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Problem
Lean är en arbetsmetod som blir allt vanligare inom offentliga förvaltning eftersom det förväntas 
effektivisera verksamheten. Ett krav som allt fler organisationer behöver ta ställning till.
Inom akademiska kretsar diskuteras leans effektivitet samt vad som egentligen ingår i begreppet. 
Trafikverket har implementerat lean som arbetsmetod inom en specifik del av organisationen, 
vilken berör Trafikingenjörer från sex olika regioner. Syftet är att effektivisera fyra olika 
arbetsgruppers ärendehantering. En tidigare kvantitativ undersökning har visat att upplevelsen av 
lean och av dess implementering varierar i de olika regionerna. Den här studien fokuserar på att ta 
reda på varför.

Syfte
Syftet med studien är att utvärdera Trafikverkets leanimplementeringsarbete och söka svar på varför 
de olika regionerna har tagit till sig arbetssättet i olika hög grad samt varför attityderna till lean 
skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

Metod
Studiens mål är att undersöka de bakomliggande orsakerna till att attityderna kring lean skiljer sig åt 
mellan de olika regionerna. Därför utgick studien från en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer. Dessa intervjuer utfördes i gruppform med Trafikingenjörerna för att få en mer 
regionsspecifik bild av problematiken. Sedan utfördes även informantintervjuer med 
leanimplementeringsansvariga i varje region. Som grund för de slutsatser som presenteras i studien 
ligger dessa intervjuer samt en tvärvetenskaplig genomgång av tidigare forskning inom områdena; 
innovation, lean, förändringsteori samt organisationskultur.

Slutsats
Organisationsförändring är ett ämne som ofta behandlas mekaniskt, men vid en verklig förändring 
måste det finnas förståelse för de komplexa system som verkar inom organisationen. En förändring 
kommer att gripa in i och ändra förutsättningarna för fler medarbetare än de direkt berörda, vilket 
påverkar hela organisationen.

Lean som arbetsmetod är mer än ett antal verktyg, det är en övergripande filosofi som Trafikverket 
behöver förstå och göra till sin om de ska lyckas med sitt leanarbete. Attityderna kring lean beror på 
ett antal olika faktorer. De regioner som upplever att de tidigare hart haft problem och som med lean 
har upplevt en förbättring är mer positiva till lean som arbetsmetod. De upplever också att de har 
fått större inflytande över sitt arbete och att de har möjlighet att påtala sådant de anser behöver 
förändras. Dessa regioner ger uttryck för att kommunikationen i implementeringsfasen har varit 
tydlig och korrekt. De regioner som ställt sig negativa till lean som arbetsmetod upplever istället att 
de tidigare inte haft några problem med sitt tidigare arbetssätt. De upplever även att lean inneburit 
en låsning av arbetet där de tidigare kunnat komma med egna initiativ och att de nu måste anpassa 
sig till arbetsmetoder som inte är framtagna för den specifika regionens behov. Kommunikationen 
har upplevts otydlig, eller obefintlig. I vissa fall har attityderna gentemot lean direkt påverkats av 
ryktesspridning som uppstått i avsaknad av tydlig information.
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Problem
Lean is a working method that has become more common in the public sector as it is expected to 
streamline everyday operations. A demand that more organizations need to consider. Within 
academic circles the efficiency of Lean  is discussed, but also what is actually included in the 
concept of lean. The Swedish Transport Administration has implement lean as working method 
within a specific part of the organization, consisting of Traffic Engineers from six different regions. 
The aim is to streamline four different case management teams in their work. A previous 
quantitative survey has shown that the experience of lean and lean implementation varies in the 
different regions. This study focuses on finding out why.

Purpose
The purpose of the study is to evaluate the Swedish Transport Administrations lean implementation 
and seek answers for why the regions have embraced the approach to different degrees, and why 
attitudes to lean differ between the regions.

Method
The study's objective was to examine the underlying causes of why the attitudes towards  lean differ 
among the different regions. Therefore, the study was based on a qualitative approach with semi-
structured interviews. These interviews were conducted in groups with traffic engineers to get a 
more region-specific overview of the problem. Interviews were also also conducted with the lean 
implementation managers in each region. The basis for the conclusions presented in this study are 
these interviews and an interdisciplinary review of previous research in the areas of: Innovation, 
Lean, Theory of Change and Organizational Culture.

Conclusion
Organizational Change is a subject that is often treated mechanically, but with an organizational 
change, there must be an understanding of the complex systems that function within the 
organization. A change will engage and change the conditions for more employees than those 
directly involved, which affects the entire organization.
Lean as a work method is more than a number of tools. There is an overarching philosophy that the 
Transport Administration needs to understand and make their own if they are to succeed in their 
lean work. Attitudes about lean depends on several factors. The regions experiencing that they 
previously had problems and that with lean have experienced an improvement is more in favor of 
lean as a working method. They also feel they have more influence on their work and that they are 
able to point out what they think needs to change. These regions give expression that 
communication in the implementation phase has been clear and correct. The regions who has taken 
a negative view to lean expresses that they have not had any problems with its previous approach. 
They also feel that lean mean a locking of the work where they used to be able to come up with 
their own initiatives and that they must now adapt to working methods that are not designed for the 
their specific needs. Communication has been experienced vague or nonexistent. In some cases, the 
attitudes towards lean have been directly affected by the spread of rumors that have arisen in the 
absence of clear information.
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1. Problematiserande inledning
Lean är en arbetsmetod som består av ett en filosofi och ett flertal tillhörande verktyg. Sina rötter 
har det i Toyota och bilindustrin, men det har utvecklats vidare och används inom flera olika typer 
av organisationer och områden då det förväntas effektivisera organisationers verksamhet. 
Effektivisering är ett krav allt fler organisationer behöver ta ställning till. Även inom offentlig 
förvaltning ökar kraven på effektivisering och allt fler aktörer använder sig av lean för att möta de 
krav som ställs. Samtidigt diskuteras det i akademiska kretsar huruvida lean är en så effektiv metod 
som många författare gör gällande. Fokuset inom leanforskningen har sedan 70-talet förflyttats från 
en initierande medvetenhet kring Japansk organisationskultur (Emiliani, 2006) via 80-talets mer 
konkreta förståelse och benämnande av lean till slutet av 90-talets och 2000-talets fokus på 
leanverktyg och förändringsmotstånd (Stone, 2012). Dessutom problematiseras själva begreppet 
eftersom dess form dels är obestämd och dels ofta riktar sig enbart mot den produktionsbärande 
verksamheten. Det debatteras kring om det innebär att arbetsmiljön och medarbetarförhållandena 
blir lidande till följd av detta. Inom leanforskningen ligger fokus trots dessa frågor fortfarande på 
effektivitet och produktion, samt på initialt förändringsmotstånd vid implementeringen av lean.

Införandet av ett nytt arbetssätt som lean innebär att organisationen implementerar en 
processinnovation. Det kräver att organisationen genomgår en organisatorisk förändring samt 
genomgår en innovationsprocess. Ändock är det sällan vare sig innovations- eller 
organisationsperspektivet av lean undersöks ingående. Frågor som hur Japans övergripande kultur i 
stort och Toyotas organisationskultur i synnerhet påverkar transformeringen av lean till 
Amerikanska eller Svenska organisationsförhållanden tas sällan upp. Ej heller frågor som hur 
organisationers olika förutsättningar, exempelvis privata företag och offentlig förvaltning, påverkar 
arbetet när lean blir nytt arbetssätt. Inte bara under införandefasen, utan även de följande åren när 
lean blir en del av organisationskulturen. Till detta vill förespråkarna av lean inom populärkulturen 
gärna hävda att lean fungerar i alla typer av organisationer utan att problematisera vidare kring att 
en omfattande organisatorisk förändring ställer nya krav på både ledning och medarbetare och att de 
nya förhållandena kommer att påverka organisationen på nya oförutsedda vis.

Sammanlagt innebär detta att leanimplementeringen ofta sker efter en 
organisationsförändringsmodell som beskriver den bästa utav modellvärldar. Det vill säga en starkt 
förenklad bild där allt för många av verklighetens faktorer uteslutits för att kunna skapa förståelse 
för de komplexa skeenden som är i omlopp. Införandet av en förändring som påverkar en 
organisation i grunden och på nya oförutsedda vis visar att innovationsperspektivet är högst aktuellt 
för leanforskningen. I och med denna studie vill författaren lyfta innovations- och 
organisationsperspektivet i leanforsknignen.

Trafikverket startade under våren 2011 upp ett pilotprojekt i samarbete med konsultfirman 
McKinsey i syfte att undersöka huruvida lean kunde effektivisera trafikverkets ärendehantering 
inom områdena vägvisning, reglering, väglagsfrågor och arbete på väg. Målsättningen var att få ned 
ärendehanteringstiderna så att 80 procent av ärendena blev klara inom sex veckors tid från det att de 
inkom till det att ärendet stängdes ned. Pilotprojektet föll väl ut, vilket ledde till att lean som 
arbetsmetod implementerades inom Trafikverkets alla sex regioner. En intern undersökning vilken 
gjordes runt årsskiftet 2011-2012 visade att de olika regionerna upplevde övergången till lean 
mycket olika. En del regioner ansåg att övergången lean var till största del positiv medan andra 
regioner var missnöjda med det nya arbetssättet. Åsikterna kring implementeringsarbetet skiljde sig 
åt liksom åsikterna kring huruvida Trafikverket bör introducera lean inom fler verksamhetsdelar.
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Trafikverket har introducerat arbetssättet lean för att effektivisera och förändra arbetssättet bland 
trafikingenjörerna. Därigenom genomgår Trafikverket ett försök till en storskalig 
processinnovation. Det nya arbetssättet har dock tagits emot olika inom olika regioner och medan 
en mätning av nöjd kund index visar att kunderna uppfattar att Trafikverket blivit effektivare ser 
Trafikverket variationer i medarbetarnas åsikter kring lean som arbetssätt och huruvida det är 
funktionellt och effektivt.

Denna studie görs på uppdrag av Trafikverket och tar vid där Trafikverkets interna studie slutar. 
Regionerna som infört lean har kommit olika långt i implementeringsprocessen, men genom att 
göra en kvalitativ studie hoppas författaren bredda bilden av Trafikverkets 
leanimplementeringsarbete samt hur Trafikverket hanterat förändringsarbetet. Författaren hoppas 
dessutom att studien ska öka förståelsen för varför medarbetarna i de olika regionerna upplever 
implementeringen av lean så olika. Resultatet har återförts till Trafikverket dels genom en 
föreläsning för regioncheferna och dels genom en föreläsning för trafikingenjörerna under 
Trafikingenjörskonferensen 2013. Vid dessa återföranden framkom nya tankar och frågor hos de 
berörda medarbetarna och cheferna, vilka har lagts till i studien för en ytterligare fördjupad 
förståelse.

1.1 Bakgrund
En beskrivning av bakgrundskontexten till arbetet. Under rubriken beskrivs Trafikverket och dess 
bakgrund, Trafikverkets regioner med geografisk spridning samt det pilotprojekt som ledde till 
Trafikverkets leanimplementering. Även grupperna vilka arbetar med lean och tidigare 
undersökning presenteras.

1.1.1 Om Trafikverket

Trafikverket bildades första april 2010 som resultatet av en sammanslagning mellan ett flertal andra 
myndigheter (1, http://www.trafikverket.se, 2012-07-07). Organisationen innefattar bland annat det 
tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av Statens institut för kommunikationsanalys 
ingår i Trafikverket. Huvudkontoret är ligger i Borlänge, men regionskontoren är belägna i 
Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Stockholm, Gävle och Luleå. I varje region finns även ett flertal 
lokalkontor utspridda på olika orter. Allt som allt har Trafikverket ca 6500 anställda medarbetare. 
(1, http://www.trafikverket.se, 2012-07-07) Att Trafikverket är en stor och komplex organisation 
framkommer även då respondenterna i undersökningen, både medarbetare och chefer, ombeds att 
beskriva verksamheten och organisationen. 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för 
vägtrafik, luftfart, järnvägstrafik samt sjöfart. Även drift, byggande och underhåll av statliga 
järnvägar och vägar ingår i verksamheten, liksom prövandet av frågor om statligt bidrag till svensk 
sjöfartsnäring. Trafikverket har också hand om resultatenheterna för Färjerederiet, Förarprov, ICT, 
Järnvägsskolan, Sveriges järnvägsmuseum, Sveriges vägmuseum och SweRoad. De verkar även för 
den kollektiva trafikens tillgänglighet (1 http://www.trafikverket.se, 2012-07-07).

1.1.2 Trafikverkets regioner och geografiska spridning

Region Mitt har sitt verksamhetsområde i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. 
Regionskontoret ligger i Gävle med lokalkontor i Borlänge, Härnösand och Östersund. (2, 
http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

Region Nords verksamhetsområde sträcker sig genom Norrbottens och Västerbottens län med 
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regionkontoret i Luleå och lokalkontor i Umeå. (3, http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

Region Stockholm har sitt verksamhetsområde i Stockholms och Gotlands län. Regionkontoret är 
beläget i Stockholm med lokalkontor i Visby. (4, http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

Region Syds verksamhetsområde ligger i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 
Regionkontoret ligger i Kristianstad och lokalkontoren i Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona 
samt Malmö. (5, http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

Region Väst har sitt verksamhetsområde i Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. I 
Göteborg ligger regionkontoret och lokalkontor finns i Halmstad, Karlstad, Mariestad, samt 
Värnersborg. (6, http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

Region Östs verksamhetsområde ligger i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 
Östergötlands län. Regionkontoret är beläget i Eskilstuna och lokalkontor finns i Linköping, 
Uppsala, Västerås och Örebro. (7, http://www.trafikverket.se, 2012-12-07.)

1.1.3 Om Pilotprojektet

En av de verksamheter Trafikverket bedriver är myndighetsärenden gällande väghållning. Till 
exempel hastigheter på vägarna, skyltning, anslutningsvägar, etcetera. Ärendeansökningar 
inkommer från företag samt privatpersoner och kan handla om önskemål gällande skyltning, 
exempelvis från företag som önskar sätta upp skyltar för sin verksamhet, eller hastighetsändringar. 
Handläggningen av dessa ärenden måste ske rättsäkert, vilket Trafikverket enligt mätningar lyckas 
bra med. Däremot visar samma mätningar att kundnöjdheten kring frågor som handläggningstid av 
olika ärenden har varit låg. (Intervju Lina Bertilsson, 2012-07-27, Eskilstuna).

Enligt en intern utredning som Trafikverket gjort tog det i genomsnitt 14 veckor att fatta beslut 
angående ett vägvisningsärende, men ärenden kunde bli liggande i flera månader av olika 
anledningar (A, Trafikverket, 2012). Från den nationella ledningen kom styrkortsmål med krav på 
förbättrade ärendehanteringstider. Styrkortsmålen innebär att tiden mellan ett ärendes inkommande 
till beslutsfattande ska ligga på sex veckor för minst 80 procent av ärendena. (Intervju Lina 
Bertilsson, 2012-07-27, Eskilstuna).

Konsultfirman McKinsey kontaktades för att effektivisera ärendehanteringen och i samråd med dem 
bestämde Trafikverket att de skulle börja arbeta med ett leaninriktat arbetssätt. (Intervju Håkan 
Svensson, 2012-12-04, Eskilstuna) Ett projekt kallat Trafikmiljö 2013 startades upp. Inom projektet 
startades ett delprojekt upp riktat mot effektiv (lean) ärendehantering. Målet för delprojektet var att 
införa ett nytt arbetssätt baserat på leanprinciperna. (B, Trafikverket, 2012).

McKinsey utförde ett inventeringsarbete i verksamheten för att kartlägga den och finna områden 
med effektiviseringspotential. Det visade sig att den egentliga arbetsprocessen i de olika momenten 
var god och att den största anledningen till att ärendehanteringen drog ut på tiden berodde på långa 
ledtider. En handläggare kunde starta upp ett ärende och sedan lägga det åt sidan eftersom 
handläggaren hade andra arbetsuppgifter som behövde prioriteras. Därefter kunde ärendet bli 
liggande. (Intervju Håkan Svensson, 2012-12-04, Eskilstuna)

Region Öst anmälde sig frivilligt för att agera pilotregion för delprojektet. Förberedelser för att 
starta upp pilotprojektet gjordes under våren 2011 och en grupp som arbetade med skyltning 
vägvisning sattes ihop av fyra frivilliga medarbetare. Med stöd av McKinsey drogs projektet igång 
under augusti 2011. McKinsey var med på möten och hjälpte region Öst att se var fokus skulle ligga 
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samt bistod med råd. (ibid.)

I början av projektet arbetade region Östs vägvisningsgrupp enbart med nya ärenden medan en 
särskild grupp tog hand om gamla ärenden. Detta för att inte tynga Vägvisningsgruppen och för att 
det var nödvändigt att se om arbetssättet skulle fungera förutsatt att ärendemängden låg i balans 
samt för att kunna kontrollera om kvaliteten skulle gå upp med lean. (Intervju Håkan Svensson, 
2012-12-04, Eskilstuna)

Pilotprojektet pågick under åtta veckors tid, exklusive utvärdering. Region Öst valde efter denna tid 
att fortsätta arbeta med lean inom vägvisningsgruppen samt att successivt övergå till lean inom 
grupperna, reglering, väglagsfrågor samt arbete på väg. Den nationella ledningen bestämde att lean 
ska användas på nationell nivå. Därefter påbörjades implementeringen av lean i de olika regionerna 
med start i vägvisningsgrupperna. Sedermera följde de andra tre grupperna efter. Den exakta 
tidpunkten för implementeringen varierar från region till region. Idag är projektet Trafikmiljö 2013 
avslutat och regionerna klarar i stort sett av att hantera 80 procent av ärendena inom sex veckor. Nu 
pågår diskussioner om hur arbetet ska föras vidare. (ibid.)
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1.1.4 Grupperna som inför lean

Innan Trafikverket startade upp sin leaninspirerade arbetsprocess såg arbetsfördelningen på 
regionkontoren olika ut. Varje region arbetade efter egna utarbetade rutiner, men det vanligaste var 
en uppdelning av arbetsuppgifterna kontorsvis. Det vill säga att varje kontor lokalt skötte alla fyra 
ärendetyper samt övriga arbetsuppgifter. (Intervju Håkan Svensson, 2012-12-04, Eskilstuna)

Efter införandet av det nya arbetssättet har
fyra olika samordningsgrupper införts; 
vägvisning, reglering, väglagsfrågor och 
arbete på väg. Nationellt finns en samordnare 
som har hand om dessa frågor och de flesta 
regionkontoren har sedan valt att inrätta 
arbetsgrupper efter samma mönster. Dock ser 
förutsättningarna olika ut i olika regioner och 
därför varierar dessa grupper något. Region Öst 
har exempelvis valt att slå ihop grupperna som 
har hand om frågorna arbete på väg och 
väglagsfrågor. Tanken är att grupperna ska ha 
hand om varsin ärendetyp, oberoende av var i 
regionen ansvarig medarbetare sitter och 
oberoende av vilken del av regionen ärendet 
rör. Vidare är grundtanken att de fyra olika 
grupperna ska arbeta på ett likartat sätt i 
förhållande till varandra. (ibid.).

1.1.5 Tidigare undersökning

Runt årsskiftet 2011-2012 utfördes en webbenkätundersökning bland Trafikverkets medarbetare och 
regionkontorens chefer samt intervjuer med regionkontorens chefer och ansvarig person för den 
nationella uppföljningen. Syftet var att ta reda på hur medarbetare och chefer upplevde övergången 
till lean inom vägvisning. Vid den här tidpunkten hade övriga ärendehanteringsgrupper inte börjat 
arbeta med lean, men även dessa handläggare deltog i enkätundersökningen. (B, Trafikverket, 2012)

Resultatet av undersökningen visar att många är positiva till det nya arbetssättet, men att det finns 
områden som behöver förbättras. Det finns delade meningar om introduktionen till arbetssättet lean 
och de verktyg som tagits fram. Hälften är positiva och anser att introduktionen gick smidigt och att 
lean var lätt att lära sig, hälften anser motsatsen. 

Hur medarbetarna upplever förändringarna varierar och en förändring som en del ser positivt på 
upplever andra som något negativt och stressfyllt. På det stora hela anser regionerna att stressen inte 
har minskat genom att handläggarna arbetar mer fokuserat på en ärendetyp jämfört med att arbeta 
med ett flertal olika. Dessutom ställer sig många medarbetare kritiska till fokuseringen och 
specialiseringen på en ärendetyp. Region Stockholm sticker ut här med åsikten att det är ett bra 
arbetsförfarande. De flesta är överens om att ärendehanteringstiden har förkortats och arbetet har 
effektiviserats, men det är framförallt Region Väst och Region Mitt som har förbättrat sina resultat. 
Övriga regioner har förbättrat resultaten, men inte i lika hög grad.(ibid.)

Frågorna om huruvida lean är en bra arbetsmetod eller inte och om fler verksamheter inom 
Trafikverket bör tillämpa lean delar upp respondenterna i två ungefär lika stora delar. 
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Figur 2. Grupperna som inför lean i Trafikverket. 

Egen modell, 2013.



Vägvisningsgruppen som under en tid har arbetat med lean är mer positiv än de handläggare som 
inte haft insyn i processen. Det är framförallt Region Mitt och Region Stockholm som ställer sig 
positiva.

Undersökningen lyfter vidare fram olika styrkor och svagheter med arbetssättet. Till styrkorna hör 
en bättre överblick över arbetet inom den egna regionen, att teamarbetet inom regionen förstärks 
och att fokuseringen på en ärendetyp medför en kompetenshöjning inom området. Svagheterna 
består av ökad administration, en skev tidsfokusering i och med att det läggs så stor vikt vid 
förkortningen av handläggningstiden att andra arbetsuppgifter blir lidande, ökad stress på grund av 
prestationsångest samt en ökad enkelspårighet då det snabbt blir enahanda att enbart syssla med en 
ärendetyp. (B, Trafikverket, 2012)

1.2.1 Syfte

Syftet med studien är att utvärdera Trafikverkets leanimplementeringsarbete och söka svar på varför 
de olika regionerna har tagit till sig arbetssättet i olika hög grad samt varför attityderna till lean 
skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

1.2.2 Forskningsfråga

Vilka attityder finns det kring implementeringen av lean inom i en offentlig myndighet och vilka 
variationer går det att finna i implementeringsförfarandet av lean som processinnovation?

1.2.3 Avgränsning

Den här uppsatsen är en fallstudie och undersökningen har således gjorts inom Trafikverket. Fokus 
ligger på trafikingenjörernas upplevelser kring leanimplementeringen och studien berör därför inte 
övriga medarbetare vilka direkt eller indirekt påverkas av förändringsarbetet. Uppsatsen utgår från 
lean i allmänhet, men fokuserar på de aspekter som Trafikverket valt att arbeta med.

1.2.4 Målgrupp för undersökningen

Primär målgrupp för undersökningen är chefer och medarbetare inom Trafikverket. Dock kan även 
ansvariga vilka arbetar med förändringsledning och implementering av lean i finna intresse i 
studien. Den bidrar också till att öka kunskapen om förändringsledning och leanimplementering i en 
myndighetskontext, vilket innebär att det även finns ett akademiskt värde i den.

1.2.5 Innovationsbidrag

Studien bidrar till att synliggöra hur en implementeringsprocess av ett förändringsarbete, vilken 
sker i en starkt reglerad miljö styrd av lagar, förordningar samt djupgående praxis, kan medverka till 
att att attityderna hos de direkt berörda medarbetarna stöttar eller hotar innovationsprocessen.

En innovation är något som är nytt och nyttigt (Cumming, 1998). Det måste inte innebära att 
innovationen i sig är objektivt ny, utan det räcker med att den är ny i sin subjektiva kontext Rogers 
(2003). Trafikverkets arbete med lean är ett försök till att införa en processinnovation där lean är ett, 
för Trafikverket, nytt koncept som införlivas i organisationen. Däremot är Trafikverket vid studiens 
början inte medvetna om att det arbete de gör är en del av en innovationsprocess, vilket är intressant 
ur ett innovationsforskningsperspektiv.
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2 Teori
I detta kapitel introduceras ett flertal teorier och nyckelbegrepp vilka är väsentliga för studiens 
analys samt angreppssätt. Vidare presenteras en bakgrund till tidigare forskning vars syfte är att 
ligga till grund för tolkningen av studiens empiri.

2.1 Innovation

Cumming (1998) skriver att betydelsen av innovationsbegreppet inte är helt fastställd, utan varierar 
beroende på vem som beskriver ämnet. En del forskare fokuserar på den teknologiska aspekten, 
andra på de individer inom en organisation som utvecklar nya idéer och tankar medan ytterligare 
andra intresserar sig för de ekonomiska och entreprenöriella faktorerna inom innovationsbegreppet 
(Sundbo, 1998). Ämnet är alltså omdiskuterat. Sin grund hade det i den industriella världen, men 
intresset för innovation har även växt inom tjänstesektorn (Sundbo, 1998). Även om forskarna inte 
är helt överens om vilka faktorer som ska eller bör ingå i innovationsbegreppet så menar Cumming 
(1998) att det finns gemensamma faktorer i åsikterna kring vad innovation handlar om. Innovation 
innehåller alltid någonting som är nytt. Det kan vara en ny idé, en ny uppfinning, produkt eller ett 
nytt beteendemönster orsakat av en ny idé. Med tiden har tanken om kreativitet som 
innovationsbyggare infogats som en del av, men inte synonymt med begreppet. Det har även 
utvecklats och spridits tankar om att ett koncept måste vara användbart och framgångsrikt, det vill 
säga värdeskapande, för att vara en innovation. (ibid.)

Rogers (2003) säger att det inte har någon egentlig betydelse huruvida en idé är objektivt ny eller ej. 
Det är subjektet människan som som är mottagare av idén, vilket innebär att en idé kan vara en 
innovation för en grupp människor vilka inte tidigare kommit i kontakt med den. Dessutom kan en 
nyhet som aldrig fick fäste eller till och med ansågs skadlig i ett senare skede visa sig ha ett 
användningsområde där den skapar värde. Det kan alltså vara en potentiell innovation om 
förutsättningarna förändras.

Graden av nyhet har ändå betydelse i uppdelningen av inkrementella och radikala innovationer där 
den förstnämnda innebär små, stegvisa förändringar medan den andra handlar om stora omvälvande 
förändringar (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005). En radikal innovation är något helt nytt som förändrar 
våra vanor och hur vi utför saker eller hur vi ser på världen. De flesta innovationer sker på 
inkrementell bas och Tidd et al. framhåller att den samlade effekten av de inkrementella 
innovationerna med tiden växer sig större än vinsterna med radikala innovationer. Det anses 
dessutom lättare att hantera och styra de inkrementella innovationerna eftersom de baseras på 
sådant vi redan känner till. Dock finns det fortfarande en osäkerhet, eller ett risktagande inbyggt i 
innovationsarbetet riktat mot inkrementella innovationer. Tidd et al. menar nämligen att 
innovationsarbete är en osäker process där vi måste lära oss att leva i och med osäkerheten.

Tidd et al. (2005) beskriver i boken Managing innovation Integrating technological, market and 
organizational change fyra olika typer av innovation, vilka alla kan vara både inkrementella och 
radikala.

• Produktinnovation - Den vanligaste typen av innovation, den vi oftast tänker på när vi hör 
ordet är produktinnovationen, vilken ofta består av en ny vara eller tjänst.

• Processinnovation - Minst lika viktig är processinnovationen, det behövs ofta nytänkande 
kring en process för att ta fram en ny produkt, eller ett nytt tankesätt.
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• Positionsinnovation - Med positionsinnovation innebär att en produkt tas ut ur sitt 
sammanhang och introduceras i ett nytt. På en ny marknad, eller med en ny funktion, trots 
att produkten kan vara densamma. Till exempel har vitamindrycker gått från att vara något 
som används inom vården, till att säljas till hälsomedvetna och träningsintresserade 
människor.

• Paradigminnovation - Paradigminnovationen innebär en förändring av våra mentala 
modeller. Det är oftast en radikal innovation som förändrar vårt sätt att vara och vårt sätt att 
se på världen. 

Ett innovationsarbete börjar med kunskap enligt Tidd et al. (2005). Genom att väva ihop olika typer 
av kunskap byggs det upp möjligheter att tänka nytt och annorlunda. Dock är processen osäker till 
sin natur. Det går inte alltid att se målet klart, eller veta vad som kommer ut av arbetet. För att 
komma vidare behövs resurser. Innovation drivs enligt Tidd et al. (2005) av förmågan att se 
möjligheter, samband och kopplingar och dra fördel av dessa. Rogers (2003) skriver att det som gör 
en idé till en innovation är attityden, accepterandet och implementerandet av idén. Enligt Tidd et al. 
(2005) är problemet med att bygga innovationsstöttande strategier att de till sin natur är lika osäkra 
som innovationen själv. I den bästa utav världar kunde en organisation anställa rätt människor och 
låta dem utbyta kunskaper med varandra. Innovationsarbetet är komplexare än så och många 
innovationer dör ut redan på fosterstadiet eftersom det saknas kanaler som passar de nya 
tankegångarna och de därmed inte lyfts upp i organisationen. De fallerar på att utgången av idéerna 
ställer för stora krav på att vi som människor ska lära oss av med gamla vanor, gamla kunskaper och 
omvärdera omvärlden så som vi uppfattar den. Till detta är det viktigt som Tidd et al. påpekar att 
minnas att de fördelar som dras av innovativt arbete försvinner om organisationen inte upprätthåller 
sitt innovationsarbete. 

För många organisationer är innovation nödvändigt för att överleva, vilket gör att innovationsarbete 
borde vara intressant för alla organisationer (Bessant & Tidd, 2009). Överlever gör de 
organisationer som kan hantera förändringar och lyfta fram nya tankar och idéer och därmed blir 
förändringsarbetet en viktig del av innovationsarbetet. De organisationer som inte klarar detta 
kommer förr eller senare inte kunna leverera det som krävs av dem, eller utföra det de är satta att 
göra. Sundbo (1998) skriver att innovation har varit en viktig faktor i den ekonomiska utvecklingen 
sedan slutet av 80-talet. I dagsläget är det något som påverkar hela samhället eftersom stora delar av 
världen aktivt arbetar för att lyfta fram innovationsskapande aktiviteter. 

2.1.1 Processinnovation

Bergfors och Larsson (2009) skriver att innovationsforskningen historiskt sett har fokuserat på 
produktinnovation och att skillnaden mellan produkt- och processinnovationer inte har definierats. 
En konsekvens av detta är att många studier inte tydliggör vilken typ av innovation som undersöks, 
vilket i sin tur skapar förvirring.

Tidd et al. (2005) och Rogers (2003) har även de en samsyn kring att den teknologiska 
produktinnovationen ofta får en stor roll inom innovationstänkandet. Rogers påpekar att det är lätt 
att tala om innovation i tekniska termer eftersom det är enklare att föreställa sig något konkret i 
form av tekniska lösningar än abstrakta arbetsprocesser. Dock är det är lika viktigt för en 
organisation att kunna hantera mjuka delar av innovationsarbetet (Rogers, 2003). En organisation 
som lär sig hantera både teknologi och kunskap bakom innovationsutveckling får ofta en 
konkurrensfördel på marknaden vilket beror på att innovationstänkandet gör det möjligt för 
organisationen att ligga steget före (Tidd et al., 2005).
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Processinnovationen drivs ofta fram genom interna produktionsmål. Det kan handla om att 
produktionen måste förbättras, eller att kostnaderna behöver sjunka, vilket i sin tur innebär att 
processerna kring produktionen måste förändras och förbättras. Ofta samexisterar 
produktinnovationen och processinnovationen, men kan kopplas samman med olika organisatoriska 
strukturer. Till exempel anses produktinnovationen höra ihop med de externa kundernas samt 
marknadens behov emedan processinnovationen kopplas samman med interna effektivitetsmål. 
(Bergfors & Larsson, 2009)

Processinnovation handlar alltså om att utveckla något som inte är fysiskt. Det är snarare själva 
arbetsprocessen som utvecklas och förbättras genom nytänkande. Tidd et al. (2005) menar att en 
inspirationskälla till att utveckla en organisations processinnovationer är att studera och jämföra hur 
andra löst liknande problem. De studier som oftast görs är exempelvis att undersöka hur andra inom 
organisationen löst ett problem, eller utvecklat en arbetsprocess, men det är också vanligt att se hur 
andra inom samma bransch agerar. Tidd et al. föreslår också att branscher inom andra kontexter bör 
undersökas för att se om det finns processer som går att lyfta över till den egna organisationen.

2.2 Lean - historik och forskning

Lean är ett arbetssätt med sitt ursprung i det japanska företaget Toyota. Arbetssättet, eller filosofin 
har utvecklats under ett flertal år (Liker, 2009), men det är framförallt två personer som har betytt 
mycket för leanarbetet inom Toyota; Kiichiro Toyoda och Taiichi Ohno (Emiliani, 2006). Det var 
efter andra världskriget, då företaget stod inför utmaningar såsom avsaknad av skalfördelar, 
avsaknad av material, liten marknad, etcetera (Liker, 2009), som Toyoda och Ohno inspirerades av 
amerikanska industrier och deras produktionssätt. Framför allt Henry Fords löpandebandprincip och 
massproduktion samt den amerikanska arméns Training Within Industry Service (TWI) som syftade 
till att öka produktionen under krigstid. Idag menar Emiliani (2006) att det är svårt att se några 
rester av dessa inspirationskällor i Toyotas leanarbete då det har utvecklats och vidareutvecklats i 
den höga grad att filosofin har blivit något nytt. Det går med andra ord, enligt Emiliani (2006) inte 
längre att se några enkla samband mellan västerländernas teoretiska perspektiv och Toyotas 
ledningssystem. Det är snarare så att de västerländska länderna sedan 70-talet har övergått till att 
låta sig inspireras av japanskt arbetssätt och därmed även fått upp ögonen för lean.

Det var även under 70-talet som forskningen fick upp ögonen för att japanska företag inte arbetade 
på samma sätt som västerländska. De kännetecknades av en organisationsstruktur som uppmuntrade 
till flexibilitet, problemlösning, konsensus och fokus på konstanta förändringsprocesser. Emiliani 
(2006)

Termen lean, eller leanproduktion, togs i bruk för att förklara Toyotas tillverkningstekniker. Det var 
först under 80-talet som en generell kunskap om Toyotas leanproduktion växte fram. De första att ta 
till sig principerna kring lean var biltillverkarna och deras leverantörer, men i slutet av 90- och i 
början på 2000-talet växte intresset sig större och många stora organisationer implementerade lean. 
(Stone, 2012) Dock hade delar av lean redan letat sig ut i olika organisationer i form av verktyg som 
Kaizen (ständiga förbättringar) och Just-in-time (Rahbek & Pedersen och Huniche (2011b). Flera 
företag arbetade hårt med att kombinera olika leantekniker och verktyg till ett sammanhängande 
system (Stone, 2012). I detta arbete ansågs Thinking Lean av Womack & Jones (1996) vara en hjälp 
för organisationer som arbetade med dessa problem. Forskarna börjar under den här tiden att 
undersöka lean och det förändringsmotstånd som kan uppstå vid implementeringen. Kritiker lyfter 
fram frågor som stress och hur organisationerna arbetar med implementeringen av lean, men även 
kritik kring hur lean framställs inom litteraturen lyfts fram. Rahbek, Pedersen och Huniche (2011b) 
påtalar exempelvis att de fallstudier som lyfts fram inom leanlitteratur påfallande ofta verkar vara 
utvalda för att påvisa leans positiva effekter samtidigt som Stone (2012) framhåller att forskning 
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visar att medarbetarna riskerar att utsättas för stress då lean innebär en mindre strukturerad 
arbetsdesign. Kritiken till trots sprider sig lean vidare som arbetssätt. Från att ha varit något som 
implementerats vid produktionstillverkning börjar även olika servicefunktioner att arbeta efter 
leankonceptet. (ibid.)

Stone (2012) menar att det finns en del utredningsarbete som behöver göras gällande begreppet 
lean. Liksom många andra populära begrepp och ideologier är det omgärdat av en problematik, 
nämligen en tendens till vaghet kring själva begreppet. I litteraturen beskrivs lean på ett flertal olika 
vis, vilket har lett till att begreppet har splittrats upp till ett flertal olika begrepp. Exempel på detta 
är Lean Thinking, Lean Principles och Leanness of organisations. Ofta när lean ska beskrivas 
visualiseras det som en atlet, full med muskler, men utan onödigt fett. För att komplicera det hela 
ytterligare har begreppet Lean Production utvecklats sedan det först beskrevs i Womacks The 
maschine that Changed the World. Pettersen (2009) framhåller att avsaknaden av konsensus kring 
begreppet kan leda till kommunikationsproblem, inte bara inom den akademiska världen, utan även 
inom de organisationer som implementerar lean som arbetssätt. Det är inte enbart företag inriktade 
mot teknisk produktion som använder sig av begreppet idag. Även tjänsteföretag har plockat upp 
leantänkandet och många företag har utvecklat sin egen variant av lean, med mer eller mindre 
förankring i begreppets grundmening. Stone (2012)

Vidare skriver Stone (2012) att det finns luckor inom litteraturen och att författarna ofta fokuserar 
på hur lean ska utföras, det vill säga vilka verktyg som ska användas. Emiliani (2006) skriver att 
den viktigaste kunskapen kring lean är förhållandet mellan ständiga förbättringar och respekten för 
människan. Emiliani menar här att många företag och organisationer har tagit till sig 
förbättringsdelen, men missat, glömt eller förminskat leans filosofiska del. Även Liker (2009) anser 
att många organisationer fokuserar i allt för hög grad på olika leanverktyg och tillägger att lean 
förvisso baseras på dessa, men att det inte räcker för att lean ska bli en framgångsrik arbetsmetod. 
Liker är överens med Emiliani att det även krävs ett fokus på den filosofiska delen av lean, vilken är 
grundad på människokännedom och människans motivation. Det innebär bland annat en fungerande 
kultur, ett utvecklat ledarskap och teamarbete i organisationen, men även att leverantörer involveras 
i leanarbetet och att organisationen tillåts utvecklas och att den är en lärande organisation samt att 
det finns strategier för hur arbetet ska utföras och gå vidare. Leanarbetet är ett helhetssystem som 
måste tränga igenom hela organisationsstrukturen för att fungera fullt ut. Det innebär att även chefer 
och ledning måste arbeta med ständiga förbättringar av den dagliga verksamheten samt 
värdeökande processer, vilket Liker (2009) tydligt framhåller.

2.2.1 Grunderna i lean

Som föregående kapitel visar används termen lean brett och definieras olika av olika forskare samt 
utövare. Singh och Sharma (2009) menar dock att det finns ett konsensus kring ett antal 
beröringspunkter vilka utgör kärnan i lean. Målet med leanframställning är att bli responsiv för 
kundernas behov samtidigt som produkterna håller hög kvalitet och produceras på ett effektivt och 
ekonomiskt vis. Detta sker genom en reduktion av slöseri, exempelvis slöseri med tid, material eller 
mänskliga resurser. Företag som bemästrar detta minskar sina kostnader samtidigt som de får 
kvalitetsfördelar gentemot traditionell massproduktion enligt Singh och Sharma (2009).

Womack och Jones (1996) beskriver fem grundprinciper inom lean vilka centreras kring begreppen 
värde och slöseri:

• Specificera värde
Identifiera och specificera kundvärdet. Med det menas att förstå kundens behov, önskemål 
och förväntningar. Om denna förståelse inte finns är det heller inte möjligt att separera 
kundvärdet från slöseriet. 
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• Identifiera värdeflödet
Gör en värdeflödeskarta. Genom att analysera värdeflödet går det att finna slöseri, var det 
uppstår samt var och vilka processer som kan förbättras för att skapa kundvärde.

• Flyt (flöde)
Genom att skapa ett flöde möjliggörs för organisationen att leverera ett större värde för 
kunden. Det ideala anses vara att det inte förekommer några pauser mellan det att en 
organisation får en order och det att kunden får varan eller servicen.

• Drag (dragningskraft)
Utnyttja efterfrågans dragningskraft. Genom att se vad kunden efterfrågar finns det 
möjlighet att fokusera resurser dit så att personal, material, samt finansiering inte går till 
spillo. Efterfrågans dragningskraft gör det möjligt för en organisation att leverera en tjänst, 
eller en vara när en kund behöver den.

• Perfektion
Sträva mot perfektion. Lean baseras på en idé om ständig förbättring, även kallat Kaizen. 
Det handlar om att alltid sträva mot perfektion genom att ständigt förbättra arbetet, 
arbetsprocesserna eller produkten, men även genom att hela tiden finna och eliminera 
slöseri. I en organisation som arbetar med lean är det viktigt att varken chefen eller 
medarbetarna nöjer sig och lutar sig tillbaka, utan hela tiden fortsätter att söka efter 
förbättringar.

2.2.2.Värde och slöseri

Två centrala begrepp inom lean är enligt Womack och Jones (1996) värde och slöseri. 
Leantänkandet tillhandahåller ett sätt att linjera upp värdeskapande aktiviteter, så att de kommer i 
rätt ordning för att sedan effektivt genomföra dem vid en förfrågan. Det innebär att en organisation 
som vill arbeta på ett leanmässigt sätt måste inventera sin verksamhet och gå igenom vilka 
aktiviteter som är värdeskapande för kunden. Detta sker genom en identifiering av organisationens 
olika värdekedjor, men även produkternas liksom leverantörernas och andra samarbetspartners 
värdekedjor. Detta för att inte slöseri hos en leverantör skall påverka organisationen i ett senare 
skede, exempelvis i form av onödigt höga materialkostnader. Vidare skriver Womack och Jones 
(1996) att företag tenderar att ha en skev syn på värde. Istället för att se till vad som skapar värde 
för kunden ser de ofta till kvartalsrapporter samt neddragningsprogram dessa benämns sedan som 
lean, trots att de inte stödjer sig på den bakomliggande filosofin. (ibid.)

Slöseri går således att hitta i många olika former och nästan överallt i en organisation. Det kan 
finnas i företagets policy, eller i process- och produktdesignen. Slöseri kan definieras som 
aktiviteter vilka konsumerar resurser utan att skapa värde. (Singh & Sharma, 2009) Det är allt 
kunden inte är beredd att betala för, såsom väntetider, överproduktion lagerhållning, etcetera. 
Reduktionen av slöseri bör ske på alla nivåer. (Dennis, 2007) Att inte ta hand om medarbetarna och 
ta vara på deras idéer och kompetens är även att betrakta som ett slöseri med resurser, liksom att 
utföra arbete som kunden inte bett om (Blücher & Öjmertz, 2008).
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Blücher och Öjmertz (2008) har listat ett antal faktorer som skapar slöseri i en organisation:
• Överproduktion
• Väntan
• Lager
• Rörelse
• Omarbete
• Överarbete
• Transporter
• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

Vad gäller värde anser Womack och Jones (1996) att det uppstår då något produceras till rätt kund, i 
rätt tid, för rätt pris och kan endast definieras av slutanvändaren själv. De menar att många 
organisationer arbetar på samma sätt som de alltid gjort och glömmer att se till kundernas önskemål. 
Det blir organisationens syn på värde, snarare än kundens som råder. Salvatierra-Garrido och 
Pasquire, (2011) ser värde som ett betydligt komplexare och mer dynamiskt begrepp. De menar att 
begreppet värde bör sättas i ett större sammanhang tillsammans med samhället. Detta eftersom 
begreppet värde pendlar beroende på tid och hur något påverkar samhället. Exempelvis kan en 
organisation arbeta med värdekonceptet vid ett husbygge, men organisationen behöver även vara 
medveten om att husbygget även påverkar samhället. Miljöaspekter och estetiska aspekter är två 
saker som tas upp som exempel. Att värna om miljön kan ha ett samhälleligt värde även om kunden 
inte efterfrågar det. Salvatierra-Garrido och Pasquire, (2011) hävdar att det samhälleliga värdet lätt 
glöms bort hos organisationer som arbetar leanorienterat om de låser sig till åsikten att det enbart är 
slutkunden som kan definiera ett värde.

Womack och Jones (1996) skriver att begreppet värde är kulturellt betingat och att det har tydligt 
olika mening för chefer i olika länder beroende på deras kultur. De hänvisar till att det exempelvis i 
USA går att få klara redogörelser om organisationen och dess kostnader samt intäkter, men om 
tillverkningsprocessen och själva produkten talas det mindre om. Som kontrast har chefer i 
Tyskland ofta god koll på produkterna och själva produktionen, men tenderar att inte reflektera över 
huruvida slutanvändarna har användning för deras produkter eller ej. I länder som Japan definieras 
värde ofta genom att se till var produkten är tillverkad. Helst ska allt vara producerat på 
hemmaplan, vilket ofta leder till långa leveranstider för kunder utanför Japan. (Wolmack & Jones, 
1996) Sammanfattningsvis är värde ett svårdefinierat begrepp med ett flertal olika aspekter att ta 
hänsyn till. I denna studie kommer värdebegreppet fortsättningsvis främst att syfta till ekonomisk 
nytta, men kan även förstås i en vidare aspekt.

2.2.3 Lean i offentlig förvaltning

Lean omtalas allt oftare i den offentliga sektorn och allt fler offentliga organisationer inför lean som 
arbetssätt (Rahbek, Pedersen & Huniche, 2011b). Däremot har det endast gjorts ett fåtal 
undersökningar av leaninförandet inom myndigheter vilket även Brännmark (2012) påpekar. År 
2008 hade 56 procent av Danmarks offentliga organisationer i någon form arbetat med olika 
leanmetoder. Detta jämfört med år 2006 då siffran låg på 15 procent. Rahbek, Pedersen och 
Huniche (2011a)

Det finns ett flertal olika anledningar till att organisationer i offentlig sektor allt oftare väljer att 
arbeta med lean. Rahbek, Pedersen och Huniche (2011a) skriver att danska organisationer i offentlig 
förvaltning rör sig allt mer mot marknadsorienterade instrument. Det ställs större krav på mätbarhet, 
flexibilitet, etcetera. Dessutom ställs det även större krav på att organisationerna ska kunna arbeta 
effektivare och nå allt fler mål med mindre medel. Krav som kommer från politiker, medborgare, 
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och arbetsgivare. Dessutom har den danska regeringen rekommenderat lean som ett arbetssätt för 
den danska offentliga sektorn och media har uppmärksammat lean som arbetsmetod under de 
senaste åren. Rahbek, Pedersen och Huniche. (2011a) menar att det även råder en övertro på lean 
och de framgångshistorier som lyfts fram och att detta kan vara en anledning till varför allt fler att 
övergå till arbetssättet. Vidare skriver de att ytterligare en anledning till att allt fler organisationer 
inom dansk offentlig sektor övergår till lean är att de har allt svårare att hitta kvalificerad personal. 
Lean anses vara ett sätt att möta dessa problem genom att attrahera nya människor att söka sig till 
organisationen.

Flertalet av organisationerna i dansk offentlig sektor arbetar enbart med lean inom vissa 
avdelningar, eller i vissa processer (Rahbek, Pedersen & Huniche (2011a). I Danmark är det endast 
16 procent av de offentliga myndigheterna som arbetar för att introducera modellen i hela 
verksamheten. Det har även visat sig att ett flertal olika leanprojekt ofta pågår parallellt inom 
samma organisation, vilket innebär att tolkningen och utformningen av leanarbetet kan kan variera.. 
Till exempel kan ett leanprojekt vara en del av en större leanstrategi, eller vara ett egentaget 
initiativ, alternativt ett pilotprojekt där införandetiden, antalet leanaktiviteter samt deras 
användningsområden varierar. (Rahbek, Pedersen & Huniche, 2011b).

Det visar sig ofta att leanarbetet förändras över tid (Rahbek, Pedersen & Huniche, 2011b). 
Standarder förändras och olika processverktyg samt användandet av dessa förändras eller försvinner 
helt. Andra behålls för att de anses vara effektiva, vilket kan bero på att en del människor i 
organisationen anser att förändring är nödvändigt eftersom de ser möjlighet att förbättra arbetet. 
Andra anser sig inte ha kompetens nog att arbeta vidare med modellen, något som tenderar att 
utgöra ett problem i de fall där konsulter tidigare gått in och bestämt ramarna för vad lean är och 
hur modellen ska implementeras. (ibid). Det är inte ovanligt att organisationerna ger sig in i 
implementeringsprocessen utan att ha en strategisk plan för hur den ska gå till. De har heller inte 
förstått vad leanfilosofin är och har därmed inte möjlighet att adaptera den. (Rahbek, Pedersen och 
Huniche, 2011a) Något som leder till att själva implementeringsmodellen ofta förändras då 
leanarbetet sprider sig inom organisationen, vilket vidare innebär att det tar tid innan den känner sig 
mogen nog att reflektera över leanarbetet och vad det har inneburit. (Rahbek, Pedersen & Huniche, 
2011b).

Rahbek och Pedersen och Huniche (2011b) har funnit att leanimplementering i offentlig sektor 
sällan föregås av diskussioner till alternativa förändringsverktyg och att medarbetarna ofta inte har 
fått klarhet i varför de går över till arbetssättet. Det är alltså viktigt att definiera vad en leanprocess 
ska gå ut på, varför den ska användas, till vad och hur. Undersökningar i Danmark visar att 
offentliga organisationer tenderar att överlåta utformningen av sin leanprocess till utomstående 
konsulter, vilket leder till ett fokus på i förhand bestämda aktiviteter, verktyg och begränsningar. 
Dessutom fokuserar organisationerna ofta enbart på sig själva i leanarbetet utan att även involvera 
andra aktörer, exempelvis leverantörer, i processen, vilket innebär att en viktig del av leanarbetet 
går förlorat. En anledning till detta kan, enligt Rahbek, Pedersen och Huniche (2011a), bero på att 
leanarbetet i danska offentliga sektorer har fungerat bra när det gäller att förändra små saker. När en 
förändring är mer komplex, involverar andra avdelningar och kräver mer resurser läggs de åt sidan 
som projekt, medan små förändringar tas i bruk direkt.

2.3 Organisationskultur

Enligt Bryson (2008) går det inte att diskutera ämnet organisationsförändring utan att först ta upp 
ämnet organisationskultur, då det är två tätt sammanflätade delar. Kultur och värderingsstrukturer är 
enligt Arvonen (1989) viktiga faktorer vid förändringsarbete och styrning i en organisation. 
Värderingsstrukturerna är ofta integrerade i organisationen vilket gör dem svåra att identifiera och 
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förändra. Förändringar påverkas av den kunskap människorna i organisationen besitter, symboler 
och personer som finns kvar inom organisationen samt organisationens struktur, vilken tenderar att 
förstärka en rådande kultur.(ibid)

En kultur brukar generellt beskrivas som gemensamma innebörder, delade värderingar och normer 
enligt Alvesson och Sveningsson (2008). De menar att det är ett begrepp som är svårt att ringa in då 
det vilar på mjuka värderingar, tankesätt och idéer. Ofta beskrivs det i termer kopplade till ett 
medvetet användandet av myter, symboler och ritualer (Forslund, 2013). Utöver detta är det enligt 
Bolman och Deal (2005) svårt att upptäcka den kultur vi själva är en del av då den hela tiden pågår 
runt oss och därför normaliseras. Samhällen och olika grupper är uppbyggda kring en uppsättning 
av olika värden och värderingar där normer, moraliska värderingar, tabun, lagar samt etik blir 
viktiga delar av en kultur. (Stier, 2009) Kulturen är ett socialt konstruerat fenomen vilket växer fram 
och förmedlas både genom traditioner och genom vanor. Det innebär att olika grupper har olika 
kulturer, även inom en och samma organisation. (Alvesson & Sveningsson, 2008)

Bolman och Deal (2005) lyfter fram två olika synsätt på organisation och kultur. Det ena är att 
organisationer kan anses vara kulturer, det andra är att organisationer har en kultur. Kulturen ses 
ofta som en aspekt av själva organisationen (Lahdenperä, 2008) och är både en process inom den 
och produkt av den (Bolman & Deal, 2005). Som process bidrar den till ständig förnyelse och 
återskapar sedan sig själv genom att nya personer läggs till och lär sig de gamla sätten för att sedan 
utvecklas vidare till lärare av dessa sätt. Som produkt konkretiserar den de lärdomar som tidigare 
medlemmar gjort.

Alvesson och Sveningsson (2008) skriver att begreppet organisationskultur introducerades i 
organisationsanalysen mot slutet av 70-talet. Begreppet vann erkännande och utvecklades under 80- 
och 90-talet till något som ansågs vara en viktig del av en organisations framgångssträvanden. Det 
är vanligt att organisationskulturbegreppet förenklas och att en organisation beskrivs som unik och 
speciell samtidigt som den omtalas i standardtermer såsom kundorienterade, kvalitetsledande, 
hållbar utveckling och förändringsfrämjande. Lahdenperä, (2008) tillägger att nationella 
organisationer och institutioner oftast är uppbyggda efter landets normer och värderingar i grund. 
Något som återspeglas i styrdokument, lagar, regler och värderingar. Med tiden utvecklar 
organisationen dock egna värderingar, åsikter och mönster. Ofta ligger de på ett omedvetet plan hos 
individerna inom organisationen, alternativt tas de för givna och uttrycks genom myter, sagor, 
historier, ceremonier och olika symboliska former.

2.4 Förändringsteori

Förändringar är både utvecklande och utmanande, men de innebär även påfrestningar enligt 
Lennéer Axelson och Thylefors (2006). En förändring innebär förenklat att någonting nytt 
tillkommer, som utbyte eller tillägg, alternativt att något försvinner utan att ersättas. Förändringen 
kan vara total eller begränsad, men det är ovanligt att ett helt system förändras i en organisation. 
Det är något Alvesson och Sveningsson (2008) vänder sig mot. De menar istället att det blir allt 
vanligare att sådana förändringar förekommer då organisationer exempelvis köps upp eller slås ihop 
och således påverkas i grunden.

Det finns många olika anledningar till att genomföra en förändring i en organisation. Sveningsson 
och Sörgärde (2007) skriver om olika typer av drivkrafter som kan leda till en 
organisationsförändring. Sådana drivkrafter är exempelvis politik, kultur, ekonomi, demografi, 
teknologi, framväxt av nya kunskapsformer och förändring av branschen och 
konkurrensförhållandena. Föregående drivkrafter är externa, men det finns även interna drivkrafter 
som kan leda till en organisationsförändring. Till exempel kan en enskild aktör har intresse av 
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förändringen, eller så har organisationen vuxit ur sin tidigare roll. Andra interna faktorer handlar om 
ledarskap, relationer, värderingar och kunskap (Arvonen, 1989). Dock är det inte alltid lätt att skilja 
de externa drivkrafterna från de interna eftersom de ofta sammanfaller (Alvesson & Sveningsson, 
2008). Ahrenfelt (2001) skriver att det viktiga är att det är funktionen som måste beaktas vid ett 
förändringsarbete, men Sveningsson och Sörgärde (2007) framhåller att en vanlig faktor vid 
förändringsarbeten snarare handlar om rådande moden. Vidare skriver de att förändringsarbete ska 
ses mot en bakgrund av vilka föreställningar som råder kring vad som anses vara bra för en 
organisation. En anledning till att många organisationer blir ”serieförändringsföretag” är att chefer 
och andra i ledande position är ivriga att mäta sina resultat och prestera bättre än vad andra gör 
(ibid.).

Arvonen (1989) skriver att en organisation består av människor med olika idévärldar, vilket innebär 
att organisationen förändras med människorna. Detta är något även Ford, Fisher, Ford, och 
McNamara (2002) lyfter när de påpekar att en människas verklighet inte nödvändigtvis är den 
objektivt sanna bilden. Människor formas i kontakten med andra människor och genom de samtal 
som förs i detta samspel. På samma sätt påverkas också organisationen av människorna i och runt 
den, även om dess struktur bidrar till att stabilisera den. Att styra och kontrollera en organisatorisk 
förändring blir därför en komplex process där oplanerade ständiga förändringar skall fungera 
tillsammans med de planerade större förändringarna. (Arvonen, 1989) 

I takt med att studierna kring förändring expanderat har en mängd nya begrepp och modeller växt 
fram (Alvesson & Sveningsson, 2008). Dessa begrepp och modeller innehåller ett flertal ämnen, 
exempelvis struktur, kultur och strategi. Trots detta visar studier på att så många som upp till 70 
procent av alla planerade förändringar misslyckas (Alvesson & Sveningsson, 2008). Organisationer 
är i sig själva komplexa vilket gör det svårt att använda standardiserade tillvägagångssätt för att ta 
fram snabba resultat. När en förändring ska införas i en organisation är det viktigt att hitta en punkt 
att ta avstamp från. Medvetenhet om varför förändringen ska göras och vilket resultat som förväntas 
av den får betydelse vid insikten att det inte finns några enkla verktyg att använda sig av vid ett 
förändringsarbete. Modeller och forskning kan ge information och vägledning, men i slutändan 
består organisationens minsta nämnare av mänskliga individer med egna behov, vilka kommer att 
ha en avgörande inverkan på processen. (Ahrenfelt, 2001) Därför kan ett ogenomtänkt 
förändringsarbete till och med få motsatt effekt (Sveningsson & Sörgärde, 2007).

2.4.1. Planerad organisationsförändring

I förändringslitteraturen beskrivs ett antal olika synsätt på planerad organisationsförändring, det vill 
säga en förändring initierad från ledningen. Alvesson och Sveningsson (2008) ger två exempel på 
dessa synsätt och benämner dem som den gruppdynamiska systemskolan och den öppna 
systemskolan. Båda dessa förändringsansatser tenderar att se på förändring som en linjär händelse, 
vilken genom planering går att styra över.

I den gruppdynamiska skolan beskrivs förändringsprocessen som en tydligt linjär händelse där 
förändringen oftast initieras av ledningen och genomgår ett antal olika steg (Alvesson & 
Sveningsson, 2008). Till exempel Lewins modell från början av 50-talet med upptining – förändring 
– återfrysning där förändring handlar om att identifiera de behov av förändrade attityder och 
beteenden som finns inom en organisation. Det första steget innebär en destabilisering och 
underminering av gruppens rådande värderingar och normer. Det kan ske genom att olika kurser 
och föreläsningar hålls för att de som berörs av förändringen ska förstå vikten av den. I steg två 
övergår organisationen till ett nytt tillstånd där själva förändringsarbetet sätts igång och 
medarbetarna accepterar förändringen och i steg tre återfryses och stabiliseras den nya ordningen så 
att medarbetarna inte återgår till tidigare beteenden och attityder. Genom kunskap, engagemang och 
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lärande anses det att motstånd mot förändringar minskas och fokuset ligger snarare på att minska de 
krafter som är emot förändringen än att öka de som är för. (Alvesson & Sveningsson, 2007) De 
anställda grupperas och fokus läggs på de gruppspecifika roller, värderingar och normer som råder. 
(Alvesson & Sveningsson, 2008) I den gruppdynamiska skolan anses förändring också vara en 
process som tar tid, men som kan underlättas genom stöd från en extern faktor, exempelvis en 
förändringskonsult.

Den öppna systemskolan skiljer sig från den gruppdynamik skolan genom att organisationen som 
helhet sätts i fokus istället för de olika grupperingarna inom den. Istället för grupperingar anses 
organisationen bestå av ett flertal olika system vilka på olika sätt hänger samman med samt 
påverkar varandra på olika vis. (Alvesson & Sveningsson, 2008) Genom dessa delsystem måste 
organisationen betraktas som helhet, vilket även det bildar ett system som agerar med olika 
delsystem, eller med andra ord den miljö och det samhälle organisationen är en del av. Det innebär 
att ett hänsyn måste tas till ett flertal olika aspekter, exempelvis organisationskultur, ledarskap och 
organisationens struktur, då ett förändringsarbete initieras. är exempel på dessa. Det betyder även att 
ett förändringsarbete måste ta hänsyn till både mjuka och hårda delsystem och dess samspel med 
varandra. (Alvesson & Sveningsson, 2008). Ett exempel på mjuka och hårda delsystem ger 
Ahrenfelt (2001) där han beskriver att människor kan anses höra till det mjuka delsystemet medan 
organisationen hör till det hårda. Skillnaden däremellan måste beaktas eftersom individerna inom en 
organisation trots allt utgör dess minsta beståndsdel (ibid) och en förändring i det ena systemet leder 
till att det andra påverkas (Alvesson & Sveningsson, 2008). Med andra ord är förändringsarbetet 
komplext och måste ta hänsyn till ett flertal olika faktorer. Det innebär att det måste finnas en 
förståelse för de olika systemens förhållande och beroende av varandra. Enligt öppna systemskolan 
sker förändring gradvis då nya tankar och idéer förs genom och anpassas till de existerande 
delsystemen inom organisationen, men likväl beskriver även den öppna systemskolan en linjär 
händelsekedja. (ibid.)

Alvesson och Sveningsson (2008) menar att det har blivit allt vanligare att frångå tanken om en 
linjär förändringsprocess där ett skeende förväntas gå i en förutbestämd bana. Istället har tanken om 
förändringen som en öppen och kontinuerligt oförutsägbar process fått fäste. Detta synsätt har växt 
fram som kritik mot det linjära synsättet där en planerad handling leder till en annan och där 
organisationsförändringarna simplifieras.

En förändringsprocess anses vara ett resultat av operationella och administrativa handlingar och 
beslut fattade samt genomförda av medlemmarna i en organisation. Det innebär med andra ord att 
resultatet av organisationsförändringen inte nödvändigtvis blir förutsägbart och att processen i sig 
själv inte kan betraktas som kontrollerbar. Ledningen kan förvisso initiera beslutet om en 
förändring, men processen kommer omtolkas och förändras då den sätts samman med andra 
organisatoriska omständigheter samt människors tolkning av, motstånd mot eller missförstånd inför 
den. Det innebär att resultatet av ett förändringsbeslut kan falla platt, men med insikt om dessa 
komplexa processer går det att skapa en bättre förståelse för den organisatoriska verkligheten enligt 
Alvesson och Sveningsson (2008).

2.4.2 Implementation och förändringsmotstånd

Det finns ett flertal olika teorier som behandlar ämnet förändringsmotstånd och varför det uppstår. 
En vanlig uppdelning är att utgå antingen från individen, eller från organisationen. Bovey och Hede 
(2001) menar att förändringsmotstånd uppstår när implementeringsansvarig ägnar för stor 
uppmärksamhet åt de förutsägbara tekniska problem som riskerar att uppstå istället för att ägna sig 
åt de psykologiska effekter förändringen kan ha på medarbetarna. Det innebär ofta att 
kommunikationsprocessen, vilken är viktig för att implementeringen av förändringen ska lyckas, 
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åsidosätts. Även Alvesson och Sveningsson (2007) menar att det är ett problem som leder till 
förändringsmotstånd och att det inte är ovanligt att direktiv om förändringen kommer från 
ledningshåll utan att vara förankrat i organisationen i övrigt. En förändring som upplevs som liten 
från ledningshåll kan upplevas som stor bland de medarbetare som ska se till att den utförs. Om 
medarbetarna inte tar förändringsdirektivet på allvar riskerar det att bli en pappersprodukt och 
därmed dö. (ibid.)

Utan kommunikation och förankring kring förändringsprocessen riskerar osäkerhet och rädsla att 
växa i organisationen. Det finns risk att informella grupper bildas, vilka ägnar tid och energi åt att 
spekulera kring förändringen och olika scenarion. (Dicander Alexandersson, Almhem, Rönnberg, & 
Väggö, 1998, samt Lennéer Axelson & Thylefors, 2006) Detta kan i sin tur föda oroskänslor vilka 
kan ta mer energi i anspråk än förändringen i sig. (Angelöw, 1991,samt Bovey & Hede, 2001). 
Ytterligare ett problem som kan uppstå inom organisationer och som är relevant vid 
förändringsarbete är att chefer och medarbetare i många fall tenderar att se till sin egennytta snarare 
än organisationens totalnytta. Detta leder till att individer kan sträva efter att motarbeta en 
förändring som missgynnar vederbörande, men skulle vara bra för organisationen som helhet. 
(Ahrenfelt, 2001) 

Ford et al. (2002) vänder sig mot det individuella perspektivet i förändringsmotståndslitteraturen 
eftersom de anser att det handlar om att mildra symptomen istället för att ta itu med det verkliga 
problemet. Enligt dem ligger förklaringen till förändringsmotstånd snarare i den organisatoriska 
kontexten än hos individerna. Detta en människas verklighet inte kan vara den enda objektiva 
sanningen då den snarast består av ett flertal faktorer som vävs samman. Det kan därmed existera 
ett flertal olika verkligheter samtidigt vilka byggs upp genom individernas olika relationer med 
varandra. Det innebär att en organisation där förändringsmotstånd frodas snarare har en miljö som 
inte tillåter förändring, vilket individen inte kan lastas för.

Ford et al.(2002) har vidare tagit fram tre olika exempel på faktorer som kan visa varför en 
organisation är förändringsobenägen. Dels kan det bero på att organisationens tidigare arbetssätt 
rönt framgång och att den därför lutar sig tillbaka på gamla meriter utan att tänka på att omvärlden 
förändras och därmed även deras egna förutsättningar för fortsatt existens. Dels kan det bero på att 
organisationen tidigare upplevt flera misslyckade förändringsförsök, vilket kan resultera i att de 
tidigare misslyckandena sätts i fokus och inget riktigt försök görs. Den tredje anledningen till att 
organisationer kan bli förändringsobenägna bygger även den på tidigare misslyckanden. Här agerar 
organisationen istället utåtriktat och misstänksamt mot de som vill införa en förändring. Något som 
exempelvis kan leda till att berörda undanhåller information eller aktivt vägrar att kommunicera. 

Ford et al.(2002) menar vidare att det inte går att använda sig av färdiga modeller och teorier vilka 
riktar in sig på individen för att hantera förändringsmotstånd. Detta eftersom det är kontexten, 
vilken individen befinner sig i, som är det egentliga problemet. En organisation där negativism 
förekommer riskerar att utveckla en kultur där förändringsarbete inte fungerar, men genom att lyfta 
och undersöka de strukturer som påverkar organisationen går det att påverka dem. Tillåts de 
däremot ligga kvar i bakgrunden tenderar de att förbli okända och därmed svåra att arbeta med.

2.4.3 Lean och förändringsmotstånd

Implementeringen av lean är inte en neutral eller värdefri process, utan snarare en öppen och 
föränderlig process där tolkningar samt olika intressen kan styra dels vad som ska ingå i en 
organisations leanarbete, men även hur leanbegreppet ska tolkas. (Rahbek, Pedersen & Huniche, 
2011b) Rahbek, Pedersen och Huniche (2011a) skriver att chefer inom offentlig sektor indikerar att 
medarbetarna sällan drar åt samma håll eller inte nödvändigtvis delar samma värderingar och 
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målsättningar. Det finns de som är skeptiska till lean och de som är motiverade samt de som står 
däremellan när lean ska implementeras. Andra respondenter i Rahbek, Pedersen och Huniches 
(2011a) undersökning menar att det ofta finns ett förändringsmotstånd som hindrar 
implementeringen. Det behöver inte vara stora grupper av medarbetare som motsätter sig 
implementationen för att den ska påverkas av det. Om dessutom mellanchefer eller 
implementeringsansvariga motsätter sig övergången till lean uppstår det ofta stora problem. En 
ledning kan bestämma att lean ska införas, men om den inte har stöd längre ned i organisationen 
skapas spänningar och andra svårigheter.

Det är vanligt att lean och de förändringar det för med sig påverkar människorna inom 
organisationen (Rahbek, Pedersen & Huniche, 2011b). Exempelvis är det relativt vanligt att folk 
lämnar organisationen på grund av, eller delvis på grund av leaninförandet. Att implementera lean är 
långt ifrån konfliktfritt och vissa chefer samt medarbetare finner det svårt att arbeta under 
leanförhållanden, vilka skiljer sig markant från vad de är vana vid, det vill säga ett mer 
individbaserat arbetssätt, jämfört mot leans gruppbaserade. Därför menar Rahbek, Pedersen och 
Huniche (2011a) att det är viktigt att bygga in lean i den övergripande strategin samt i de dagliga 
göromål verksamheten innebär. Det är också nödvändigt att resultat av leanarbetet snabbt synliggörs 
och att kommunikationen fungerar. 

Rahbek, Pedersen och Huniche (2011b) menar att det finns flera olika sätt att hantera 
förändringsmotstånd i leanimplementeringen på. Exempelvis genom att sakta ned 
införandehastigheten för att de som inte trivs med lean ska få längre tid på sig att vänja sig in i de 
nya arbetsprocesserna, eller till och med tillåta de delar av organisationen som absolut inte vill 
arbeta med lean att stå utanför. Det är också viktigt att se till tidpunkten där implementeringen sker. 
Har organisationen nyligen utsatts för stora neddragningar, eller andra negativa påfrestningar kan 
det vara bra att vänta med implementerandet av en ny arbetsmetod tills organisationen stabiliserat 
sig igen (Rahbek, Pedersen & Huniche, 2011a)

3. Metod
Denna studie bygger på en kvalitativt genomförd fallstudie med ett hermeneutiskt angreppssätt. 
Gruppintervjuer med trafikingenjörer har genomförts i Trafikverkets sex olika regioner. Till det har 
intervjuer med chefer eller implementeringsansvariga gjorts i regionerna för att få en större bild av  
helheten. Kompletterande enkäter delades ut till gruppmedlemmar samt implementeringsansvariga 
i ett försök att insamla enskilda åsikter. Enkätundersökningen avbröts under studiens gång och 
kommer därför inte att vidare behandlas, se kapitel 4.3. I undersökningens slutskede hart två 
återkopplingar gjorts. Dels en återkoppling med chefer och implementeringsansvariga och dels 
genom att författaren av studien föreläste och redovisade resultaten på en större intern 
trafikingenjörskonferens där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor samt diskutera resultatet.

3.1 Samhällsvetenskaplig forskning

Det pågår en debatt om huruvida naturvetenskapliga (och framförallt positivistiska) ansatser går att 
tillämpa på samhällsvetenskaplig forskning, vilka tenderar att bygga mer på tolkning än på 
observation. DePoy och Gitlin (1999) menar att tanken om det kvalitativa förhållningssättet är 
relativt ny inom forskningen medan själva idén i sig självt länge funnits. Åtskiljandet av 
människans tanke och objekt debatterades redan av filosofer i det antika Grekland.

Samhällsvetenskaplig forskning kan inte, enligt Holme och Krohn Solvang (1997) bedrivas på ett 
värderingsfritt sätt eftersom det inte går att bortse från att även forskaren är människa med normer 
och intressen. Däremot påtalar de vikten av att medvetandegöra sig själv om detta, eftersom det 
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först då går att hålla en viss distans till sig själv i sitt forskningsarbete. DePoy och Gitlin (1999) 
skriver att, enligt den kvalitativa forskningens filosofiska bas, skapar varje enskild individ sin egen 
subjektiva verklighet eftersom alla innehar ett filter genom vilket vi definierar verkligheten och 
förstår den. Hur vi upplever världen, samt hur vi förstår den ligger alltså till grund för den kunskap 
vi innehar. Att helt frigöra sig från denna, vår egen, referensram är heller inte eftersträvansvärt 
enligt Holme och Krohn Solvang (1997). Det viktiga är att vi kan uppvisa en ärlighet, beskriva våra 
värdepremisser samt kritiskt granska vilka konsekvenser våra värderingar kan medföra i det 
analytiska samt vetenskapliga arbetet. (DePoy & Gitlin, 1999) Ely, Anzul, Friedman, Gardner, och 
McCormarck Steinmetz (1993) håller med i detta och skriver att det är en av de forskningspremisser 
som kvalitativa forskare delar och att de snarare arbetar för att förstå en helhet snarare än enbart 
vissa delar av ett fenomen. Vidare menar de att forskare som bedriver kvalitativ forskning måste 
acceptera premissen att en undersöknings gränser tenderar att utvidgas under arbetets gång. 
Undersökningen resulterar i nya frågeställningar vartefter forskaren lär sig mer om en företeelse. 
Olika procedurer måste därmed studeras, läras in och läras om. Dessutom handlar kvalitativ 
forskning ofta om att hantera en flertydighet eftersom det i början av en studie är vanligt att det inte 
finns några fastlagda hypoteser. Däremot är det desto vanligare att forskaren har olika förutfattade 
meningar, vilka kan vara byggda på tidigare inlärda erfarenheter eller teorier. Det är alltså viktigt för 
den kvalitativa forskaren att vara beredd att lägga dessa åt sidan om annan fakta framkommer. (Ely 
et al., 1993))

Vid starten av denna studie arbetade författaren efter ett antal olika infallsvinklar där exempelvis 
förändringströtthet var en tänkbar anledning till varför svårigheter uppstått i och med 
implementationen av lean. Det visade sig att förändringströtthet inte var en väsentlig faktor i 
sammanhanget. Istället var det andra faktorer som spelade in och på så sätt har de inledande 
infallsvinklarna förändrats beroende på vad som visat sig vara relevant i undersökningen. Därmed 
har hela undersökningen påverkats och ändrat riktning ett antal gånger under processens gång.

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden har båda sina för- och nackdelar. Den kvalitativa 
metodens primära syfte är att komma närmare in på livet på det som undersöks och kan alltså 
kännetecknas av en närhet till källan. (Holme & Krohn Solvang, 1997) 
Det går också att säga att den kvalitativa metoden närmar sig olika företeelser och syftar till att 
förstå dem. (Brewerton & Millward, 2001). Som metod är den kvalitativa metoden egentligen inte 
en enda, utan består av ett flertal arbetssätt som i högre eller lägre grad kan kombineras. Exempel 
på sådana arbetssätt är deltagande observation, direkt observation, analys av källor samt informant- 
och respondentintervjuer. Holme och Krohn Solvang (1997) Detta är något som går igen i denna 
undersökning där ett flertal metoder använts. Intervjuer har skett i respondentgrupper medan vissa 
av intervjuerna med implementeringsansvariga snarare kan betraktas som både respondent- och 
informantintervjuer beroende på respondentens kunskap om och delaktighet i leanprojektet. Enkäter 
delades ut i syfte att ytterligare ringa in frågeställningen och genom de två återkopplingar som 
gjorts har mer information framkommit. Denna information beror delvis på de nya förhållanden 
som skapats under tiden från att intervjuerna slutfördes till det att återkopplingarna hölls.

3.2 Reliabilitet och validitet

DePoy och Gitlin (1999) skriver att validitet och reliabilitet utgör två viktiga kriterier för forskning. 
Med det menar de att forskare ska arbeta för en minimering av slumpmässiga samt systematiska 
felkällor som kan uppkomma i ett arbete. Därför, skriver Holme och Krohn Solvang (1997), ska 
forskaren sträva efter att både i planering samt undersökning kritiskt granska materialet under 
arbetets gång. Trots detta menar de att det inte går att undvika att det ibland smyger in fel i 
arbetsprocessen, men skriver vidare att forskaren måste arbeta för att felen ska minimeras. Om 
reliabiliteten inte är tillräckligt hög går det inte att pröva de påståenden som finns i frågeställningen.
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Reliabilitet handlar om att metoden forskaren har valt mäter en variabel på ett pålitligt sätt. Med 
andra ord, reliabilitet visar att det går att lita på de resultat som mätinstrumentet visat. (DePoy & 
Gitlin, 1999) Holme och Krohn Solvang (1997) menar att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna 
går till samt av hur noga vi är när vi bearbetar informationen. Det betyder att det ska vara möjligt att 
få samma resultat var gång en undersökning upprepas, under förutsättning att inga viktiga 
förändringar av förutsättningarna skett. Reliabiliteten kan alltså även visa om några förändringar av 
förutsättningarna har skett. (DePoy & Gitlin, 1999). Bryman (2011) beskriver detta med att en 
person ska kunna göra ett test ett flertal gånger på rad, under samma förutsättningar och få samma 
resultat, annars uppvisar testet låg reliabilitet.

Holme och Krohn Solvang (1997) skriver att det inte räcker att ha hög reliabilitet. Det är även 
viktigt att uppnå validitet eftersom information kan vara reliabel, men samtidigt leda till något annat 
än det som ska mätas. Validitet visar att mätmetoden faktiskt mäter det den är avsedd att mäta 
(DePoy & Gitlin, 1999). Validering av ett mätinstrument sker, till skillnad från 
reliabilitetetsprövning, i flera steg. Ett instrument som är valitt i en undersökning kan behöva 
valideras om inför en annan undersökning om förutsättningarna inte längre är desamma. Validitet är 
alltså ett mått på systematiska, men icke slumpmässiga fel, medan reliabiliteten mäter 
slumpmässiga fel i mätprocessen i sig. (ibid.) Däremot påpekar Holme och Krohn Solvang (1997) 
att forskaren ibland kan tvingas ge avkall på reliabiliteten för att få fram ett mer valitt resultat, eller 
vice versa. Till det skriver DePoy och Gitlin (1999) att reliabilitet och validitet endast förekommer 
gradvis och inte heltäckande. Detta eftersom syftet med en undersökning samt vem den är gjord för 
kräver att validiteten varierar. En undersökning som tagits fram för en ung åldersgrupp är inte 
nödvändigtvis ett valitt instrument för en äldre åldersgrupp.

Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning kan inte förväntas uppfylla samma krav som den 
kvantitativa forskningen enligt Holme och Krohn Solvang (1997). Reliabilitet och validitet anses 
förvisso viktigt, men en del forskare som arbetar med kvalitativ metoder diskuterar huruvida 
begreppen överhuvudtaget är relevanta för samt applicerbara på kvalitativ forskning (Bryman, 
2011). Det finns svårigheter i att mäta en människans medvetenhet om sig själv samt dennes 
upplevelser med kvantitativa instrument. En forskare kan uppleva problem med validiteten då 
denna kan tolka en situation eller en respondent felaktigt. Dessutom kan respondenten påverkas av 
mötet med forskaren och försöka anpassa sig efter sina förutfattade meningar kring vad 
respondenten tror att forskaren vill ha ut av mötet. Till exempel genom att ge de svar denna tror att 
forskaren vill ha. Samspelet och växelverkan mellan forskare och respondent kan samtidigt leda till 
en djupare förståelse för det som studeras. På så sätt kan informationens pålitlighet styrkas. (Holme 
& Krohn Solvang, 1997)

Forskare verkar i stort överens om att reliabilitet och validitet är begrepp som behöver översättas till 
den kvalitativa metodens ramverk. DePoy och Gitlin (1999) framhåller att ett sätt att arbeta med 
reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning är att forskaren noggrant tänker över hur hon 
formulerar sig och ser till att frågorna är relevanta för undersökningen. På så sätt minimeras risken 
för feltolkning. Ely et al. (1993) skriver i frågan om pålitlighet av ett kvalitativt arbete att det minsta 
kravet bör vara att forskningen genomförs på ett sådant sätt att resultatet i största möjliga mån 
samstämmer med respondenternas upplevelser. Således använder Ely et al. andra termer än 
reliabilitet och validitet när de skriver om kvalitativa undersökningar, men syftet är detsamma. Att i 
forskningen lyfta fram mätbara samt relevanta fakta.

Det är som tidigare nämnts svårare att fastställa reliabiliteten och validiteten i en kvalitativ studie 
jämfört med en kvantitativ. Människors uppfattning och upplevelser förändras och det är inte säkert 
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att en undersökning med samma frågor och samma respondenter skulle få samma resultat om den 
gjordes om ett halvår senare. Undersökningen är därmed att betrakta som ett arbete av sin tid. 
Bilden som målas upp är ett fruset ögonblick av något som har varit, men som inte nödvändigtvis 
kommer att bestå då respondenterna fortsätter att röra sig mellan olika kontexter, påverkas av olika 
händelser samt utvecklas. För att trots detta försöka säkerställa att undersökningen är både mätbar 
och relevant har författaren använt sig av olika respondentgrupper vilka har diskuterat samma 
teman, men ur olika perspektiv. Mätbarheten säkras genom att resultatet jämförs med tidigare 
forskning, men även genom att olika respondentgrupper mäts gentemot varandra. Detta har även 
gett en samlad bild av vilka infallsvinklar som varit relevanta och vilka som endast varit ett resultat 
av författarens förutfattade meningar.

3.3 Hermeneutik

Hermeneutik betyder tolkningskonst, eller läran om förståelse och behandlar problemet med hur ett
uttryck kan överföras från den verklighet ett subjekt uppfattar, till forskarens uppfattning av
verkligheten (Birkler, 2008). Ursprunget ligger i texttolkningen, men inom hermeneutiken anses det 
idag att praktiskt taget alla former av data kan läsas som en text. Betoningen ligger på författarens 
synvinkel, samt en sensitivitet för texten. (Bryman, 2011) Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 
det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text, med andra ord går det inte att gå utanför 
den förståelsetradition som uttolkaren av texten lever i. Detta innebär även att uttolkaren måste ha 
kunskap om textens tema. Birkler (2008) menar att det ligger i människans natur att tolka och ge 
mening åt omvärlden, vare sig vi förstår en händelse eller inte. Olika personer skapar mening i en 
händelse genom att anpassa den till sin egen världsbild. Enligt hermeneutiken är det ett 
grundläggande drag hos människan. Det spelar alltså ingen roll vad som undersöks, eller hur 
metoden utformas. Vi kommer alltid bära med en förförståelse, eller fördom, för det som ska 
undersökas. Inom hermeneutiken, skriver Birkler (2008) vidare är det viktigt att sätta denna fördom 
i rörelse och inte ta avstånd från den, men vi behöver känna till innehållet i våra fördomar innan 
undersökningen påbörjas. Utan granskandet av egna fördomar kan vi inte få vare sig bekräftelse, 
eller bestridande och därmed även nya kunskaper. Målet är inte nödvändigtvis en absolut förståelse, 
utan att ta till sig andras förstående genom dialog.

I dagsläget är hermeneutiken en metod som består av ett flertal perspektiv och synsätt vilka över tid 
har utvecklats i olika riktningar (Alvesson & Sköldberg, 1994, samt Birkler, 2008). Ett exempel är 
att hermeneutikens två grundläggande frågor handlar om vad förståelse är och vilken metod som 
bör användas för att uppnå den, vilket Birkler (2008) hävdar är ett vetenskapsfilosofiskt problem. 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att hermeneutikens huvudtema handlar om den 
hermeneutiska cirkeln, vilken går ut på att en separat del enbart kan förstås när den sätts i en 
helhetskontext. Detta innebär att delen kan enbart förstås i samband med helheten och helheten kan 
bara förstås ur delarna. Tolkandet av meningen sker via en process där delarnas mening formas av 
förståelsen för helhetens mening. (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005) Detta leder till problem 
eftersom det skulle innebära att helheten inte kan förstås utan delarna och delarna inte kan förstås 
utan helheten. Det innebär att förståelse inte kan skapas för det ena utan förståelsen för det andra. 
Hermeneutiken löser detta genom att ombilda cirkeln till en spiral där det hela tiden sker en rörelse 
som pendlar mellan delarna och helheten. Genom att studera en mindre del skapas en förutsättning 
för att kunna bygga förståelse för helheten. Från helheten kan sedan delarna förstås i en vidare 
bemärkelse. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Kvale och Brinkmann (2009) skriver att cirkeln, eller 
spiralen, pekar på möjligheten att tillägna sig en djupare förståelse av meningen och att det därför 
gäller att träda in i processen på rätt sätt.

Studies hermeneutiska ansats innebär att resultaten baseras på tolkning, en tolkning som bygger på 
studiens olika delar och det sammanhang den befinner sig i. För att förstå de olika processerna i 
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Trafikverkets leanimplementeringen måste det finnas en förförståelse av ämnen som 
organisationsförändring, innovation, förändringsledning och förändringsmotstånd. Resultatet som 
presenteras är således en tolkning av den samverkan som sker genom respondenternas berättelser 
och den förförståelse som författaren innehar. Detta gör att studien blir en hermeneutisk spiral. Där 
förförståelse och fördomar hela tiden ses över och sätts i samband med respondenternas berättelser 
samt de dokument som Trafikverket upprättat i samband med leanimplementeringen. Den 
hermeneutiska spiralen bidrar således även till att öka kvaliteten i arbetet genom att belysa vad som 
enbart är fördomar. I början av studien lyftes exempelvis tanken att förändringsmotstånd skulle 
kunna bero på en generell förändringströtthet då Trafikverket genomgått ett antal stora förändringar. 
Denna tanke visade sig dock inte stämma överens med respondenternas berättelser och avfärdades 
därför.

3.4 Fallstudie

En fallstudie är en ingående studie av ett fall, det vill säga en studie där en företeelse, miljö, eller 
situation undersöks på en viss plats, eller hos en viss organisation, etcetera. Den fallstudie som här 
genomförts är ett så kallat exemplifierande fall (även kallat det representativa, eller typiska fallet) 
som fångar och beskriver omständigheter och villkor vilka utgör en passande kontext för 
forskningsfrågan. Fallstudier är en forskningsdesign som ofta kännetecknas av kvalitativa studier 
med ett induktivt angreppssätt. (Bryman, 2011)

Det finns kritik mot fallstudier som form, det kan framhållas att en fallstudies generaliserbarhet är 
låg, vilket också gör den externa validiteten låg. Vid en fallstudie läggs dock sällan vikt vid 
generaliserbarhet. Den är ett exempel av många, en enhet, eller aspekt av ett problem. Syftet är att 
göra ett ingående studium av ett fall och sedan göra en teoretisk analys utifrån detta snarare än att 
skapa en generaliserbar teori. (Bryman, 2011) Brewerton och Millward (2001) anser att en 
fallstudies validitet kan mätas genom att studien innehåller ett antal olika parametrar. Där ingår att 
studien ska vara av ett publikt eller teoretiskt intresse. Denna studies publika intresse ligger i att 
lean som arbetssätt implementeras i allt fler kontexter utanför arbetssättets ursprungliga 
industrifokus. I den statliga utredningen Lean i kommun och myndigheter – en översikt över 
existerande empirisk forskningslitteratur (Brännmark, 2012) framhålls att det behövs mer forskning 
om leans effekter på offentlig förvaltning.

3.5 Intervjuer

Undersökningen bygger främst på kvalitativa intervjuer. Brewerton och Miller (2001) framhåller att 
intervjuer är ett flexibelt redskap som kan användas i olika steg i en undersökning. I startskedet för 
att identifiera vad som behöver undersökas närmare och för att generera en hypotes. Intervjuer kan 
också användas för att samla in data under undersökningens gång i olika former. Antingen som rena 
intervjuer, eller i kombination med andra insamlingsmetoder, exempelvis enkätundersökningar. Den 
här undersökningen började med en inledande intervju för att skapa förståelse för 
grundförutsättningarna. Under undersökningens gång kombinerades sedan kvalitativa intervjuer 
med gruppintervjuer och enkätundersökningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en intervju 
är en aktiv process där intervjuare och  respondent tillsammans producerar kunskap genom ett 
samtalsförhållande. Detta samtalsförhållande är språkligt, narrativt, kontextuellt samt pragmatiskt, 
vilket gör att den står i kontrast till den positivistiska föreställningen om kunskap som 
kvantifierbara fakta.

En forskningsintervju är ett samtal vars syfte är att skapa kunskap och samla in data kring det. Efter 
utskrift av intervjuerna kan texten användas för tolkning enligt den hermeneutiska 
forskningsansatsen. Då den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen tillämpas på en intervju fokuserar 
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forskaren på olika delteman för att kunna skapa och tolka en helhetsbild. (Larsson, et al., 2005) 
Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer med inslag av den 
ostrukturerade intervjun. Stort fokus lades på respondenternas egna berättelser där frågor och 
följdfrågor varierade beroende på vilka teman grupperna själva valde att ta upp. Valet av 
intervjustruktur gjordes med den hermeneutiska ansatsen i åtanke då respondenterna själva är bäst 
lämpade att berätta om sina upplevelser och därmed bidrar med delar som sätts i samband med 
helheten. Kvale och Brinkmanns (2009) åsikter kring att helt ostrukturerade intervjuer kan ge för 
mycket av sådan information som inte är användbar för studien, men att en strukturerad intervju 
istället kan styra respondenterna till att lämna för snäva svar spelade in i valet av den 
semistrukturerade intervjun. De beskriver den semistrukturerade intervjun som ett arbetssätt där en 
rad frågor och teman tas upp, men att form och ordningsföljd kan förändras för att enklare följa 
respondenternas berättelser.

3.5.1 Gruppintervju

Valet av gruppintervju gjordes för att effektivt samla in åsikter från ett flertal respondenter. Med 
valet av gruppintervju kommer även andra effekter som måste tas ställning till då intervjun 
genomförs. Holme och Krohn Solvang (1997) menar till exempel att gruppintervjun skiljer sig från 
den vanliga intervjun genom att det råder en annan form av socialt samspel. Respondenterna måste i 
en gruppintervju inte enbart bedöma huruvida de känner tillit för intervjuaren, utan även förhålla sig 
till det socialt komplexa samspel som uppstår. Det blir med andra ord en gruppdiskussion snarare än 
en gruppintervju, en situation som mer liknar vardagen och det sätt vi normalt tillägnar oss våra 
åsikter och uppfattningar på. Det innebär att respondenternas åsikter kan färga av sig på varandra 
under intervjuns gång genom ömsesidig påverkan och grupptryck. För att låta respondenterna få 
möjlighet att enskilt redogöra för sina åsikter gjordes även en enkätundersökning. Enkäten kom att 
lyftas ut från undersökningen eftersom den byggde på information som delgavs i ett tidigt skede och 
senare visade sig vara ett icke valitt instrument.

3.6 Val av respondenter

Grupper om tre till sju deltagare valdes ut i varje region för att genomföra gruppintervjuerna vilka 
tog cirka en till en och en halv timme per grupp. Medarbetarna inom de olika regionerna i 
Trafikverket sitter ofta geografiskt långt från varandra och har olika arbetsuppgifter med olika 
scheman med olika möten samt tider. Det innebar att det var svårt att hitta en tid som kunde passa 
en hel grupp samtidigt. För att undersökningen skulle bli klar inom den angivna tidsramen var 
effektivitet en nödvändighet för att samla de olika grupperna och därför skedde urvalet av 
respondenterna i samarbete med de implementeringsansvariga inom de olika regionerna. Kriterier 
för urvalet sattes upp i syfte att minska risken för att få omedvetet obalanserade grupper. En 
inbjudan med tillhörande missivbrev skickades till de medarbetare som passade in på kriterierna. 
Eftersom antalet medarbetare varierar kraftigt mellan regionerna gick de på förhand uppställda 
förutsättningarna om grupper mellan fyra och sex personer inte att möta fullt ut. I en region gick det 
exempelvis inte att få ihop en grupp på fyra personer, utan intervjun genomfördes med tre 
respondenter och därmed gick heller inte alla kriterier att uppfylla.

Urvalskriterierna som ställdes på deltagarna:
• Grupp om fyra till sex personer
• Den som har arbetat längst tid inom Trafikverket skall ingå.
• Den som har arbetat kortast tid inom Trafikverket skall ingå.
• Minst en man skall ingå.
• Minst en kvinna skall ingå.
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Ytterligare en anledning till att ställa dessa kriterier var för att få in åsikter från respondenter med 
olika erfarenhet av organisationen. En respondentgrupp som enbart består av respondenter vilka 
arbetat mycket kort tid kan inte nödvändigtvis redogöra för hur det har sett ut tidigare i 
organisationen. Kriteriet en man och en kvinna bedömdes även det ge större bredd på gruppen. 
Eftersom deltagandet i undersökningen har skett frivilligt är det inte alltid kriterierna har kunnat 
mötas fullt ut. Har till exempel den som arbetat längst inte önskat delta i undersökningen har den 
som har arbetat näst längst fått en förfrågan etcetera.

3.7 Genomförande av intervjuer

I undersökningen utfördes sex gruppintervjuer och sex djupintervjuer med ansvariga för 
leanimplementeringen inom varje region. Intervjuerna gjordes i sex olika regioner och med sju 
huvudteman vilka diskuterades i högre eller lägre grad styrt av respondentgruppernas egna tankar.

Sju teman som diskuterades, gruppintervju:
• Bakgrund och varför arbetar Trafikverket med lean?
• Vad är lean och vilka verktyg använder regionen?
• Resurser
• Chefens och medarbetarnas delaktighet
• Grupper och möten
• Resultat
• Övrigt

Sju teman som diskuterades, djupintervju:
• Bakgrund och varför arbetar Trafikverket med lean?
• Delaktighet i att ta fram hur lean ska fungera inom trafikverket
• Ledningens förståelse och stöttning
• Förbättringar och försämringar
• Insyn i medarbetarnas arbetsuppgifter
• Resurser
• Övrigt

3.8 Sammanställning av intervjuerna

Under tiden intervjuerna pågick antecknades vad som diskuterades samtidigt som de spelades in på 
band. Efter intervjuerna sammanställdes anteckningarna och bandinspelningarna skrevs ned i 
referatform, med undantag för särskilt intressanta delar av det inspelade materialet vilket 
transkriberades. Detta val gjordes för att möta de resurser som fanns tillgodo och samtidigt få ut så 
mycket som möjligt av intervjumaterialet. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att det inte finns 
några generella former för hur utskrivning av ett material ska ske. Det beror på resurser och tid, 
men är också ett designval som forskaren behöver göra. Att transkribera en gruppintervju tar ofta 
längre tid än att transkribera en intervju med en ensam respondent. Flera personer pratar samtidigt 
och det kan vara svårt att urskilja vem som säger vad.

I bearbetningen av intervjumaterialet användes en intervjutabell enligt Trosts beskrivning (s. 131 – 
132, 2005).
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Figur 3. Egen bearbetning av intervjutabell enligt Trost beskrivning (.s. 131 – 132, 2005).

Figur 4. Egen bearbetning av intervjutabell enligt Trost beskrivning (.s. 131 – 132, 2005).



3.9 Enkäter

Holme och Krohn Solvang (1997) skriver att det går att samla in information på ett flertal olika sätt. 
Den här studien innefattade förutom intervjuer även en enkätundersökning vars syfte var att fånga 
upp respondenternas individuella åsikter kring leanimplementeringen.

Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) är själva konstruktionen av enkäten viktig. Forskaren 
måste fundera över sitt informationsbehov och därefter balansera det gentemot det engagemang 
respondenten kan tänkas uppvisa. Utan respondenters välvilja och seriösa svar blir enkäten i princip 
värdelös. 

Det är viktigt att respondenterna får samma associationer av frågorna i den mån det går. Dock finns 
det en risk för att utformningen av frågorna påverkar svaren. Dels kan respondenterna feltolka 
frågorna, eller så kan frågorna utformningen av enkäten i sig självt styra de svar respondenten ger. 
Det är också nödvändigt att formulera svarsalternativ vilka samstämmer med frågorna, annars 
tenderar respondenterna att lämna dem obesvarade. (ibid.)

Utformningen av enkäterna byggde på information som delgavs i ett tidigt skede och behandlade ett 
antal påståenden kring lean. Hur det påverkat medarbetares och implementeringsansvarigas 
arbetssätt, samt anledningen till att lean implementerades. Tanken var att fånga upp eventuella 
individuella åsikter vilka inte framkommit under intervjuerna. Detta innebar att det var viktigt att 
respondenterna fyllde i enkäten enskilt.

3.10 Metod- och källkritik

Den intervjuform som använts med gruppintervjuer kan innebära en snedfördelning av åsikter inom 
en grupp om det finns respondenter som är starka i sitt uttryckssätt och på så vis påverkar direkt 
eller indirekt de andra respondenterna. Samtalet riskerar att ta en riktning där alla kanske inte vill 
eller får möjlighet att framföra sina egna åsikter. Eftersom flertalet intervjuer genomförts via e-
möten där intervjuaren inte haft möjlighet att se gruppen kan det inte garanteras att ordet blivit 
jämnt fördelat. De kriterier som först ställdes upp i samband med uttagning av respondenter har inte 
följts i alla avseenden. Dels på grund av att det som tidigare nämnts inte gick att få ihop tillräckligt 
många som kunde ställa upp på intervjun eftersom medarbetarantalet helt enkelt var för litet. Dels 
på grund av att alla inte ville, eller hade möjlighet att ställa upp den dagen intervjun skulle hållas.

Den enkät som delades ut för att fånga upp respondenternas individuella åsikter byggde på 
information som delgavs i ett tidigt skede. Frågorna utformades på felaktiga antaganden kring 
respondenternas förförståelse av lean samt anledningen till att lean implementerats i organisationen.
Då antagandena var felaktiga innebar det att respondenterna inte tolkade eller associerade frågorna 
på ett likartat sätt, vilket innebar att instrumentet inte var valitt.

Litteratur om lean tenderar att i stort dra åt ett och samma håll där lean beskrivs i positiva ordalag. 
Som en räddare för organisationer och företag, vilken typ av företag det än vara må. Lean beskrivs 
som det sätt de flesta bör arbeta på för att klara sig på en allt större och tuffare internationell 
marknad. I utredningar och artiklar finns en mer ifrågasättande ton, men den består främst i att vi 
inte vet nog om lean och dess verkliga effekter eftersom de flesta organisationer som arbetar med 
lean inte gör det fullt ut. Det innebär i korthet att det är svårt att få fram ovärderande information 
om lean och dess organisatoriska påverkan, vilket i sin tur visar på att mer forskning behövs i 
ämnet.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin. Eftersom regionerna utgår från 
olika förutsättningar visas sammanställningen av intervjuerna med de olika respondentgrupperna 
(RG) uppdelade efter regioner. I sammanställningen har respondenterna avpersonifierats. 
Intervjuerna med chefer och implementeringsansvariga har sammanställts i en grupp för sig för att 
möjliggöra avpersonifiering.

4.1 Sammanställning regionsvis

Den inledande frågan alla respondentgrupper fick var att berätta om organisationen och dess 
uppbyggnad. Det visade sig att Trafikverket är en organisation med ett komplext uppbyggt system, 
där många inblandade aktörer och verksamheter samsas under ett och samma tak. Respondenterna i 
alla regioner upplevde det problematiskt att redogöra för organisationen i stort, med ett fåtal 
undantag. Däremot har respondenterna stor kunskap om den verksamhet som ligger nära dem och 
som berör deras arbete.

4.1.1 Region 1

RG 1 berättar att lean är utvecklat hos Toyota och att Trafikverket bestämt sig för att arbeta med 
lean då Trafikverkets kunder tidigare varit missnöjda med de handläggningstider Trafikverket 
tidigare haft. En respondent vet inte varför myndigheten bestämt sig för att arbeta med lean, 
eftersom denne kom in i organisationen efter implementeringen och inte har fått någon genomgång 
av leanarbetet och dess bakgrund.

Att arbeta med lean innebär, enligt respondenterna bland annat att hitta tidstjuvar och att ha 
möjlighet att utföra sitt arbete på ett bättre sätt genom effektivisering så att det går att hinna med 
mer utan att bli fler. Detta ger möjlighet för medarbetarna att hinna med jobbet på ett bättre sätt. En 
respondent säger att leanmetoden är bra, men att det behöver finnas ett helhetstänkande kring den. 
Idag arbetar respondenterna med lean vid vissa arbetsuppgifter, men inte vid andra. Då 
arbetsuppgifterna som är leanade mäts kontinuerligt är det lätt att missa de arbetsuppgifter som inte 
har samma fokus vilket enligt respondenterna leder till dåligt samvete bland medarbetarna. 
Respondentgruppen menar att det är viktigt med en diskussion om hur mycket de har på sitt bord 
och att det blir problematiskt när det fokuseras ensidigt på ett fåtal av arbetsuppgifterna. Vidare 
berättar de att det är lätt att även som medarbetare fokusera på lean eftersom det är intressant.
”Jag tror att det är viktigt att man inte bara har en ärendetyp som man [...] håller på med med 
lean. Utan [...] själva leanprincipen som man håller på med det är ju ett sätt att förhålla sig också. 
Till olika saker och att man då har samma förhållningssätt till allt man håller på med. Det tror jag 
är jätteviktigt, annars tror jag det är lätt att man glömmer.” (respondent, RG 1)

En respondent berättar att handläggningstiderna var långa innan lean infördes. De flesta arbetade 
med alla olika typer av ärenden och att det upplevdes rörigt och svårt att ha ordning på allt. När 
leanarbetet startades upp sattes det in en cold case-grupp som tog hand om liggande ärenden för att 
lean skulle kunna testas utan att påverkas av gamla ärenden. Det gjorde mycket för känslan och gav 
leanarbetet en bra start i regionen, berättar respondentgruppen. Tanken är att medarbetarna ska få 
spetskompetens snarare än att arbeta med kompetens på bredden som tidigare. Det innebär inte att 
medarbetarna helt ägnar sig åt ett område, utan en viss bredd behövs fortfarande för att inte göra 
regionen sårbar vid längre frånvaro. Gruppen är överens om att de fortfarande måste kunna hantera 
andra ärendetyper än den de har spetskompetens inom. Om någon blir sjuk, eller borta länge av 
annan orsak måste det går att fylla upp medarbetarens plats. Respondenterna berättar att de 
regelbundet arbetar med andra ärendetyper utanför sitt spetskompetensområde och att det därför 
inte är något problem att upprätthålla kompetensen inom dessa områden, men att fokuset på 
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spetskompetens är något positivt. En respondent säger att det är svårt att ha spetskompetens inom 
alla olika ärendetyper idag eftersom arbetsuppgifterna utvecklas, blir allt mer komplicerade och inte 
längre ser ut som för 15 år sedan.

De leanverktyg som RG 1 använder är bland annat ledtidsmallar, möten, statistik och en skala för 
självskattat välmående. Skalan för självskattat välmående är viktig för att en medarbetare som inte 
mår bra inte ska bli överbelastad, säger en respondent. Det går att se både på ledtidsmallen och på 
skalan för självskattat välmående hur ärendena ska fördelas, vilket för att medarbetarna kan stötta 
varandra genom att prata om ärenden, detaljer och objekt , berättar respondenten vidare. Gruppen 
ger den enskilde medarbetaren stöd, vilket leder till en snabbare process.

Ärendena delas upp i olika kategorier beroende på hur komplicerade de är och hur mycket 
kompletterande information som behövs för att kunna handlägga ärendena. Vid mer komplicerade 
ärenden är det viktigt att medarbetarna kommunicerar med den sökande om varför det kan ta längre 
tid, menar en av respondenterna. Tidigare arbetade regionen aktivt med en förbättringslista, något 
gruppen anser har fallit bort i takt med att leanimplementeringen har stabiliserats. I början tittade de 
på den varje gång. Det ledde till nya förbättringar och nytänkande innovationer. Det kunde vara små 
detaljer, men som var viktiga för att korta ned ledtiderna i arbetet. Respondenterna menar att de 
idag finns ett gruppfokus och att möten är positivt, även om det finns de som anser att det är för 
många möten. 

Respondentgruppen upplever att de har fått mycket stöd från implementeringsansvarig chef och att 
denne är insatt i deras arbete och arbetsuppgifter. Både implementeringsansvarig chef och ledningen 
stöttar regionen i deras arbete. De berättar att deras chef har varit med och dragit igång alla grupper, 
vilket också innebär en bättre förståelse för hur de jobbar. En gång i veckan har de uppföljningar där 
de kan se och föra statistik över hur det går. Där diskuteras även vad de ska satsa på och chefen 
ägnar mycket tid åt grupperna, berättar en respondent.. En annan respondent berättar att det går 
rykten om att andra delar av regionen anser att leangrupperna har ockuperat chefen under 
implementationsfasen. Gruppen har förståelse för detta och är beredda att till viss del hålla med om 
att det nog var så. Gruppen säger även att de i hög grad har varit involverade i att arbeta fram ett 
fungerande leaninriktat arbetssätt.

”[...] själva leanprincipen går ju ut på det, att man ska vara delaktig. Det är [...] det som är grejen.  
Att engagera sig och komma med förslag och förbättra saker och ting hela tiden och det gör ju att 
man skapar ett engagemang eller förutsättningarna för det[...]. Men man kan ju skapa 
förutsättningar för att man ska kunna bli intresserad och och intresserad blir man [...] om man ser 
en möjlighet att kunna påverka saker. Det är ju det som är viktigt [...] att det inte är chefen som 
säger att nu ska vi göra så här och sen.. Ja sen är det inte mer med det [...]. Det känns i regel inte 
så bra om man kanske ser andra möjligheter i hur man ska göra. […] i det här leantänket så ges 
det ju utrymme för det [att själv vara delaktig].” (respondent, RG 1)

Mötena är en gruppskapande aktivitet som gruppen är positiv till. Åsikterna om huruvida antalet 
möten per vecka är bra går isär, men det stora flertalet anser att så är fallet. Mötena anses även ge en 
helt annan styrka till att ta itu med problem, även sådana som ligger utanför ärendehanteringen i sig, 
men som påverkar arbetsuppgifterna tidsmässigt. För de nyanställda är gruppen en trygghet genom 
att de kan ta till sig den kommunikation och informationsdelning som sker i gruppen. 
Statistikmätningarna gör att medarbetarna känner sig sedda på gott och ont. Det finns en risk att de 
leder till en känsla av att vara övervakad. Gruppen menar att det var en känsla som var starkare i 
början. Idag ses det även som ett sätt att kunna visa framfötterna, att bli sedd för det jobb som 
faktiskt utförs. Att arbetet standardiseras anses vara en positiv faktor som leder till rättssäkerhet.
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Resultatet har förbättrats avsevärt i regionen, men respondenterna vill framhålla att vissa ärenden 
tar längre tid att fatta beslut i på grund av faktorer de inte kan påverka. Det kan exempelvis bero på 
att en kund inte inkommer med svar på en fråga, eller andra faktorer. Därför anser gruppen att det är 
bra att målet ligger på att 80% av ärendena ska vara avklarade inom sex veckor. Det behövs en 
marginal för de ärenden där kompletterande information dröjer.

4.1.2 Region 2

RG 2 har lite olika kunskap om lean och dess bakgrund, framförallt är det de nyanställda som inte 
fått någon bakgrund till leanarbetet presenterat för sig. Respondentgruppen berättar att lean 
utvecklades hos Toyota och att Trafikverket började arbeta med lean eftersom regeringen vill främja 
näringslivet och då främst på landsbygden. Det är ett arbete som pågått under tio års tid. Dock är det 
först under det senaste året som Trafikverket börjat arbeta med lean.

Respondentgruppen menar att lean handlar om att ha kompetens inom ett flertal olika ärendetyper, 
men att det ska vara en kontrollerad bredd, olika arbetsuppgifter med olika förutsättningar och krav 
kräver olika angreppssätt. En respondent berättar att medarbetarna ska kunna allt, men att de har 
olika kompetens. Vissa är smalare, andra är bredare, men de arbetar med att höja och utöka sin 
kompetens. Respondentgruppen menar att det inte går att arbeta med allt, men att varje medarbetare 
ska ha ett flertal ärendetyper att arbeta med.

De verktyg som används är bland annat en ärendehanteringsmall, ledtidsmallar i olika versioner, 
möten, dialog och Trafikverkets egna system W3D3. Ärendehanteringsmallen är viktigast, menar en 
respondent. Gruppen anser att de har haft möjlighet att själva justera sina leanverktyg efter de egna 
behoven. Från början var de uppdelade i fyra geografiska delar och fick själva bestämma lite kring 
vilka verktyg de ville ha och hur de skulle arbeta med dem, vilket ledde till att de arbetade olika. 
Vissa försökte plocka in hela leankonceptet medan andra tog ett annat grepp. I efterhand har de 
justerat allteftersom efter vad medarbetarna har tyckt och vad som har fungerat för organisationen. 
Förr arbetade regionen geografiskt, nu mer gruppspecifikt. Idag talar medarbetarna om våra 
arbetsuppgifter snarare än mina arbetsuppgifter, det leder även till att medarbetarna hjälper varandra 
i olika situationer, enligt respondentgruppen. Ett exempel är att om en handläggare behöver åka ut 
till en plats som ligger geografiskt långt bort kan en handläggare som arbetar närmre åka dit och ta 
foton för att sedan skicka bilder och information om läget till handläggaren som arbetar med 
ärendet. Dock är det negativt att trafikingenjörerna tappar den geografiska kunskap som de besitter 
menar respondenterna.

Resursmässigt är det stressigt i perioder och på gränsen att det fungerar att arbeta med lean. 
Gruppen anser att de är känsliga för längre frånvaro och att det finns saker som behöver utredas 
djupare, men att det inte finns tid till detta. Samtidigt har lean lett till att arbetet är mer strukturerat 
och att det finns en bättre övergripande koll, vilket innebär att det snabbt går att plocka upp ärenden 
om en medarbetare oväntat blir sjuk, eller borta av någon annan anledning.

Informationsmässigt anser respondenterna att de har fått god information och stöttning vid 
införandet av det nya arbetssättet. Det finns tid för reflektion inom de egna lagen och chefen 
försöker knyta an till lean i allt som görs. Nästa steg är att se över vad energin ska läggas på nu när 
implementeringen av ärendehanteringsgrupperna är genomförd och börjar fungera självgående.
Det har varit en process för alla enligt respondentgruppen, även för chefen som behövt sätta sig in i 
det nya arbetssättet. Respondenterna menar att de har gått in i det här tillsammans med chefen och 
arbetat som en grupp och ju mer de har arbetat med det lean desto större inblick har chefen fått i 
medarbetarnas arbete, vilket har lett till att medarbetare och chef har kommit varandra närmre. 
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Chefen ger medarbetarna en halvtimme per dag, det gör att hon ser och förstår medarbetarnas  
problem, säger en respondent. Vidare berättar denne att de som var positiva i början har fått dra ett 
tungt lass eftersom många som var negativa i början, men det har med tiden utvecklats till en positiv 
spiral. ”Jag uttryckte mig lite plumpt att vi skulle ta bort ett av verktygen och då mottogs inte det 
positivt kan jag säga. Vi fick inte ta bort det verktyget. För nu hade han ju koll.” (respondent, RG 2)

Hela enheten har genomgått en utveckling där medarbetarna tar större ansvar för de olika ärendena 
och frågor som kan uppstå. En del har kommit jättelångt, säger en respondent, det beror lite på vilka 
arbetsuppgifter medarbetarna har haft och hur mycket de har arbetat med lean. Ju mer en 
medarbetare har arbetat med lean ju naturligare har det blivit. Respondentgruppen menar att de, 
trots att de blev intvingade i det leaninspirerade arbetssättet har upptäckt att det ger möjlighet att 
vara med och påverka sin arbetssituation och att sådant som först verkar negativt kan visa sig vara 
positivt i slutänden. Att grupperna börjar bli självgående anses även det positivt. Till en början 
gjorde mätningarna att medarbetare kände sig övervakade, men idag känner de flesta sig snarare 
sedda. Detta beror på att resultatet har förbättrats, enligt respondenterna. De menar att det 
förmodligen fortfarande hade känts jobbigt fortfarande om inte resultaten hade gått upp. Att arbeta 
med ledtidsmallar innebär att ärenden inte blir tappade och regionen har idag en bättre struktur samt 
slipper den överbelastning som tidigare upplevdes.

Respondenterna i RG 2 är nöjda med arbetssättet och vill vidareutveckla det. Resten av Trafikverket 
måste följa med nu och fokus måste läggas på resterande verksamhet menar de.

 ”[…] resten av trafikverket som har jobbat mot oss har tyckt att vi har varit lite besvärliga under 
den här resans gång.” (respondent 1, RG 2) 
”Vi har inte bara varit lite besvärliga” (respondent 2, RG 2)
”[...] vi är väldigt förändringsbenägna. Vi vill gärna hela tiden förbättra saker och ting och hitta 
nya lösningar. Så vi kan väl nästan säga, varannan månad har vi […] kommit på åtminstone 
någonting som vi vill testa […]. (respondent1, RG 2)

Resten av Trafikverket har, enligt respondentgruppen, inte följt med i utvecklingen. De menar att 
det finns ingen eller liten förståelse för att det nya arbetssättet kräver ett nytt handlingsmönster av 
övriga medarbetare och att de på grund av detta anses vara besvärliga. En respondent berättar att 
gruppen försöker ta kontroll över sitt arbete eftersom trafikingenjörerna måste kunna planera det. 
Gruppen menar att det inte fungerar att göra akututryckningar av saker som kommer från sidan.
Övriga medarbetare från andra avdelningar har tidigare kunnat ställa sig i dörren för att få svar på 
en fråga. En respondent berättar att denne numera endast svarar på sådana frågor som denne direkt 
vet svaret på. Mer komplexa frågor hänvisas till ärendemöten. Respondenten berättar vidare att 
detta är något som upplevs jobbigt för de som tidigare kunnat avbryta trafikingenjörens arbete till 
förmån för sin egen fråga. Det finns bestämda tider där medarbetare från olika funktioner kan 
komma till ärendemötena för att diskutera specifika frågor. Leanarbetet i RG 2 har lett till ett 
förbättrat resultat.
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4.1.3 Region 3

RG 3 berättar att de inte känner till varifrån det bestämdes att de skulle arbeta med lean, men att det 
styrdes högt uppifrån. Förmodligen för att de inte uppfyllde sina mål och för att ledningen vill 
kunna visa upp resultat för kunderna. ”Och man [...] sa ju också uppe från ledningen att det [...] 
framfördes en hel del kritik att en del kunder fick vänta länge på att få sina beslut [...] och innan 
märkena blev uppsatta […]. Jag vet inte, jag har jobbat ganska länge [...] på Vägverket [...]. Jag 
känner inte riktigt igen den [...] beskrivningen måste jag säga. Det kan säkert ha varit så i något 
enstaka fall, […] men att det skulle vara så generellt [...] det känner jag inte igen.” (respondent, 
RG 3)

Lean handlar om effektivisering, ständig förbättring och att minska onödiga moment samt att 
fokusera på ett fåtal saker, men vad det egentligen är, det är en bra fråga, säger respondenterna. Det 
kommer från tillverkningsindustrin och en respondent ifrågasätter om det går att överföra det till 
tjänstesektorn. Verktygen regionen använder sig av är bland annat ledtidsmall, möten, statistik och 
fokusering. Respondentgruppen berättar att ledtidsmallen, där de lägger in alla sina ärenden, gör att 
de blir synliggjorda och att de får fram statistik. Tidigare fick de statistiken en gång om året, nu är 
det en gång i månaden, berättar en respondent. Det har blivit mer synliggjort och det har lett till att 
vi arbetar mer enhetligt, framförallt inom regionen. Vi har nog kommit varandra närmre. Att vi 
arbetar mer enhetligt är positivt, det blir en bättre kvalitetssäkring på det viset.

Respondentgruppen berättar att de ska koncentrera sig på ett fåtal saker. De arbetar med färre saker. 
En respondent berättar att denne brukade arbeta med alla typer av ärenden, men nu är det bara en 
ärendetyp. Förr var de uppdelade regionsvis, men nu har de kommunöverskridande grupper. För de 
som sitter med en viss typ av ärende blir det ensamt, de andra sitter i grupper och diskuterar vilket 
leder till att de som sitter med den här typen av ärenden inte får tillgång till den informationen, 
menar en respondent. På arbetsplatsträffen har de andra redan diskuterat igenom det mesta och det 
glöms bort att inte alla fått ta del av det. Det innebär att en del kommer långt från de andra och 
tappar kunskap.

Ett stort problem enligt respondenterna i region RG 3 är att de snabbt tappar kompetens på grund av 
avsmalningen av arbetsuppgifterna. Respondenterna har förståelse för att de inte kan ha 
spetskompetens inom alla områden, arbetet har blivit mer komplicerat, men de tycker att de arbetar 
med för få ärendetyper. De menar att det kan kännas givande i början att lära sig mer om en 
ärendetyp, men om ett par år kan det kännas ensidigt. Därför har de infört en rotation i grupperna, 
men det har både för- och nackdelar. En respondent menar att de tappar historik och geografisk 
kunskap om de arbetar med en viss typ av ärende i tre-fyra månader och sedan byter till andra 
ärenden i tre-fyra månader. Som exempel säger respondenten att en kund kanske vill sätta upp en 
sak, men inte har råd, sen kommer en annan kund och vill göra en sak på samma ställe. Då hade den 
första kunden kanske velat vara med ändå, nu när vi ändå byter. Samtidigt menar 
respondentgruppen att  det inte är roligt att göra samma sak hela tiden, men att det inte blir bra när 
de byter för mycket. Helhetssynen drabbas negativt, det går inte att hålla på med allting, men 
respondentgruppen anser att det har blivit lite väl styrt. Förlust av  geografiska kunskapen innebär 
också ett ökat resande i tjänsten, berättar en respondent. En faktor som respondentgruppen anser 
inte stämmer överens med den siffra de fått på hur ofta de egentligen behöver åka ut för att 
kontrollera en plats. Samtidigt är respondenterna oroliga för att kvaliteten på arbetet sänks om de 
inte åker ut för att kontrollera.

Angående hur lean implementerades inom regionen anser respondenterna att det gick för fort och 
gruppen upplever att de inte fick gehör för egna idéer och tankar, utan att det var tvärstopp på allt. 
Detsamma gäller själva införandet av lean. De fick veta att det skulle införas och så var det med det. 
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Det var stenhårt styrt från början och vår chef hade lika lite att säga till om som vi, menar de. Det 
bara bestämdes och implementeringen existerade inte, säger en respondent. De fick veta att det 
datumet ska det vara klart och presentationen av arbetsmetoden bestod i att de fick veta att det 
skulle hända. Det var mer envägskommunikation än någonting annat, vilket ledde till att 
medarbetare sa upp sig eftersom de inte ville vara med om den här förändringen, berättar 
respondenterna. En respondent säger att denne var med på tre möten inför lean, men att det var rätt 
länge sedan. De fick information via en powerpoint på en en arbetsplatsträff och respondenterna 
upplever att alla stod som frågetecken. Några inplanerade vidareutbildningar känner respondenterna 
inte till.

Chefen har fått större inblick i trafikingenjörernas arbete i och med leanarbetet, tidigare upplevdes 
det att chefen saknade detta. Däremot ifrågasätter respondenterna om den som gjort 
prioritetsordningen verkligen förstår hur deras arbete fungerar. De anser att leanarbetet gör det svårt 
att hinna med de ca 50 procent av arbetsuppgifterna som inte ingår i leanarbetssättet och att 
ledningen inte förstår eller stöttar deras arbete, utan snarare styr det. RG 3 har förbättrat sitt resultat, 
men anser att de har en bit kvar att gå. Då det har slutat medarbetare tar det tid att komma på banan 
igen. Även externa faktorer påverkar tiden ett ärende tar. Kunder och samarbetspartners tar olika 
lång tid på sig att inkomma med kompletterande information.

Respondenterna i RG 3 anser att de inte får gehör för sin oro kring kompetensförlust och att de inte 
har möjlighet att påverka situationen. En respondent menar att det måste vara chefens uppgift att se 
till att de bibehåller sin kompetens så att de kan utföra sitt arbete även efter en rotation. Från början 
var det helt uteslutet att ändra på någonting i det leankoncept de fick till sig, berättar 
respondentgruppen. Nu har det skett några förändringar, men det behöver göras mer enligt gruppen. 
De ifrågasätter hur det kan vara möjligt för andra regioner att i så hög gran påverka sin 
arbetssituation när de upplever det motsatta. Dessutom känner de sig ifrågasatta angående hur de 
har skött sitt jobb tidigare. Vidare menar respondentgruppen att helhetssynen behövs vid utförandet 
av andra arbetsuppgifter. Nu känner de sig spretiga och sårbara framförallt vid tanken på att en 
person som arbetar ensam med en viss arbetsuppgift kan försvinna eller bli borta under en längre 
tid. 

Mötena har fört medarbetarna och regionskontoren närmre varandra, vilket innebär att de kan 
diskutera och hjälpa varandra, något som anses positivt. En respondent berättar att det som 
nyanställd finns en behållning i att närvara på mötena eftersom de tjänar som informationsspridare. 
Genom att lyssna på mer erfarna kollegors diskussioner går det att ta till sig mycket kunskap. Dock 
anser respondenterna att många prioriterar bort mötena, eller att de ofta ställs in eftersom det är 
svårt att hinna med dem. En respondent säger att det är för många möten att gå på. En gång i veckan 
kunde räcka. Ytterligare ett problem med mötena är att de utesluter medarbetare som inte närvarar 
på dem. Den information som diskuteras stannar lätt inom gruppen eftersom det är svårt att veta vad 
som kan vara viktig information för de som inte deltagit. Att medarbetare inte deltar beror inte 
enbart på att de prioriterar bort mötena, utan kan även vara ofrivilligt och bero på sådana saker som 
att de inte tillhör den ärendehanteringsgrupp som har mötet där specifik information framkommer 
och diskuteras.

4.1.4 Region 4

RG 4 berättar att lean har sina rötter i Fords arbete med löpandebandprincipen, men att det är 
Toyota som utvecklat arbetssättet i modern tid. Leanarbetet på Trafikverket drogs igång efter att en 
nöjd kund index-undersökning visade på att de uppnådde dåliga resultat i vissa frågor. Det tog bland 
annat för lång tid innan kunderna fick sina beslut. Det är ett försök att organisera upp det hela och få 
flyt i processerna. ”Det känns som att lean är ett sånt modeord just nu. […] du använder liknande 
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metoder att jobba inom olika sorters företag, men [...] du har olika moment ändå i det. Så är 
känslan för min del. Men det är väldigt mycket lean inom både landsting och privata sektorn just 
nu.” (respondent, RG 4) 

Vad lean egentligen är anses vara svårförklarat. Det handlar bland annat om effektiv 
ärendehantering och att hela tiden förbättra arbetet och att vid en viss punkt göra en viss sak för att 
snabbare uppnå ett visst resultat. I RG 4 inbegriper begreppet både spetskompetens och bredd. 
Respondenterna menar att det måste fungera så eftersom deras region inte tillhör de största. 
Leanverktyg som används är bland annat ledtidsmallar, beslutsmallar, möten W3D3 och 
Googlemaps. Kommunikationen med kunderna har också blivit tydligare. Det är en del av 
leanarbetet som upplevs som positivt inom respondentgruppen. De tycker att det märks att kunderna 
uppskattar kontakten och att det med den blir lättare att förklara varför ett ärende får ett avslag, eller 
komma på en lösning på ett problem. Däremot menar en respondent att leanarbetet har lett till att 
det inte finns samma tid till att åka ut fysiskt till kunden längre. Tidigare samlades ett antal ärenden 
ihop och sedan åkte en trafikingenjör för att träffa ett antal kunder personligen. Respondenterna 
menar att det är en kontakt som är bra, men som de tappat. Gruppen upplever att kvaliteten kanske 
var viktigare förr, nu ligger fokuset snarare på att jaga timmar. När de är hos kunderna löser sig 
saker ofta smidigt och det går att skapa en god dialog. Det är inte alltid det går att skapa samma 
förutsättningar via telefon eller e-post, men när de ska spara in på tiden så pass så måste de ta den 
någonstans ifrån, säger en respondent. Samtidigt fungerar det, så tidsmålet är inte orimligt satt, 
menar respondentgruppen. Vidare berättar de att de reser mycket med Googlemaps nuförtiden. För 
att se hur en plats ser ut, men de säger att det måste ske med lite sunt förnuft. Googlemaps fungerar 
inte till 100 procent, men det minskar restiderna.

Respondentgruppen berättar att pratar mer med varandra. Förr träffades de oftare fysiskt, men det 
har både fördelar och nackdelar. Främst är det tekniken och onlinemötenas utveckling under senare 
år som gör att de inte träffas fysiskt lika ofta, men också det faktum att det inte finns tid. De 
stämmer av veckovis och har inte lika många möten som andra regioner. Däremot är 
kommunikationsvägarna kortare. En respondent berättar att om denne, eller någon annan, behöver 
hjälp så tar de det där och då. Från början hade regionen möten varje dag, vilket ändrades till en 
gång i veckan. Fler möten genomförs vid behov. Behöver något diskuteras är det lätt att göra det 
direkt med berörd kollega. Däremot har mötena fått en bättre struktur än förr och chefen blir 
uppdaterad på läget genom dem. Respondentgruppen menar att chefen alltid har haft god förståelse 
för deras arbete, men att den har blivit än bättre efter att lean implementerades, något 
respondentgruppen tror att chefen själv uppskattar. De menar att det är bra att de pratar samma 
språk eftersom kunder eller andra personer ibland kontaktar en chef angående ett ärende. Då är det 
bra att chefen är uppdaterad.

Respondentgruppen anser att de har fått vara delaktiga i att anpassa arbetssättet efter sina 
förutsättningar och att de har arbetat tillsammans med chefen. ”Från början var jag väldigt kritisk 
till lean. Jag tänkte att vi står inte vid något löpande band, men eftersom vi fick anpassa 
arbetssättet till våra behov så känns det inte så farligt som det gjorde i början.”  (respondent, RG 
4) Respondentgruppen menar att de har fått vara med och styra mycket och har känt efter vad de 
ansett vara lämpligt att lägga tid på. På så sätt har de minskat ned antalet möten och de har inget 
verktyg för att mäta självskattat välmående. En negativ aspekt som lean för med sig enligt gruppen 
är det ökade administrativa arbetet. En respondent berättar att de för länge sedan hade medarbetare 
som skötte det administrativa, men att det inte ser ut så längre. Tekniken har gjort det hela mer 
sökbart, berättar en annan respondent. Denne menar att det innebär att de kan sitta och mata in 
handlingar i systemet i två-tre timmar, vilket tar tid från annat arbete. Gruppen anser att den ökade 
administrationen innebär en risk för att de inte ska hinna med det övriga arbetet som behöver 
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prioriteras, något som måste medvetandegöras.

Resultatet för RG 4 har förbättrats ytterligare och respondenterna tycker det är roligt att det även 
gett gensvar hos kunderna, men påtalar samtidigt att det inte helt går att styra över tiden ett ärende 
tar. Det beror på att det finns faktorer handläggarna inte kan påverka i ett ärende, exempelvis hur 
lång tid en kund tar på sig för att skicka ett svar. Ändå har lean har lett till bättre struktur och en 
förbättrad synlighet även här. Exempelvis har det tydliggjort ett behov av att samarbetspartners och 
andra aktörer förstår vikten av att leverera information snabbare, vilket har lett till att det ute på 
driftområdena är bestämt att de ska inkomma med ett pris inom fem dagar
En del kunder efterfrågar också att få sitt ärende pausat. Förvisso går det att stänga och öppna ett 
ärende, men kunderna är rädda att deras ärenden då ska tappas bort, därför efterfrågar 
respondentgruppen en pausknapp i systemet. Gruppen menar att det handlar om psykologi och hur 
kunderna bemöts. Systemet är något statiskt och skulle behöva en viss flexibilitet i lagom mängd.

4.1.5 Region 5

Respondentgruppen i RG 5 berättar att de kände att någonting var på gång eftersom det är ett 
ständigt återkommande problem i stora organisationer att ha full kontroll. Lean hade vissa i gruppen 
hört talas om tidigare, inte själva namnet, men arbetssättet. Andra har inte hört om det 
överhuvudtaget innan det kom till Trafikverket. Beslutet att arbeta med lean kom uppifrån, berättar 
respondenterna, från högsta ledningen. Framförallt var det vägvisningen som var prioriterad och 
därför drog arbetet igång först i den gruppen, sedan följde de andra efter. Respondentgruppen säger 
att lean är levande och utvecklas hela tiden. Innan regionen införde det leaninspirerade arbetssättet 
upplevde de att arbetsmiljön var stressig och att det låg ärenden överallt. Lean innebär istället 
ordning och struktur på flödena. Alla gör likadant och följer upp och lean ska finnas med i allt. 
”[...] lean, ja det ska ju finnas med […] i allt man gör [...] det är ju tänkt från början att lean 
är[...]att hålla koll på sina ärenden, att få en struktur och ett flöde [...].” (respondent, RG 5)

En respondent berättar att de ser lean som ett verktyg för att ha kontroll över ärendena så att 
ingenting glöms bort. Det är klart att det kan vara stressande i början med en sådan här förändring, 
säger respondenterna, men när det börjar flyta på och alla vet vad de ska göra så skapar det, kanske 
inte lugn och ro, men ett behagligare arbetsklimat. Lean är ett bra arbetssätt, säger gruppen, det är 
ett verktyg som har skapat ett bättre arbetsklimat och är till hjälp. Arbetssättet innebär att 
medarbetarna på de olika kontoren arbetar gemensamt och mer likartat. Alla drar åt samma håll och 
har överblick över arbetet och det finns möjligheter att ta stöd av kollegorna. För att få 
lokalkännedom i de andra länen åker medarbetarna och besöker samt arbetar i dem. Den generella 
attityden är att det som inte fungerar bra det går att utveckla vidare. Som exempel tar 
respondenterna upp att lean är lite av en tidstjuv rent administrativt. Tekniken behöver förbättras, 
den ska underlätta arbetet, inte stjäla tid. Statistikmätningarna kan också upplevas som överdrivna i 
sin nuvarande form och riskerar att upplevas som övervakning, men,säger gruppen, det handlar inte 
om att kontrollera, utan om att stötta.

De verktyg Region RG 5 använder är bland annat ärendeflöde, möten, mallar och standardiseringar. 
De arbetar enligt metoden att plocka ärendena ur en ärendekö, men att i första hand välja ärenden 
inom det egna geografiska området och vid behov avlasta de andra geografiska områdena. Ingen av 
dem arbetar enbart med en typ av ärende, berättar respondentgruppen. Många olika saker går in i 
varandra. Respondentgruppen menar att det kanske finns ett lite väl stort fokus på de 
arbetsuppgifter som är leanade. Det finns en risk att andra arbetsuppgifter faller bort eller blir 
lidande, vilket i sig är en stressfaktor för medarbetarna. Resultatet för ärendehantering har 
förbättrats i RG 5 sedan lean infördes. 
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Respondenterna säger att det måste finnas resurser för att kunna arbeta leanmässigt och menar att 
oförutsedda händelser märks av. Sjukdom och semester blir svårhanterligt. På det viset kan lean lätt 
bli lite robotaktigt, säger en respondent. Medarbetarna är människor och måste få vara det. Lean 
bygger på att alla är på plats och gör det de ska och att arbetet rullar på. Dagarna är inte lika 
varandra, utan det är väldigt varierat. Det kan handla om sjukfrånvaro, sådana här händelser 
(intervjuer) eller utbildningar. En responderat säger att de måste finnas en möjlighet att verkligen 
utöva lean för att kunna hålla det flöde som förväntas. Det går inte att höja målen och samtidigt 
minska personalstyrkan. Nya handläggare måste få tid på sig att komma in i arbetet innan de kan 
prestera fullt ut. Att det har diskuterats en höjning av målen känns enligt respondenterna jobbigt. De 
säger att det vid ett så omfattande förbättringsarbete snarare behövs beröm och uppskattning än 
ytterligare press och åtstramning. 

Gruppen berättar att det även finns faktorer som de inte kan påverka, vilka inverkar på tiden, 
exempelvis hur lång tid en kund eller samarbetspartner tar på sig att lämna in efterfrågad 
information. Även sådant som personkemi kan påverka snabbheten i kontakt med externa aktörer. 
Dessutom är det lättare för kunderna att göra en ansökan idag än vad det var förr bland annat därför 
att all information finns tillgänglig på ett helt annat sätt. Det innebär att ärendemängden ökar. Det 
går inte att leana vare sig kunder eller landsting, säger gruppen.

Enligt gruppen satte sig chefen in i arbetssättet och drev igenom förändringen snabbt. De anser att 
det är bra eftersom det betyder att de kom över puckeln fort och vande sig vid det nya arbetssättet.  
Chefen upplevdes också som mycket tydlig vid införandet, vilket även det underlättade situationen. 
Chefen var med och drog igång de olika grupperna, men nu är de i princip självgående och chefen 
är med då det finns tid. I dagsläget har chefen en bättre insyn och förståelse för arbetsuppgifterna, 
vilket leder till att chefen kan stötta medarbetarna på ett bättre sätt. Medarbetarna i sin tur upplever 
att de har varit med och tagit fram förbättringsförslag samt haft möjlighet till att vara delaktiga i 
leanarbetet. De berättar vidare att de inte är färdiga med leanarbetet än, det finns hela tiden mer 
kvar att göra och påverka. Med de förändringar som görs uppstår även nya frågor och tankar, vilka 
kan leda vidare till ytterligare förändringar och förbättringar.

Från början hade RG 5 möte en kvart varje dag i de olika ärendegrupperna, men det ändrades till ett 
längre möte i veckan per ärendetyp. Respondenterna menar att dagarna lätt blir uppstyckade med 
möten varje dag eftersom de ofta sitter med i flera olika ärendegrupper och således behöver vara 
med på flera möten per dag. På mötena diskuteras olika saker, det framhålls bland annat att det ska 
framkomma om en medarbetare inte är på topp för att denna medarbetare då inte ska bli 
överbelastad, men även att det ska gå att få hjälp med ärendena.

4.1.6 Region 6

Respondenterna i RG 6 menar att det lean är ett mode, ett samlingsnamn för ett arbetssätt utan fast 
grundplåt. Från början kommer arbetssättet från Toyota. Inom Trafikverket var det ledningen som 
bestämde att lean skulle implementeras som arbetssätt. De verktyg som används är bland annat 
möten och en skala för självskattning av det egna välmåendet. Gruppen är splittrad kring vad lean 
egentligen är. Enligt några respondenter handlar lean om att inte fastna i ett gammalt arbetssätt, att 
arbeta effektivt och att åtgärda och hitta nya lösningar på problem. Andra anser att lean endast är ett 
tvång som skapar merjobb. Gruppen ser det som ett problem att de inte vet vad som ingår i lean och 
inte, det skapar diskussioner och gruppen efterfrågar en grundstomme som går att anpassa efter 
regionens behov. Till exempel ifrågasätts det om myndigheten skall lägga ned så mycket tid på att 
kommunicera med kunderna som leanarbetet föreskriver. Några respondenter anser att det är ett 
tidskrävande och onödigt arbete som dessutom skapar konfliktfyllda situationer mellan kund och 
handläggare.
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Gruppen upplever att chefen inte har tid att närvara i leanarbetet. Andra får istället axla chefens roll 
på mötena och respondenterna menar att det inte är en bra lösning. Leanarbetet behöver 
ombearbetas och rotas om på något vis. Själva känner de ingen delaktighet i leanarbetet, de menar 
att det är svårt att påverka det. Gruppen berättar att de har fått en mall att gå efter, men att de inte 
får anpassa den till sina egna behov samtidigt som de ser hur andra regioner anpassar arbetssättet. 
De anser att det är viktigt att alla får känna sig delaktiga i leanarbetet och att det finns 
anpassningsmöjligheter inom det om det ska fortgå, men det ifrågasätts också om regionen behöver 
arbeta med lean överhuvudtaget. ”Alltså, det är ett bra verktyg för de regioner eller de 
arbetsuppgifter där man har problem. Men där det fungerar så känns det helt meningslöst. Det 
bara känns att man lägger massor med tid för något som är onödigt. Ska jag sitta här i en timme, 
då kan jag hellre sitta och jobba i en timme.” (respondent, RG 6)

Det uppstår det en diskussion om hur alla i regionen ska kunna känna sig delaktiga i praktiken 
eftersom alla har olika önskemål eller åsikter om hur arbetet ska utföras. Respondenterna 
ifrågasätter också vem som har bestämt vilka ärenden som ska vara flödesärenden och menar att 
bilden av att vägvisning som ett av Trafikverkets största problem inte stämmer. Det finns mycket 
annat som kostar pengar och som skulle kunna åtgärdas.

Det som är positivt med leanarbetet enligt gruppen är att de har fått ett helhetsgrepp kring 
ärendehanteringen samt bättre informationsspridning, men även här finns en splittring i gruppen 
kring vad som anses vara positivt eller ej. En respondent menar att lean kanske inte bara är av ondo, 
men att den uppfattningen lätt sprider sig när informationen kommer via ryktesspridning. ”Helt 
plötsligt satt det folk i ett rum och jag frågade vad de höll på med och fick svaret att de har 
leanmöte. Sedan fick jag vet att det skulle komma till oss också och så var det med det”  
(respondent, RG 6) Alla fick inte utbildning i vad det handlade om. Det finns en e-
learningutbildning för medarbetarna att gå, men det är inte alla som har gått den och de som inte var 
på plats vid införandet av arbetssättet har fått lära in det stegvis efterhand. Respondenterna berättar 
även att vägvisningsgruppen var den som fick mest introduktion och att det finns en känsla av att 
resten skulle följa med automatiskt efter det. Respondenterna anser att informationen varit 
bristfällig och att de leanworkshops som hölls inte var tillräckligt klargörande. Informationen spreds 
snarare via korridorssnack och rykten än genom officiella kanaler enligt några respondenter. 
Respondenterna i RG 6 säger att de uppnådde målen redan innan lean implementerades, men att det 
inte går att helt går att styra hur lång tid ett ärende tar eftersom andra faktorer såsom väntetider 
påverkar tidsåtgången i ett ärende.

Gruppen är i stort negativ till att andra regioner gjort stora förändringar i arbetssättet eftersom de 
upplever att de inte får göra liknande förändringar och ifrågasätter om det var meningen att alla 
regioner skulle arbeta likadant, eller ej. Här återkommer funderingarna om vad som är lean och inte. 
Till en början menar respondenterna även att en del kände sig övervakade och utpekade när 
statistiken gicks igenom, men det har förbättrats eftersom individer inte pekas ut på samma sätt 
längre.

Respondentgruppen är även splittrad kring huruvida mötena är bra eller inte. Att ha möten en gång 
per dag hade fungerat om de bara hade haft ärendehanteringen att arbeta med, men nu har de även 
andra arbetsuppgifter som behöver skötas. Istället har mötena minskats till en gång per vecka, vilket 
en del respondenter anser är för lite eftersom det innebär att medarbetare tvekar om huruvida de 
hinner ta upp ett ärende eller ej. Andra respondenter svarar att det skulle räcka om folk inte tog upp 
samma ärenden om och om igen. Samtidigt menar ytterligare andra att en viss upprepning måste 
vara godtagbart eftersom det handlar om att dela information även till dem som inte var med på 
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förra mötet, eller nu har ett ärende som berörs av det förra ärendet.

Fler möten har efterfrågats redan innan leanarbetet påbörjades, men det kommer fram att RG 6 
tidigare arbetade mer med mötesformen, dock ledde det till mycket stora dispyter. Gruppen är i stort 
överens om att mötena än idag är en källa till dispyter. Medarbetare känner att de inte vill gå på 
leanmöten för att det snarare handlar om vilka som ska bråka den här gången än att lösa 
gemensamma problem. Dessutom ifrågasätts mötenas varande och syfte med tanke på att det i flera 
steg har dragits ned på dem och att det är svårt att hitta någon som vill hålla i mötena. Medarbetare 
som är ensamma om sina arbetsuppgifter upplever att de hamnar utanför och inte har någon att 
diskutera med, eller att någon bryr sig om deras arbete och gruppen är överens om att regionen 
måste hitta ett bättre koncept för hur mötena läggs upp.

4.2 Sammanställning chefer och implementeringsansvariga

I de flesta fall har regionschefen haft ansvar för implementeringen, dock har undantag funnits. 
Genom att göra kompletterande intervjuer med chefer och implementeringsansvariga för 
Trafikverkets leanarbete utökas den här undersökningens bild av implementeringsprocessen. I stort 
visar intervjuerna att de implementeringsansvariga delar medarbetarnas bild av leanarbetet. Både i 
vad som fungerat bra och i vad som med fördel hade kunnat göras annorlunda, eller fortfarande 
behöver åtgärdas.

Jämfört med medarbetarna känner de implementeringsansvariga respondenterna i högre grad till 
leanbegreppet och bakgrunden till varför det har implementerats. De känner sig delaktiga i 
implementeringsprocessen, men inte nödvändigtvis i utformningen av hur lean skall fungera inom 
Trafikverket. Detta beror enligt en respondent på att designen av arbetssättet togs fram i en specifik 
region för att sedan överföras till de andra. Överföringsprocessen har varit otydlig enligt några 
implementeringsansvariga. Leankonceptet har tolkats olika bland regionerna och det har inte varit 
tydligt vad regionerna har fått förändra.

I stort menar de implementeringsansvariga att ledningen är stöttande och intresserad av de resultat 
leanarbetet ger. Däremot lyfter en del respondenter fram det faktum att ledningen inte alltid har 
kunskap om de regionala förutsättningarna.

Alla implementeringsansvariga respondenter framhåller med stöd av interna mätningar att 
ärendehanteringstiden har förbättrats sedan lean infördes. Vilka positiva effekter lean har haft och i 
hur stor grad varierar mellan de olika regionerna. En respondent berättar att de aldrig mer vill arbeta 
som innan, medan en annan säger att leanarbetet inte har förändrat arbetssättet nämnvärt. Flertalet 
av respondenterna berättar att lean har inneburit bättre struktur, vilket har lett till minskad stress. De 
menar även att införandet av grupper är en positiv förändring genom att medarbetarna i ökad 
omfattning samarbetar och får stöd av varandra.

De negativa effekterna har handlat om att en del medarbetare har känt sig kontrollerade. Detta har 
dock avtagit med tiden. Vidare menar respondenterna att det kan ha varit svårt för medarbetare att 
på kort tid förändra sitt arbetssätt i så hög grad som krävts. Några av respondenterna lyfter fram att 
det finns arbetsuppgifter som inte passar in i någon leangrupp, men som ändå är viktiga och måste 
utföras. Eftersom det finns ett starkt fokus kring de leanade arbetsuppgifterna menar respondenterna 
att andra arbetsuppgifterna lätt hamnar i skymundan. Det framkommer också att andra delar av 
organisationen har påverkats av förändringen och att det inte funnits beredskap för detta. ”Alltså det  
[…] tar ju jättemycket kraft och tid att se till att kanalisera frågorna rätt. Alla [...] har ju varit vana  
att springa med alla frågor till en och samma människa. Kollegorna i de andra 
verksamhetsområdena blev ju vansinniga initialt för att inte /namn/ i /ortsnamn/ svarade på allting 
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i /länsnamn/. Så det blir ju också ett läckage av effektivitet när man ska bråka med alla sina 
kollegor hela tiden om hur gör vi nu. Men det har ändå varit jättebra att jobba så ser jag nu […].” 
(Intervju med implementeringsansvarig respondent, 2013)

Ur ett ledarskapsperspektiv har leanarbetet inneburit merarbete under implementeringsperioden 
såväl som i den verksamhet som sker dagligen, men det har även inneburit att de   
implementeringsansvariga fått bättre förståelse för vad medarbetarnas arbete innebär. Ett par av de  
implementeringsansvariga respondenterna berättar att det gör det lättare att som ledare ställa ”rätt” 
frågor kring varför något görs på ett visst sätt. Här menar några av de  implementeringsansvariga 
respondenterna att gruppmötena har stor betydelse.

De flesta regioner anser sig vara något underbemannade trots att konsulter täcker upp för en del av 
arbetet. Orsakerna till varför det är så skiftar, men leder enligt en del av implementeringsansvariga  
respondenter till att det inte finns tid för att aktivt arbeta med och vidareutveckla leanprocessen. En  
implementeringsansvarig respondent berättar att det är viktigt att hela tiden kunna lyfta blicken och 
se vilka mål som faktiskt uppnåtts eftersom det hela tiden kommer ny information som måste 
hanteras. ”Det är stor skillnad att springa för att man blir bara jagad och att springa för att vi har 
en riktning vi springer i.” (Intervju med implementeringsansvarig respondent, 2013)
Enhetschefsnätverket är enligt en implementeringsansvarig respondent en viktig men outnyttjad 
resurs med stor potential. I dagsläget diskuteras mest statistik, men det skulle kunna användas som 
ett forum för att diskutera hur de olika regionerna hanterar olika problem, eller delar med sig av 
lösningar som har fungerat bra.

4.3 Sammanställning av enkäter

Intervjuerna föregicks i ett flertal fall av utlämnandet av en enkätundersökning i syfte att fånga upp 
respondenternas individuella åsikter kring leanimplementeringen. Ett flertal respondenter ställde sig 
oförstående till ett antal frågor och formuleringar i enkäten. Detta ledde till att den ej besvarades 
enskilt då respondenter frågade varandra till råds och öppet diskuterade sina svar. I ett flertal fall 
besvarades den inte alls, eller endast med alternativet Vet ej med tillägget; Förstår ej frågan, 
alternativt; Det beror på hur man ska tolka frågan. Resultatet bedömdes därför vara av ringa värde 
då enkäten uppenbart var baserad på felaktiga antaganden kring medarbetarnas förkunskaper om 
lean, hur lean har påverkat och förändrat arbetssättet samt anledningen till implementeringen. 
Enkätundersökningen avbröts därför under studiens gång och har med anledning av detta lyfts ut ur 
undersökningen.

5. Återkoppling av resultat till chefer och medarbetare
Efter att undersökningen avslutades gjordes en preliminär analys vilken presenterades i två steg. 
Dels genom ett möte i Trafikverkets lokaler i Eskilstuna med berörda chefer. Dels genom en 
föreläsning kring undersökningen och dess resultat, vilket skedde i Håbo under 
trafikingenjörskonferensen 2013. Under denna konferens deltog både chefer och medarbetare. Detta 
kapitel är därigenom ett mellanting mellan empiri och analys där en preliminär analys har 
presenterats för valda delar av Trafikverket som i sin tur har kommit med återkoppling på det 
preliminära resultatet. Dessa reaktioner har i sin tur förts tillbaka in i studien och blivit en del av 
analysen.

Under genomgången med cheferna presenterades studien, dess innehåll och preliminära resultat via 
ett e-sammanträde. Efter presentationen diskuterades studien och cheferna fick möjlighet att ställa 
frågor samt komma med åsikter och berätta om vilka slutsatser de själva dragit under studiens gång. 
Det som framkom under diskussionen var att studien i stort bekräftar den bild regionerna själva har 
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av leanarbetet och dess implementering, men att det på en högre strukturnivå fortfarande finns saker 
kvar att göra och lära. Trafikverket behöver i framtiden planera sitt leanarbete och vilka leanverktyg 
de väljer att arbeta med. Det innebär att de behöver definiera vad lean är och hur de vill arbeta med 
det. En förståelse som behöver finnas även hos ledningen.

Lean har setts som en isolerad del av en specifik verksamhet snarare än något som påverkar fler 
delar av organisationen. Trots att ett par regionschefer påtalar att det upptäckts tendenser till att lean 
spiller över till andra verksamheter säger de också att de kanske inte fullt ut förstått vilken påverkan 
det kan komma att få. Det framkom även att det behövs strukturer för hur problem ska upptäckas 
samt lyftas. Trafikverket behöver bli bättre på att utnyttja sina interna nätverk för att föra 
diskussioner kring lean och hur det kan få en fortsatt utveckling. Cheferna berättade under 
återkopplingen att de inte använder sina nätverksträffar till att diskutera leanarbetet mer än 
grundläggande. Ett större samarbete dem emellan kan leda till att de kan jämföra olika problem och 
lösningar som de olika regionerna arbetat med. Detta innebär i sin tur att regionerna får ett tydligare 
utbyte av varandras tankar och idéer och därigenom att hjulet kanske inte behöver uppfinnas fler 
gånger än nödvändigt.

Under föreläsningen på Trafikingenjörskonferensen framkom ett flertal frågor kring hur 
organisationen ska göra för att alla ska komma med på tåget och vad det beror på att 
implementeringen ser så olika ut i de olika regionerna. I stort låg fokuset mer på medarbetarna och 
deras uppfattning av leanarbetet samt hur det fungerat snarare än på den strukturella problematik 
som lyftes under genomgången med cheferna. Medarbetarna framlade och diskuterade själva ett 
antal förslag på varför situationen kommit att se ut som den gjort och hur det skulle kunna åtgärdas. 
Både chefer och medarbetare påtalar vikten av att faktiskt använda sig av de resultat som kommit 
fram. Medarbetare menar att de gärna vill ha möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation 
och leanarbetet i Trafikverket samt att det är viktigt att deras åsikter tillvaratas.

6. Analys och diskussion
I det här kapitlet jämförs teori och empiri för att sedan analyseras och diskuteras utifrån fyra olika 
teman.

6.1 Lean som processinnovation

Cumming (1998) beskriver en innovation som något som är nytt samt nyttigt och Rogers (2003) 
tillägger att det räcker med att den är ny i sin subjektiva kontext. Trafikverket inför ett arbetssätt 
som för dem är nytt, lean blir här en processinnovation med syfte att förbättra effektiviteten genom 
att förändra arbetsprocessen. Införandet av lean i sig blir en innovationsprocess som Trafikverket 
måste genomgå. Som Cumming (1998) påpekar orsakar nya idéer ofta förändrade beteendemönster. 
Vilket även uppstått inom Trafikverket genom att funktioner som inte var tänkta att påverkas av 
leanimplementeringen ändå blivit det. Även i de grupper där lean infördes har beteendemönstren 
påverkats då nya krav kräver nya förhållningssätt och lösningar på problem som uppstår i och med 
förändringen.

Tidd et al. (2005) beskriver innovationen som osäker till sin natur. Det innebär att hanterandet av 
den i mångt och mycket handlar om att kunna hantera osäkerhet och förstå att framtiden inte går att 
förutspå fullt ut. Eftersom innovation är ett tvärvetenskapligt område krävs en förståelse för ett 
flertal ämnesområden för att kunna göra detta . Tidd et al. (2005) menar att det krävs kunskap inom 
flera olika områden för att kunna väva det hela till en helhetssyn. Först då uppstår möjligheten att se 
de olika ämnesområdenas beröringspunkter samt skapa en förståelse för hur de samverkar. Vidare är 
ett förändringsarbete, som Alvesson och Sveningsson (2008) skriver, en komplex process vilken 
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inte fullt ut går att beskriva med hjälp av förenklade modeller. Det gör även förändringsprocessen 
till en process osäker till sin natur och omöjlig att förutsäga fullt ut. Trafikverket kan förvisso ta 
avstamp i olika modeller för att undersöka faktorer som kan komma att behöva hanteras under 
förändringsprocessen. Det innebär dock inte att verkligheten kommer att anpassa sig efter 
modellerna. Implementationen av lean kräver därför att Trafikverket förstår och bygger upp 
strategier för att hantera osäkerhet inom organisationen. 

6.2 Vikten av kommunikation

Den första bild sammanställningen av intervjuerna ger är att de olika regionerna inom Trafikverket 
har hanterat leanimplementeringen på olika sätt. Gemensamt har varit att lean implementerats i fyra 
olika grupper; vägvisning, reglering, väglagsfrågor samt arbete på väg. Vägvisningsgruppen är det 
arbetslag som först implementerat arbetssättet för att sedan följas av de andra grupperna. 
Regionerna har haft samma förhållningsgrund, men upplevelsen av given information och 
förhållningsorder skiljer sig åt. Detta har påverkat det övriga implementeringsförfarandet.

Kommunikation är således viktigt när ett förändringsarbete implementeras, men även i efterföljande 
arbete. Medarbetarnas vardag rivs upp och ostabiliseras, vilket kan leda till stress och funderingar 
över hur framtiden kommer att se ut. Hur snabbt ett förändringsarbete ska ske behöver bedömas 
från fall till fall och ibland från individ till individ. Ibland är det nödvändigt att låta grupper 
förändras i sin egen takt, eller att i värsta fall arbeta runt dem. I vissa fall är det bra med en snabb 
och effektiv implementering, som exempelvis den RG 5 har upplevt, i andra fall måste det få ta 
längre tid. I RG 3 framkommer det exempelvis att informationen kring leanimplementeringen har 
brustit. Den information som har getts ut har upplevts otydlig, förvirrande eller icke klargörande. 
Implementeringen har gått fort och respondenterna tror att enhetscheferna inte heller har hunnit 
sätta sig in i arbetssättet och att det kan vara en anledning till att de i sin tur inte fått tillräckligt med 
information. När vägvisningsgrupperna har börjat arbeta med lean har det i vissa regioner upplevts 
ske på ett icketransparent sätt. Andra medarbetare har sett det som att vägvisningsgruppen har 
försvunnit iväg och arbetat med någonting som inte berör resterade medarbetare. Sedan har de 
ryktesvägen hört att detta i framtiden även ska komma till dem. Rykten om vad lean är och hur det 
fungerar har spritts, vilket i sin tur har påverkat respondenternas syn på lean redan innan de började 
arbeta med det. Efter att vägvisningsgruppen genomgått sin leanprocess har det blivit naturligt att 
de andra grupperna ska följa efter. Några respondenter upplevde att de då förväntades veta vad lean 
är och hur det fungerar trots att de inte fått samma introduktion som vägvisningsgruppen. I RG 5 
upplever respondenterna att implementeringsansvarig har varit mycket tydlig med att lean ska 
införas och snabbt tagit dem igenom hela processen. Dessa faktorer upplevs positiva. Generellt sett 
är de regioner där respondenterna upplevt en tydlighet i kommunikationen mer nöjda med 
arbetssättet lean idag. De menar att lean leder till en ökad möjlighet att vara med och påverka sin 
egen arbetssituation,vilket de regioner som är negativa till leaninförandet upplever tvärtom.

På frågan Vad är lean? Beskrev ett flertal av respondenterna lean och dess historia inom industrin 
snarare än att beskriva vad lean är för dem och hur det påverkar deras arbete. Respondenterna i de 
olika regionerna har en grundförståelse för begreppet lean och dess historia, även om viss 
tveksamhet råder. De flesta kopplar ihop begreppet med Toyota och i ett fall hela vägen tillbaka till 
Ford. Vissa anser att det är ett arbetssätt som skapades av industrin och att det bör stanna där. Andra 
menar att arbetssättet fungerar som förhållningssätt inom tjänstesektorn, men att det behöver 
modifieras. Här lyfts det fram åsikter om att människor inte är robotar samt att trafikingenjörernas 
arbete inte är placerat vid ett löpande band. Semester, sjukdom och längre bortavaro måste tas med i 
beräkningarna. Respondenterna menar att en trafikingenjör har sådana arbetsuppgifter att han eller 
hon inte kan ersättas på ett enkelt vis. De implementeringsansvariga respondenterna känner i högre 
grad till bakgrunden till lean och bakgrunden till varför lean implementeras i organisationen. Att 
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respondenterna spontant beskriver leans historik snarare än vad lean innebär för dem och deras 
arbete tyder på att de har en viss distans till arbetssättet. Vid vidare frågor om lean och vad det är 
för dem beskriver respondenterna olika förutsättningar och olika verktyg vilka varierar mellan 
regionerna, men det framkommer inget tydligt helhetskoncept utöver att ärendetiderna skall 
förkortas med hjälp av det nya arbetssättet.

Det finns ett problem i att Trafikverkets leanarbete är otydligt definierat, något som intervjuerna 
visar är övergripande för alla regioner. Att lean handlar om effektiv ärendehantering och 
ledtidsmallar är alla överens om, men vilka verktyg som därefter ingår och vad det finns möjlighet 
att göra och påverka skiljer sig stort från region till region. Många diskussioner uppstår kring frågan 
Vad är lean? Respondenterna ifrågasätter om deras arbetssätt verkligen är lean och huruvida de 
andra regionernas tolkning av arbetssättet också är lean. Med tanke på att leanbegreppet är löst 
beskrivet även i akademiska kretsar, något som anses problematiskt, är det inte underligt att de här 
frågorna uppstår även inom Trafikverket. Något som också lyfts fram som problematiskt och som 
kan kopplas samman med den otydliga definitionen av lean är att arbetet först förts i en region som 
agerat pilot och sedan byggts upp med hjälp av konsulter i samarbete med pilotregionen. Ett flertal 
respondentgrupper lyfter fram en känsla av att hänsyn inte har tagits till deras förutsättningar, behov 
och organisationskultur. Detta har påverkat medarbetarnas inställning till lean, men även lett till ett 
fokus på jämförelser av vilka leanverktyg andra regioner får eller inte får använda. Det diskuteras 
mindre om själva förhållningssättet och filosofin kring lean samt hur det påverkar vilka verktyg 
som skulle vara optimala för regionen.

Respondenterna i de olika regionerna har inte fått tid att stanna upp för reflektion i samband med att 
leanimplementeringen färdigställdes. Alla regioner visar dessutom ett tydligt mönster av att 
nyanställda medarbetare förväntas förstå arbetssättet utan att de får någon introduktion till det. Alla 
nyanställda har inte haft kunskap om lean då de påbörjat sin anställning, vilket innebär att en del av 
dem har funnit det svårt att sätta sig in i arbetssättet. Detta har ett flertal löst det på egen hand 
genom att informellt utse en egen mentor. Även bland cheferna saknas en samsyn på lean och vad 
det innebär. De har möten, men har inte diskuterat varandras implementeringsarbete och vad som 
har fungerat eller inte fungerat i respektive region vilket innebär att det saknas läroprocesser mellan 
regionerna även på enhetschefsnivå.

6.3 En förändring avgränsad i tid och rum?

Enligt Sveningsson och Sörgärde (2007) finns det ett flertal olika anledningar som motiverar en 
organisation att genomgå en förändringsprocess. Dessa kan vara både interna och externa, men är 
inte alltid lätta att skilja åt eftersom de ofta sammanfaller (Alvesson & Sveningsson, 2008). Enligt 
ett flertal respondenter har Trafikverket beslutat att de behöver genomgå denna förändringsprocess 
för att kunna bemöta ökade externa krav. Vilket påvisar att det inom Trafikverket finns en vilja att 
vidareutvecklas.

I den här förändringsprocessen tycks Trafikverkets ha haft ett mekanistiskt tankesätt som drar åt den 
gruppdynamiska skolan där en förändring kan planeras och ske i steg för steg. Detta synsätt liknar 
den modell som Lewin beskriver med upptining-förändring-återfrysning (Alvesson & Sveningsson, 
2007). Trafikverket har exempelvis tagit in en konsult, vilken de i samråd med har planerat en större 
organisationsförändring. Konsulten har stöttat dem i att utvärdera rådande arbetssätt, normer och 
attityder för att sedan hjälpa Trafikverket att sätta igång själva förändringsfasen. Därefter har tanken 
varit att återfrysa och därmed stabilisera ordningen inom organisationen. Alvesson och Sveningsson 
(2008) menar är detta är ett vanligt synsätt i en förändringsprocess, men att de snarare bör ses som 
öppna och oförutsägbara processer eftersom förändring till sin natur är komplex.
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Trafikverket har vidare valt att implementera lean i en mycket begränsad del av organisationen utan 
att planera för hur det kommer påverka andra delar av den. Det framkommer vid 
medarbetarintervjuerna liksom vid återkopplingen med cheferna att leanarbetet påverkar fler delar 
av organisationen, men att det inte har lyfts fram eller reflekterats över i någon högre grad. Att 
Trafikverket implementerat lean i en begränsad del av organisationen visar också på att det ses som 
ett verktyg snarare än ett förhållningssätt. Lean är dock, vilket både Emiliani (2006) samt Liker 
(2009) skriver, inte ett arbetssätt som blir färdigt, utan det måste hela tiden fortsätta att utvecklas 
och kontinuerligt förbättras för att fungera. Rahbek, Pedersen och Huniches (2011b) forskning visar 
att definitionen av leanbegreppet ofta förändras med tiden inom danska myndigheter, något som 
troligtvis även kommer att hända i Trafikverket. Väljer Trafikverket att vidareutveckla sitt 
leanarbete kommer allt fler funktioner inom Trafikverket att påverkas. Exempel på detta är att RG 4 
redan vid tiden för intervjuerna nämner det faktum att driftområdena får nya krav på sig till följd av 
leanimplementeringen trots att de till synes inte har med leanarbetet att göra.

Avsaknaden av reflektion kring det faktum att lean påverkar ett flertal andra funktioner inom 
Trafikverket har också lett till friktion och svårigheter där förståelsen för lean och det förändrade 
arbetssättet har saknats. Ett konkret exempel är förändringen i interaktionen mellan avdelningar i 
region 2 där medarbetare hänvisats till specifika möten för att få svar på större frågor. 
Respondenterna i RG2 berättar att de ses som besvärliga av andra medarbetare för att leangrupperna 
hela tiden kommer med förändringar som påverkar de andra medarbetarnas arbetssätt och rutiner.

I intervjuarbetet växer det även fram en bild av att organisationen är uppdelad på ett sådant sätt att 
regionerna har liten eller ingen kontakt med varandra och således skapas ingen helhetsbild av hur 
förändringsarbetet påverkar organisationen i stort. Detta påvisar att regionerna och grupperna som 
infört lean snarast, om än omedvetet, betraktats som öar där övrig verksamhet inte har tagits i 
beaktande. Det har saknats förståelse, eller reflektion, kring det faktum att friktion har uppstått. 

Som Alvesson och Sveningsson (2008) påpekar går det inte att arbeta med en förändring enligt en 
steg för steg modell och tro att verkligheten kommer följa modellen. På samma sätt går det inte att 
förutsäga hur organisationen kommer påverkas av att en begränsad del genomgår en förändring. 
Istället för öar är grupperna som infört lean snarare att betrakta som kugghjul, vilka hakar in i och 
driver eller drivs av andra avdelningar. När kugghjulen ändrar form och storlek börjar de också röra 
sig på ett annorlunda sätt, vilket får konsekvenser för övrig verksamhet. Detta gör att även 
ledningen måste ha en grundläggande förståelse för och kunskap om lean och Trafikverkets egen 
leanprocess.

6.4 Vi och de och förändringen

Trafikverket hade som vision att det leaninspirerade arbetssättet bland annat skulle leda till ett mer 
standardiserat arbetssätt i regionerna. I myndighetsutövning är det är en viktig del av 
rättssäkerhetsaspekten att ansökningar blir bedömda och behandlade på samma sätt, inte bara 
regionsvis, utan över hela landet. Trafikverket är en stor organisation med ett komplext uppbyggt 
system, där många inblandade aktörer och verksamheter samlas under ett och samma tak. 
Respondenterna har svårt att redogöra för mer än den närmaste verksamheten, vilken de dock 
känner till mycket väl. Detta har i flera regioner skapat grogrund för en vi-och-de kultur, vilket 
framkommer under intervjuerna. Ahrenfelt (2001) beskriver begreppen total- och egennytta och att 
olika grupperingar samt individer riskerar att börja se till sin egennytta snarare än organisationens 
totalnytta. Den otydliga definitionen av lean, fokuseringen på mätetal samt vi-och-de-kulturen är 
faktorer som påverkar varandra och som leder till egennyttiga strävanden snarare än förståelse för 
organisationens totalnytta. Dessa egennyttiga strävanden blir ett hinder i processen mot ett mer 
standardiserat arbetssätt och riskerar i förlängningen att påverka synen medarbetarna och cheferna 
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har på sitt uppdrag.

De respondenter som upplever att det tidigare har funnits problem med effektiviteten inom 
organisationen upplever i högre grad förändringen som positivt laddad och är mer nöjda med 
leanarbetet. Ett flertal av regionerna ifrågasätter vem som har bestämt vilket arbete som ska 
prioriteras och varför. Många respondenter berättar att andra områden behöver ses över innan det 
läggs fokus på ärendehanteringen. Att just ärendehanteringen då mätts i den mån den gjorts har till 
en början varit ett stressmoment för en del respondenter som känt sig övervakade och frustrerade 
eftersom de inte delat dessa prioriteringar. En del respondenter framhåller också att det upplevs som 
ett stressmoment att de inte kan påverka den tid det tar för en del ärenden att gå till beslut. Detta 
eftersom initiativet ligger någon annanstans än hos dem. Samarbetspartners och kunder ses inte som 
ett problem i stort, men de upplevs ibland försinka arbetstempot och därmed resultaten som 
medarbetarna mäts mot genom att dröja med svar på kompletterande frågor.

Ahrenfelt (2001) skriver att det är funktionen som måste beaktas vid ett förändringsarbete. Vad 
Trafikverket vill få ut av sitt förändringsarbete är således en viktig fråga. Handlar det enbart om 
siffror och bättre mätetal, eller skall förändringen resultera i ett nytt förhållningssätt där nya tankar 
och innovationer uppmuntras och tas tillvara? Ledningen kan, som Alvesson och Sveningsson 
(2007) skriver, förvisso initiera förändringen, men den kommer att omtolkas och förändras på vägen 
ned i organisationen. Om de som skall implementera förändringsprocesserna inte har förståelse för, 
eller kunskap om detta utan försöker forma verkligheten efter en förenklad modell snarare än att 
arbeta utifrån de förutsättningar verkligheten ger så riskerar förändringsprojektet att misslyckas.

7. Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser som följer av studien samt en genomgång av områden som 
är intressanta att vidare undersöka för att ytterligare bygga upp förståelsen för lean och 
förändringsprocesser. Därefter följer några råd på vägen till Trafikverket kring hur de kan arbeta 
vidare med sin leanprocess.

Frågeställningen i den här studien var; Vilka attityder finns det kring implementeringen av lean 
inom i en offentlig myndighet och vilka variationer går det att finna i implementeringsförfarandet 
av lean som processinnovation? Med stöd av tidigare forskning samt den undersökning som gjorts i 
det här arbetet har frågorna betraktats ur ett innovationsperspektiv i syfte att bredda förståelsen för 
lean och dess implementeringsfas. Studien bidrar till att skapa en tvärvetenskaplig brygga mellan 
leanforskning, förändringsledning och processinnovation. Ett forskningsområde som i dagsläget är 
eftersatt.

Studien visar att det i Trafikverkets leanimplementering finns variationer i hur implementeringen 
gått till i de olika regionerna, samt att attityderna till lean skiljer sig åt. Gällande det sistnämnda går 
det inte att dra slutsatsen att alla medarbetare inom en region är överens i sin attityd gentemot lean. 
Däremot går det att se en generell bild av fler, eller färre nöjda medarbetare i korrelation till 
variationerna i implementeringsprocessen.

Till att börja med går det inte att hävda att det finns ett idealt implementeringsförfarande, vilket 
passar alla grupper eller regioner. En snabb implementering kan upplevas som smärtfri för en 
specifik grupp emedan den skulle upplevas som stressfylld för en annan. Allt beroende på regionens 
och gruppens kultur och förutsättningar. Däremot finns det ett tydligt samband mellan hur tydligt 
respondenterna upplevt informationen i implementationsfasen och hur nöjda de är med arbetssättet. 
Där tydlig information innebär nöjdare medarbetare. I vissa fall har respondenterna upplevt att 
informationen har saknats från implementeringsansvariga och deras attityd gentemot lean istället 
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har att de istället påverkats av ryktesssprigning. Detta visar att informationsarbetet är viktigt inför 
en förestående förändringsprocess och att informationen måste ha en tydlig avsändare vilken 
besitter korrekt information.

De regioner som upplevt sig ha problem sedan tidigare upplever i hög grad implementeringen som 
något positivt laddat. I de regioner som inte upplevt sig ha problem finns det mer ifrågasättande och 
motsättningar. Det är värt att nämna att det inte nödvändigtvis är så att det upplevda resultatet är 
detsamma som det faktiska resultatet, utan att det är upplevelsen av detsamma som spelar in. De 
respondenter som vid studiens genomförande var positiva till lean påtalar att lean har betytt att de i 
högre grad kan påverka sitt arbete och att de fått större utrymme att påtala sådant de anser behöver 
förändras. De respondenter som ställt sig negativa till lean menar tvärtom att de i och med 
införandet av lean har blivit för hårt styrda och att de har blivit låsta till ett arbetssätt som tagits 
fram utan att ha anpassats för den specifika regionens faktiska behov.

Det har från ledningens håll funnits krav på förbättrade ledtider gällande ärendehanteringen. I detta 
har det inom delar av Trafikverket uppvisats en tydlig vilja att förändra arbetssättet för att klara de 
nya krav som ställts. Dock har förändringen skett mekanistiskt vilket avspeglas i ett flertal faktorer. 
Ett exempel är att externa konsulter har haft en stor betydelse för valet av arbetssätt. Dessutom har 
fokuset snarare legat på olika leanverktyg än på att definiera vad lean som arbetssätt innebär för 
Trafikverket samt vilka långsiktiga mål Trafikverket som helhet har med arbetssättet. Ett annat 
exempel är att Trafikverket enbart har implementerat lean, som är en helhetsfilosofi, i en liten del av 
organisationen. Det har det visat sig att fler funktioner inom Trafikverket än de direkt berörda har 
påverkas av det nya arbetssättet, men att det inte har funnits någon reflektion kring vad det i sin tur 
kan leda till. I en innovationsprocess är det vanligt att nya idéer leder till nya förhållningssätt och 
beteendemönster. Därför behöver Trafikverket medvetandegöra organisationen på vilka processer 
det är som pågår och bygga system för att stötta den önskade utgången av förändringsarbetet. För 
att klara detta behöver Trafikverket utkristallisera vad lean innebär för Trafikverket, men också 
arbeta med att ständigt se över arbetet och de förändringsprocesser som sker. Detta gäller även när 
själva implementeringen är gjord.

Trafikverket som organisation är stor och komplex och det finns lite, eller ingen, kontakt regionerna 
emellan. Vilket har lett till att varje region ser sina egna behov, men minskar möjligheten att se 
helhetsbilden. Det leder till ett egennyttigt synsätt och en oförståelse för varför lean implementeras i 
alla regioner oavsett hur tidigare resultat sett ut. Det behövs en tydligare kommunikation till varför 
lean implementeras och i det måste Trafikverket bland annat tydliggöra vad leanarbetet inom 
organisationen innebär som helhet och som filosofi. Fokuset på leanverktyg och vilka 
kombinationer av dem som egentligen är lean leder till frustration. Ett flertal respondenter lyfter 
fram känslan av att hänsyn inte har tagits till deras förutsättningar och behov under 
implementationsfasen. Detta leder i sin tur till diskussioner om varför en del regioner har tillåtits 
byta ut en del verktyg och arbeta annorlunda än vad som sagts från början, när inte alla regioner får 
det.

7.1 Fortsatt akademisk forskning

Genom ytterligare studier skapas en större helhetsförståelse för lean och dess påverkan som 
innovationsprocess. För att studera beständigheten i denna typ av förändringsarbete vore det 
intressant att genomföra en longitudinell studie. Det vill säga att under en längre tidsperiod och 
inom samma organisation regelbundet upprepa undersökningen med ett jämförbart urval av 
respondenter. Detta skulle påvisa hur leanarbetet utvecklas på lång sikt samt huruvida lean som 
arbetsmetod över tid internaliseras och blir en naturlig del av organisationskulturen. Det vore 
särskilt intressant att titta på detta ur ett myndighetsperspektiv då myndigheter arbetar under andra 
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förutsättningar än vad många andra organisationer gör.

Det vore även relevant med fler studier som visar hur översättningsprocessen kan se ut då lean 
lämnar fabriksgolvet till förmån för andra delar av organisationen. 

Leanbegreppet är inte tydligt definierat inom akademiska kretsar. Forskare lägger vikt vid olika 
aspekter av det samt vilka verktyg som är väsentliga. Dessutom lyfter managementförfattare samt 
konsulter fram sina egna tolkningar, vilket ytterligare komplicerar bilden av lean som begrepp. Mer 
forskning behövs för att arbeta fram ett konsensus kring vad kärnan i lean innebär.

Rötterna till lean har uppstått inom den japanska företagskulturen, men vidare översatts till en 
amerikansk kontext för att sedan uppmärksammas i Sverige. Därför vore det slutligen intressant att 
undersöka hur kulturella aspekter påverkar synen på lean när den förs in i en svensk 
organisationskultur.

7.2 Fortsatt arbete för Trafikverket

Trafikverket behöver börja med att förtydliga sin definition av lean. Det finns mål uppsatta för de 
förväntade resultaten, men den vaga definitionen av leanarbetet skapar onödiga diskussioner och 
konflikter regioner samt individer emellan. Här är kommunikationen till medarbetare och till de 
som är ansvariga för att driva lean framåt en viktig faktor. Dessutom är det viktigt att medarbetarna 
känner att de kan lyfta frågor och problem i arbetet.

Genom att förtydliga vad lean innebär för organisationen kan Trafikverket skapa ett övergripande 
mentalt förhållningssätt. Regionerna har olika förutsättningar att utgå från och en standardisering av 
arbetssättet där alla ska arbeta med lean innebär inte nödvändigtvis att regionerna ska arbeta på 
samma sätt med alla verktyg. Det måste finnas möjlighet för regionerna utgå från de förutsättningar 
som råder och därigenom låta verktygen vara redskap för leanarbetet. Det är annars lätt att tro att 
det är verktygen i sig som är lean snarare än filosofin och förhållningssättet. Det är viktigt att 
Trafikverket med ledning tar ansvar för och förstår sin leanprocess. Att ta hjälp av konsulter för att 
introducera ett nytt arbetssätt är vanligt förekommande. Dock måste Trafikverket på ett långsiktigt 
plan själva ansvara för samt reda ut vad i lean som fungerar för dem och vilka konsekvenser deras 
val får.

Organisationen är stor, vilket innebär att respondenterna har svårt att redogöra för dess uppbyggnad. 
Detta bidrar till vi-och-de tänkandet som uppvisas inom organisationen. Trafikverket behöver därför 
arbeta med förståelsen av totalnytta inom de olika regionerna. Idag ser regionerna sig som isolerade 
öar där egennyttan råder snarare än totalnyttan. Medarbetarna behöver förstå vikten av att de tillhör 
samma organisation snarare än olika grupper som arbetar var och en för sig. Idag träffas 
medarbetarna regelbundet inom sina olika grupper, men de har inget samarbete över de regionala 
gränserna. Genom att bygga upp ett sådant samarbete kan medarbetarna skapa en förståelse som går 
bortom den egna arbetsplatsen. Detta kan i sin tur kan öppna upp för synergieffekter, bland annat 
genom att grupperna får möjlighet att diskutera varandras problemlösningar. Enhetscheferna bör ha 
egna leanmöten där de kan diskutera övergripande strukturer samt verktyg, metoder och 
förhållningssätt. De behöver också tid att tillsammans analysera orsakssamband kring vad som 
fungerar samt varför.

I ett förändringsarbete behöver alla inblandade tydligt får veta vad det är för typ av förändring som 
ska göras, varför den genomförs samt vad organisationen har för målsättning med att genomföra 
den. Det är också viktigt att de som kommer in efter implementeringen får möjlighet att lära sig 
vilket arbetssätt Trafikverket använder samt får en introduktion till det. Det går inte att förutsätta att 
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de som påbörjar sin anställning i ett senare skede ska känna till lean och instinktivt förstå hur 
Trafikverket förhåller sig till det. Därför är det av vikt att arbeta fram en introduktion till vad lean är 
för Trafikverket, hur det fungerar samt varför Trafikverket arbetar med det. Det är lätt att tro att 
arbetet är färdigt i och med att förändringen har implementerats. Dock är leanarbetet en ständigt 
pågående process, vilken troligtvis kommer att förändras med tiden. Det innebär att Trafikverket 
behöver lägga vikt vid att ständigt kommunicera ut budskapet vad och varför till sina medarbetare. 
Vad är det Trafikverket gör, varför görs det och vilket mål ska uppnås med det? I en så stor och 
komplex organisation behövs ett sammanhållande kitt för att möjliggöra att organisationen rör sig i 
en önskad riktning.
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9. Figurförteckning
Figur 1 Egen modell, 2013.

Figur 2 Egen modell, 2013

Figur 3 Trost, J.(1997, s. 131 – 132) Kvalitativa intervjuer (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur

Figur 4 Trost, J.(1997, s. 131 – 132) Kvalitativa intervjuer (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur
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Bilaga 1, intervjuunderlag medarbetare

Intervjufrågor:
Bakgrund 

• Beskriv Trafikverket som organisation
• Hur ser era arbetsuppgifter ut?
• Kände ni till lean sedan tidigare?

Lean
• Vad är lean?.
• Känner du till bakgrunden till lean?
• Vad är din inställning till lean?

Organisation
• Hur bestämdes det att ni skulle arbeta leanorienterat?
• Har ni varit delaktiga i att ta fram ett leanorienterat arbetssätt?
• Upplever ni att chefen stöttar er och har förståelse för er verksamhet?
• Upplever du att chefen och ledningen stöttar er i ert leanarbete?

Förändringar
Har lean lett till några förbättringar eller försämringar? 

• Ja. - På vilket sätt? Vika?
• Nej – Utveckla.
• Vad har blivit bättre/sämre?
– Trivdes ni bättre eller sämre med det gamla sättet att arbeta?
• Varför?
– Finns det något du skulle vilja förändra?
– Hur ser arbetsbördan ut nu jämfört med tidigare?
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Bilaga 2, intervjuunderlag chefer och implementeringsansvariga

Intervjufrågor:
Bakgrund 

• Vem är du?
• Hur länge har du arbetat inom verksamheten?
• Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
• Vad har du för utbildning?
• Kände du till lean sedan tidigare?

Lean
• Vad är lean?
• Känner du till bakgrunden till lean?
• Vad är din inställning till lean?

Organisation
• Hur bestämdes det att ni skulle arbeta leanorienterat?
• Har du varit delaktig i att ta fram ett leanorienterat arbetssätt?
• Har medarbetarna varit delaktig i att ta fram ett leanorienterat arbetssätt?
• Upplever du att ledningen stöttar er och har förståelse för er verksamhet?
• Upplever du att ledningen stöttar er i ert leanarbete?

Förändringar
Har lean lett till några förbättringar eller försämringar? 

• Ja - På vilket sätt?
• Nej – Utveckla.
• Vad har blivit bättre/sämre?
– Trivdes du bättre eller sämre med det gamla sättet att arbeta?
• Varför?
– Finns det något du skulle vilja förändra?
– Hur ser arbetsbördan ut nu jämfört med tidigare?
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