörqvist 2004, 

2013). 

2.1.1 Lean 

Lean har sitt ursprung i den Japanska bildindustrin hos Toyota. Japan var ett land i kris efter 

andra världskriget och resurserna var begränsade. För att få Japan på fötter igen och få igång 

handeln och exporten igen satsades på kvalité. Japanska företagsledare reste till väst för att 

studera industrin. Juran och Demings föreläsningar i Japan om modernt kvalitetsarbete bidrog 

till kunskaper om ledarskapets centrala roll i kvalitetsarbete och olika problemslösnings-

metoder samt analysverktyg. Japan fick stora framgångar under 1970- och 1980- talet genom 

att leverera hög kvalité till låg kostnad. Västerländska företag fick allt större lönsamhets-

problem och började titta på vad som låg bakom Japans stora framgångar. Olika metoder och 

arbetssätt tillskrevs framgången (Sörqvist, 2013).  

 

Lean begreppet såg dagens ljus 1988 i en artikel av Krafcik (Modig och Åhlström 2015). När 

boken “The Machine that changed the world” kom ut 1990 fick den en enorm spridning. Lean 

manufacturing, Lean production var fött (Ljungberg och Larsson, 2012; Modigh och 

Åhlström, 2015; Sörqvist 2004, 2013). 

 

Enligt Womack, Jones och Roos (1990) består grunderna i Lean av: teamwork, 

kommunikation, effektiv utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri samt ständig 

förbättring. Enligt Womack och Jones (1996) har Lean fem grundprinciper;  

 

 Specificera värde med utgångspunkt från slutkund. 

 Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg i flödet som inte skapar värde 

 Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot kunden 

 När flödet är etablerat, låt kunderna “dra värde” uppströms från nästa aktivitet. 

 

När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om igen och fortsätter till dess att ett 

tillstånd av perfektion har uppnåtts, där perfekt värde skapas utan slöseri. 

 

Lean är enligt Liker (2009) en 

produktionsfilosofi som bygger 

på 4 P modellen. De fyra P: na 

står för Filosofi (Philosophy), 

Process, Människor (People and 

Partners) samt Problemlösning 

(Problem solving). Se figur 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Toyotas 4P modell. Egenskapad, fritt efter Liker, 2009 s.24. 
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Enligt Liker (2009) är TPS ett system där alla delar bidrar till helheten. Målet med TPS är att 

ständigt förbättra de processer som finns genom att uppmuntra och stödja människorna som 

arbetar med dessa. Till de fyra P: na hör 14 principer som är basen för kulturen Liker, (2009). 

 

1.  Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål.  

2.  Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka).  

5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 

från början.  

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet.  

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.  

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till 

andra. 

10.  Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11.  Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälp dem bli bättre. 

12.  Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu). 

13.  Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

14.  Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen). 
 

 
Figur 2.2 TPS huset Egenskapad fritt efter Liker,2009 s 55.  
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Liker (2009) betonar att TPS inte är en verktygslåda utan ett sofistikerat produktionssystem 

där alla delar bidrar till helheten. Se figur 2.2.  

Liker (2009) anser att grunden i TPS är att eliminera slöseri. Det är mycket viktigt att utgå 

från kundens perspektiv när man börjar arbeta med TPS. Kunden är i detta fall både externa 

och interna, det är dem som definierar värde. Att ta bort allt som inte tillför något värde är en 

grundförutsättning för processen. Man kan dela in processen i värdeskapande aktiviteter och 

icke värdadderade aktiviteter. TPS har sju slöserier (muda på japanska). Dessa är, 

överproduktion, väntan, onödiga transporter, inkorrekta processer, onödiga lager, onödiga 

förflyttningar samt defekter, samt även ett åttonde steg av slöseri; outnyttjad kreativitet hos 

medarbetare. Även överbelastning av personal eller utrustning (muri) och ojämnheter (mura) 

kan ses som en form av slöseri (Liker, 2009). 

 

TPS omfattar även 5S programmet som syftar till att identifiera och eliminera slöserier som 

bidrar till fel, defekter samt skador på arbetsplatsen. De fem S:n är 

·         Seiri 

·         Seiton 

·         Seiso  

·         Seiketsu 

·         Shitsuke 

Seiri är ett begrepp som översätts med snyggt och prydligt, seiton organisera och strukturera, 

seiso städning och rengöring, seiketsu standardisering samt shitsuke disciplin (Liker, 2009). 

 

Spear (2004) beskrev i sin artikel i Harvard Business Review om fyra principer som skulle 

förklara Toyotas framgångar. Han kallade dem för lektioner, nummer ett- Det finns inga 

substitut för direkt observation, två- tänkta förändringar ska genomföras genom strukturerade 

experiment, tre -anställda och chefer ska experimentera så ofta som möjligt, fyra- Ledare ska 

coacha inte fixa (lösa problem). Spear (2004) understryker dessutom det faktum att Toyota 

har under väldigt lång tid arbetat med ständiga förbättringar och att ingen organisation kan 

införa eller återskapa en sådan stark och distinkt kultur på några veckor eller månader. Han 

skriver vidare att en organisation som inför ett träningsprogram kommer att uppnå fördelar, 

för att få en bra start handlar det om att träna ledare att applicera reglerna/ principerna. 

 

Det finns ingen enhetlig definition av vad Lean är (Brännmark, 2012; Sörqvist, 2014; Modig 

och Åhlström, 2015; SOU 2012). 

 

Womack, Jones och Roos (1990), definierar Lean production 

”Lean production is Lean because it uses less of everything compared with mass 

production-half the human effort in the factory, half the manufacturing space, half the 

investment in tools, half the engineering hours to develop a new product in half the 

time” (s.13). 

 

Sörqvist (2014) definierar Lean 

” är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baserars på resurssnåla, 

flexibla och snabba processer vilka drivs utifrån kunderans aktuell behov” (s.59). 

 

Enligt Ljungberg och Larsson, (2014) är Lean en produktionsfilosofi. Runebjörk och 

Wendleby (2013) menar att Lean är en ledningsfilosofi som bygger på tre grundpelare: 

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

Eriksen, Fischer och Monsted (2010) är Lean ett managementbegrepp och en 

visionsdriven produktionsfilosofi. 
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Modig och Åhlström (2015), anser också att Lean konceptet inte är enhetligt definierat och 

som förklaring beskriver de hur Lean konceptet definierats på olika abstraktionsnivåer. Den 

lägsta abstraktionsnivå handlar om verktyg och metoder, nästa nivå om kvalitets- och 

produktionssystem samt förbättringssätt, den sista nivå omfattar Lean konceptet som en 

filosofi, kultur, levnads- och tankesätt. 

Att Lean konceptet spritts från industri till tjänstesektorn, både privat och offentlig innebär att 

för att lyckas måste Lean definieras på rätt nivå, en hög abstraktionsnivå och anpassas efter 

den organisation där det ska införas (Modig och Åhlström, 2015). 

 

Organisationen som inför Lean skapar en kultur som bygger på utveckling av processer och 

flöden samt ständiga förbättringar. Sörqvist (2013) betonar att införande av Lean är ett 

paradigmskifte, ett annat sätt att leda och driva en verksamhet. Vidare menar Sörqvist (2013) 

likt Modig och Åhlström (2015) att Lean konceptet måste anpassas till den specifika 

verksamheten, det går inte att endast kopiera någon färdig lösning. 

2.1.2 Lean inom tjänstesektorn  

Eriksen, Fischer och Monsted (2010) menar att tjänstesektorns processer har samma 

kännetecken som inom industrin, de består av en rad aktiviteter, har en given output och kan 

standardiseras. De har utvecklat en modell som benämns Lean huset och består av nio olika 

delar. Den första delen handlar om att förstå kunderna och organisera arbetet, den andra delen 

om att ledningen ska ta över styrningen genom kapacitets- och bemanningsplan, den tredje 

om att skapa visualisering så att mål, resultat och arbetsprocesser blir synliga i vardagen. Den 

fjärde delen omfattar standardisering av processer, den femte om att tydliggöra ansvar. Den 

sjätte till nionde delarna handlar om att skapa flöden, förebygga fel, arbeta med ständiga 

förbättringar samt maximera kundnyttan.  

 

Brännmark (2012) beskriver att Lean konceptet spridit sig i den offentliga sektorn i Sverige 

och Danmark. I Danmark har hälften av alla kommuner provat Lean i någon form. Brännmark 

visar genom sin litteraturstudie att införandet av Lean konceptet hos kommuner och 

myndigheter främst inneburit införande av olika Lean verktyg. Värdeflödesanalyser samt 

olika metoder för att minska slöseri utgör centrala delar av Lean arbetet. Målet med Lean 

arbetet tycks vara ökad produktivitet vilket också visar sig i resultaten där ökad produktivitet 

är det vanligaste resultatet samtidigt som problem och störningar för de anställda också 

minskat. Lean program som omfattat hela organisationen är ovanligt utan det rör sig för det 

mesta om punktinsatser. Brännmark (2012) lyfter också fram det saknas forskning kring 

långtidseffekterna av Lean insatserna.  

 

Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) visar i sin studie om Lean införande i danska 

kommuner att de främst infört olika Lean verktyg såsom värdeflödesanalyser, kaizen och 

informationstavlor. Skälen att införa Lean var utveckling av organisationen samt reducering 

av kostnader.  

 

Scorsone (2008) lyfter fram svårigheter med att införa Lean i offentlig sektor. Han menar att 

en anpassning måste ske utifrån lagar och myndighetsutövning, Vidare belyser han 

komplexiteten i kundbegreppet hos myndigheter och svårigheter med att mäta målen i en 

myndighet jämfört med företag. Även i SOU (2012) belyses skillnaderna mellan privat- och 

tjänstesektor som består bland annat av att offentlig sektor innefattar myndighetsutövning 

vilket ställer krav på rättsäkerhet, offentlig sektor har krav på likvärdig behandling av alla 

d.v.s. de kan inte välja bort eller selektera medborgare eller företag samt slutligen offentlig 
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sektors krav på att tillgodose behov tillskillnad från privat verksamhet som tillgodoser 

efterfrågan. SOU (2012) betonar att Lean måste anpassas till offentlig sektor för att bli 

framgångsrik.  

2.2 Ledarskap 

Fenomenet ledarskap har under många år har intresserat människor. Begreppet ger var och en 

olika bilder så som mäktiga dynamiska personer som leder arméer, styr stora framgångsrika 

företag eller som har makt att bestämma över ett land. Ledarskap har därmed länge varit 

föremål för spekulationer, den vetenskapliga forskningen inom ämnet påbörjats under 1900-

talet (Yukl, 2012). 

2.2.1 Ledarskap Definitioner 

Bergman och Klefsjö (2012) tar upp diskussionen kring chef och ledare, där de väljer att lyfta 

fram ledare. Chef är en position man blir utnämnd till där chefen får sin legitima roll. Ledare 

kan vara en roll man får genom legitimitet från sina medarbetare. På samma sätt som vi skiljer 

på chef och ledare görs även en skillnad mellan ledare och ledarskap. Där Bergman och 

Klefsjö (2012) anser att man kan urskilja olika sätt att utöva rollerna chef och ledare. Ofta kan 

man se chefskapet utifrån förhållningssättet där personen vill få medarbetarna att acceptera 

sin egen lösning på ett problem och gärna ge order. Det kan även ses som ett sätt att förvalta 

och kontrollera arbetet. Ledarskapet däremot kan ses som en relation mellan ledare och 

medarbetare, där ledarskapet skapas tillsammans med medarbetarna utifrån deras krav och 

förväntningar. Bergman och Klefsjö (2012) menar att ledarskapet handlar om att få 

medarbetarna att växa genom att ta egna initiativ och beslut. Ledarskapet kräver därför nära 

samarbete med medarbetarna för att tillsammans kunna utveckla nya angreppssätt på problem 

och hitta nya vägar och möjligheter (ibid). 

 

Ledarskapet inom ett företag och ledarskap inom idrotten har stora likheter. Bergman och 

Klefsjö (2012) menar att ledarskapet handlar om att vara coach och lagledare, en person som 

stimulerar och inspirerar mot uppsatta mål, även en person som drar upp riktlinjer för hur 

“spelet” skall spela men som ger spelarna den öppenhet att låta spelarna spela matchen. 

Ett av kriterierna till Utmärkelsen Svensk Kvalitet är engagerat ledarskap (SIQ, 2012, 

refererad i Bergman och Klefsjö, 2012). Engagerat ledarskap beskrivs som: 

 

“För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt 

och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange 

riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikheter och 

erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem 

definiera och följa upp målen” (s.402). 

 

Ledarskapet kan även beskrivas med att det handlar om att: 

 

 Skapa en vision för organisationen, där medarbetarna tillsammans är med och skapar 

färdriktningen för organisationen  

 stödja medarbetarna och då även hela organisationen 

 motivera och inspirera, på så vis underlätta rörelsen i visionens riktning (Bergman och 

Klefsjö, 2012). 
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Yukl (2012) menar att begreppet ledarskap kommer från allmänspråket och har sedan 

utvecklats från olika betydelser. Det finns även andra oprecisa termer så som makt, 

befogenhet, ledning, administration, kontroll och övervakning som beskriver fenomenet men 

dessa skapar alltmer förvirring kring ordets innebörd.  

Forskare definierar ledarskap utifrån sina egna individuella perspektiv och aspekter som 

intresserar dem mest. Yukl (2012) konstaterar att det finns nästa lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som försökt att definiera begreppet.  

Definitionerna bygger ofta på antagandet att ledarskap är en process i vilken en eller flera 

personer avskilt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och 

relationer i en grupp eller en organisation. Nedan följer några exempel på olika definitioner av 

ledarskap.  

 

Ledarskap är “ en individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att 

bidra till en organisations effektivitet och framgång” (House m.fl. 1994, citerad i Yukl, 

2012, s.5).  

 

Ledarskap är “beteendet hos en individ….. som leder aktiviteterna i en grupp mot ett 

gemensamt mål” (Hemphill & Coons 1957, citerad i Yukl, 2012, s.5). 

 

“Ledarskap är processen att ge mening åt det som människor gör tillsammans i syfte att 

skapa förståelse och engagemang”(Drath och Palus, 1994, citerad i Yukl, 2012, s.5). 

 

Rothers (2013) definition av ledarskap:  

“Systematisk strävan efter önskade förhållanden genom att använda mänskliga 

förmågor på ett samordnat sätt” (s.19). 

 

Yukl (2012) referera till Bennis (1959) som gjort en iakttagelse om ledarskap som Yukl finner 

lika aktuell idag: 

 

“Begreppet ledarskap förefaller alltid gå oss förbi eller visa sig i nya former för att 

håna oss med sin opålitlighet och komplexitet. Så vi har kommit på ett oändligt antal 

termer är att beskriva det….. och ändå är begreppet otillräckligt definierat” (s.5). 

 

Thylefors (2009) tar upp att många skiljer på ledare och ledarskap i en organisation, ledarskap 

ses ofta som något knutet till en individ, chefen. Detta skapar en gräns mellan ledare och 

ledda. 

2.2.2 Transformativt/karismatiskt ledarskap  

Det transformativa ledarskapet är starkt influerat av James McGregor Burn (Yukl, 2012). 

Burn ställde transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap mot varandra. Det 

transformativa ledarskapet vänder sig till medarbetarnas moraliska värderingar för att försöka 

öka deras medvetande om etiska frågor samt samla deras energi och resurser för att reformera 

institutioner (James McGregor Burns, 1978 refererad i Yukl, 2012). Det transaktionella 

ledarskapet försöker däremot motivera medarbetarna genom deras egenintressen, att utbyte av 

fördelar erbjuds.  

Ledarskapsforskare använder omväxlande begreppen karismatisk och transformativ, det finns 

likheter och viktiga skillnader menar Yukl (2012). 
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Karismatiska ledarskapet är starkt påverkat från sociologen Max Weber (Yukl, 2012). Enligt 

Weber uppstår karisma under en social kris, när en ledare med en radikal ide dyker upp och 

erbjuder en lösning på krisen och attraherar medarbetarna som tror på visionen. Medarbetarna 

kommer uppleva en viss framgång som får visionen att verka uppnåelig samt att deras 

uppfattning om ledaren kommer vara att det är en extraordinär ledare (Max Weber 1947, 

refererad i Yukl, 2012). På senare år har sociologer formulerat nya beskrivningar av det 

karismatiska ledarskapet. De nuvarande teorierna beskriver ledarens motiv och beteende och 

de psykologiska processerna som förklarar hur dessa ledare kan påverka medarbetarna (Yukl, 

2012). 

Yukl (2012) beskriver att en transformativ ledare använder sig av inre motivation för att 

stärka sina medarbetare mot uppgiftsmålet så att det stämmer överens med deras verkliga 

intresse och värderingar. Likt Yukl (2012) menar Abrahamsson och Andersen (2007) att 

ledaren påverkar sina medarbetare till att sätta organisationens och gruppens intressen framför 

sina egna och trycker på de anställdas behov av högre ordning. En viktig del av det 

transformativa ledarskapet är karisma. Det handlar om att medarbetarna har ett starkt 

förtroende för sin ledare. Den skall inspirera och motivera. Denna ledarskapsstil anses enligt 

Bass (1996,1997), refererat i Yukl, (2012) vara det mest effektiva ledarskapet för alla 

situationer och kulturer.  

 

Några egenskaper som en transformativ ledare måste ha enligt Abrahamsson och Andersen 

(2007) är;  

1. Rätt personlighet, framtoning, attribut och röst.  

2. Vara omsorgsfull, inspirerande och visionär, etisk i beslutsfattande och  

riskbenägen samt 

3. Ha en stil som kan hantera en fientlig, snabbt föränderlig konkurrensmässig 

omgivning och pressad arbetsförhållanden.  

Utöver dessa skall även ledaren inse behovet av utveckling av flexibla organisationsformer 

samt därmed stimulera till organisatoriskt lärande (ibid).  

 

Det gamla talesättet “handlingar säger mer än tusen ord” är något som den transformativa 

ledaren skall leva upp till. Att vara och fungera som en förebild i det vardagliga arbetet med 

medarbetarna (Yukl, 2012). 

 

Det transformativa ledarskapet lyfts fram av flera forskare som närliggande till Lean 

ledarskap (Steed, 2012; Haenke, 2015). 

2.2.3 Lean ledarskap 

Precis som med begreppet Lean finns det flera forskare som har försökt fånga och ringa in 

vad Lean ledarskap är. Några forskare menar att Lean ledarskapet är väldigt nära det 

transformativa ledarskapet eller innehåller delar av transformativt ledarskap (Emiliani 2003; 

Haenke, 2015; Poksinska, Swartling och Drotz 2013; Steed, 2012). Andra forskare beskriver 

Lean ledarskap som ett eget koncept utan jämförelse med existerande ledarskapsteorier 

(Liker, 2009; Rother 2013).   

 

Liker och Convis (2011) har utvecklat en modell för Toyotas ledarskapsutveckling som de 

benämner Diamantmodellen. Modellen har fyra steg som omfattar; engagerad självutveckling, 

coacha och utveckla andra, stödja dagliga Kaizen och sist skapa vision och gemensamma mål. 

De betonar också vikten av att inte bara förstå värderingarna utan leva efter dem. 

Värderingarna som kallas True North omfattar: att anta utmaningar, kaizen, Gå och se, 
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teamarbete samt respekt för människor. Modellen lyfter också fram problemlösning genom 

PDCA- hjulet. 

 

Liker och Ballé (2013) skriver att det är ledarens ansvar att motivera och utveckla 

medarbetare och team. De menar att det är ledarnas, på alla nivåer, huvuduppgift att utveckla 

medarbetarna. Ledarna måste vara lärare. De ska lära ut standardisering, visualisering, 

rapportering av avvikelser, kaizen och premiera förslag. Lean ledarskap består av Lean 

ledarskapskompetens samt kompetens att utveckla medarbetare. I Lean ledarskapskompetens 

ingår att arbeta med standardiserade arbetssätt på flera sätt såsom att etablera visuella 

standards, känna igen tillstånd utanför standards (avvikelser och fel), utveckla standardiserade 

arbetssätt samt träning. Dessutom ska ledaren sätta utmanande mål och använda disciplinerad 

problemlösning genom PDCA-metoden. För att utveckla medarbetare behövs följande 

egenskaper, aktivt lyssnande, effektiv kommunikation både muntligt och skriftligt, skapa en 

kultur av tillit, lära ut Lean kunskaper till andra, utmana genom att ställa frågor och följa upp 

genom coaching.  

 

Mann (2009) beskriver att chefer kan använda sig av Lean management system (LMS) som 

består av tre huvuddelar, visuell styrning, standardiserade pålitliga processer samt standard 

arbete för ledare. LMS systemet möjliggör att fokusera på processer och förbättringar av de 

samma. 

 

Emiliani (2003) beskriver att Lean ledare måste gå från resultat- till processfokus. Lean 

ledarskapet handlar om att eliminera slöserier, ojämnheter och överbelastning och addera 

värde. Att använda sig av två av Leans principer Ständiga förbättringar och Respekt för 

människor är viktigt. Emiliani menar att Lean ledarskap har inslag av både transaktionellt 

ledarskap och transformativt. Han menar att en lämpligare benämning vore Kaizen ledarskap. 

Han betonar att ledare ska ingå i Kaizen aktiviteter för att utveckla kunskaper och 

uppfattningar och så småningom själv leda Kaizen aktiviteter. 

 

Emiliani (2008) beskriver ledarens standardarbete i en modell som omfattar tre olika element. 

Ett- en definition av ledarskap som tillgodoser både interna och externa kunder, två- en precis 

beskrivning av företags principer som ledare har för att utöva sitt arbete, tre- en uppsättning 

standard förmågor/färdigheter för att organisationens processer ska fungera smidigt.   

Definitionen av ledarskap är enligt Emiliani (2008): Värderingar, beteenden och kompetens 

som visar respekt för människor, motiverar, förbättrar företagets förutsättningar, minimerar 

eller eliminerar organisations “policies”, försäkrar effektivt nyttjande av resurser och 

eliminerar förvirring och omarbete. Detta för att betona ledarnas ansvar för att eliminera 

slöserier och ineffektivitet samt att möjliggöra informationsflöden ej för att blockera dessa. 

Det andra elementet i modell omfattar företags principer d.v.s. vision och värderingar. 

Emiliani hänvisar till Caux Rounds principer för företag som omfattar 3 sektioner och berör 

allt från ansvar för miljö till förhållandet till medarbetare och ägare, allt för att skapa en bättre 

företagsvärld gällande ekonomiska och sociala aspekter sprunget ur etiska ideal. 

Det tredje elementet handlar om inställning, beteenden och förmågor för att företagets 

processer ska fungera smidigt. Dessa är; kunden först, process och resultat, utveckla 

människor, kvantitet och kvalitet, Gå och se, PDCA cykler, rotorsaksanalys, tidsmedvetenhet, 

se intressenter(ägare) som en resurs ej kostnad, teknologi som stödjer människor, samt dela 

med sig. När dessa tre element är etablerade ska de genom kaizen ständigt förbättras. 

 

Dombrowski och Mielke (2013) lyfter fram fem principer för Lean ledarskap. En 

förbättringskultur, självutveckling, kompetens, Gemba och Hoshin Kanri. 
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Förbättringskulturen handlar om attityder och beteenden. Ett fel ska ses som en möjlighet att 

förbättra och lära sig med målet att hitta rotorsaken till felet så att det inte uppstår igen. En 

“no blame” kultur som fokuserar på rotorsaken och inte enskilda individer som skapat 

problemet. Självutveckling omfattar att utveckla sig själv som ledare men även att utveckla 

medarbetare. Detta görs bland annat genom att använda sig av en mentor (sensi) och korta 

snabba förbättringscykler med hjälp av PDCA-hjulet. Den mesta av kompetensutveckling sker 

dagligen på golvet genom att medarbetaren utmanas och lär sig genom att lösa riktiga 

problem. Gemba kallas också genchi genbutsu och handlar om att ledare ofta ska befinna sig i 

produktionen (på golvet) för att kunna förstå processen och fatta de korrekta besluten. Gemba 

har fem gyllene regler som omfattar; Gå till gemba först, kontrollera, vidta tillfälliga åtgärder, 

finn rotorsaken och slutligen standardisera. En metod för gemba är Ohno cirkeln som är en 

fysisk eller imaginär cirkel där ledaren ställer sig och iakttar processen. Syftet är att ledare ska 

förstå processen och dess fel och förbättringsmöjligheter. På detta vis kan ledare fatta beslut 

baserat på fakta och observationer och slipper bli vilseledd av inkorrekt datainsamling eller 

felaktiga tolkningar. Den femte principen är Hoshin Kanri, den handlar om målstyrning som 

innebär att teamens nedbrutna mål och ständiga förbättringar måste korrelera med 

organisationens övergripande och långsiktiga strategiska mål och visioner.   

Att ledare måste vara en förbild för att uppnå en förbättringskultur betonar Dombrowski och 

Mielke (2013) och menar också att ledarskapet är den saknade länken mellan Lean 

verktygslåda och lärandet samt de ständiga förbättringarnas organisation. 

 

Eriksen, Fischer och Monsted (2010) menar att Lean ledarskap handlar om att ledare agerar 

förebild, tänker felförebyggande och problemlösande, kan fatta beslut, befinner sig där 

kundnytta uppstår (på golvet), är en bra kommunikatör, följer upp, skapar handlingsramar 

som hjälper människor att utvecklas, litar på sina medarbetare, bedömer resultat och 

berömmer bra prestationer. 

 

Enligt Liker (2009) och Rother (2013) handlar chefernas främsta arbetsuppgift inom Toyota 

om att öka medarbetarnas förbättringskapacitet. Det är enligt Toyota det som stärker 

företaget. Chefer skall utveckla sina medarbetare som i sin tur skall förbättra processerna. Det 

handlar inte om att detta skall ske via personalavdelningen eller någon utbildningsavdelning 

utan det skall vara en del av det vardagliga arbetet. Chefer och ledare förväntas lära ut 

förbättringskatan som tillhör en del av det dagliga ledarskapet. Förbättringskatan är en 

uppsättning beteendemässiga riktlinjer som man lär sig genom daglig övning. Ledarna ska ha 

en grundlig förståelse av arbetet och en förmåga att utveckla, lära och leda sin personal 

(Rother, 2013). För att en beteenderutin skall bli naturlig krävs att chefer och ledare får sina 

medarbetare att öva på förbättringskatan med hjälp av sina chefer. “Utbildningen” av 

medarbetarna tar ca 50 % av chefernas arbetstid. För högre chefer kan det även utgöra upp till 

50 % av arbetstiden. Cheferna guidar sina medarbetare genom förbättringskatan i verkliga 

processer - en metod som är “vardaglig” inom idrotten. ”Utbildningen” inom idrotten 

motsvarar att idrottaren utför en viss övning/träning om och om igen under observation av en 

tränare/coach (Liker, 2009; Rother, 2013). Liker (2013) beskriver ledaren som en person med 

kunskap inom verksamheten som sällan ger order till medarbetarna. Ledaren leder genom att 

stödja, ställa frågor om situationen och vilka strategier någon har valt i sitt agerande. De 

undviker att svara på frågor även om de har svaren. Se figur 2.3 för Likers Toyota 

ledarskapsmodell.   
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Figur 2.3.  Toyotas ledarskapsmodell fritt från (Liker, 2009) s.221  

 

Ledarskapet i en processutveckling mot Lean skiljer sig mot det traditionella ledarskapet, 

ledarskapet i en traditionell verksamhet kräver att man har både kunskaper och metoder att 

hantera ett brett spektrum av frågeställningar. Det kan ha tagit ett par år att nå den nivå av 

kunskap och erfarenhet hos en ledare. Utifrån detta kan det ibland vara svårt att börja arbeta 

med Lean då det innebär ett ständigt ifrågasättande av sitt gamla sätt att leda (Runebjörk & 

Wendleby, 2013). Ledarskapet inom Lean går mångt och mycket ut på att leda genom 

coachning. Uppdraget som ledare inom Lean handlar om att tänka i termer av organisationens 

uppdrag inte mål- och resultatorienterat. Det är ett helhetstänk och utgår även från förmågan 

att lyfta blicken för att kunna se hur den egna verksamheten kopplar till andras verksamheter 

(Runebjörk & Wendleby, 2013). 

 

Det är ett långsiktigt åtagande att genomföra en organisationsförändring och även ledningen 

behöver lära sig att vara ledare inom Lean/processorintering. Det krävs även att ledarna 

utvecklar sin kommunikationsförmåga gentemot medarbetare och kunder. Bland medarbetare 

kan det vara att skapa möte som lyfter medarbetarna. Vidare kommer ledningen att utmanas i 

att gå från resultatstyrning till systemsyn. Lean förutsätter lärande och reflektion och det blir 

då ett annat sätt att mäta på (Runebjörk & Wendleby, 2013). 

 

Ledarens utmaning inom Lean enligt Liker (2009) är att kunna förmedla en långsiktig vision 

om vad som ska göras, ha kompetens att göra det samt förmågan att utveckla personalen så att 

det kan göra ett så bra kvalitativt arbete som möjligt. 
 

2.3 Organisationskulturens påverkan 

I en artikel av Ingelsson och Mårtensson (2014) beskrivs kulturen som en viktig faktor för att 

lyckas med en Lean implementering i en organisation. Det är dock en långsiktig process att 

etablera en ny organisationskultur. Trots att det kan gå relativt snabbt att genomför en 

organisationsförändring så tar det längre tid att få tillstånd en delad förståelse för den nya 

visionen och värderingarna. Liker (2009) och Mann (2009) understryker även att ett införande 

av Lean kräver en djup kulturell förändring, det handlar inte bara om införande av nya 

verktyg och metoder, detta är något som Ingelsson och Mårtensson (2014) också beskriver.   
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Schein (2010) delar in organisationskulturen i tre olika nivåer; artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. De grundläggande antagandena är tagna för givet och är 

undermedvetna, dessa är mycket svåra att ändra. 

Värderingarna är på en högre medvetandenivå och 

omfattar strategier, mål och filosofier och sist 

artefakterna som t.ex. språk, fysiska produkter, 

lokaler, kläder och de är alla synliga, se figur 2.4. 

    

 

 
 

 

 

 

Figur 2.4. Organisationskulturens delar.(Egenskapad) 

 

Organisationskultur och ledarskap är något som har blivit ett område som diskuteras allt 

oftare. Hur kulturen ser ut inom olika verksamheter beror mycket på nation, etnicitet, religion, 

samhällstillhörighet (Schein, 2010). 

Enligt Schein (2010) är kultur något som är både “här och nu” ett dynamiskt fenomen som 

finns i den bakomliggande strukturen som påverkar oss på många sätt. Kultur är något som 

konstant förnyas och skapas utifrån interaktion mellan människor och som formas av olika 

beteenden. Kulturen påverkar det sätt vi pratar med varandra och hjälper till att skapa mening 

i det vardagliga livet. Den kan ses som grunden för det sociala och vilka normer vi följer i det 

specifika sammanhanget. Kultur kan ha en kraftfull påverkan på oss, därför är det viktigt att 

försöka förstå hur kulturen kan påverka omgivningen. Känner man till hur kulturen är i sin 

omgivning kan det hjälpa till att ge förståelse av sig själv. 

  

Det finns ett tydligt samband mellan kulturen och ledarskapet, det framträder som tydligast i 

macrokulturer och organisatoriska kulturer. Hur kulturen påverkar en organisations framgång 

inom olika områden beror inte helt på kulturen inom organisationen det beror även på 

relationerna som råder inom organisationen. Schein (2010) belyser även hur vissa ledare 

genom sin karisma har påverkat den kultur de befinner sig i, dessa personer tillhör inte den 

stora skalan utan Schein (2010) har sett andra egenskaper hos ledare som bidragit till att 

forma kulturen. Exempelvis hur en ledare hanterar en kris inom 

avdelning/gruppen/organisationen. Hur ledaren agerar mot sina medarbetare kommer ligga till 

grund för hur medarbetarna kommer klara av en inlärning och med vilken känsla de kommer 

bära vidare i framtiden, det kan vara känslor av oro/ängslan (Schein, 2010). 

 

Organisationskultur definieras av Schein, 1985, referat i Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 

2014), som;  

“Ett mönster av grundläggande antagande -skapat, upptäckt eller utvecklat av en given 

grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med externa anpassning och 

intern integration-som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för 

att kunna läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna 

på i förhållande till föreliggande problem” (s.128). 

 

En annan viktig aspekt är hur kulturen inom ett företag måste transformeras för att lyckas med 

en implementering av Lean. Genom ledarskapet kan kulturen börja förändras, ledaren hjälper 

till att förändra kulturen genom att involvera medarbetarna och få dem att identifiera slöseri 

Artefakter 

Grundläggande 

antagande 

Gemensamma värderingar 

& normer 
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och skapa bra värderingar. Ledarna skall vara förebilder för medarbetarna och genom ledarnas 

beteende skall den “nya” kulturen växa fram (Bäckström och Ingelsson, 2015).  

 

Inom Lean och grunden inom TPS innebär att ledarna måste förstå och leva enligt filosofin. 

Ledarna skall understödja kulturen och det görs genom att anstränga sig och dagligen 

praktisera filosofin år efter år. Inom västerländska företag är det vanligt med så kallade 

“svängdörrschefer”. Ledare som kommer in i företaget men som inte stannar länge nog för att 

hinna bygga upp en mogen kultur som stöder visionen. Risken finns att kulturen förändras 

varje gång det kommer en ny chef men att förändringen sker mer på ytan än vad som hinner 

förändras på djupet. Ledarkulturen inom Toyota har mångt och mycket påverkats av Toyota 

familjens personligheter, värderingar och erfarenheter. Den absoluta kärnan i filosofin är att 

kulturen måste stödja dem som utför arbetet. Chefernas uppdrag innebär inte bara att styra 

över teknik och arbetsuppgifter utan även att främja kulturen (Liker, 2009).  

 

“I stort sett gör folk som högsta ledningen vill. Om ett sådant arbetssätt cementeras, om 

man inte bollar med det anställda så att de börjar prioritera annorlunda, lär de sig att 

skilja på det som verkligen är viktigt och det som inte är det. Det allra viktigaste är 

kvalitet och säkerhet. Det går före allt. Stora ansträngningar, stor omsorg - det är den 

sortens kultur vi hoppas bevara genom att bedriva vår verksamhet på det här sättet” 

(Gary Covis citerad i Liker, 2009 s.216). 
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3 Metod 

________________________________________________________________________ 

I kapitlet beskrivs arbetsprocessen samt motiven till vald forskningsstrategi och design för 

studien. Studieobjektet presenteras samt författarnas förförståelse. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt kring validitet och reliabilitet samt etiska principer. 

________________________________________________________________________ 

3.1 Arbetsprocess 

Valet av område för examensarbetet har varit utifrån intresse för att utveckla kunskap om 

Lean och Lean ledarskap. Utifrån området söktes litteratur, artiklar och tidigare studier. 

Backman (2008) menar att det är ett bra sätt att samla på sig kunskap. Syfte och 

forskningsfrågor växte fram under litteraturstudien.  

 

Figur 3.5. Studiens arbetsprocess, (Egenskapad).  

 

Efter litteraturstudien och artikelsökning fördes en diskussion om val av metod för att 

genomföra undersökningen. Valet blev till slut en webbenkät till samtliga chefer. 

Under inläsningen av artiklar och litteratur växte också ett behov fram av att hitta en modell 

som visuellt kartlade kriterier kopplade till Lean ledarskap. Med hjälp av ett träddiagram 

strukturerades och grupperades kriterier för ett Lean ledarskap upp i en teoretiskmodell. 

Modellen består av fyra delar; 1. Utveckling av sig själv. 2. Utveckling av andra. 3. 

Systemförståelse, processer mm. 4. Vision, värderingar kultur. Med utgångspunkt från den 

teoretiska modellen konstruerades frågorna till en första enkät. En pilot av enkäten skickades 

ut, efter det gjordes vissa korrigeringar av enkäten. Slutgiltiga enkäten skickade ut via mail 

som webbenkät till respondenterna. Resultatet sammanställdes och därefter genomfördes en 

analys. Slutligen fördes en diskussion och förslag till fortsatt forskning togs fram. Se figur 3.5 

för hela arbetsprocessen. 
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3.1.1 Förförståelse 

Författarnas förförståelse angående Lean är främst på ett teoretiskt plan utifrån studier på 

Magisterprogrammet för kvalitets- och ledarskapsutveckling. En av författarna har begränsad 

erfarenhet av arbete med Leanimplementering i en organisation. Förförståelsen gällande 

ledarskap är från såväl praktisk som teoretisk nivå. Den praktiska förförståelsen kommer från 

många år i yrkeslivet som anställda samt arbete med att utveckla och stötta ledare i olika 

organisationer.   

 

3.2 Vetenskapliga utgångspunkter 

 
3.2.1 Positivismen 

Positivismen har sina rötter från empirisk/naturvetenskaplig tradition. Tanken är en enhetlig 

vetenskap, att all vetenskap byggs upp på samma sätt. Metodiskt skall forskningen bedrivas 

enligt den hypotetiskt-deduktiva modellen. Forskarens roll kännetecknas av att forskaren 

(subjektet) står i en yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens person, politiska, 

religiösa och känslomässiga läggning skall inte påverka forskningsresultatet. Att forskaren 

alltid skall vara objektiv kommer från positivismen (Patel och Davidson, 2011). 

3.2.2 Hermeneutiken  

Hermeneutiken är raka motsatsen till positivism, betydelsen av hermeneutik är på ett ungefär 

“tolkningslära”. Den är vetenskaplig när man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelser. Den syftar till en förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelse. 

Detta kan tolkas och förstås genom språket. Hermeneutik tillämpas inom många olika 

vetenskapliga områden men främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Den 

hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på 

detta sätt komma fram till en så fullständig förståelse (Patel och Davidson, 2011). 

 

Studiens vetenskapliga utgångspunkt utgår ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien 

bygger på tolkningar och förförståelse av information för att utveckla kunskap om Lean 

ledarskap.  

 

3.2.3 Relation teori och empiri - Val av ansats 

Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra, Patel och Davidson 

(2011) beskriver deduktion med att forskarens arbetssätt kännetecknas av att man utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Från teorin 

härleds hypoteser som empiriskt prövas mot det aktuella fallet. Med ett induktivt angreppssätt 

är teorin resultatet av en forskningsinsats d.v.s. generaliserbara slutsatser dras utifrån 

observationer. Induktion menar Patel och Davidson (2011) är ett omvänt förhållande till 

deduktion. Forskaren följer upptäckandets väg. Hen studerar forskningsobjektet, utan att först 

förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån insamlade informationen, 
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empirin, formulera en teori. Patel och Davidsson (2011) hänvisar även till ett tredje alternativ, 

abduktion där induktion och deduktion kombineras. Abduktionen utgår från ett enskilt fall där 

man använder hypotetiska mönster som i sin tur kan förklara fallet.  

 

Val av ansats i denna studie är deduktiv då författarna har tittat på befintliga teorier och dragit 

slutsatser utifrån resultatet av studien.  

3.2.4 Urvalsprocess 

Insamling av tidigare dokument inom det valda området är väsentligt för forskningsarbete 

(Backman, 2008). Backman (2008) och Patel och Davidsson (2011) menar att man måste vara 

“påläst” och att inhämtning av tidigare forskning är väsentlig inför den studie som skall 

bedriva. Författarna har läst böcker och artiklar inom studieområdet. För att hitta lämpliga 

artiklar inom området användes följande sökord; Lean, leadership, management, Lean 

leadership, Toyota production system. Databaser som användes i sökandet var; Academic 

search Elit, Business Source Premier, Emerald och Primo. 

 

3.2.5 Metodval 

Utgångspunkten för detta arbete var en fallstudie, Patel och Davidsson (2011) beskriver det 

som en studie gjord på mindre avgränsad grupp. Vidare utgår fallstudien från ett 

helhetsperspektiv. Ett vanligt scenario vid fallstudier är att information av olika slag samlas in 

för att ge en fyllig bild av det aktuella fallet. Enligt Backman (2008) anses fallstudie vara 

särskilt lämpligt vid utvärderingar, där man försöker förklara, förstå eller beskriva stora 

företeelser, organisationer eller system inte enkelt låter sig undersökas med annan metodik. 

Vidare menar Backman (2009) att fallstudien kan ha olika avsikter, beskrivande, förklarande 

eller undersökande. I denna studie beskrivs Lean ledarskap utifrån det resultat som 

framkommit från undersökningen. I undersökningen redovisas resultaten med medelvärden 

men analysen av resultaten har ett beskrivande och förklarande ändamål. Därav bedöms denna 

studie vara kvalitativ.  

3.2.6 Val av studieobjekt 

Utgångspunkten för val av studieobjekt var att organisationen skulle ha infört Lean, vara ett 

medelstor till stor organisation samt vara lokaliserad i Sundsvall. Initialt kontaktades ett 

företag och en myndighet som var lokaliserade i Sundsvall och som infört Lean i sin 

verksamhet. Företaget hade inte möjlighet att delta under aktuell tidpunkt för studien. 

Myndigheten hade möjlighet att ställa upp och var själva intresserade av en studie angående 

Lean ledarskap. Tillsammans med kontaktpersonerna på myndighetens HR-avdelning 

träffades vi vid två tillfällen för att prata igenom preliminärt syfte och frågeställning.  

3.2.7 Studieobjektet  

Myndigheten har ca 900 anställda varav ca 60 chefer. Myndigheten har verksamhet över stora 

delar av landet. Myndigheten har valt att vara anonym och därför är myndighetens namn 

ersatt med XXX i studien.  

Myndigheten genomförde 2011 ett antal mindre processgenomlysningar, vidare togs det fram 

en modell för processgenomlysningar, några stödavdelningar identifierade vissa slöserier och 

några Lean spel genomfördes. Arbetssättet med ständiga förbättringar infördes i myndigheten 
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därefter successivt från 2013. Inom myndigheten har Lean benämnts ständiga förbättringar. 

Avsikten var att bli ännu bättre på att ha kundens fokus, att engagera och skapa ytterligare 

delaktighet hos medarbetarna och att hushålla med statens resurser genom att jobba smart 

(Personlig kommunikation, Delprocessledare verksamhetsutveckling och ständiga 

förbättringar. 10 april 2016). 

Myndigheten har tagit fram en egen modell liknande TPS-huset. Modellen beskriver 

myndighetens filosofier, principer och prioriteringar vid avvikelser. 

3.2.8 Motivera val av enkät 

Det finns många sätt att distribuera en enkät. Genom att skapa en webbenkät som skickas ut 

via e-post till respondenterna med en direktlänk möjliggör att snabbt och enkelt nå ut till ett 

stort urval av respondenter till en obefintlig kostnad (Eljertsson 2014). Fördelen med en 

elektronisk enkät är att svaren automatiskt blir sparade i ett dataregister. Nackdelen är risken 

för låg svarsfrekvens då e-post lätt kan försvinna i mängden av e-postmeddelanden. Vid 

studier på arbetsplatser där engagemang kring studien funnits bland respondenterna kan det i 

vissa fall resultera i en god svarsfrekvens. Utskick av webbenkät är tidseffektivt samt 

möjliggör att respondenterna förblir anonyma (ibid). 

3.3 Teoretiskmodell 

För att få en visuell bild och översikt av Lean ledarskap och dess olika komponenter skapades 

en teoretisk modell. Modellen är uppbyggd utifrån 4 huvudkriterier, under varje huvudkriterie 

beskrivs kriterier som framkommit som viktiga och/eller frekventa vid genomgången av 

litteraturen och tidigare forskning.  

Utifrån diskussion sorterades kriterierna in under de fyra olika huvudkriterierna; utveckling av 

sig själv, utveckling av andra, systemförståelse/ processer samt vision, värderingar och kultur 

med hjälp av ett träddiagram. Modellens högra del (grönmarkerad) speglar de mer 

personbundna värderingar och förmågor medan modellens vänstra (blåmarkerade) speglar 

mer organisatoriska förutsättningar som kan stödja eller försvåra utövande av Lean ledarskap, 

se figur 3.6. Modellen låg sedan till grund för konstruktionen av frågorna till enkäten.  
 

 
Figur 3. 6. Teoretisk modell över Lean Ledarskap, egenskapad  
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3.4 Enkät 

Utifrån den litteraturstudie som genomförts och redovisats i teoridelen togs det fram ett antal 

Lean ledarskaps kriterier som en Lean ledare bör ha/besitta samt också hur den böra agera. Se 

tabell 1. Tillsammans med den teoretisk modell blev detta grunden för frågorna i enkäten. 

 
Tabell 3. 1. Lean ledarskap, sammanställning av frekvent förekommande kriterier. 
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Aktiv lyssnare    x  x  

Effektiv kommunikatör    x x x  

Förbättringskultur x   x x x x 

Tillit till medarbetarna x x x x x x x 

Lär ut Lean x x x x  x x 

Följer upp genom coachning  x x x  x  

Utmanar genom att ställa frågor   x x x  x  

Agera förebild x x x  x  x 

Tänker felförebyggande     x   

Finns ute på golvet x x x x x  x 

Fattar beslut    x x   

Tänker problemlösande x    x  x 

Följer upp    x x   

Bedömer resultat     x   

Berömmer personer     x   

Själv insikt (Self awareness)    x    

Ödmjukhet (Humility) x   x  x  

Reflektion (Reflection) x x x     
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3.4.1 Uppbyggnad av enkät 

Individens attityd inom vetenskapliga sammanhang är grundläggande värderingar hos 

individen, vilket betyder att individens attityd står för något mer än individen “tycker” något 

om någonting. Om avsikten då är att undersöka individens attityd till någonting är det då 

lämpligt att utforma en attitydskala. Den vanligast förekommande skalan är den s.k. Likert-

skalan. Skalan består av ett antal påståenden som individerna skall instämma i eller ta avstånd 

från, ofta på en femgradig skala. Vid användandet av Likert-skalan bör enkäten innehålla 40-

50 påståenden (Patel och Davidsson, 2011). 

 

Eljertsson(2014) diskuterar huruvida man skall använda sig av udda eller jämnt antal 

svarsalternativ. Använder man sig av frågor med jämt antal svarsalternativ tvingas 

respondenterna att ta ställning. Det kan finnas en tendens hos respondenten som är 

osäker eller kanske av lättja väljer att svara neutralt. För att eliminera detta bör man undvika 

ett mittenalternativ när man konstruerar enkätfrågorna. Patel och Davidsson (2011) förstärker 

Eljertsson resonemang om udda svarsalternativ, mittenalternativet utgör en slags neutral punkt 

som är varken bra eller dålig. Likt Eljertsson menar Patel och Davidsson (2011) att människor 

har en tendens att dra sig mot mitten och att det kan göra att svaren sprider sig bättre över det 

olika stegen än om man bara skulle ha 3 steg. För att vara mer radikal i utformningen av 

svarsalternativ väljs istället ett jämt antal svar så att inget mittenalternativ finns med. 

 

Enkätfrågor som bestod av påståenden med en svarsskala fick efter nogsamt övervägande till 

sist ett jämt antal svarsalternativ. Detta för att tvinga respondenterna att ta ställning till 

påståendena och undvika att respondenterna skulle svara ett “intetsägande” mittenalternativ. 

Frågorna i enkäten fördelades slumpmässigt från de olika huvudkriterierna. 

 

3.4.2 Test av enkät/Pilot 

Efter uppbyggnaden av enkäten skickades den ut till utvalda testpersoner för att ta reda på om 

respondenterna tolkar frågorna och svarar på samma sätt som frågekonstruktören tänkt. En 

annan vinning med att testa av enkäten var att få svar på om något svarsalternativ, språkbruk 

saknades i någon fråga, så att frågan blev omöjlig att svara på. Detta enligt vad Ejlertsson 

(2014) anser som viktiga aspekter innan en enkät skickas ut till “studieobjektet”. Testet av 

enkäten är även bra utifrån att konstruktören av enkäten kan formulera frågor och svar som 

för konstruktören är självklara, genom att testa av enkäten får konstruktören återkoppling på 

om respondenten förstått frågan rätt (ibid).  

Patel och Davidsson (2011) är också tydliga med att det är viktigt att göra en pilotstudie på en 

representativ grupp. Pilotstudien ger möjlighet till justering av frågornas innehåll, sekvens, 

antal och formuleringar så att enkäten fungerar så bra som möjligt vid själva undersökningen.  

 

En första enkät skapades i Google enkät, den skickades ut till en provgrupp samt 

kontaktpersonerna på myndigheten, dels för att de skulle ha synpunkter på enkäten och 

frågeformuleringen, ordval, dispositionen på frågor samt för att pröva tekniken med en 

webbenkät. Efter att framåtsyftande och klargörande synpunkter inkommit och vissa 

korrigeringar gjorts färdigställdes enkäten. 

 

Den slutgiltiga enkäten bestod av ett antal bakgrundsvariabler, två ja och nej frågor, en fråga 

om inställning till Lean och ständiga förbättringar. 42 frågor som var formulerade i 

påståenden vilka respondenterna skulle ta ställning till på en sex-gradig skala från instämmer 
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inte alls till instämmer helt. Avslutningsvis kom 5 öppna frågor varav en fråga lades till som 

önskemål från myndigheten. Den frågan redovisas endast för myndigheten. Se bilaga A för 

hela enkäten och bilaga B för följebrevet. 

 

Från myndighetens HR avdelning erhölls mailadresser till samtliga chefer. Enkäten skickade 

ut till myndighetens 58 chefer med ett följebrev och en länk till webbenkäten. Efter första 

dagen hörde några av respondenter av sig angående problem med att nå enkäten på webben. 

Då skickades ett meddelande till samtliga chefer, se bilaga C. Efter ytterligare fyra dagar 

skickades en påminnelse till samtliga chefer om att besvara enkäten, se bilaga D. Ytterligare 

en påminnelse skickas från HR avdelningen till cheferna med uppmaning att besvara enkäten. 

Svarstiden förlängdes med ytterligare 2 vardagar.  

3.5 Undersökningskvalitet - Validitet och Reliabilitet 

Vid användning av enkätundersökning uppkommer frågan om huruvida resultaten är korrekta, 

mäter enkäterna tillräckligt säkert? Vad representerar egentligen enkätundersökningens 

resultat? Risken finns att någon fråga är ställd på fel sätt, att enkäten lämnats ut till fel person 

eller att många valt att avstå från att svara på enkäten. Kan man då använda resultaten från 

undersökningen och hur ska resultaten användas? (Ejlertsson, 2014) 

 

Med validiteten i en enkätundersökning menas förmågan att mäta det den avser att mäta. En 

fråga med hög validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel. Reliabiliteten som skall visa 

att upprepning av mätningen skall ge samma resultat. Har frågan en hög reliabilitet skall de 

slumpmässiga felen vara få (Ejlertsson, 2014). 

 

Eljertsson (2014) poängterar att det viktigt att komma ihåg att man inte validerar ett visst 

frågeformulär eller vissa frågor, man validerar frågorna i relation till syftet med varje fråga 

eller frågeformulär. Vidare menar Eljertsson (2014) att litteraturen ofta beskriver validiteten 

utifrån olika former, det kan tyckas att litteraturen ger en något förvirrat intryck. Olika böcker 

ger ofta olika definitioner. Validitet används även olika beroende på om det är en kvalitativ 

studie eller en kvantitativ.  

 

Validitet i en kvalitativ studie innebär att upptäcka företeelser samt att tolka och förstå. När 

det kommer till datainsamlingen kopplas validiteten till hur pass bra forskaren har fått fram 

bra underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. God validitet skall 

genomsyra hela forskningsprocessen. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går 

inte att sätta några fasta regler eller procedur för att helt säkert säkerhetsställa validitet (Patel 

och Davidson, 2011). Ett annat sätt att validera är att använda sig av triangulering. Det 

innebär att forskaren validerar genom att använda sig av flera datakällor, så som olika 

personer, platser eller tidpunkter där det aktuella studieobjektet finns. Då studerar forskaren 

samma objekt fast utifrån olika sammanhang. Det kan ge ett rikare underlag (ibid).  

 

Frågorna kan påverka reliabiliteten och är beroende på om frågorna ställs på ett korrekt sätt. 

Frågor som är dåligt konstruerade kan göra att det blir stor slumpvariation i svaren. Det ger en 

låg reliabilitet, en upprepning av mätningen skulle inte ge samma resultat (Ejlertsson, 2014). 

3.5.1 Etiska principer 

Patel och Davidsson, (2011) skriver om fyra huvudkrav gällande etiska principer som gäller 

för svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda 

personer om undersökningens syfte, vilket bland annat innebär att de ska veta att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst kan hoppa av om de önskar. De ska även få veta vilka 

moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. I konfidentialitetskravet 

ingår att personuppgifter behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Uppgifterna om samtliga personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Den sista etiska principen är nyttjandekravet vilket innefattar att de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. 

 

I den genomförda studien har samtliga etiska principer följts. Det var en naturlig del att 

informera berörda personer om undersökningen genom att skicka med ett följebrev till 

enkäten. I följebrevet framgick att deltagandet var frivilligt att respondenten skulle förbli 

anonym och att personuppgifterna ej skulle lämnas vidare. Slutligen begränsas 

nyttjandekravet till denna studie.   
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4 Resultat 

________________________________________________________________________ 

Resultatet presenteras med bakgrundsvariabler och påståendefrågorna presenteras utifrån de 

fyra huvudkriterierna. Sist redovisas sammanställning av svaren från de öppna frågorna. 

________________________________________________________________________ 

4.1 Enkätundersökning 

Svarsfrekvensen blev 62 %, 36 av 58 enkäter besvarades. Inget internt bortfall fanns bland 

frågorna och påståendena.  

 

Av respondenterna har 18 varit anställda hos myndigheten i mer än 10 år, nio personer mellan 

två och 10 år och nio personer mindre än två år, se tabell 4.2. 15 stycken har varit chef inom 

myndigheten i mer än fem år, 11 stycken mellan två och fem år och 10 stycken varit chef 

mindre än två år. Nio chefer har underställda chefer och 27 har ingen underställd chef. Mer än 

hälften, 23 stycken har fler än 17 underställda, 10 personer hade mellan 11 och 16 anställda, 

två har 6-10 anställda och en person har färre än fem anställda, se tabell 4.3. 

 
Tabell 4.2. Anställningstid hos myndigheten. Tabell 4.3. Antal underställda medarbetare 

 

  

Anställningstid Antal 

>10 år 18 

2-10 år 9 

<2 år 9 

 

 

Endast en av respondenterna hade en egen mentor. 16 personer uppgav att de regelbundet 

avsatte tid för egen reflektion medan 20 inte gjorde det. 

 

19 av respondenterna fanns i Sundsvall, på övriga orter var det mellan en och fyra som 

svarade. 33 av respondenterna var positivt inställda till Lean och ständiga förbättringar, tre 

förhöll sig neutrala och ingen var negativ. 

 

Resultatet av påståendefrågorna redovisas med medelvärden och standardavvikelser för varje 

fråga under de fyra huvudkriterierna.  

Respondenterna svarade på en sexgradig skala där ett motsvarar instämmer inte alls och sex 

motsvarar instämmer helt. Ett högt medelvärde innebär att respondenterna instämmer helt till 

stor del och ett lågt medelvärde att de inte gör det. Spridningen för respektive fråga redovisas 

med standardavvikelse. Där en hög avvikelse visar på att respondenternas svar inte är 

samstämmiga och en låg avvikelse visar på att respondenterna är samstämmiga.  Tre frågor 

ska tolkas som att ett lågt medelvärde är positivt utifrån frågeformuleringen. Dessa frågor är 

markerade med en stjärna nedan.    

Antal underställda Antal 

 >17 23 

11-16 10 

6-10 2 

5 1 
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4.1.1 Utveckling av sig själv 

De högsta medelvärden erhöll frågorna om ödmjukhet och att vara en god lyssnare var viktiga 

chefsegenskaper med 5,78 var, dessa frågor hade också lägst spridning med 0,42. Det lägsta 

värdet inom Utveckling av sig själv erhöll frågan “det krävs goda kunskaper om hur arbete 

bedrivs inom verksamheten” med ett medelvärde på 4,39 och en spridning på 1,01. Störst 

spridning, 1,06 hade frågan om “Jag har goda kunskaper om arbetet som bedrivs på min 

avdelning”. 

 
Tabell 4.4. Medelvärde och standardavvikelse på frågorna inom Utveckling av sig själv, skala 1-6. 

Utveckling av sig själv Medel Standardavvikelse 

Att vara en god kommunikatör är en viktig chefsegenskap. 5,61 0,54 

Att vara en god lyssnare är en viktig chefsegenskap. 5,78 0,42 

För att vara en bra chef krävs goda kunskaper om hur arbetet bedrivs 

inom verksamheten. 

4,39 1,01 

Jag har goda kunskaper om arbetet som bedrivs på min avdelning. 4,75 1,06 

Jag har goda kunskaper om arbetet som bedrivs på min grupp. 5,19 0,88 

Jag har kunskaper om olika verktyg som används för ständiga 

förbättringar. 

4,44 0,98 

Jag inspirerar till nytänk inom XXX. 4,64 0,85 

Jag leder genom att vara en god förebild. 4,97 0,80 

Ödmjukhet är en viktig chefsegenskap. 5,78 0,42 
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4.1.2 Utveckling av andra 

Cheferna svarade att de visade tillit till sina medarbetare frågans medelvärde blev 5,58 och 

standardavvikelsen 0,55. De två frågorna som fick lägst medelvärde inom detta huvudkriterie 

var om cheferna brukade svara med en motfråga när medarbetare ställer en fråga samt om 

cheferna tycker om att ha full kontroll över verksamheten. Störst standardavvikelse, 1,20 

inom huvudkriteriet fick frågan om chefen var fysiskt närvarande och såg hur arbete bedrevs. 

 
Tabell 4.5. Medelvärde och standardavvikelse på frågorna inom Utveckling av andra, skala 1-6. 

Utveckling av andra Medel Standardavvikelse 

Att få medarbetare att växa och utvecklas är en chefsuppgift. 5,36 0,63 

Jag coachar medarbetarna i min avdelning att själva hitta konkreta 

förbättringar, snarare än att säga åt dem vad de ska göra. 

4,72 0,69 

Jag coachar medarbetarna i min grupp att själva hitta konkreta 

förbättringar, snarare än att säga åt dem vad de ska göra. 

4,92 0,55 

Jag finns ofta tillgänglig (fysiskt, mail och telefon) för mina 

medarbetare. 

5,39 1,06 

Jag ger mina medarbetare negativ feedback/återkoppling. 4,5 0,93 

Jag ger mina medarbetare positiv feedback/återkoppling. 5,06 0,78 

Jag litar inte på mina medarbetare.* 1,5 1,07 

Jag tränar min personal i ständiga förbättringar. 4,28 1,07 

Jag tycker om att ha full kontroll över verksamheten. 3,97 1,09 

Jag visar tillit till mina medarbetare. 5,58 0,55 

Jag är ofta fysiskt närvarande och ser hur arbetet utförs. 4,19 1,20 

Mina medarbetare har tydliga befogenheter. 4,5 0,90 

När en medarbetare ställer en fråga burkar jag svara genom en 

motfråga. 

3,92 0,95 

 

  



28 
 

4.1.3 Systemförståelse, processer mm 

Frågorna om bra uppföljningsmått inom både gruppen och avdelningen fick lägsta 

medelvärden med 3,56 och 3,5 samt standardavvikelser på över 1,0. Frågan om vikten av att 

medarbetarna har kundens fokus fick det högsta medelvärdet i hela enkäten på 5,81 och en låg 

standardavvikelse på 0,46. Frågan som fick högst standardavvikelse 1,30 var “ Införandet av 

ständiga förbättringar har främst inneburit införande av olika verktyg och begrepp “. 

 
Tabell 4 6. Medelvärde och standardavvikelse på frågorna inom Systemförståelse, processer mm, skala 1-6. 

Systemförståelse, processer mm Medel Standardavvikelse 

Att medarbetarna har kundens fokus är viktigt. 5,81 0,46 

Avvikelser, fel och brister utgör möjligheter att bli bättre. 5,61 0,54 

Införandet av ständiga förbättringar har främst inneburit införande 

av olika verktyg och begrepp.* 

3,08 1,30 

Jag påtalar ofta vikten av att medarbetarna har kundens fokus. 5 0,91 

Jag tycker det är viktigt med gemensamma mål för avdelningen. 5,44 0,76 

Jag tycker det är viktigt med gemensamma mål för gruppen. 5,39 0,60 

Vi följer upp målen regelbundet inom min avdelning. 4,75 1,14 

Vi följer upp målen regelbundet inom min grupp. 4,36 1,13 

Vi har bra uppföljningsmått inom min avdelning på XXX. 3,5 1,09 

Vi har bra uppföljningsmått inom min grupp på XXX. 3,56 1,04 

Vid uppkomna problem ifrågasätter jag arbetssätt inte individer. 5,14 0,63 
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4.1.4 Vision, värderingar och kultur 

Respondenterna uppger att myndighetens vision stämmer överens med ständiga förbättringar, 

medelvärde på 5,28. De uppger även att myndigheten arbetar utifrån ständiga förbättringar 4,89 och att 

XXX-huset är ett stöd i chefskapet, 4,83. Standardavvikelserna varierade mellan 0,67 till 1,17 inom 

huvudkriteriet Vision, värderingar och kultur. 
 

Tabell 4 7. Medelvärde och standardavvikelse på frågorna inom Vision, värderingar och kultur, skala 1-6. 

Vision, värderingar och Kultur Medel Standardavvikelse 

Införandet av ständiga förbättringar har påverkat XXX´s kultur. 4,67 0,91 

Jag anser att XXX´s vision stämmer överens med ständiga 

förbättringar. 

5,28 0,87 

Jag tycker att XXX´s ledningsgrupp regelbundet följer upp arbetet 

med ständiga förbättringar. 

4,44 1,01 

Jag tycker att XXX´s ledningsgrupp stödjer arbetet med ständiga 

förbättringar. 

4,72 1,15 

Ledningsgruppen inom XXX arbetar enligt ständiga förbättringar. 4,33 1,03 

XXX arbetar utifrån Ständiga förbättringar. 4,89 0,94 

XXX-huset är en onödig pappersprodukt.* 1,33 0,67 

XXX-huset är ett stöd i mitt chefskap. 4,83 1,17 

4.1.5 Resultat öppna frågor 

Frågan om att beskriva sitt ledarskap med tre ord gav flera olika svar. De mest frekventa 

orden var tillit, engagerat och närvarande. Se tabell 4. 8. I bilaga E redovisas samtliga svar. 
 

Tabell 4.8. Beskrivning av ledarskap, mest frekventa svaren.  

Beskrivning av eget ledarskap Frekvens 

Tillit/tillitsfull  11 

Engagerat/engagemang   11 

Närvaro/närvarande 9 

Coach/coachande 6 

Tydlighet 6 

 

Vilken är din absolut viktigaste uppgift som chef? 
 

De vanligaste svaren innehöll något om att ge eller skapa förutsättningar för medarbetarna. 

Stötta medarbetarna fanns också med. Leverera enligt uppdrag angav några respondenter. 

”Ge mina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att jobba med kunds fokus och sin 

egen utveckling.” 

”Att ge mina medarbetare rätt förutsättningar och till det skapa en känsla av sammanhang 

för dem.” 
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”Coacha medarbetarna att utvecklas och tillsammans göra det möjligt att utföra det uppdrag 

som ska utföras”.  

 

”Det absolut viktigaste är att leverera enligt vårt uppdrag, men för att nå dit måste jag ha 

motiverade och kunniga medarbetare som trivs med sina jobb.” 

 

I bilaga F redovisas samtliga svar.  

 

Vad behöver du som chef för att kunna bedriva arbete med ständiga förbättringar på 

ett bra sätt? 

Tid är det som flest respondenter uppger att de behöver. Flera uppger även att de behöver 

stöttning i olika former främst från chef, men även processteam och kollegor nämns. En 

respondent anger också att ansvar och befogenheter måste tydliggöras.  

”Avsätta tid för reflektion då och då, samverkan med andra chefer och avdelningar för att 

skapa lärande av varandra, input i form av utbildning då och då.” 

”Värdefullt med tid för diskussioner/möten(både fysiska och via video) och att vi delar med 

oss med varandra av de erfarenheter vi gör. Tipsa varandra.” 

 

”Tydligt ansvar och tydliga befogenheter samt möjligheter till delegation av beslut.” 

 

”Stöd av min chef.” 

 

”Coachning från chefen och bra verktyg.”  

 

”Fortsatt stöd och samsyn inom chefskollektivet!” 

 

 I bilaga G redovisas samtliga svar.  

 

Finns det något som XXX kan göra för att ytterliga utveckla arbetet med ständiga 

förbättringar?  
 

Många respondenter är inne på att med tiden kommer resultaten.  Flera lyfter fram att de goda 

exemplen bör synliggöras och spridas inom myndigheten. Några framhäver att kulturen måste 

arbetas med.  

”Mycket, detta är en resa som tar tid och vi måste hitta vår nivå!” 

”Tålamod, visa goda exempel, släppa prestigen.” 

”Det kommer att utvecklas med tiden och med träning.” 

”Göra mer reklam för genomförda förbättringar.” 

”Följa upp, utvärdera, se över huset, ta fram ny definition för huset, byta ut verktyget vi 

använder (Barium), vidareutbilda. Som det är nu är XXX huset i mångt och mycket enbart en 

pappersprodukt.” 
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”Utveckla arbetet i ledningsgrupper och chefsled.” 

”Ja. Vi behöver prata ännu mer huset och mer ständiga förbättringar än vad vi gör idag.” 

”Tydligare målsättningar och uppföljningar.” 

”Sluta mäta och fokusera på kvantitet. Alla har sin resa för att komma i mål (vilket jag tror 

att man aldrig gör och inte ska göra). Att då mäta kvantitet skickar konstiga signaler och 

sätter en press som hämmar kvalité och kreativitet.” 

”Ha tålamod och lägga fokus mer på filosofin än på verktyg och metodik, så att vi påverkar 

vår kultur” 

”Arbeta ännu mer med kulturen.” 

”Lära av hur andra gör, stötta chefer och ledare så vi håller fast vid denna väg” 

”Att alla chefer, oavsett nivå, står bakom och jobbar själva enligt ständiga förbättringar.” 

 

 

I bilaga H redovisas samtliga svar.  
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5 Analys 

______________________________________________________________________ 
I det här kapitlet analyseras resultatet från enkätundersökningen utifrån teori och syfte.  

Examensarbetets syfte är att utveckla ökad kunskap om Lean ledarskap. 

_______________________________________________________________________ 

5.1 Utveckling av sig själv 

Resultatet visar att respondenterna inte har tillgång till mentor/coacher och att inte ens hälften 

av dem avsätter tid för egen reflektion. Även vid de öppna frågorna framkommer att cheferna 

behöver avsätta mer tid samt efterfrågar stöd från chef. Enligt Rother (2012) och Dombrowski 

och Mielke (2013) är det viktigt att alla chefer har en egen sensi (mentor) och avsätter tid för 

reflektion. Även Runebjörk och Wendleby (2013) lyfter reflektion som en viktig aspekt inom 

Lean. Bergman och Klefsjö (2012) pekar även på att ledarskapet handlar om att vara coach 

och lagledare, en person som stimulerar och inspirerar mot uppsatta mål, även en person som 

drar upp riktlinjer. Liker och Convis (2011) lyfter också fram betydelsen av att arbeta med 

självutveckling. Ledarskapet enligt Rother (2013) innebär att ha grundlig förståelse av arbetet 

som medarbetarna utför och förmåga att utveckla, lära och leda sin personal. Detta är något 

som respondenterna till hög grad håller med om. Detta stämmer även med Likers (2009) 

princip nummer 9 som handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet.  

 

Medelvärden inom huvudkriteriet “Utveckling av sig själv” för påståendefrågorna varierar 

från 4,39 till 5,78. Det betyder att respondenterna anser att t.ex. ödmjukhet, är en viktig 

chefsegenskap och att vara såväl en god lyssnare som en god kommunikatör. Detta stämmer 

väl överens med de egenskaper som Emiliani, anser att en Lean ledare bör besitta.  

Flera forskare bland annat Liker och Ballé (2013) lyfter fram vikten av att ha goda kunskaper 

om arbete som bedrivs, resultatet visar att även respondenterna i stor utsträckning anser det.   

 

5.2 Utveckling av andra 

Att få medarbetare att växa och utvecklas anser respondenterna är en chefsuppgift. De litar 

även på sina medarbetare. Detta stämmer väl överens med Liker och Ballé 2013 som anser att 

ledarnas främsta uppgift är att utveckla medarbetarna. Både Liker (2004) och Spear (2004) 

lyfter fram att ledare bör leda genom att ställa frågor snarare än att besvara frågan själv. Detta 

för att få människor att växa och utvecklas men även öka dess förståelse för problemlösning. 

 

Även vid svaren på den öppna frågan om chefens absolut viktigaste uppgift stämmer svaren 

att ge och skapa förutsättningar samt stötta medarbetare väl överens med Liker och Convis 

(2011) samt Rother (2013). 

 

Resultatet visar även att cheferna tränar sina medarbetare i ständiga förbättringar. Enligt Liker 

(2013) bör cheferna lägga ner ca 50 % av sin tid på att utbilda sina medarbetare. Utifrån 

Rother (2013) förväntas cheferna lära ut ständiga förbättringar och leda sin personal. Det 

handlar om att i det vardagliga arbetet förändra beteenden så att det till slut blir till rutin 

(Rother, 2013). 
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Schein (2010) beskriver hur ledares agerande kan komma att spela in för hur medarbetare 

kommer klara av inlärning och med vilken känsla det kommer bära med sig i det fortsatta 

arbetet. Respondenterna har svarat att de finns tillgängliga för sina medarbetare och således 

bör det ha en effekt på kulturen och implementeringen.  

Gå och se metoden lyfts fram av flera forskare, bland annat i Likers (2009) 12:e princip och 

Eriksen, Fischer och Monsted (2010) samt Dombrowski och Mielke (2013), även 

respondenterna anger att de finns fysiskt närvarande och ser hur arbete utförs.   

5.3 Systemförståelse, processer mm 

Resultat visar att cheferna tycker det är viktigt att medarbetarna har kundens fokus. Synsättet 

att avvikelser och fel utgör möjligheter till förbättringar samt ifrågasättande av arbetssätt och 

inte individer är väl förankrat hos myndighetens chefer. Detta stämmer väl överens med det 

som Dombrowski och Mielke (2013) benämner en no- blame kultur. 

Vidare kan också en koppling göras till lärande organisationer som både Liker i den 14:e 

principen och Runebjörk och Wendleby (2013) lyfter fram som en elementär del av Lean.  

 

Cheferna anger att det är viktigt med gemensamma mål däremot anser det inte i lika hög grad 

att de har bra uppföljningsmått. Dombrowski och Mielke (2013) menar att målen i en 

verksamhet måste stämma överens med organisationens övergripande mål. Vidare knyter 

Dombrowski och Mielke (2013) an till att ledarens uppgift även är att vara länken mellan 

Lean och verktygslådan. I resultatet framkommer det att likt många andra organisationer som 

infört Lean upplever flera av cheferna att det främst inneburit införande av olika verktyg och 

begrepp. En respondent uppger till och med att XXX huset enbart är en pappersprodukt.  
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5.4 Vision, Värderingar och kultur 

Enligt Schein (2010) är chefer de främsta kulturbärarna inom en organisation. Liker (2009) 

menar att ledarna främjar kulturen genom att anstränga sig och dagligen praktisera filosofi. 

Enligt Mann (2009) beror misslyckade Lean satsningar ofta på att den högsta ledningen inte 

har engagerat sig tillräckligt och inte lever som de lär. I undersökningen framkommer att 

myndighetens ledningsgrupp lever som de lär och stöttar samt följer upp arbetet med ständiga 

förbättringar. Trots detta anger flera respondenter att de behöver mer stöd från sin chef, 

processteam mm.  Införande av ständiga förbättringar har påverkat kulturen inom 

myndigheten. Ändå anger några respondenter att det behövs arbetas med kulturen. Detta är 

även något som Mårtensson och Ingelsson, (2014) och Liker, (2009) understryker, det krävs 

en djup kulturell förändring av organisationen inte bara införande av nya verktyg och 

metoder.  

Cheferna har svarat att de leder genom att vara en god förebild, detta är något som 

Dombrowski och Mielke, 2013; Eriksen, Fischer och Monsted (2010) framhåller som viktiga 

egenskaper för att uppnå en förbättringskultur. Ledaren skall vara länken mellan 

verktygslådan och lärandet, tänka felförebyggande och problemlösande, följa upp och hjälpa 

människor att utvecklas. 

5.5 Enkäten 

Bortfallet var 22 stycken vilket motsvara 38 % av gruppen chefer. Vad bortfallet beror på 

känner vi inte till. Det kan vara så att de mest kritiska till Lean och ständiga förbättringar valt 

att inte svara på enkäten, uppfattningen stärks av att 33 personer hade en positiv inställning 

generellt till Lean och ständiga förbättringar. Bortfallet skulle även kunna vara helt 

slumpmässigt och inte påverkat resultatet. Valet av en sex-gradig skala för påståendena kan 

även ha påverkat några respondenter som skulle velat svara neutralt i olika påståenden. Detta 

skulle dock ha synts som ett intern bortfall vilket inte förekom i studien.      

5.6 Den teoretiska modellen 

Den modell som togs fram för att fånga Lean ledarskap har både hjälpt och försvårat arbetet. 

Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av Lean begreppet samt även vad Lean 

ledarskap är valde vi att ta fram vad olika forskare anser vara Lean ledarskap och få ihop detta 

till en ny helhet. Att själv söka litteratur och artiklar och göra ett korrekt urval av relevanta 

kriterier är förenat med risker, allt från översättningsutmaningar till att ha missat något viktig 

kriterier. Har vi förstått rätt och har vi fångat helheten?  

 

Indelningen av kriterier i de fyra huvudkriterierna är en av modellens svagheter. Flera 

kriterier passar inom flera huvudkriterier. Till modellens styrkor är dels att den är visuell och 

därmed överskådlig och dels att den fångar de kriterier som är kopplade till Lean ledarskap 

från flera olika forskare. Den torde ge en bred bild av vad som kan ses som Lean ledarskap.   
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6 Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I kapitlet beskrivs studiens slutsatser baserade på resultaten av enkätundersökningen samt en 

bedömning om studiens syfte och frågeställning kan anses besvarad. 

__________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien var att utveckla ökad kunskap om Lean ledarskap samt undersöka 

chefernas värderingar och beteende i förhållande till identifierade kriterier som kopplas till ett 

Lean ledarskap. Genom litteratur och artiklar har kunskapen om Lean ledarskap utvecklats. 

Utvecklingen av kunskap pågick även under framtagandet av den teoretiska modellen. Där 

både likheter mellan olika forskares tolkningar och definitioner av Lean ledarskap kom fram 

och dess skillnader.  

 

De frågeställningar som vi sökt svar på; Vilka egenskaper och förmågor kan kopplas till ett 

Lean ledarskap? Överensstämmer chefernas värderingar och beteende gällande sitt eget 

ledarskap med Lean ledarskap? 

 

I studien framkommer att flera av cheferna anser att införandet av ständiga förbättringar 

främst inneburit införandet av verktyg men också att cheferna arbetar utifrån ett Lean 

ledarskap där de leder genom att vara goda förebilder, har goda kunskaper om arbetet som 

bedrivs i gruppen och i avdelningen. Cheferna uppger att ödmjukhet, att vara god lyssnare och 

god kommunikatör är viktiga ledaregenskaper.  

 

För att utveckla andra arbetar cheferna med att tränar medarbetarna i ständiga förbättringar, 

coachar och finns tillgänglig för sina medarbetare. Vidare ges medarbetarna ett högt 

förtroende där cheferna låter sina medarbetare växa och utvecklas. För att medarbetarna skall 

få en så bra systemförståelse och kunna följa processerna framkommer att cheferna 

systematiskt stödjer sina medarbetare i arbetet med att sätta kunden i fokus genom att följa 

upp och påminna om målen och uppföljningsmåtten inom gruppen/avdelningen. När 

avvikelser fel och brister blir synliga arbetar cheferna utifrån filosofin att det är en möjlighet 

till förbättring.  

 

Myndigheteten har en ledning som stöttar och aktivt arbetar med ständiga förbättringar. 

Cheferna anser att de får stöd från ledningen och att de i sin tur försöker stötta sina 

medarbetare. Vidare medför ledningens beteende till att kulturen inom myndigheten främjar 

ett fortsatt arbete mot att implementera ständiga förbättringar. Trots detta finns behov av 

ytterligare stöd från chef enligt svaren på de öppna frågorna.  

 

Egenskaper som cheferna har angett att de besitter främst är tillit, engagemang, närvaro, 

coachade och tydlighet tillsammans med god kommunikatör, god förebild och kulturbärare 

har cheferna till stor del värderingar och beteenden som kan kopplas till ett Lean ledarskap. 

 

Enkätstudiens resultat bidra till att besvara frågeställningen om chefers värderinga och 

beteende gällande sitt eget ledarskap överensstämmer med Lean ledarskap. Studien visar att 

det stämmer överens i mycket stora delar. Den andra frågeställningen om egenskaper och 

förmågor som kopplas till Lean ledarskap anses också besvarad utifrån dels den teoretiska 

modellen samt sammanfattningen av vad olika forskare anser vara Lean ledarskap.  
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7 Diskussion 

__________________________________________________________________________ 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat och slutsatser samt en 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag om vidare forskning.  

__________________________________________________________________________ 

 

Vad är Lean ledarskap? Det beror på vem du frågar! Lean ledarskap är likt ett kalejdoskop 

som ger lite olika bilder beroende på vem eller vilka som studerar det. Olika forskare lyfter 

fram lite olika delar inom Lean ledarskap men det finns en gemensam kärna som rör sig kring 

hur en Lean ledare bör agera och vilka värderingar som är viktiga inom ett Lean ledarskap.  

 

Vi ser det som att Lean ledarskap består av två samverkande och kompletterande delar, 

standardarbete med hjälp av verktyg och metoder samt personliga egenskaper och 

värderingar. I standardarbetet ingår gemba, rotorsaksanalys, problemlösning med hjälp av 

PDCA hjulet, visuellstyrning mm. De personliga egenskaperna och värderingarna som 

kopplas ihop med Lean ledarskap är ödmjukhet, kommunikationsförmåga, självkännedom, ett 

positivt förhållningssätt till problem, tillit till människor och en coachningsförmåga. Bägge 

dessa delar är lika viktiga vid ett Lean ledarskap dock är det möjligen så att det är lättare att 

lära sig nya verktyg och metoder än att förändra sina personliga egenskaper och värderingar. 

 

En viktig lärdom under arbetet med Lean ledarskap torde vara vikten av en helhetssyn och 

systemförståelse. Inte för inte som Liker´s 4P modell finns och att alla delar är lika viktiga för 

att uppnå hållbara resultat. Det går inte att endast fokusera på processdelen eller 

problemlösningsmetoder som många organisationer gjort utan de övriga två P.na nämligen 

Filosofin och Människorna är minst lika viktiga. Detta talar också för att det inte går att på ett 

fullt ut lyckat sätt införa Lean i delar av en verksamhet utan helheten måste ingå. Den 

teoretiska modellens vänstra delar kan stödja eller i vissa fall motverka ett Lean arbetsätt. Vi 

tror att det då är mycket svårt att bli en bra Lean ledare om dessa delar inte är i 

överensstämmande med Lean filosofin.      

 

Myndigheten har implementerat Lean i hela sin organisation 2013, enligt Liker (2009) och 

Mann (2009) tar en Leanimplementering många år innan det har åstadkommits en kulturell 

förändring. Här verkar enligt undersökningen detta ha gjorts på några få år. Å ena sida så 

svarar en del respondenter att det behövs mer tid och stöttning i olika former. Å andra sidan så 

verkar det som att myndighetens chefer delar Leans värderingar och agerar enligt Lean 

principerna. En fundering som växt är om det kan vara så att myndighetens kultur och 

ledarskap innan införandet av Lean/ständiga förbättringar var likt den kulturen som Lean 

innebär. Steget att införa Lean kanske inte var så stort? 

 

Likt många andra organisationer som infört Lean upplever flera chefer att det främst inneburit 

införande av olika verktyg och begrepp. Lite motsägelsefullt upplever dem ändå att kulturen 

har förändrats och att ledningsgruppen arbetar efter ständiga förbättringar och stödjer det 

arbetet. Detta resultat är kanske det mest spännande av alla i undersökningen. Enligt Mann 

(2009) och Goodridge m.fl. (2015) är misslyckas Lean implementering pga. de högsta ledarna 

inte engagerar sig och brister i engagemang. Resultat pekar på något motstridigt, högsta 

ledningen har anammat Lean arbetssätt och stödjer sina chefer (även om det uttrycks behov av 

mer stöttning från chefer), visionen för myndigheten stödjer Lean men ändå anser flera chefer 

att det mest är verktyg och begrepp som införts. 
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Kan detta bero på hur pass mottaglig man är för nya förändringar och införande av nya 

metoder och verktyg? En chef som känner sig bekväm och “taggad” till att utveckla sig själv, 

sin verksamhet och sina medarbetare har eventuellt lättare för att se helheten kring ständiga 

förbättringar. Medan en chef som kanske känner en viss förändringströtthet eller att hen inte 

ser någon vinning med att arbeta utifrån ständiga förbättringar upplever möjligen att det 

handlar mer om att börja arbeta utifrån verktyg.  

Det är då viktigt att chefer och ledning får kontinuerligt stöd genom en erfaren mentor/coach, 

som även agera förebild till chefen. Rother (2013) menar att alla chefer oavsett anställningstid 

eller befattningsgrad är i behov av en mentor för att arbetet med ständiga förbättringar och 

aldrig kan resultera i en fullärd ledare. Ledarskapet måste fortsätta att utvecklas i takt med att 

organisationen och medarbetarna utvecklas och förändras. 

 

Tiden verkar vara avgörande vid en Lean implementering, dels själva införandet som tar tid, 

den kulturella förändringen tar också tid men även ledarnas tid som inte verkar räcka till. 

Flera respondenter anger att de behöver mer tid eller avsätta tid för t.ex. reflektion. Genom att 

metodiskt arbeta enligt Lean filosofin borde mer tid frigöras för chefer. De goda exemplen 

borde få en stor spridning inom myndigheten så att inte alla behöver uppfinna hjulen gång på 

gång.    

 

Att arbeta med Lean och Lean ledarskap har likheter med att ingå ett äktenskap i nöd och lust. 

Det handlar om ett långsiktigt förhållande som prövas i motgång, som lär av sina misstag, får 

varandra att växa och utvecklas, firar framgångar och har varandra i fokus. Att anstränga sig 

dagligen och leva efter äktenskapsfilosofin. Ett äktenskap genomgår flera olika faser. Efter 

den härliga smekmånaden då allt går som på räls och himmeln är klarblå kommer en fas 

vanligvis efter sju år då himlen mörknar och problemen hopar sig. Då gäller det att arbeta med 

äktenskapet på ett systematiskt sätt och ge det tid. Om man lyckas ta sig igenom den fasen 

väntar troligen en period av stabilitet och tillit. I vilken fas befinner sig myndigheten? Några 

chefer verkar befinna sig smekmånadsfasen medan andra antingen inte accepterat äktenskapet 

eller så befinner de sig i en krisfas.   

 

Enligt Kairos Future (2015) kommer framtidens ledarskap ställa högre krav på förmågan att 

representera sin verksamhet och dess värderingar. Att arbeta med Lean ledarskap är i mångt 

och mycket att arbeta värderingsstyrt, både vad det gäller att leda sig själv och att leda andra. 

Det är en filosofi som bygger på människor och deras förmåga att växa och utvecklas där 

ledaren blir som en katalysator för att möjliggöra detta. Kanske blir det till och med så att 

framtiden ledare väljer jobb främst utifrån att företagets värderingar ska stämma överens med 

ledarens för att denna ska kunna bidra till mänsklig och organisatorisk tillväxt.  

 

7.1 Metoddiskussion och fortsatt forskning 

 

Patel och Davidsson (2011) lyfter fram triangulering som ett ytterligare sätt att säkra 

validiteten. Studie uppfyller inte den metodologiska trianguleringen då den är uppbyggd 

genom kvalitativ ansats. Författarna kunde ha gjort intervjuer med medarbetare samt studerat 

interna dokument. Detta skulle eventuellt gett ett resultat där författarna kunnat dra fler 

slutsatser och generaliserat resultatet till andra organisationer.  
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Svårigheter med den teoretiska modellen har upptäckts under arbetets gång, flera frågor 

passar in under flera huvudrubriker så som ex “Avvikelser fel och brister utgår en möjlighet 

att blir bättre”. När frågan besvaras kan den tolkas om myndigheten har det förhållningssättet 

d.v.s. det är en del av organisationskulturen, den kan också tolkas utifrån utveckling av sig 

själv och utifrån att utveckla andra. Slutligen kan den tolkas utifrån system och 

processförståelse. Detta är naturligtvis en brist i modellen som tyder på att den behöver 

utvecklas och förfinas. De brister vi upptäckt med modellen och undersökningen kan tyda på 

att det kan vara vanskligt att försöka dissekera Lean och Lean ledarskap i alltför små delar då 

det alla hänger ihop i ett system.  

 

Resultatet av undersökningen visar ändå att den teoretiska modellen har en viss bäring 

eftersom resultatet av undersöknigen samstämmer med tidigare forskning inom Lean 

ledarskap. Modellens främsta förtjänst är möjligen att den ger en snabb visuell bild av de 

olika delarna inom Lean ledarskap. En annan förtjänst med modellen är att den tydlig visar 

två delar som är knutna till chefen/ledaren medan två andra delar är knutna till mer 

organisatoriska förutsättningar. Undersökningen är genomförd inom en myndighet men vi 

bedömer att modellen och enkäten är användbar inom alla verksamheter som infört Lean och 

vill studera Lean ledarskap.    

 

I enkäten har vi format påstående frågorna utifrån en svarsskala med jämna svarsalternativ. 

Detta för att få respondenterna att ta ställning i frågan. Detta kan kanske ha lett till att några 

respondenter valt att inte delta i undersökningen då hen inte vill visa sitt ställningstagande i 

specifika frågor. En reflektion kring enkäten är att frågan ställdes om införandet av Ständiga 

förbättringar påverkat kulturen, här skulle det varit bra med en följdfråga på vilket sätt 

kulturen påverkats. Är det införandet av nya verktyg d.v.s. den synliga delen av kulturen 

(artefakterna) som påverkats eller upplever de att gemensamma värderingar och normer samt 

grundläggande antaganden förändrats inom myndigheten?  

 

En svårighet som vi ställdes inför var att ställa frågor om ledaregenskaper, huruvida de själva 

som chefer har dem eller inte. Vi valde att inte ställa frågan t.ex. om de är ödmjuka utan 

formulerade frågan till om det ansåg att ödmjukhet är en viktig chefsegenskap. Vi tror att för 

att få fram chefernas verkliga beteenden skulle en enkät göras till medarbetarna som skulle få 

bedöma sin chef, detta upplägg är dock utanför denna uppsats syfte. Här ville vi fånga 

chefernas värderingar och beteenden i förhållande till Lean ledarskapsteori. Vad tycker de är 

viktigt samt hur beter de sig i vardagen?  Ett annat sätt att göra studien hade varit att 

studera/följa en eller några chefer under en tid. Det upplägget hade varit mycket intressant 

men frågan är hur många chefer hade ställt upp på det och hade de då agerat som de brukar 

eller “skärpt till sig” under studien? Den sanna bilden av chefers agerande hade erhållits om vi 

tagit anställning (under cover) på myndigheten samtidigt som vi studerade den, detta upplägg 

väcker förutom rent praktiska svårigheter också ett antal etiska frågor.      

 

Ett annat tänkt upplägg skulle kunna varit en kombination av chefers egna uppgifter och en 

enkät till medarbetarna med liknande frågeställningar om sin chef. Skulle det finnas en 

samstämmighet i uppfattningen hur de utövar sitt ledarskap? 
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7.2 Rekommendationer 

 

Utifrån undersökningens resultat och tillhörande analys lämnas följande rekommendation till 

myndigheten avseende deras fortsatta arbete med Lean ledarskap. 

 

 Inför mentor/coachingsprogram för ledare 

 

 Möjliggör för ledare att avsätta tid för reflektion systematiskt 

 

 Undersök hur medarbetarna uppfattar cheferna. Samstämmer chefernas värderingar 

och beteende med medarbetarnas uppfattning om hur cheferna agerar i vardagen? 

 

  Arbeta med att utforma relevanta och smarta (specifika, mätbara, accepterade, 

rimliga och tidsbestämda) uppföljningsmått 

 

 Skapa forum för ledare att diskutera Lean och ständiga förbättringar 

 

 Sprid de goda exemplen på förbättringsarbete inom myndigheten 
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Bilaga A 

 

Chefsenkät angående ständiga förbättringar och ledarskap inom 
Myndigheten 
*Obligatorisk 
Hur många år har du varit anställd på Myndigheten? * 

< 2 år 
>2-5 år 
>5-10 år 
> 10 år 
Obligatorisk 
 
Hur länge har du arbetat som chef på Myndigheten? * 

< 2 år 
>2- <5 år 
>5 år 
Obligatorisk 
 
Hur många anställda är du chef för? * 

5 anställda eller färre 
6-10 anställda 
11-16 anställda 
>17 anställda 
Obligatorisk 
Har du någon underställd chef? * 

Ja 
Nej 
Obligatorisk 
Kryssa i den orten du arbetar på: * 

Kiruna 
Umeå 
Sundsvall 
Gävle 
Eskilstuna 
Stockholm 
Linköping 
Kalmar 
Visby 
Göteborg 
Lund 
Obligatorisk 
 
Har du en egen mentor (någon inom Myndigheten som ska stödja dig och din 
utveckling och som inte är din överställda chef)? * 
Ja 
Nej 
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Avsätter du tid för egen reflektion (eftertanke för att utvärdera och utvecklas) 
regelbundet? * 
Ja 
Nej 
Hur är din inställning till Lean konceptet och ständiga förbättringar? * 
Positivt 
Neutralt 
Negativt 
 
Nedan följer ett antal påståenden som du ska ställning till på en skala från instämmer 
inte alls till instämmer helt. Fyll i rutan som stämmer med din uppfattning. 
Vi har bra uppföljningsmått inom min avdelning på Myndigheten. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Vi följer upp målen regelbundet inom min avdelning. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Vi har bra uppföljningsmått inom min grupp på Myndigheten. 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Vi följer upp målen regelbundet inom min grupp. 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Att få medarbetare att växa och utvecklas är en chefsuppgift. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Myndigheten arbetar utifrån Ständiga förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag finns ofta tillgänglig (fysiskt, mail och telefon) för mina medarbetare. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag inspirerar till nytänk inom Myndigheten. * 
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Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag har goda kunskaper om arbetet som bedrivs på min avdelning. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Jag har goda kunskaper om arbetet som bedrivs på min grupp. 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Att medarbetarna har kundens fokus är viktigt. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag påtalar ofta vikten av att medarbetarna har kundens fokus. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Mina medarbetare har tydliga befogenheter. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag är ofta fysiskt närvarande och ser hur arbetet utförs. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Ödmjukhet är en viktig chefsegenskap. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 

Att vara en god lyssnare är en viktig chefsegenskap. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag har kunskaper om olika verktyg som används för ständiga förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
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1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag leder genom att vara en god förebild. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag tränar min personal i ständiga förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Vid uppkomna problem ifrågasätter jag arbetssätt inte individer.* 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag coachar medarbetarna i min avdelning att själva hitta konkreta förbättringar, 
snarare än att säga åt dem vad de ska göra. 
Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag coachar medarbetarna i min grupp att själva hitta konkreta förbättringar, snarare 
än att säga åt dem vad de ska göra. 
Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Införandet av ständiga förbättringar har påverkat Myndigheten´s kultur. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Avvikelser, fel och brister utgör möjligheter att bli bättre. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Införandet av ständiga förbättringar har främst inneburit införande av olika verktyg 
och begrepp. * 
Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Att vara en god kommunikatör är en viktig chefsegenskap. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
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Jag tycker att Myndigheten´s ledningsgrupp stödjer arbetet med ständiga 

förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
När en medarbetare ställer en fråga burkar jag svara genom en motfråga. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag tycker om att ha full kontroll över verksamheten. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
För att vara en bra chef krävs goda kunskaper om hur arbetet bedrivs inom 
verksamheten. * 
Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag visar tillit till mina medarbetare. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag ger mina medarbetare positiv feedback/återkoppling. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag ger mina medarbetare negativ feedback/återkoppling. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Jag litar inte på mina medarbetare. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Jag anser att Myndigheten´s vision stämmer överens med ständiga förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Jag tycker att Myndigheten´s ledningsgrupp regelbundet följer upp arbetet med 
ständiga förbättringar. * 
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Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
 
Ledningsgruppen inom Myndigheten arbetar enligt ständiga förbättringar. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
XXX-huset är ett stöd i mitt chefskap. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
XXX-huset är en onödig pappersprodukt. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Jag tycker det är viktigt med gemensamma mål för avdelningen.* 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Jag tycker det är viktigt med gemensamma mål för gruppen. 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Min egen chef är en god chefsförebild. * 

Instämmer inte alls                                                                                Instämmer 
helt 
1                        2                        3                        4                        5                        6 
Hur beskriver du ditt ledarskap med tre ord? * 

Ditt svar 
Vilken är din absolut viktigaste uppgift som chef? * 

Ditt svar 
Finns det något som Myndigheten kan göra för att ytterligare utveckla arbetet med 
ständiga förbättringar? Om ja, vad? 
Ditt svar 
Vad behöver du som chef för att kunna bedriva arbetet med ständiga förbättringar på 
ett bra sätt? 
Ditt svar 
Vilket ledarskap behöver Myndigheten 2020? 

Ditt svar 
Har du övriga kommentarer eller synpunkter (om enkäten, ledarskap eller ständiga 
förbättringar) kan du skriva dessa här. 
Ditt svar 
Stort tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 
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Bilaga B 

 

Följebrev enkät 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Magisterprogrammet för kvalitets- 

och ledarskapsutveckling. Under vårterminen 2016 ska vi skriva en magisteruppsats 

om Lean/ständiga förbättringar och ledarskap. Vi har fått möjligheten att genomföra 

undersökningen hos Er på Myndigheten.  

Tanken är att HR avdelning inom Myndigheten kommer arbeta vidare med 

resultatet i utveckling av ledarskapet inom Myndigheten. Resultatet av vår 

undersökning kommer att presenteras för Myndigheten under försommaren. 

Enkäten skickas till alla chefer inom Myndigheten via mail med en länk till 

webbenkät. Vi har fått era mailadresser från Myndigheten. Vi kommer inte kunna se 

vem som svarat vad.  

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga 

enskilda svar kommer att redovisas för Myndigheten utan de sammanställs. 

 

Vi är intresserade av att ta del av din uppfattning kring arbetet med ständiga 

förbättringar och ditt ledarskap. 

 

Vi är tacksamma om du besvarar enkäten så snart som möjligt, dock senast den 8 

april. Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. Vi rekommenderar att du öppnar 

enkäten via Explorer.  

 

Har du frågor angående undersökningen kan du kontakta Helena Wersén telefon: 

070-682 36 47, Mail: h.wersen@gmail.com eller Mia Fridstaden tele 076-0570009 Mail 

mia.uden78@gmail.com   

 

Tack på förhand för att du hjälper oss i vår undersökning. 

 

Med vänlig hälsning, Helena Wersén och Mia Fridstaden, Mittuniversitetet  

mailto:mia.uden78@gmail.com
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Bilaga C 

 

Hej ! 

Om du redan svarat på enkäten om ständiga förbättringar och ledarskap kan du 

bortse från detta mail. 

 

Det har visats sig att trots att ni använt Internet Explorer som webbläsare har flera av 

er inte kunnat öppna och besvara enkäten. Vi beklagar detta. Vi har nu gjort tekniska 

ändringar i vårt Google formulär och hoppas att ni nu kan öppna och besvara 

enkäten. 

Med vänliga hälsningar Mia & Helena  

 

Ps Stort tack till er som hörde av sig till oss och uppmärksammade oss på problemen. 
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Bilaga D 

 

 

Hej! 

 

Om du är en av de 25 som redan har svarat på enkäten ständiga förbättringar och 

ledarskap kan du bortse från detta mail.  

 

Om inte, vill vi påminna om att imorgon fredag är sista dagen för att fylla i enkäten. 

Ditt svar är betydelsefullt för både oss och för Myndigheten. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mia Fridstaden och Helena Wersén 
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      Bilaga E 
Hur beskriver du ditt ledarskap med tre ord? 

Tillitsfullt, öppet, nära 

Nyfiken, tillgänglig, stöttande 

Ödmjukhet, tydlighet, tillit  

Lyssna, delegera och utmana 

Närvarande, engagerad, intresserad 

Öppet, tillitsfullt och chosefritt 

Ödmjuk, handlingskraftig, beslutskraftig 

Delegation, närvaro, förutsägbar 

Tillitsfullt, kommunikativt, humanistiskt 

Nyfiken, engagerad, ordning 

Coachande, utmanande och utvecklande 

Lyhörd, engagerad, handlingskraftig 

Prestigelös, ansvarsfull och leveranspålitlig 

Tillit, närvaro, glädje 

Leverera delegera inspirera 

Engagerad, målinriktad och drivande 

Engagerat, transparant och kommunikativt 

Lyhörd, ödmjuk och tydlig 

Engagerat, öppet, tillitsfullt 

Engagemang, tillit, frihet 

Tydlig, kommunikativ, engagerad 

Lyhörd, öppen, närvarande 

Coachande, diplomatisk, lojal 

Närvarande, engagerat och coachande 

Tydlighet, mod och klokskap  

Coacha, lyssna och utveckla 

Mod integritet tydlighet 

Närvaro, glädje och mod! 

Utmana, coacha och förbättra 

Tillit, respekt, visa vägen 

Positiv, engagerad, visar tillit 

Lyssnande, visar tillit, coachande 

Delaktigt, prestigelöst, närvarande 

Inlyssnande, närvarande, ödmjukt 

Leveransfokuserad, stödjande, öppen 

Engagemang och tillit (fördelning av ansvar). 
Tydlighet och dialog/medskapande. 
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Bilaga F 
Vilken är din absolut viktigaste uppgift som chef? 

Att ha medarbetare som trivs, utvecklas och gör ett bra arbete 

Att få medarbetarna att må bra och trivas på jobbet. Det är en förutsättning för allt 
arbete. 

Att ge mina medarbetare förutsättningar att lyckas med sina uppdrag. 

Ge medarbetarna förutsättningar att fatta bra beslut 

Att ge goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete 

Skapa förutsättningar för mina medarbetare att utföra uppdragen på ett så bra sätt 
som möjligt. Vara tillgänglig. 

Ge mina medarbetare bästa möjligta förutsättningar för att jobba med kunds fokus 
och sin egen utveckling 

Att ge mina medarbetare rätt förutsättningar och till det skapa en känsla av 
sammanhang för dem. 

Entusiasmera, stödja och ge förutsättningar för medarbetarna 

Att ge min grupp förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter 

Ge förutsättningar för andra att lyckas i sina uppdrag 

Skapa förutsättningar för mina medarbetare 

Skapa förutsättningar och engagera medarbetarna 

Stötta medarbetarna och skapa förutsättningar för bra arbetsmiljö och ett bra 
arbetsklimat! 

Att varje individ i min grupp utifrån sina egna förutsättningar är med och bidrar till 
gruppens mål 

Skapa förutsättningar för mina medarbetare, underlätta för min chef 

Stötta mina medarbetare 

Coacha mina medarbetare mot målen 

Coacha 

Coacha medarbetarna att utvecklas och tillsammans göra det möjligt att utföra det 
uppdrag som ska utföras 

Personalen 

Att ta tillvara på styrkan i olikheterna hos medarbetarna 

Att få mina medarbetare att växa så att de gör ett riktigt bra jobb och trivs 

Ta vara på mina medarbetare och deras kunskaper. Få dem att utvecklas och nå 
uppsatta mål 

Se till så att vi utför vårt uppdrag. 

Tillit, låta oss testa och reflektera och lära oss, finnas till hands 

Att veta vilka styrkor mina medarbetare har, att vara närvarande 

Att ansvara för att vi levererar i tid och med bra kvalitet 
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Leverera i det uppdrag jag har 

Att fungera som en katalysator i vardagens arbete men ändå att kunna sätta ner 
foten vid behov. 

"Kratta manegen för medarbetarna" 

Jag ser mig inte som en chef utan som en i vårt team, fast med lite andra 
arbetsuppgifter som lyssnar på vad våra kunder och medarbetare behöver 

visa vägen mot hur vi uppfyller vårt uppdrag 

Lyssna 

Stötta mina medarbetare 

Det absolut viktigaste är att leverera enligt vårt uppdrag, men för att nå dit måste 
jag ha motiverade och kunniga medarbetare som trivs med sina jobb. 
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Bilaga G 

 
Vad behöver du som chef för att kunna bedriva arbetet med ständiga förbättringar på ett bra sätt? 

Tid 

Tid 

Tid att sätta mig in i allt, engagerat och pushande uppifrån 

Tid för att kunna utveckla mina egna förbättringar och föregå med gott exempel. Avlastning när det 
gäller en del administrativa sysslor som skulle kunna göras av någon annan. 

Avsätta tid till att stötta underchef och medarbetare och var en god ambassadör dör att vi inte ska tappa 
fart 

Prioritera tid för att gå på förbättringsmöten och jobba med förbättringsförslag. 

Få rimligt stor arbetsgrupp så tid finns för reflektion så man kan utveckla ständiga förbättringar 

Avsätta tid för reflektion då och då, samverkan med andra chefer och avdelningar för att skapa lärande 
av varandra, input i form av utbildning då och då. 

Värdefullt med tid för diskussioner/möten (både fysiska och via video) och att vi delar med oss med 
varandra av de erfarenheter vi gör. Tipsa varandra. 

Regelbunden stöttning 

Stöd från förbättringsambassadörerna. Min grupp tycker tyvärr fortfarande att lägga in förslagen i 
Barium är onödigt, eftersom vi ändå gör förbättringen utan detta moment. Vi tappar motivationen när vi 
inte får återkoppling på förbättringsförslag som skickats vidare. 

Utmaning och utveckling. Input från omvärlden. 

Flytta in i huset 

Förståelse och kunskap om huset och verktygen 

Tydligt ansvar och tydliga befogenheter samt möjligheter till delegation av beslut 

Att mina kollegor också anser att vi ska leva efter vårt hus och verkligen göra det. 

Envishet att fortsätta även fast det ibland känns som man står still 

Stöd från processteamen att de ger bra och relativt snabba återkopplingar till förslagsställarna. Mandat 
att fatta beslut på förbättringar som hamnar på mitt bord. Uppföljningssystem där jag kan se vilka 
förbättringsförslag som finns på utredning, som potentiella och genomförda. 

Stöd från kollegor, "klagomur" 

Rimlig gruppstorlek och lägga vissa administrativa arbetsuppgifter på en administratör. Med mindre 
administration så finns det tid att vara med gruppen och stötta dem i arbetet med SF. Bra verktyg så att 
det är enkelt att jobba med ständiga förbättringar och med kvalitétsuppföljning. 

Coachning från chefen och bra verktyg 

Ett metodstöd som kan omsätta XXX-huset till verkligheten. Ge stöd till olika förbättringsgrupper. 
Utbilda i processorienterat arbetssätt. 

Det går ganska bra i min grupp, med de förutsättningar vi har nu! 

Att ständigt påminnas om att vi jobba enligt ständiga förbättringar 
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Bli bättre på arbetssättet i chefsledet, hur vi tar hand om ärenden som kommer till oss och bli bättre i 
verktyget Barium 

Stöd av min chef 

Jag har det jag behöver 

Vårt verktyg Barium är inte lätt att jobba och hitta, jag vet inte alltid om någon annan redan jobbar med 
arbetsuppgiften 

Fortsatt stöd och samsyn inom chefskollektivet! 

Stödja och pusha på så att arbetet fortsätter att förankras och utvecklas 

Reflektera, följa upp, stötta medarbetare, se framåt och vara uthållig 

Förutsättningen ligger mycket i svaret ovan. Förutom det så behöver jag det metodstöd som idag finns 
på min avdelning i form av ambassadörer och teamet för ständiga förbättringar. 
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Bilaga H 
Finns det något som Myndigheten kan göra för att ytterligare utveckla arbetet 
med ständiga förbättringar? Om ja, vad? 

Smidigare system (Barium lite rörigt, omsmidigt, långa vägar) 

Samarbete över organisatoriska gränser. 

Hålla i. Inte tappa fart i det vi har dragit igång. 

En gemensam feedbackutbildning för alla medarbetare för att få igång triaderna 

Jag tror att vi hela tiden behöver betona vikten av att alla arbetar med ständiga 
förbättringar - även om det ibland kan finnas andra verksamheter som pockar på 
vår uppmärksamhet, som t.e.x kundservice och handläggning.    Att hålla ut och 
hålla i är viktigt. 
Inte just nu. Arbetet måste få "sätta sig" ett tag. 

XXX-huset borde förenklas och begreppet normalläge utrangeras. 

Skapa tydliga ramar, men tillåta att innehållet kan variera. 

Arbeta ännu mer med kulturen. 

Göra mer reklam för genomförda förbättringar. 

Tålamod, visa goda exempel, släppa prestigen 

Det kommer att utvecklas med tiden och med träning 

Rimligt GC uppdrag så att tid finns att stötta i arbetet med SF. Te x förenklar 
systemet med triadregistrering etc. Tar för mycket tid, det är ingen arbetsuppgift 
för GC, avlasta GC med administration 

Få till att förbättringsförslagen realiseras snabbare. 

Följa upp, utvärdera, se över huset, ta fram ny definition för huset, byta ut 
verktyget vi använder (Barium), vidareutbilda. Som det är nu är XXX huset i mångt 
och mycket enbart en pappersprodukt. 

Ja, delegera mer beslutande ner till grupperna. Så det inte blir så långa vägar till 
förändring. 

Träna mer, hålla ut 

Få alla på vagnen. 

Utveckla arbetet i ledningsgrupper och chefsled 

Ja. Vi behöver prata ännu mer huset och mer ständiga förbättringar än vad vi gör 
idag. 

Tydligare målsättningar och uppföljningar 

Sluta mäta och fokusera på kvantitet. Alla har sin resa för att komma i mål (vilket 
jag tror att man aldrig gör och inte ska göra). Att då mäta kvantitet skickar konstiga 
signaler och sätter en press som hämmar kvalité och kreativitet. 

Mycket, detta är en resa som tar tid och vi måste hitta vår nivå! 

Fortsätta fokusera på arbete och vara uthållig 

Ha tålamod och lägga fokus mer på filosofin än på verktyg och metodik, så att vi 
påverkar vår kultur 
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Lära av hur andra gör, stötta chefer och ledare så vi håller fast vid denna väg 

Minska arbetsgrupperna så ledarna kan vara mer närvarande och drivande i 
ständiga förbättringar 

Att alla chefer, oavsett nivå, står bakom och jobbar själva enligt ständiga 
förbättringar. 

 


