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Aim: The use of Lean Production in the public sector is increasing and there are still opportunities 

for improvement that contributes to a higher customer value. According to previous research that 

has been done, there is a lack of research in the field of Lean production in the public sector. Thus, 

the aim of this study is to create an understanding of how Lean production as a concept can help to 

influence employees to work with continuous improvements and customer value in the public 

sector. 

Method: The study has a hermeneutic perspective as a starting point where the substance is studied 

from an operator approach. We have chosen to build our study with the help of deduction starting 

with a theoretical framework and then go into the empirical framework. The foundation is built 

around a case study with a qualitative approach through the semi-structural interviews. Collecting 

data and analysis has been done through coding to achieve the most essential of it. 

Result & Conclusion: The study indicates that continuous improvement and customer value are 

tools that the public sector largely works with. To obtain this the respondents, which represent the 

authorities, uses Lean meetings, Lean board and shows concrete examples of changes that have a 

positive impact on the company.  

Suggestions for future research: We believe that further research on how employees are affected 

by the work for continuous improvements and customer value in the private sector is of great 

interest. 

Contribution of the thesis: The study shows that it is needed to motivate employees so that they 

will work on continuous improvements and customer value. In connection with this, there are tools 

that the public sector can use to promote the motivation, which is education and feedback.  

Key words: Lean Production, employees, continuous improvements, customer value, the public 

sector.  
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Titel: Lean Production i den offentliga sektorn   

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi.  

Författare: Simon Mårtensson och Ramnpreet Kaur Maan  

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. 

Examinator: Lars-Johan Åge  

Datum: 2015 – juni.  

Syfte: Användningen av Lean Production inom den offentliga sektorn ökar, men det finns 

fortfarande förbättringsmöjligheter som bidrar till ett högre värde för kunden. Enligt tidigare 

forskning som kommit till bestånd finns det en saknad av forskning som berör användandet av Lean 

Production inom offentlig sektor. Därmed är syftet med studien är att skapa förståelse för hur Lean 

Production som styrkoncept kan bidra till att påverka medarbetare att jobba med ständiga 

förbättringar och kundvärde inom den offentliga sektorn. 

Metod: Studien har haft ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt där ämnet studerats utifrån 

ett aktörssynsätt. Vi har valt att bygga upp vår studie med hjälp av deduktion som inleds med en 

teoretisk referensram för att därefter gå in på empirin. Grunden är uppbyggd kring en fallstudie med 

en kvalitativ ansats genom semi-strukturella intervjuer. Datainsamling och analys har skett via 

kodning för att åstadkomma det mest essentiella.  

Resultat & slutsats: Studien indikerar på att ständiga förbättringar och kundvärde är verktyg som 

den offentliga sektorn arbetar till stor del med. För att erhålla detta använder sig respondenterna, 

som företräder myndigheterna, av Lean-möten, Lean-tavla samt visar konkreta exempel på 

förändringar som fått en positiv inverkan på myndigheterna. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att vidare forskning som berör hur medarbetare påverkas 

att arbeta med ständiga förbättringar och kundvärde inom den privata sektorn är av stort intresse.   

Studiens bidrag: Studien visar att det krävs att motivera medarbetare för att de ska vilja arbeta med 

ständiga förbättringar och kundvärde. I samband med detta finns det verktyg som den offentliga 

sektorn kan använda sig av för att främja motivation vilket är utbildning och återkoppling. 

Nyckelord: Lean Production, medarbetare, ständiga förbättringar, kundvärde, offentlig sektor.  
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1. Inledning 

 

Nedan beskrivs bakgrunden till studien som visar på                                      . 

                                                 . 

1.1. Bakgrund 

                   

Det har utvecklats en rad olika styrkoncept som verksamheter kan välja att implementera 

exempelvis Lean Production, TQM, Kaizen, Just-in-time (Lindvall, 2011). I vår studie har vi valt att 

fokusera på Lean Production. Sörqvist (2013) förklarar att Lean Production är ett sätt att se på, driva 

och leda en verksamhet som grundas på resurssnåla, flexibla samt snabba processer som styrs 

utifrån kundernas unika behov. 

Shah och Ward (2003) menar att Lean Production är en flerdimensionell strategi som omfattar en 

mängd olika skötselmetoder; just-in-time, kvalitetssystem, leverantörshanteringen etcetera i ett 

integrerat system. Shah och Ward (2003) uttrycker att Lean Productions kärna är att dessa metoder 

kan samverka för att skapa ett högkvalitativt system som producerar färdiga produkter i takt med 

kundernas efterfrågan. Det ultimata är om avvikelsen är liten eller ingen alls. 

Larsson (2008) menar att Lean Production tar hänsyn till kundens behov samt hur kundens relation 

med verksamheten ser ut. Larsson (2008) uttrycker samtidigt att syftet med Lean Production är att 

uppnå en stark företagskultur, där fokusering inte enbart läggs på användandet av olika verktyg. 

Shah och Ward (2007) betonar att Lean Production har blivit en integrerad del av 

tillverkningslandskapet i USA under de fyra senaste decennierna. Sambandet mellan överlägsen 

prestanda och förmågan att ge konkurrensfördelar, är väl accepterat bland både akademiker och 

praktiker (MacDuffie, 1995). Lindvall (2011) uttrycker att ekonomi handlar om att hushålla med 

knappa resurser, därför är organisationer tvungna att använda sina resurser på bästa möjliga sätt. 

Vidare förklarar Lindvall (2011) att det inte enbart handlar om att göra saker rätt, företag måste 

även göra dessa saker på rätt sätt. Lean Production lanserades som en alternativ produktionsfilosofi 

till ett traditionellt massproduktionssynsätt, där den största skillnaden är minimeringen i antal 

timmar det tar att producera produkter (Lindvall 2011). 

Det finns uppgifter som tyder på att organisatoriska faktorer kan aktivera eller hämma 

genomförandet av Lean Production bland fabriker (Shah och Ward, 2003). Det största problemet är 

enligt White, Pearson och Wilson (1999) att det finns relativt lite publicerade empiriska belägg om 

användandet av Lean Production och de komponenter som påverkar användningen. Lean 
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Production har fortsatt att utvecklas och finns i dagens samhälle i serviceverksamheter samt inom 

den offentliga sektorn. Chefer har insett att företag som tidigare använt Lean Production kunnat 

reducera sina kostnader men samtidigt ökat kvalitén (Radnor och Boaden, 2008). 

När Lean Production introducerades inom serviceverksamheter menar Levitt (1972) att avseendet 

var att Lean Production skulle används på samma sätt som inom tillverkningsindustrin. Dessa 

principer skulle medföra att serviceorganisationer minskar avvikelser i sina processer, men det 

fungerande inte optimalt. I samband med att få bukt på problemet uppkom Lean Service vars syfte 

är att det inte ska vara uppbyggt på samma sätt som Lean Production inom industrin (Seddon 2011). 

Seddon och Caulkin (2007) menar att den viktigaste aspekten inom Lean Service är att öka 

effektiviteten i serviceprocesser. Författarna betonar att det krävs att organisationer lägger ner den 

tid samt de resurser som krävs för att tillfredsställa varje kunds unika behov. Brandt och Stigendal 

(2012) poängterar att det är svårt att finna en definition av värde inom Lean Service då kunder har 

olika behov och förväntningar av de tjänster som erbjuds. Frågan vi ställer oss är, kommer det gå att 

mäta i framtiden? 

Lindvall (2011) menar att det beror på ändrade förhållanden inom arbetsorganisationen då det sker 

en övergång till en processorienterad organisation. Anand, Chhajed och Delfin (2012) betonar att 

det gäller för respektive ledare att ge sina medarbetare en förståelse för att Lean Production skapar 

fördelar både för organisation men även för dem själva. Författarna anser att om denna förståelse 

finns kommer det leda till ett lönsamt resultat för organisationer. Poksinska, Swartling och Drotz 

(2013) uttrycker samtidigt att det är viktigt att skapa en delaktighetskänsla samt motivera 

medarbetare då dessa utgör basen för företagets överlevnad. Vi anser det intressant att skapa en 

ökad förståelse för hur medarbetare reagerar på arbetet mot ständiga förbättringar samt vilka 

effekter det kan få. 

Medarbetare har två arbetsuppgifter, dels att utföra sina arbetsuppgifter men även att utveckla 

arbetsrutinerna, vilket bidrar till ständiga förbättringar (Radnor och Johnston 2013). Handläggare 

har insett att detta arbetssätt är optimalt dock är det en omställning för ledningen. Abdi, Shavarini 

och Hoseini (2006) belyser att svårigheten är för ledare att peka ut en tydlig riktning, ge mandat 

samt sätta förväntningar på de anställda, vilket tidigare inte gjorts i samma utsträckning. 

Ständiga förbättringar är en betydelsefull komponent inom Lean Production vilket Bateman (2005) 

poängterar med sin studie. Ständiga förbättringar är en filosofi som enkelt kan beskrivas med 

förbättringsinitiativ vilket ökar framgångar och minskar misslyckanden (Jürgensen, 2000). En 

annan förklaring till ständiga förbättringar är en företagsövergripande process för fokuserad samt 

kontinuerlig inkrementell innovation (Bessant et al., 1994).  Sörqvist (2004) uttrycker att ett 
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problem är att medarbetare uppfattar ständiga förbättringar på fel sätt då medarbetare anser att det 

enbart sker förbättringar för verksamheten och att deras egna arbetsförhållanden försämras. Enligt 

Ax, Johansson och Kluvén (2004) är syftet med ständiga förbättringar att en stegvis förbättring 

lägger grunden för förbättringar på sikt. Vi anser det därför intressant att skapa en ökad förståelse 

för hur ständiga förbättringar påverkar kundvärde.  

Lean Production är ett bra verktyg för ständiga förbättringar, men det krävs att det införs på rätt sätt 

samt med stöd från medarbetare (Floyd, 2010). Det gäller att flytta fokus från produktivitet till 

kundvärde, genom att ta hänsyn till flödeseffektiviteten. Enligt Karlöf (2012) handlar 

flödeseffektivitet om hantering av kunders efterfrågan på ett effektivt sätt med få instanser. Ax et al. 

(2004) poängterar att det krävs att samtliga medarbetare är delaktiga i att kontinuerligt förbättra 

företagets existerande produkter för att skapa ett starkare kundvärde. Tar inte ledare ansvar och 

informerar sina anställda om att ständiga förbättringar är nödvändiga för Lean Production, kommer 

arbetet inte att fortlöpa i en lönsam utsträckning (Poksinska et al. 2013). Det krävs enligt Poksinska 

et al. (2013) att medarbetare uppmuntras till förändring istället för att motarbeta dem, då Lean 

Production innebär en hel del förändringsarbete. En förbättrad process medför en förbättrad 

produkt, vilket leder till ett ökat kundvärde. 

Radnor, Holweg och Warning (2012) menar att en användning av Lean Production inom den 

offentliga sektorn ger upphov till förbättring av det interna perspektivet. Det beror på en 

minimering av väntan samt processtider vilket genererar ett ökat värde för kunden (Radnor, 2010a). 

Lean Production inom den offentliga sektorn handlar till största del om att få de anställda att ta egna 

initiativ vilket visar vägen mot ständiga förbättringar (Abdi et al. 2006). Förhoppningen är att de 

offentliga verksamheterna ska effektiviseras på samma sätt som den Japanska tillverkaren Toyota. 

Liker och Morgan (2006) belyser att det är svårt att tillämpa Lean Production inom offentliga 

sektorn då arbetet inte är lika repetitivt samt att tjänster är immateriella. Radnor et al. (2012) belyser 

att en nackdel med Lean Production inom den offentliga sektorn är brister inom systemperspektivet 

då Lean Production endast används i begränsade delar inom organisationer. Normann (2000) 

uttrycker att det är svårt att införa strategier från en produktverksamhet till en organisation där 

tjänster består av mer komplexa processer än enbart produkter. Om övergången inte sker på ett 

lyckat sätt kommer det påverka kundvärdet negativt (Normann, 2000). 

Användningen av Lean Production inom den offentliga sektorn har ökat, men det finns fortfarande 

förbättringsmöjligheter som kan generera ett starkare kundvärde (Radnor et al., 2012; Seddon, 

2011). Genom att skapa förståelse för hur Lean Production som styrkoncept kan bidra till att 

påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde inom den offentliga 
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sektorn kommer vi bidra med empirisk forskning inom detta område. Enligt Hines, Holweg och 

Rich (2004) finns det mycket empirisk forskning att ta del av gällande Lean Production, vilket ger 

oss en bredare förståelse för ämnet. Forskning som gjorts omfattar främst teoretiska grunder för 

Lean Productions uppbyggnad samt påståenden varför företag ska implementera Lean Production 

(Shah och Ward, 2003; Shah och Ward, 2007). Det finns relativt lite forskning som bygger på hur 

Lean Production inom den offentliga sektorn arbetar med att utveckla kundvärdet, (Seddon, 2011). 

Därför anser vi det intressant att utveckla denna del med vår studie.          

          

1.2 Syfte  

                     

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur Lean Production som styrkoncept kan bidra till att 

påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde inom den offentliga 

sektorn. 
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2. Metodkapitel 

                     

                                                                                                  

                                                                                                     

samt empiriskt material. 

 

2.1 Hermeneutisk ansats 

 

Bryman och       2                                                                                  

                                                                               . Det innebär att 

skapa en ökad förståelse genom att samla in och därefter analysera data (Bryman och Bell, 2011). 

Eriksson och          2                                                                       

                                                                                                    

sammanfoga det som finns i männ                 .                                             

studie anser vi det avgörande att utveckla samt skapa förståelse. Vi vill som tidigare nämnt skapa 

förståelse för hur Lean Production som styrkoncept kan bidra till att påverka medarbetare at        

                                                                                            

                              .            

 

                                                                        .        2               

att den h                                                                                        

                                             .                                             

                                                                                                     

                            .                                                            

                              . Vi vill erhålla en ökad förståelse för Lean Production i vår teoretiska 

referensram, vilket kräver att en djupgående information präglar studien.  

              

2.1.1               

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det betydelsefullt att inom aktörssynsätt prata om aktörer, då det 

grundas på ett tillvägagångssätt där man ser människor som handlande, reflekterande och skapande 

individer. Arbnor och Bjerke (1994) poängterar att det i en dialog inte handlar om att se människor 

som är beroende av yttre faktorer. Författarna menar att synsättet fokuserar på handlingar istället för 

beteende, då handlingar ger människor möjligheten att vara en aktiv skapare av sammanhang. 

Carlsson (1990) uttrycker att det som är utmärkande för aktörssynsättet är att verkligheten är en 
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social konstruktion, vilket innebär att individer tolkar verkligheten utifrån olika perspektiv. Vi har 

valt detta synsätt då vi anser det intressant att skapa en ökad förståelse för individers handlande 

samt reflekterande. Enligt Carlsson (1990) kan detta åstadkommas genom dialoger och tolkningar 

av individers upplevelser. 

 

Arbnor och Bjerke (1994) belyser att observatören inom detta synsätt utgår från hur individen 

engagerar sig i de studerande aktörernas situation, både för att förstå sociala handlingar men även 

för att utöka perspektivet utifrån de data som samlats in. Det är viktigt att vara medveten om att en 

sammanhängande helhetsförståelse först kan utvecklas då observatören uppnår en lämplig 

kombination av engagemang samt avståndstagande (Arbnor och Bjerke, 1994). Vi ser Lean 

Production som ett etablerande arbete inom den offentliga sektorn och därför ser vi det intressant att 

skapa en ökad förståelse för studiens syfte.  

 

2.1.2 Deduktion 

Bryman och Bell (2011) förklarar att deduktiv teori ligger till grund för den mest förekommande 

uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik förhåller sig inom samhällsvetenskapen. 

En viktig sak att ha i åtanke menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) är att deduktion kräver en 

god logik i fenomenet som studeras. Därför anser vi att en deduktiv metod är lämpad i vår studie då 

vi valt att studera Lean Production, ett redan etablerat fenomen. Bryman och Bell (2011) förklarar 

att deduktion baseras på teoretiska ståndpunkterna inom ett visst område och utifrån det deducerar 

forskare en eller flera hypoteser som underkastar en empirisk granskning. Vi har valt att bygga upp 

vår studie på samma sätt, där den inleds med en utvecklad teoretisk referensram. 

 

Som tidigare nämnt har vi den hermeneutiska spiralen i åtanken, vilket bygger på att teorin ändras 

när en ökad förståelse uppnås. Bryman och Bell (2011) belyser att det sista steget inom den 

deduktiva metoden är omformulering av teorin, vilket kopplas samman med induktion. Dew (2007) 

berättar att det finns en metod som pendlar mellan teori och empiri där forskare kan studera empirin 

samtidigt som teorin skrivs, vilket benämns en abduktiv metod. Baserat på tidigare forskning är 

denna metod mest lämpad för vår studie, dock är vi enig om att skapa en teoretisk referensram för 

att inneha djupare kunskap under den empiriska undersökningen. Det är huvudanledningen att valet 

av en deduktiv ansats i studien. Efter vi studerat tidigare forskning inom ämnesområdet har vi 

erhållit en ökad förståelse för Lean Production och på så sätt har vi arbetat utifrån en deduktiv 

ansats för att besvara syftet med studien. 
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2.1.3 Kvalitativ ansats              

Vid val av forskningsstrategi har vi haft Bryman och Bells (2011) diskussion om den kvanitativa 

och kvalitativa ansatsen som utgångspunkt. Bryman och Bell (2011) förklarar att den kvalitativa 

ansatsen utgår från ett synsätt inom samhällsvetenskapen där olika arbetssätt förenas med att 

forskare själva befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras. Det är viktigt att forskare 

försöker fånga människors handlingar samt innebörder av handlingarna. Bryman och Bell (2011) 

belyser att den kvalitativa metoden fokuserar på att uppnå en helhetsbeskrivning av objektet samt 

att studien omfattar en mindre population än vid kvantitativa undersökningar. Den kvantitativa 

metoden utgår enligt Bryman och Bell (2011) från olika mätinstrument som fångar upp samband, 

fördelningar och variationer inom det område som studeras. Frågor som forskare vill få besvarade 

menar Bjereld et al. (2002) är exempelvis hur många, i vilken utsträckning eller hur mycket. 

Bryman och Bell (2011) belyser att kvantitativ ansats sammanfattar empirisk samt bestämbar data i 

statisk form och utfallet är testbart inom hypoteser. 

 

Utifrån ovanstående diskussion har vi uteslutit den kvantitativa metoden och istället använt oss av 

en kvalitativ forskningsansats, för att svara upp till syftet med studien som är att skapa förståelse. 

Enligt Bryman och Bell (2011) ligger fokus inom den kvalitativa forskningen på att betrakta utifrån 

respondentens perspektiv, där målsättningen är att finna ett tillvägagångssätt. Bell (2000) styrker 

detta resonemang och menar att en kvalitativ ansats har som utgångspunkt att skapa en insikt för hur 

individer upplever omvärlden. För att skapa förståelse för hur Lean Production som styrkoncept kan 

bidra till att påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde inom den 

offentliga sektorn krävs det att vi sätter oss i respondenternas situation. Bryman och Bell (2011) 

förklarar att om forskaren anammar ett synsätt som respondenterna har, är det stor chans att 

situationen uppfattas på ett annat sätt än vad utomstående gör och det är precis detta vi vill 

åstadkomma. 

 

Det riktas viss kritik mot den kvalitativa forskningsansatsen, vilket vi är väl medveten om när vi 

gjort vårt val. Bryman och Bell (2011) menar att generalisering enkelt kan uppstå med en kvalitativ 

studie trots att en så pass liten kvot inom den offentliga sektorn intervjuats. Eftersom vi byggt upp 

vår studie kring en deduktiv ansats kommer vi besitta djup kunskap inom ämnesområdet. Det 

innebär att de empiriska intervjuerna även kommer präglas av vår vetskap om tidigare forskning 

inom Lean Production. 
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2.2 Til                

                                                                                                         

                                                .                                                      

valt inom den                                                    . Det var denna struktur 

tillsammans med intervjumodellen                                                 .         

                                                                                                   

                                                                 .                            

                                                                                                

                                                                  , Skatteverket och 

Migrationsverket. Vi valde att bruka ljudinspelning under intervj                                

           .                                                                                 

                                                  .                                            

skillnader mellan teori och em                                                                    

       .                                                                                          

                                          .                                              

                                                                                                        

samt riktat kritik mot dessa.  
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2.2.1 Litteraturinsamling 

Att starta med att bygga upp en bred samt kunskapsrik teoretisk referensram passade               

                       . Bryman och       2                                                     

                                                               .                              

med den teoretiska referensramen var att finna information om de nyckelord vi valt i studiens syfte. 

Seuring och       2  2                                                                                  

                                                                                                     

       .                                               nt oss av Bryman och        2                 

tillväga. D                            att granska, är att gå igenom en redan använd      s 

                                                          .                                               

som                                    (Bryman och       2    .                                   

                                                                                               

                                              , samt arbete                       ingar (Shah och 

Ward, 2003; Shah och       2    .                                                            

                                                                                              . 

Lean 

Production 

Teoretisk 

referensram 

Kulturell 

dimension 

Fysisk 

dimension 

2.2.3 

Datainsamling 

2.2.5 Analys  

Bidrag: skapa förståelse för hur Lean 

Production som styrkoncept kan bidra till 

att påverka medarbetare att jobba med 

ständiga förbättringar och kundvärde 

inom den offentliga sektorn. 

 2.2.1 Litteratur- 

insamling 

2.2.2 

Källkritik 

2.2.4 Kodning 
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Syftet vi valde la                                                                               

                                                .                                                 

                                                                                            .         

                                                                                              fysiska- 

samt kulturella dimensionen. Dock har vi utformat intervjumodellen på ett sätt som gör det möjligt 

att följa en fysisk och en kulturell dimension under analysen.           2  3                      

                                                                                           

         .                                                    (2013) om att sty                        

                                                                                                 

             .                                                                                      

inom Lean Production,                                  .                dimension           

                                                                                          , 

2013). Denna uppdelning gjordes för att studiens syfte ligger inom ramen för båda dimensionerna, 

det vill säga kundvärde och ständiga förbättringar.             

2.2.1.1       cker 

                                                                                                

                              .                                                               

                                 .                                                                     är 

                                                               .                                      

                                                                                                    

                                                                                     tliga 

sektorn. Seuring och       2  2                                                                  

                     .                                                                               

                                         .     

              

2.2.1.2 Vetenskapliga artiklar 

F                                                                                                      

                                                            .                                        

engelska samt att de specificerades till busin                         .                      

                                                                .                                   

artiklarna kombinerade vi nyckelord som Lean Production, Employees, Continuous improvement, 

Motivation, Public Sector, Customer value.                                                        

                                                                       .                          
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                                                           amt               beskrivs nedan.               

 

2.2.2   llkritik                    

I                         källkritiska                                             . Eriksson och         

 2                                                                         .                     

                                                                                  . Vi har valt att ta 

upp de kriterier som Eriksson och Hultman (2014) belyser ur sin bok; 

                     

-                                                                            . 

För att uppfylla detta kriterium har vi använt oss utav tryckta källor samt vetenskapliga 

artiklar från Högskolan i Gävles databaser.  

- Samtida                                                                                .  

Vi har hela tiden sett till att använda oss utav källor som är samtida. De källor som är 

publicerade längre tillbaka i tiden har vi använt, dock har tagit hänsyn till att dessa källor 

varit citerade många gånger i databaserna.  

- Det ska finnas en beroendekritik                                                         

                          . 

Vi har tittat på andra källor som funnits i referenslistan i en artikel för att bekräfta att det 

som står i artikeln återberättas på ett korrekt sätt.   

                     

                                                                               . Vi vill inte 

by                      opålitliga                                                                

samt betydelsefull komponent genom studien. 

 

2.2.3 Datainsamling            

Studien utgår som tidigare nämnt från ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ ansats och då är 

intervjuer ett lämpligt val. Bryman och Bell (2011) förklarar att intervjuer bidrar till att 

respondenterna enkelt kan beskriva samt förklara hur de ser på ämnesområdet som studeras. Det 

finns flera olika intervjutekniker, dock kände vi tidigt att varken strukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer var passande för vår studie. Vi vill inte åstadkomma intervjuer där frågorna är helt 

förutbestämda eftersom det bidrar till att respondenterna inte kan uttrycka sig fritt med egna ord. Vi 

kände på samma sätt med ostrukturerade intervjuer som har en huvudfråga som utgångspunkt 

(Bryman och Bell, 2011). Gillham (2008) uttrycker att semistrukturerade eller halvstrukturerade 

intervjuer ger möjligheten till både en struktur samt att intervjupersonerna har stor frihet att utforma 
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svaren på sitt eget sätt. Intervjuerna skedde på respektive respondents kontor och intervjutiden 

varierade mellan 20 till 30 minuter. Ibland kunde intervjuerna ta längre tid och detta kunde bero på 

att respondenterna blev distraherade av sitt arbete. En av oss ställde frågorna till respondenten, 

medan den andra förde kortare anteckningar på saker som var viktiga. Eftersom vi spelade in 

samtliga intervjuer var vi inte beroende av att anteckna allt. Om inte respondenten uppfattade frågan 

försökte vi förenkla frågan, dock var detta sällsynt.  

 

2.2.3.1 Fallstudie                    

     2                                                                                                  

                                                                             .                          

                                                                   .      2                        

                                                                                                

                            .                                                                  nte har 

det behovet. Vi ville genomföra in                            hade                                 

                .      2                                                                                

        . Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur Lean Produc                         

                                                                                               

                                            .                                                    

                                                                                . 

                     

Eriksson och          2                                                                             

                                                                                                        

                             . Eriksson och          2                                      

                                                                     . George och Bennett  2     

                                                                                             . 

                                                                                                          

                                                                  .                       

                 2                                                                                  . 

                                                                                                       

inom den offentliga sektorn.                     

 

2.2.3.2 Urval  

När vi textade syftet med studien var vi övertygade om vi skulle göra vår empiriska undersökning 

mot den offentliga sektorn eftersom studien inte blir lika bred. Yin (2006) uttrycker att det är av stor 
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vikt att välja företag i empirin som är passande för syftet med studien. Vi fann via tidigare forskning 

samt kontakter att vissa myndigheter inom den offentliga sektorn arbetar med Lean Production. Vi 

hade kontakter inom Försäkringskassan, då en av oss jobbar där och visste på så vis innan, att de 

arbetar med Lean Production. För att minska risken av generalisering som den kvalitativa 

forskningsansatsen kan göra (Bryman och Bell, 2011) valde vi fjorton stycken respondenter från tre 

olika myndigheter inom den offentliga sektorn. Inom myndigheterna har vi gjort intervjuer med 

både chefer samt medarbetare för att få en djupare helhetsbild. Vi ansåg att studien fick en högre 

trovärdighet om intervjuerna skedde på samtliga nivåer inom de utvalda myndigheterna, vilket vi 

får bekräftat av Bryman och Bell (2011). 

                    

Urvalet inom respektive myndighet har skett genom ett bekvämlighetsurval där vi kontaktat 

myndigheterna och de valde ut vilka respondenter vi fick intervjua.  Vi har dock ställt krav på att vi 

vill intervjua personer som besitter goda kunskaper inom Lean Production. Bryman och Bell (2011) 

förklarar att ett bekvämlighetsurval görs utifrån personer som för tillfället råkar finnas tillfälliga för 

forskaren. Det finns även negativa aspekter med bekvämlighetsurval, exempelvis att det är svårt att 

visa om resultatet är representativa (Bryman och Bell, 2011). För att minska risken att detta inträffar 

har vi varit noggranna med att intervjua respondenter som besitter kunskap om Lean Production 

samt anställda som arbetat med Lean Production under en längre tidsperiod. Annars finns risken att 

den empiriska undersökningen i studien inte håller den nivån som vi eftersträvar.  

             

2.2.3.3 Utformning av intervjuguide 

Bas                                                                                                 

som tidigare studerats som sedan gett upphov till relevanta                              . Ryen 

(2004) beskriver den semistrukturerade intervjun som den mest utbredda                  

          .                                                  2                                

                                                                                                   

                                    .             r                                             

                                                                                             

            .                                                                                         

                                                                           .                        

 2                                                                                              

                                                                                                      

   .                                         a förståelse för hur Lean Production som styrkoncept kan 

bidra till att påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde in       
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                  .                                                             -                   

                                                      . 

 

                                                                                      

              .                                                                                    

modellen (som vi illustrerar nedan .                                                          

                                               . Om inte respondenten uppfattade frågan försökte vi 

förenkla frågan, dock var detta sällsynt.                                                           

                     . Dock skiljer sig intervjumodellen från intervjuguiden då vi valde att inte ta 

med alla intervjufrågor. De frågor som inte står med i intervjumodellen ansåg vi inte var lika 

relevanta för den fysiska- och kulturella dimensionen.  
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Figur 2; Studiens intervjumodell 

 

 

 

 

Teman Intervjufrågor 

Lean Productions fysiska 

dimension 

 

 

Kundvärde 

 

 

Kundvärde inom den offentliga 

sektorn 

 

Berätta hur du ser på Lean Production inom 

er organisation? 

Vad är kundvärde för dig? 

 

Hur upplever du att de anställda kan påverka 

kundvärdet? 

Har ni några verktyg som ni använder för att 

åstadkomma ökat kundvärde? 

Lean Productions kulturella 

dimension 

 

 

Involvera medarbetare 

 

 

 

Motivera medarbetare 

 

 

 

 

Ständiga förbättringar 

 

 

 

 

 

 

Hur gör ni för att involvera era anställda i 

arbetet med Lean Production? 

 

Finns det något tillvägagångssätt för hur ni 

motiverar era anställda till att arbeta med 

ständiga förbättringar? 

 

 

Ständiga förbättringar är en viktig aspekt 

inom Lean Production hur ser ni på det? 

 

Har ni någon handlingsplan för arbete med 

ständiga förbättringar som ni använder? 
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2.2.3.4 Intervjuer                  

                                                                                              

                                           .                                                       

                                                                                       .              

                                                                        2  3                         

Production. Yin (2006) menar att inte                                                    

               att besvara syftet med studien. Bryman och       2                                   

                                                                                                   

              . 

                     

                                                                                                  

                                           . Ryen (2004) f                                             

                                                                          .                       

                                                                                                      

                                 .                                                                     

                                                                           .                        

vi valde denna sorts intervjuer grundades till                                                       

                                     .                                                                   

perspektiv. Vi bestämde oss tidigt att utgå från en huvudmyndighet, Försäkringskassan och ha två 

andra myndigheter, Skatteverket och Migrationsverket, som komplement. Varför vi valde att 

genomföra telefonintervjuer med respondenterna från Skatteverket och Migrationsverket berodde 

på att det var en stor tidspress och att respondenterna inte hade tid för personlig kontakt. Gällande 

telefonintervjuerna gav de mycket information, dock fick vi inte reda på verklighetsuppfattningen 

samt reaktionerna och kroppspråket. I figur 5; Myndigheter och respondenter, kan man se att 

intervjuerna på Försäkringskassan skedde tidigare än telefonintervjuerna med de andra 

myndigheterna. Vi anser att vi hade skapat en intervjuguide som vi valt att anväda under samtliga 

intervjuer vilket vi höll oss till. Vi hade utvecklat djupare kunskap för vår studie när 

telefonintervjuerna ägde rum, trots detta har våra egna åsikter inte präglat dessa intervjuer.   

                     

         2                                                                           

intervjupersoner                                                     .                                  

                                                                                .                

                                                                                           2    .        

                                                                                                     

                . Bryman och       2                                                    



17 

ljudinspeln                               kommenterar enkelt kan tas med. Det                     

                                                               . 

 

2.2.3.5 Intervjudokumentation           

Bryman och       2                                                                   

                                                           .                                          

                                         och Bell (2011). Det optimala                         

                                                                                      

                  (Bryman och       2    .                                                        

                                                                                          . Vi var 

tydliga,                            ,                             om det gick bra att spela in och 

ingen såg ett hinder med detta. 

                     

     2                                                                                                 

          .                                                                                            . 

         2                                                                                    

                                                       .          2                                    

                                                                                                     

                                                                       .                               

                                              .                                    2                

                                                          , tidigare forskni                       . 

                                                                      .          

 

2.2.4 Kodning                   

Alvesson och Sköldberg (2008) uttrycker att teman framställs genom respondenternas åsikter eller 

via det som forskare finner intressant vid kodning. Enligt Charmaz (1983) innebär kodning att 

åtskilja, sammanställa samt organisera data. Det är precis detta vi vill åstadkomma i vår studie och 

därför ansåg vi att kodning var passande att använda. Vid kodning av det empiriska materialet har 

vi utgått från de teman som skapats i den teoretiska referensramen, vilket grundas i att vi använt en 

deduktiv ansats. När vi transkriberade det empiriska materialet sorterade vi ut det viktigaste som 

föll under våra teman. Bryman och Bell (2011) förklarar att det är viktigt att börja med kodningen 

så tidigt som möjligt för att undvika risken att drunkna i data. Vi var noggranna med att följa detta 

råd och transkriberade därför det viktigaste från intervjuerna redan under samma dag som de ägde 

rum. 
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May (2001) uttrycker att forskare kontinuerligt måste ha studiens syfte i åtanke när material från 

empirin sammanställs. Vilket Bryman och Bell (2011) spinner vidare på och poängterar att det 

gäller att se om det finns samband mellan koderna, det vill säga om en företeelse tenderar att vara 

förknippad eller orsakad av något annat. Det har också varit bidragande faktorer till att det har varit 

betydelsefullt att sammanställa det empiriska materialet. 

 

Det finns en vanlig kritik som lyfts fram i samband med kodning menar Bryman och Bell (2011) 

vilket är att kontexten lätt kan gå förlorad. Det grundas på att när textstycken plockas ut är det 

enkelt att den sociala situationen förloras. Dock ger Rubin och Rubin (1995) en lösning på 

problemet, att spela in intervjuerna, vilket gör att forskaren kan återge exakt vad respondenterna 

sagt. Vi har som tidigare nämnt valt att spela in samtliga intervjuer med respondenterna. Detta 

eftersom vi vill kunna återge citat för att bibehålla kontexten så gott det går. 

 

2.2.5 Analys 

I analyskapitlet jämför vi det som sammanställs inom empirin mot den teoretiska referensram vi 

byggt upp för att på så vis göra det möjligt att identifiera samband och skillnader. Dock har vi valt 

att inte ta med Lean Production som styrkoncept i analysen eftersom vi ansåg att det inte tillförde 

något till studiens syfte. Vi ville belysa hur Lean Production fungerade i teorin och praktiken men 

vi såg ingen anledning att lyfta fram samband och skilnader kring detta i analysen. Detta 

tillvägagångssätt uttrycker Rubin och Rubin (1995) är lämpad att bruka vid kvalitativ dataanalys. 

När vi identifierat samband och skillnader har vi hela tiden haft studiens syfte i åtanke och försökt 

finna verktyg inom Lean Production som gör att medarbetare påverkas att jobba med ständiga 

förbättringar och kundvärde inom den offentliga sektorn. Vi byggde upp vår analys på samma sätt 

som den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen, det vill säga med en kulturell 

och en fysisk dimension. Dock fanns det en svårighet att hålla isär dessa dimensioner under den 

empiriska undersökningen, eftersom respondenterna pratar om dimensionerna som helhet. 

 

Intervjumodellen samt kodningen var verktyg som hjälpte oss att lyckas dela upp empirin i en 

kulturell samt fysisk dimension ändå. Syftet med studien var att skapa förståelse därför har det varit 

viktigt för oss att jämföra teori mot empiri för att skapa en djupare förståelse.  Sammanställning av 

den teoretiska referensramen underlättade till stor del under analysen, då den ger tydliga 

indikationer angående det som framkommit från tidigare forskning i vår studie. Vi har under 

analysen varit noggranna med att tydliggöra om det är tidigare forskning, respondenterna eller vi 

som säger något, för att undvika förvirring hos läsaren. Analysen la sedan grunden för det bidraget 
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med studien. Studien lämnar både ett teoretiskt bidrag och ett praktiskt bidrag, vilket i grund och 

botten baseras på den empiriska undersökningen i kombination med tidigare forskning och 

litteratur. 

 

2.2.6 Kvalitetskriterier                              

                                                                                                         

                             .                                                                       

                2     .   2-                                                  . Guba och Lincolns 

(citerad i Bryman och Bell 2011 s. 402- 406)                                                     

och       . Trov                                           ;                                  

                            . 

                     

                :      2                                                                                

                                                                                                  

                                       .                                                         

                                                                                                       

                                              2    .                       respondentvalidering 

eller deltagarvalidering. Eftersom vi i denna studie valt att studera den sociala verkligheten, inom 

den offentliga sekt                                                                                    

                    .                                                                                    

                .                                                                                   

                     .                                                                                      

                                                                           . Detta menar Yin 

(200                                                                                              

                          .                                                                      

                                                  sina svar. 

                     

             :                         2                                                            

                                                                                 .                  

det blir en mer                                                                                

                                                 .                                                    

                                                                                               . 

Graneheim och Lundman (2004) uttrycker att överförbarhet baseras på inom vilken grad resultaten 

av studien kan appliceras till andra grupper. I vår studie har vi valt att göra den empiriska 

undersökningen på tre stycken myndigheter.  
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           :                  2                                                                    

                                                                                                     

  ng. Graneheim och Lundman (2004) förklarar vidare att pålitlighet handlar om att forskaren ska 

ge en bild över sättet de använt samt hantera data då läsaren får en tydligare överblick hur 

datahanteringen fortlöpt. I denna studie uppfylls detta kriterium under metodkapitlet               

                                                                                                   

                            . 

 

Konfirmering:                                                                       empirin, enligt 

Bryma            2    .                                                                .         

                                                                                                  

                                                   . Om inte respondenten uppfattade frågan 

försökte vi förenkla frågan.                                                                            

                                   .                                                              

studien tycker                                                              . 
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3. Teori 

                     

                                                                                                     

      -                                                                                                

bild av Lean Production som styrkoncept samt                                                      

samt en egen illustrerad modell över den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Lean Production som styrkoncept             

                                                                                       vad Lean 

Production egentligen handlar om                                                   .           

                                             . 

                     

                                 de tillvägagångssätt                                               

                                                                                                 

                                                         (Jasti och         2    .                  

                                                                                                       

                             med bra kvalité       . Jasti och         2                              

problemet                                                                                    

                  .                                                                         

                                      (Jasti och Kodali, 2015). 

                     

Shah och       2                                                                              

                                  .                                                          

                                                ny. Enligt Bergman och          2               

                                                                                            

                                   .             2                                              

ledningsfilosofi som finns bakom produktsystemet. Bergman och          2              

                                                                                                

                                                                 .                                   

                                                                                              (Shah 

och Ward, 2003). 

                     

                                                      .                                               
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                 (Womack och Jones, 2003; Spear och             .                            

                                                                    , verktyg eller tekniker som kan 

observeras direkt (Shah och Ward, 2003; Li et al., 2005). Shah och       2                       

                                                          , men det leder till en otydli              

Lean Productions definition. Efter att ha studerat forskning har vi funnit en definition av Shah och 

      2                                        . Shah och       2                             

                                                                                                

                                          -, kund- samt internvariabilitet. 

                     

                                                                                                   

                                                                    . Shah och       2     

                                                                                      .         

                                                                                                  

                                                                                                     

(Hopp och Spearman, 2004; De Treville och            2    .                                       

                                                                                          

                    (Shah och Ward, 2007). Shah och       2  3                          

                                                                                                   

Lean Production.             

   

3.1.1 Lean Production inom den offentliga sektorn                   

                                                                                         

                                                                  (Radnor och Walley, 2008). 

Lean Production inom den offen                                    .  2                          

                                          .                                                         

                                                                                                     

              . 

                 

Rehbek, Pedersen och          2                                                                

                                                          .             .  2                      

                                                                                         

                                                                           .             

                                                                                                         

                                                             . 
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        2                                                                                           

                                                                     .                                  

                                                          .                                         

den offentliga sektorn menar Radnor (2010a                           beteende inom verksamheten. 

Radnor (2010a                                                                                     

                         .                                                                           

                                              .                                                        

                                                 och Morgan (2006). 

                     

3.2                       

          2  3                                                                                      

                                       .                                                         

                                                                                                 . 

Enlig            2  3                                                                             

                                                            .                                    

                                                                              .             

                   

Bergman och          2                          2  3                                          

                                              . Enligt Bergman och         (2007) ska 

verksamhe                                                                                          

                 .                                                                                     

                                       . Bergman och          2                              

                                     , flyta i en takt som uppfyller kunders behov. 

                     

           2  2                                                                                    

                                                                                    .         2  2  

                                                                                            . Enligt 

Kotler, Armstrong och          2  2                                                             

                                                                     . Waters (2002) menar 

sa                                                                                                  

                                   orsaka                   .             .  2  2                  

                                                                                             

kostsamt att locka till sig nya kunder. 
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           2  2                                                                                   

                                       . Radnor och          2  3                                 

                                                                    .                                

                  sätter upp                                                     . Jasti och        

 2                                                                                                 

    .                                                                                        

                                                                                             . 

                                       

                                                                                               och 

        2    .                                                                                    

                                                                                                      

                                    . Bhatia och       2                                          

                                                                 .                                  

                                            -system (Shah och       2                          

                                                                                och       2    .     

         lyckas med detta menar Bhatia och       2                                       

                                                                                    .                  

                                                                                       . 

                     

                                                                                         

                                                                     . Radnor och Johnston (2013) 

menar att detta kan skapa problem, eftersom kundf                                                . 

                                                                                    .               

                                                                                   . 

Marknadsdr                                                                                      

                                              . Radnor och           2  3                        

                                                                              .                        

                                                                                                   

                                              .   

 

                 

3.3 Involvera medarbetare               

Le                                                                                                

                                       2  3 .                                                       
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                .           2  3                                                                         

                                                                                           .     

                                                                                                         

                                                                                   (Azuan och 

Ahmad, 2013; Latour 1998).  

                     

                                                                                                   

                                                      .                                              

        2  2                            .         2  2                                          

                                                                                              .           

                                                                                                 

                                                                                                       

2  2 .                                                                                               

                                                                                                    .   

                                                                                                 

                                    .                                                        

                                                                      .                            

                                              .                                                     

          : 

                 

- Inse att                                                                            .         

                                                                           ptet Lean 

Production. Harrison och Storey (1996) håller även för lika                               

                   . 

               

-                                                                            . 

                             

- Vara transparanta i sitt handlande och upplysa medarbetarna om att det kommer t          . 

                                                                                    . 

                     

-                                                                                 

                  .                                                                       

                                                                                        

                                              . 
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Sterling (2013) menar att en nyckelfaktor inom a                                                    

                                                                  .                                      

      -ramen som Appelbaum et al. (2000) skapat, vilket belyser att samtliga medarbetares 

                                                                                             . 

               .  2                                                                     

                                                                                                   

                            .                                                                     

                                                                                                      

ar                 2  3 .                                                                        

                                                          . 

                     

3.4 Motivera medarbetare                

                                                                       .  2                     

                               .                                                                   

har. Liker och         2                                                                  

pr                                                     .                                       

                                                               .                    

                                                                                                      

                   , 2013). 

                     

                                                                                               

                                                              (Sim och         2    .              

                                                                                              

                  . Avseende på resultatet i Sim och         2                                 

                                                                                             

      . 

                     

                                                                                                   

och            2                                                                              

        .                                                                                       

                                         . Hackman och Oldham                       

                                                                                        .     
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                                                                     .                         

                                       och Oldham                                           

                                                                                            

   etaget. Miner  2  3                                                                            

                                                                                           .            

                                                                                                    

intervjua. 

                     

                                                                                               

                                                  . De                                            

                                  .         2                                                        

                                           . Av egna erfarenheter ser vissa individer inte arbetet 

som ett                                                      .                                         

                                                                        (Parker, 2014). Shah och 

      2                                                                                              

                                 ende process,         problem.  

                     

                                                                                                      

                                            .                                                     

                                                                                                  

                                                  . Parker (2014) menar                              

                                                                                                        

                                                        . Langfred och       2                   

                                                                                                   

                               . De                                                       

                                                                                                   

                           (Langfred och Moye 2004).                                           

                        .            .  2  2                                                         

                                                                                               

                                                   .                                                 

                                                                        . 
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3.5                        

         (2013, s.81) poängterar att Lean Production "handlar om att                              

                                                                             ",  med andra ord 

handlar det om                                  .           2  3                                

                                                                     , b                      

modeller                              . 

                     

                                                                                                  

                                                  2    .                                   

                                                                                              

                         .       .                                                                    

                                                                                            

marknad (Oakland, 1999). 

                     

                                                                                              

                                                                                              

                             .                                                                     

kvalitet, utan det                                      , arbetsvillkor, tillverkningsprocesser 

etcetera (Elg et al. 2007). 

                     

         .  2                                                                                . 

                                                                                                 

                                         .                                                          

vinst, produktivitet, kund- samt medarbetar                  ,                                  

        .                                                                                    

                                                                                                   

                                            .  2    .         2                                   

                                                 sikt.                         2                     

                                                         . I samtycke m                         

                                                                           .                        

                                                                                                

                                                                                                    

    . 
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         .  2                                                                                            

                                                               .                            

                                                                                          .  2    . 

               .  2                                                         .                       

                                                       lpmedel. Vikten                      

                                                                                .                  

                                                                                                    

problem menar Colledani et al. (2010). 

                     

Liker och         2                                                                             

                                                                    .                              

genom me                                                                           

                                           .                           2  2               

                                                                                    etare i processen.  

                     

Brunet och      2  3                                                    -                            

                                                                  .                                

                                                                                                 

(Womack och Jones, 2003). Kunders                            ,                   

innovations                                              .                                       

                                                                                                     

behov (Womack och        2  3 .                                                        sex sigma 

som kommer                                                                                          

kan bruka. 

            

3.5.1 Sex sigma 

Sex sigma utvecklades av Bill Smith en                1980-talet (Brady och Allen, 2006). Snee 

(2010) definierar sex sigma in                                                                

                                                              . Grundtankarna inom sex sigma 

avses enligt Brady och        2                                                          

                                              . Arnheiter och           2                     

                                                                                                 

processer. Chen, Li och Shady (2010) har identifierat att sex sigma eliminerar omarbete             

                                                                                               . 
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                               och              2                                       

                                                                           .                  

                                                                                                  

                                                          ns behov (Goldsby och              

2    .                                                                                                 

                                                                                          .           

de                                                                                                

och              2    .                        femstegs cykel som omfattar   ljande             -

       -       -       -                                                                   

                                          , 2013). Mandelbaum, Hermes, Parker och           2  2  

                                                essa steg, vilket vi presenterar nedan; 

                     

Define:                             -                                                          

                                                                        .                            

                                                                                 .                    

                                                                         . 

                     

Measure:                                                                                      

              .                                                                                       

                                     .                                                            

                                       . 

                     

Analyze:                                                                                      

                                                                                  .                

                                                                              , tester, experiment 

etcetera. 

                     

Improve:                                                                                           

                      .                                                                                    

         .                                                                                              

           . 

                     

Control:                                                                                        

                                                      .                            
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                                                                               , dokumenteras samt 

kommuniceras. 

                     

                                                              resultatfokuset               

                     2  3 .                                                                    

                              .                                                                      

                                    jerad beskrivning som innefattar en femstegs cykel (Pande och 

       2    .                                                                                 

                -                                              . 

                     

Det                                                                                             

                      2  3 .                                                                        

                                                 (Mandelbaum et al., 2012; Goldsby och 

             2    .           2  3         ar att det mest betydelsefulla                       

                                                                                          

                 .                                                                 vilket 

                                                       .      

            

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen                  

N                                                                                            

 2  3                                                          3                              
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Figur 3; Sammanställning av den teoretiska referensramen 
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Nyckeln till ett ökat kundvärde inom Lean Production är att 

betrakta flöden som skapar värde för kunden. Kundvärde kan 

skapas automatiskt om verksamheter väljer att värdesätta 

kundnöjdhet. Det gäller att skapa långvariga kundrelationer då 

det är enkelt och lönsamt. 

 

Kundfokus inom den offentliga sektorn för att skapa 

konkurrensfördelar på marknaden blir allt viktigare. Lean 

Production inom den offentliga sektorn arbetar kontinuerligt 

med att ändra beteenden för att öka kundvärdet. 
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För att åstadkomma förbättringar krävs det att verksamheter 

involverar samtliga medarbetare. Att ge medarbetarna 

utbildning leder till att de känner sig uppskattade vilket är vägen 

till goda resultat på lång sikt. Det gäller att finna ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt som fungerar i praktiken. 

 

 

 

 

Det är betydande att företag inser vilken viktig roll medarbetare 

har inom organisationer. Motivation inom Lean Production 

stärks om medarbetarna upplever känslan av delaktighet samt 

får återkoppling på sitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

Ständiga förbättringar inom Lean Production är en process utan 

slut. Det är viktigt att samtliga inom företaget är engagerade i 

detta arbete. Framgångsfaktorn inom ständiga förbättringar är 

att generera vinst, produktivitet, kund- och medarbetar 

tillfredsställelse, men även kvalitet på produkter samt tjänster. 

Vi har valt att även lyfta fram ett förbättringsverktyg som 

företag kan använda; sex sigma.  

Sörqvist (2013) 
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           .                                                                                      

tema inom                .                                                                  

                                                                                                  .    

                                                                                                     

                                                                                          .      

                                                                                         

                                            .                                                        

                                                              . De                             

dimension                     .                                                              

                                  .                                                              

samt motiverade att arbeta med Lean Production? Det mest centrala utif                   

                                                                                                

                                       .                                                            

                                                                                                 

samt delaktiga i processen samt vill                    .                                    

                                                                            . 

 

Modellen nedan illustrerar hur den teoretiska referensramen är uppbyggd. Denna modell har lagt 

strukturen för hela vår studie, då empirin och analysen är uppbyggd på samma sätt. 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

Figur 4; Teoretisk översiktsmodell  

Fysisk dimension Kulturell dimension 

Ständiga 

förbättringar 
Involvera 

medarbetare 
Kundvärde 

Motivera 

medarbetare 

Lean Production 
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Vi valde att anamma de som Sörqvist (2013) benämner som fysiska och kulturella dimensionen, då 

det passade in på nyckelorden som uppkommit samband med studiens syfte. Som läsaren kan se ur 

modellen inleds den teoretiska referensramen men en kortare överblick om Lean Productions som 

styrkoncept och där väljer vi även att gå in på Lean Production inom den offentliga sektorn. Inom 

den fysiska dimensionen har vi lagt fokus på kundvärde både generellt inom Lean Production, men 

även inom den offentliga sektorn. Den kulturella dimensionen grundas i hur företag, som använder 

Lean Production som styrkoncept, involverar och motiverar sina medarbetare samt arbetar med 

ständiga förbättringar. I denna dimension har vi även tagit upp ett förbättringsverktyg; sex sigma. 
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4. Empiri                  

 

                                                                                          

            . Vi kommer nedan att utveckla respondenternas svar på ett djupgående sätt med stöd 

av kodning samt citat.  

 

För att det ska bli enklare att följa med under den empiriska undersökningen har vi valt att benämna 

respondenterna vid deras befattning samt myndigheten de är verksamma inom. Vissa respondenter 

har samma befattning och för att undvika förvirring hos läsaren har vi valt att infoga en siffra efter 

befattningen. Bilagan nedan ger en överblick över respektive respondent, datum när intervjun ägde 

rum samt vilken benämning de har i studien.      

 

 

Figur 5; Myndigheter och respondenter  

                  

Försäkringskassan    

Befattning Datum för intervju Benämning i studien 

Avdelningschef  Personlig kommunikation 1 mars 2015 Avdelningschef FK 

Personlig handläggare 1 Personlig kommunikation 9 mars 2015 Personlig handläggare 1 FK 

Försäkringshandläggare  Personlig kommunikation 12 mars 2015 Försäkringshandläggare FK 

Enhetschef 1 Personlig kommunikation 12 mars 2015 Enhetschef 1 FK 

Personlig handläggare 2 Personlig kommunikation 12 mars 2015 Personlig handläggare 2 FK 

Enhetschef 2 Personlig kommunikation 16 mars 2015 Enhetschef 2 FK 

Kontrollutredare  Personlig kommunikation 16 mars 2015 Kontrollutredare FK 

Teamkoordinator  Personlig kommunikation 24 mars 2015 Teamkoordinator FK 

Sjukpenning handläggare  Personlig kommunikation 24 mars 2015 Sjukpenning handläggare FK 

Leansamordnare  Personlig kommunikation 13 april 2015 Leansamordnare FK 

   

Skatteverket    

Kontorschef  Telefonintervju 28 april 2015 Kontorschef SV 

Avdelningschef Telefonintervju 28 april 2015 Avdelningschef SV 

   

Migrationsverket   

Teamledare  Telefonintervju 29 april 2015  Teamledare MV 

Kontorschef Telefonintervju 29 april 2015 Kontorschef MV 
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4.1 Lean Production som styrkoncept 

                                                                                 .        

                                                                                                 

                                  .                                                      insatt 

respektive respondent var                              .                                        

                                                .                                       

                                                           kunskaper inom                . 

                                     ;  

 

“J                                                                                         

                                                                                        ” - 

(Leansamordnare FK).  

 

                                                                                               

                                                                                      unskap om 

konceptet. Att erhålla en grundutbildning inom Lean Production som styrkoncept                 

                                                                      2 FK. 

                     

                                                                                             

                                                 .                                              

                                                                                     .            

och motivera me                                                             alltid           ,        

                                    , menar avledningschefen FK. Kontorschefen SV pratar stora 

delar av intervjun om förbättringsarbete och uttrycker sig enligt följande;  

 

“M                                                                                                    

bättre resultat och hela tiden förbättrar verksamheten utifrån kundernas behov. Jag ställer krav på 

och bollar med mina sektionschefer så att de kan ta sin del i att driva det leaninspirerade 

                                      ” - (Kontorschef SV). 

 

4.2                               

                                                                               , det vill säga hur 

verksamheter                                                   behov. Till                    

             2                                                                                    
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       .                                                                                 sig till 

kunder och deras behov. A                                                                        . 

Inom Skatteverket uttrycker avledningschefen SV att de pratar mycket om kunden i fokus,         

                                                                                                   

      .                                                                                      

uppfyllt. 

                     

Som medarbetare fungerar den anställde i frå                                                          

gott                                                                                         

                                             .                                                    

                                                                                                

funktion.                                                                                           

påverkan                                 ,                                   .               

                                                                                     , i varje 

dialog med kunden eller i samband med telefonsamtal samt utredningar. Avledningschefen SV ger 

en indikatio                                          ; 

                     

”                                                                                       

                                                                                  

                                                         ” - (Avdelningschef SV). 

                     

                                                                                               

                        , uttrycker avledningschefen FK. Leansamordnaren FK uttrycker; ”Vi 

                                                                                    

                                                                                           med”. 

(Leansamordnare FK).                                                                         

                                                                                               -

     .                                                                                            

                                             .                                               

                                                                       . 

                     

”M                                                                                       

                                                                                                 

                     ” - (Teamkoordinator FK). 
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                        1                                                                   

            -                                       .                                              -

                                                                        .                    

                                                                                         

                                .                                                                - 

                                                                                                

              .                                                                               

                                             ; 

 

”                                                                                                 

                                                                                                

       ” - (Avdelningschef SV).  

 

4.3 Involvera medarbetare         

I detta tema kommer vi ge en                                                                      

                                 .                                            involverar samt 

motiverar sina medarbetare till att arbeta med Lean Production. Leansamordnare FK belyser     

                                                                   .                                  

                                                        informera medarbetarna om detta redan vid 

                  .                  

                     

                                                                                                     

         .                                                                                      

samt en oro hos visa medarbeta                             .                                          

                                                    .                                        

                                                                                                

                -                                     .                                            

                                                        .                                          

          att ledningen uppmuntrar                                                                

                         ; 

                     

“                                                                                     

                                                                                                      

        ” (Personlig handläggare 1 FK). 
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                                                             .                                        

                                                                                                        

arbetet; 

                     

”                                                                                                 

    -                                                                                      

                                                                                                    

til                                                                   ”. (Teamkoordinator FK). 

                     

                                                       -                                         

                                     nisationen.”                                  

                                                                            

                                                                                        

                                                                   ” - (Kontorschef SV). 

                     

                                                                                            

medarbetare,                                                                                  .     

                                                                                ,             

                                           .           

 

4.4 Motivera medarbetare                   

                                                                                      

                                                         .                           

                          , som menar att moti                                             

                                                                             .                          

    -                                                                               

medarbetar  .                                                                                  

                       ; 

 

”                                                                                         , 

kommer de att tappa motivationen helt. Det                                                       

                                   ” - (Leansamordnare FK). 
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                                                                                         . Det 

handlar om att lig                                                                             

                    . ”                                                                            

                                                                ” (Te                 .           

                                                                                               

enhetschefen 2 FK; 

                     

”                                                                                           

                                                                                    ” - (Enhetschef 2 

FK). 

                     

                                                                                               

Lean Production f                                   . Kontorschefen SV berättar under intervjun 

att utbildningen inom Lean Production för medarbetarna är ett effektivt sätt att använda för att 

skapa motivation; “J                             får angående Lean, desto större känslan av 

möjlighet till påverkan känner de. Om du som medarbetare känner dig insatt i Lean kommer 

                                                                               ” (Kontorschef SV). 

Kontorschefen SV                                                                                   

                                .                                                                 

                                                                     .                           

                                                                                    

                                          . Leansamordnaren FK styrker detta och menar vidare     

                                   nheter för                                                   

         . Leansamordnaren FK                                          de                      

                                              .                                             ende 

detta; 

 

”                                                                                                

                                                                                                 

                ” (Avdelningschef FK). 

                     

Avledningschefen FK betonar att de                                                             

                              .                de                                                   

                     .                         2                                                   
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                                                                                ; “               

                                                                                          ”            

            2    .                                                                             

                                                                    ; 

                                 

”                                                                                        

                                                                                               .     

              M  I   I N!” - (Enhetschef 1 FK). 

                     

                                                                                           

             . Under denna dialog diskuteras medarbetarens arbetsinsats i förhållande ti   

                                                                               -     

                       .                            en motivationsfaktor                       ; 

                     

”                                                                                              

                                                                                                    

                                                                           !” (Kontorschef SV).         

     

     

4.5                        

Denna del av den empiriska             en                                                       

                                                                       .                    

                                                                                                      

                                            .                                                     

                            , vilket innebär att                                                    

       .                                                                                         

samtliga inom verksamheten och därför gäller det                                                      

                                  .                                                   

                                         ; ”                                                     

                                                                                   ”               

   .                                                                                         

                        1 FK; 
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”                                                                                              

                                                                                                 

                               ” (Personlig handläggare 1 FK). 

 

                                                                                                   . 

                                                                    hur det kan                      

deras arbetsuppgifter. Kontorschefen SV utt                                                         

                                                                           .                        

                             ,                                                                    

                         ; 

                     

”                               ! M                                är alldeles     

                                                                                               

                                 -       ” (Avledningschef SV). 

                     

                                                                                                 

                                         . Leansamordnaren FK delar de         , men berättar att 

ett verktyg som                                                                          

                                              .                        de                       

                                                                                           -

                                                    .                         2                  

                                                                                           

                                                  . 

                     

”                                                                                              

                                                                                              

                                         ” (Personlig handläggare 2 FK). 

                     

Kontorschefen SV förklarar att det tagit fram en mognadstrappa som stegvis                   

                                                                   . Teamleadern MV belyser att de 

utvecklar det som tagits                                                                           

                             .                                                             

                                                                                        ; 
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”I                                                                   se var varje arbetsgrupp 

befinner sig.                                                                                     

                   I                                                                

                                                                                                ” - 

(Avdelningschef SV). 

                                     

                                                                                           

                                                                                        . 

                                                                                  ; 

                     

”                                                                                        

                                       ” - (Avdelningschef FK). 

                     

                                                                                               

                                                                                   . 

                                                                                          

verksamheten; ”                                                                                   

                                                                                             ” - 

(Enhetschef 1 FK). 
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5. Analys 

                    

                                                                                                

                                                                                                

samt den empiriska undersökningen. Dessa teman har präglat hela vår studie och finns illustrerade 

i en översiktsmodell i figur 4; teoretisk översiktsmodell.  

 

5.1                         

I intervjuerna med respondenterna ser vi att stora delar av deras arbete kretsar                 . 

Leansamordnaren FK menar att kun                                                               

                  .                                                                               

                                                                                            

            2  2          , 2013; Radnor och Osborne, 2013). Radnor och           2  3  

                                                                                                 

                                                                                    .        

uppfattningen av att detta resonemang inte                                                          

                                               .                                             

                                                                                             

   ndigt arbetar med att utveckla. Vi vill med detta sagt, ge läsaren en förståelse för vilken betydelse 

kundvärde har inom verksamheter.  

                     

                                                                                                 

                                     . Dock uttrycker Bhatia och       2                          

                                                                                          . 

                                                                                                

                                                                                   .  

                   .                                                                          

                                                                                              

                                          . Det är betydelsefullt att förstå att kundvärde kan definieras 

på olika sätt, beroende på situation. 

 

Resetarit (2012) betonar i sin studi                                                                 

                                  .                                                            

                                       .                                                          
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Jasti och         2                                            .                             

                                                                                       

                             . Baserat på studiens resultat krävs det att söka efter åtgärder som kan 

vidtas för att kontinuerligt utveckla kundvärdet. 

                     

                                                                                               

                      . Enligt Bhatia och       2                                                   

                                              .                                                       

                                                       . Teamkoordinatorn FK                          

                                                                                                    

                                                  . Dock uttrycker Radnor och Johnston (2013) att 

detta kan skapa problem d                                                                       

                                                      .                                      

                                                                   , eftersom det           

                                             .  

 

Radnor och           2  3                                                                    

                                                                                       

                         .                                                               

                                                 .                                                    

                              .                             Radnor och           2  3      

                                                                                                     . 

                                                                                                   

         , d                                                             .                      

                                                                        .                     

                                                                                                     

                                                 .                                                

                                                                                                 . 

Kontorsch                                                      -                                 

                                                                                  .            

                                                                                            

                  -                                                         .                      

                                                                                              , 

verktygen ho                                                        .                    
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         .                                                                                         

                                                                                              . 

Bergman och          2                                                                        

takt som leder till att kund                  .                                                 

                                                                                                 

                                                                             . P           

                                                                                               

                    . 

                     

5.2 Involvera medarbetare                 

                                                                                                

                              .                                                                 

                                                                   .            .  2  3        

                                                                                                   

                                               . Därför gäller det att ha medarbetare arbetsinsatser i 

åtanke under hela arbetsprocessen.  

                     

Tidigare forskning                                                                               

                               (Azuan och        2  3                2                  .     

                                                                                                 

                                                         .                                       

                                                                                                       

del inom Försäkringskassan m                       .                                        

                                                                                                        

                 .           2  3                                                                    

                                                                                     .                  

                                                                                                  

ihop med motivation. Om                                                                         

                                                                                             . 

Mot bakgrund av studien påverkar sättet att arbeta på varken involvering eller motivation hos 

medarbetare, då det anses som en självklarhet för de anställda. 

                     

                                                                                                      

                                                                                . 
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•                                                                                         .      

Sohal (1996) samt Harrison och Storey (1996) menar att alla inom                             

                                                                          .                   

                                                                                                

                                             .                                                     

                                                                                          .    

                                                                                                  

                                                                                                

                                  .  

                     

•                                                                       organisationen         

                                                            .                                 

                                                                                                

     .                                                                                          

                                                          .                                  

                                                                                      

leanco            .                                                                       

                                                                                            -

      .  

 

5.3 Motivera medarbetare                   

De Treville och Anto       2                                                                        

                                                                                                

                           . Hackman och Oldham (1976) spinner vidare                         

                                                                                                 

                                                                                                    

            . Enhetschefen 2                                                                        

                                                                                                   . 

                                                                                              

                                                               .                                     

                                                                                                  

                    vis uppfattas deras         som att de tas          .                 

arbets                                                                                       
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                                                    2  3 .                                          

                                                                                                

                 . Mot bakgrund av diskussionen ovan lämnar studien resultat av att motivation för 

medarbetare kan skapas på många olika sätt, dock är det viktigt att finna ett sätt som fungerar i 

praktiken. 

                     

        2  2                                                                                    

                                       . Detta motivationsverk                                . 

        2  2                                                                                         

                                                   .                                              

                                                                                                   

avta (Bhasin 2012; De Treville och            2    .                              

                                                                                                 

                                                                                        

                la. Avledningschefen FK menar att denna sortens utbildning ger medarbetare en 

förståeligare                               .                                                       

            . Skillnaden blir att Bhasin (2012) belyser utbildning i form                          

                                                                                                    

Lean Production fungerar vilket stärker motivationen till att arbeta med konceptet. Avseende på vårt 

                                                                                             

                                                                                  .                 

                                                             (2012) samt responden               

                                                                                                     

ständiga förbättringar och kundvärdet. Johnston (2014) stödjer detta resonemang och betonar att 

motivationen hos medarbetare har visat samband kring en ökad produktivitet och att det är enklare 

att åstadkomma ständiga förbättringar vilket ökar möjligheterna att förbättra kundvärdet. Utbildning 

i syfte till att skapa motivation är en huvudnummer i vår studie som återfinns både inom tidigare 

forskning samt inom vår empiriska förankring. 

 

5.4                                

                                                                                                

process utan slut. Liker och Morga   2                                                               

                                                                                               

                                    .                                                               
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                                                         .                        

                                                                                                 

                                               .                                                     

                                              .         2                                         

kan anv                                                                                             

                                                . Mot bakrund av resonemangen ovan gäller det att 

finna en väg för att erhålla ständiga förbättringar samt inneha tillräckliga kunskaper.   

 

                                                                                               

                                                                      .                        

                            .                                                                  

                                                                          .          .  2            

                                                                                                  

                                             .                             .  2                  

                                                                                               

                                                  .                                                 

                                                                                       botten     

         .                                                                                  

                                                               .                             

                                            -                                               . 

                                                                                                

                               .                                                                     

                                                                                                      

deras arbetsuppgifter. Vi vill ge läsaren en tydligare förståelse att arbetet med ständiga förbättringar 

skiljer sig mellan olika organisationer. 

                     

Brunet och      2  3                                                     -                             

                                                             .             och        2  3  

                               -                                                                      

                                                          .                               

                                                                                                 

                                   . Detta i jämförelse med tidigare forskning                        

                                                   .                              

Leansamordnaren FK som uttrycker att “                                               
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                                                                               ”. - 

                   .                                                                tioner att    

                                           .                                             

                                                                                         . 

                                                                 ,                                  

               .                                                                                      

                                                                      skapar              sikt. 

                     

                                                                                               

             .                                                                                     

                                                                                                

komplement. 

                     

          2  3                                                                                   

                                  . Efter                                                      

                                                                                           .          

                                                                                             

         .  

 

Goldsby och              2                                                                    

                                                                                                   

                             .                                                                      

                                              , Li och        2    .                                

                                                                                            .    

                                                                                                     

                                                         .                                            

                                                                                                    

                (Goldsby och Martichenko, 2005; Chen, Li och        2    .                  

                                                                                    -      . Under 

dessa                                                                                      

                                                                  .                         2    

                                                                                                 

     .                                                                                            . 

                                                                                .               

mognadstrappa                                                                              
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            .                                                                                

                                                                                   .                   

                                                                                 .               

                                                                                                     

handlingsplaner som medar                          .                                                

                                                                     .                    

                                                                              r                

analys. Brady och        2                                                                             

                                                                                              

angående vilken riktlinje arbetet ska ut                                                  . Med 

utgångspunkt från denna diskussion är det svårt att sätta fingret på vilket verktyg som är mest 

användbart i syftet av att erhålla ständiga förbättringar. 

                     

                                                                                                   

                                                                   (Mandelbaum et al., 2012, 

Goldsby och              2    .          (2013) ger in                                              

                                                         .                                     

                                                                                            

            . T                                                                                    

          .                                                     .                                     

                                                          .  

                     

                                                                                         . 

                                                                                                   

                                                    .                                         

                                                     .                                                 

                                                                                           

                                           .                                                 

                                                .                          .  2         

                                                                                                 

                                       .                                                            

vilken stor betydelse medarbetare har. Tidigare forskning menar att medarbetare måste motiveras 

till att arbeta med ständiga förbättringar, medan den empiriska förankringen även lägger betoning 

på kommunikationen. 
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6. Bidrag 

 

I detta kapitel presenterar vi studiens bidrag. Vi har valt att dela upp studiens bidrag i ett teoretiskt 

bidrag och ett praktiskt bidrag. För att knyta samman allting ger vi förslag på vidare studier som 

är ytterst intressant inom ämnesområdet. 

 

6.1 Reflektion över studiens genomförande 

I början av studien fick vi indikationen av att det fanns förbättringsmöjligheter som utvecklade 

arbetet med ständiga förbättringar och kundvärde (Radnor et al., 2012; Seddon, 2011; Radnor och 

Walley, 2008; Rehbek et al., 2011). Detta skapade utrymme för oss att; öka förståelsen för hur Lean 

Production som styrkoncept kan bidra till att påverka medarbetare att jobba med ständiga 

förbättringar och kundvärde inom den offentliga sektorn. Det har det varit svårt att hålla isär den 

fysiska och den kulturella dimensionen under studiens gång. Detta berodde på att respondenterna vi 

intervjuade inte gjorde denna uppdelning. För att öka förståelsen för studiens syfte har vi valt att 

lämna ett teoretiskt och praktiskt bidrag. 

 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Av studien framgår det att mycket tid läggs ner på att diskutera ständiga förbättringar och 

kundvärde. Dock måste det finnas någonting som gör att medarbetare vill arbeta med att utveckla 

samt förbättra detta. Med facit i hand stödjer denna studie den tidigare forskningen gällande Lean 

Production, då vi fick anvisningar om att det är hur företag väljer att motivera medarbetare som är 

det mest utmärkande verktyget som svarar upp till syftet (Seddon, 2011; Johnston, 2014; Radnor, 

2010a; Poksinska et al., 2013). Utifrån tidigare forskning samt respondenternas åsikter finns det två 

återkommande verktyg som främjar motivation; utbildning och återkoppling (Bhasin, 2012; De 

Treville och Antonakis, 2006; Sohal, 1996; Hackman och Oldham 1976; Miner, 2003).  

 

Verktyget utbildning, har inom tidigare forskning, sin grund i den kulturella dimensionen.  

Respondenterna menar på att medarbetarna behöver mer utbildning kring grunderna i själva 

konceptet Lean Production, eftersom det är ett nyetablerat fenomen inom den offentliga sektorn. 

Tidigare forskning anser att vidareutbildning inom företaget, som ger möjlighet att avancera till en 

högre post, är en motivationsfaktor (Bhasin, 2012). Respondenterna pratar om att utbildning bidrar 

till en ökad självsäkerhet inom arbetet och därför krävs det grundläggande kunskaper inom Lean 

Production. Vårt resultat styrker tidigare forskning då motivationen till att arbeta med ständiga 

förbättringar och kundvärde ökar om medarbetaren har tillräckligt med utbildning. Återkoppling, 
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det andra verktyget som främjar motivation, återfinns både inom den kulturella samt fysiska 

dimensionen. Miner (2003), Bergman och Klefsjö (2007) menar att återkoppling på arbetet är 

viktigt både i förhållande att utveckla ständiga förbättringar och kundvärde, för att ge både positiv 

samt konstruktiv respons. Empirin belyser att återkopplingen görs i samband med Lean-möten, där 

medarbetare får ta del av tidigare förbättringsförslag som etablerats.       

 

För att summera, anser vi att vår förståelse för hur Lean Production kan påverka medarbetare att 

jobba med ständiga förbättringar och kundvärde inom den offentliga sektorn har ökat. Vårt 

teoretiska bidrag bäddar för att; motivation i samspel med utbildning och återkoppling är verktyg 

som främjar medasrbetare att vilja arbeta med ständiga förbättringar och kundvärde inom den 

offentliga sektorn. 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Ovan har vi lämnat ett teoretiskt bidrag med vår studie, dock anser vi att denna studie även lämnar 

ett praktiskt bidrag. Studien ger indikationen av att det är medarbetares motivation som öppnar 

möjlighet för ständiga förbättringar och kundvärde. Utifrån denna studie anser vi att verksamheter 

som arbetar med Lean Production inom den offentliga sektorn bör lyfta fram på sin hemsida under 

                                        motivera sina medarbetare. Vi rekommenderar att 

arbetsgivare lägger tonvikt på att motivera sina medarbetare, vilket ger möjlighet till att erhålla 

ständiga förbättringar och kundvärde på sikt. Ett effektivt förslag från oss, efter vi genomfört denna 

studie, är att använda sig av internutbildningar för medarbetare, som berör vad Lean Production är. 

Det gäller att samtliga medarbetare inom organisationen är medveten om vad Lean Production 

innebär och vad det är företag vill åstadkomma med detta styrkoncept.  

 

Då denna studie indikerar på att medarbetares motivation är ett viktigt verktyg, är det essentiellt för 

arbetsgivare att framhäva detta i jobbannonser för att processen mot att jobba med ständiga 

förbättringar och kundvärde ska uppmärksammas så tidigt som möjligt. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Studien har bidragit till en ökad förståelse angående hur Lean Production som styrkoncept kan bidra 

till att påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde inom den offentliga 

sektorn. I vår studie kom vi fram till att det är medarbetares motivation som gör att arbetet med 

ständiga förbättringar och kundvärde utvecklas inom den offentliga sektorn. Vi har genom denna 

studie tagit fram två stycken förslag på vidare forskningen som vore av intressant karaktär:  
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 Att genomföra en studie med samma syfte men med empiriskt material som grundar sig 

inom den privata sektorn för att se vilka verktyg som är utmärkande i det fallet. 

 

 Hur ledarskapet påverkar motivationen hos de anställda i en verksamhet som använder Lean 

Production.      
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

                  : …………………………………………………………………….......... 

Myndighetens namn: …………….………………………………………………………………  

Befattning: ……………………………………………………………………...........................  

Antal år i myndigheten: ……………………………………………………………………....... 

                                                                      ……………………..  

…………………………………………………………………….............................................. 

.……………………………………………………………………............................................. 

Beskriv din roll inom ert arbete med Lean Production? 

Berätta hur du ser på Lean Production inom er organisation? 

Vad anser du är mest utmärkande inom Lean Production i er verksamhet? 

Vad är kundvärde för dig?  

Hur upplever du att de anställda kan påverka kundvärdet? 

Har ni några verktyg som ni använder för att åstadkomma ökat kundvärde? 

Hur gör ni för att involvera era anställda i arbetet med Lean Production? 

Finns det något tillvägagångssätt för hur ni motiverar era anställda till att arbeta med ständiga 

förbättringar? 

Ständiga förbättringar är en viktig aspekt inom Lean Production hur ser ni på det? 

Har ni några verktyg för arbete med ständiga förbättringar som ni använder? 

Hur ser framtiden ut för fortsatt arbete med Lean Production i er verksamhet? 

 

 

 

 


