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Abstrakt 

Landets kommuner har en stor utmaning i hur man ska organisera den alltmer komplexa 
verksamheten och samtidigt kunna dra nytta av anställdas kompetens på ett tillfredställande 
sätt. Ängelholms kommun har bland annat valt att arbeta med Lean som är en filosofi men 
främst en samling metoder och verktyg som handlar om att ha ett synsätt och arbetssätt i 
verksamheten som skapar värde för kunden. Man ska fokusera på det värdeskapande och 
optimera detta, medan det icke värdeskapande ska ifrågasättas och minimeras. Syftet med 
uppsatsen var att utveckla större kunskap om hur individer uppfattar att lärande och utveckling 
individuellt och i arbetsgruppen påverkas när Lean förbättringstavla används som hjälpmedel. 
Jag har utgått från Senges modell för förändring där fem discipliner, kunskapsområden, blir 
medarbetarens bästa guide på en framgångsrik väg. Han menar att en lärande organisation är 
en organisation som kontinuerligt arbetar med att öka sin förmåga att möta framtiden och 
dessutom är det en organisation där medarbetare kontinuerligt lär sig hur de tillsammans skall 
lära sig nytt och ta till vara dessa nya kunskaper. Studien har en hermeneutisk ansats och det 
empiriska materialet består av intervjuer med tio medarbetare inom Boendeenheten som har 
jobbat med Lean förbättring. Den kunskap jag vunnit är att metoden eller verktyget i sig har 
mindre betydelse att det istället är hur det presenteras och implementeras som har betydelse för 
om ett lärande och en utveckling ska ske. Ledarskapet blir den starkaste länken. 
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Abstract 

The country's municipalities have a big challenge in how to organize the increasingly complex 
business and at the same time benefit from the skills of the employees in a satisfying manner. 
Ängelholm Municipality has, among other things, chosen to work with Lean, a philosophy but 
mainly a collection of methods and tools that involves having a vision and working in 
operations that create value for the customer. Lean focus on the creation of value and optimize 
this, while the non-value adding shall be contested and minimized. The aim of the thesis was to 
develop a greater knowledge of how individuals perceive that learning and development, 
individual and workgroup affected when Lean improvement board is used as a tool. I have 
started from Senge's model of change where five disciplines of knowledge, becomes the 
employee's best guide to a successful path. He argues that a learning organization is an 
organization that continually works to enhance its capacity to meet the future and it is also an 
organization where employees continually learns how together they should learn and take 
advantage of these new skills. The study has a hermeneutical approach and the empirical 
material consists of interviews with ten employees in the accommodation unit who has worked 
with Lean improvementboard. The knowledge I gained is that the method or tool itself is of less 
importance to it instead is how it is presented and implemented that are important for a learning 
and development to occur. Leadership is the strongest link. 
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Introduktion 
Politiskt styrda organisationer står ständigt inför förändringar och nya utmaningar. En utmaning 
är hur man ska organisera den alltmer komplexa verksamheten och samtidigt kunna dra nytta 
av anställdas kompetens på ett tillfredställande sätt, för såväl den egna organisationens räkning 
som för kommunens invånare. Individ och familjeomsorgen i Ängelholms kommun är ett 
exempel på en verksamhet som ständigt står inför nya utmaningar, Verksamheten regleras 
genom socialtjänstlagen (SoL) och i lagstiftningen uttrycks tydligt att de tjänster som erbjuds 
ska vara av hög kvalitet. Att organisera och hålla samman denna verksamhet samt att överföra 
intern kunskap mellan enheterna är centralt för att kunna möta det ständigt ökade behovet från 
samhället. För att möta detta behov har Ängelholms kommun valt att arbeta med Lean verktyg 
och Agila metoder. I denna studie har jag valt att titta närmare på konceptet Lean och 
förbättringstavlan som verktyg och utelämnar helt begreppet Agilt även om det är nära 
besläktat. 

Bakgrund 
I detta avsnitt ges en beskrivning av studiens område som är lärande och utveckling i 
organisation, konceptet Lean som verktyg i detta arbete samt en presentation av den studerade 
verksamheten. Detta utmynnar sedan i studiens syfte och frågeställning. 

Lärande organisation 
För att skapa lärande på arbetsplatsen resonerar Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, (2011) 
att det är viktigt att individen har möjlighet att diskutera och samråda med sina medarbetare. 
Det vill säga att individen har möjlighet till interaktionsutrymme. Detta är viktigt dels som en 
gemensam reflektion och dels för att individer lär av andra individer. Att arbetsplatsen har ett 
uppmuntrande och ifrågasättande förhållningssätt till lärande och att det finns en tolerans för 
eventuella fel betyder en stödjande organisationskultur som är en annan viktig förutsättning 
enligt Nilsson et al. (2011). Organisationen behöver satsa på utbildning och ge alla individer 
samma möjlighet att ta del av dessa satsningar. Illeris (2007) är kritisk och menar att en 
organisation inte kan lära och att mycket av det som marknadsförs som ”den lärande 
organisationen” mer handlar om management och smarta formuleringar än om lärande. Andra 
hävdar att alla organisationer kan bli lärande organisationer. Senge (1995) menar att förändring 
är ett lagarbete och att lärande är förändring. I en lärande organisation kan medarbetarna 
ständigt utöka sin kapacitet och skapa verkligt önskade resultat. För att leda en organisation in 
i lärande, krävs det att ledaren är villig att sätta fingret på utvecklingsbehov – oftast tillsammans 
med kollegor – och därefter ta tag i och genomföra förändringen. Det är en stor utmaning för 
ledare att lära sig att lära i ett ständigt föränderligt arbetsliv och att stödja utvecklingen av 
lärandemiljöer på arbetsplatsen. Pedagogiken har fått en allt större betydelse även för 
verksamheter som inte direkt sysslar med utbildning och stöd till lärande har blivit ett naturligt 
inslag hos chefer i de flesta typer av verksamheter (Svensson, 2009). 

Lean 
Lean är ett tankesätt som har sitt ursprung i Toyotas framgångsrika produktionssystem och dess 
principer har bidragit till ökad produktivitet på verkstadsgolv över hela världen (Sederblad 
2013). Lean är en filosofi men främst en samling metoder och verktyg som handlar om att ha 
synsätt och arbetssätt i verksamheten som skapar värde för kunden. Man ska fokusera på det 
värdeskapande och optimera detta, medan det icke värdeskapande ska ifrågasättas och 
minimeras (Sederblad 2013). Lean har länge varit ett välbeprövat koncept för att skapa 
effektivitet i företags tillverkningsprocesser, men metoden är inte begränsad till en 
produktionsmiljö utan principerna appliceras idag framgångsrikt även på tjänsteföretag och 
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andra typer av verksamheter. Även landets kommuner har anammat konceptet och 2009 
bemötte Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Trygghetsrådet efterfrågan 
av utbildning i Lean inom sektorn. Verksamhetslyftet, som satsningen kallades, skulle 
uppmuntra kommuner och landsting att komma igång med Lean, vilket handlar om en 
transformation av verksamheten och dess processer mot ett nytt och mera effektivt sätt att arbeta 
(Sörqvist, 2013). Sörqvist (2013) menar vidare att samverkan och engagemang genom 
ansvarstagande, delaktighet, lärande och respekt för individen är viktiga faktorer för att lyckas. 
Att ledaren förstår arbetet, agerar pedagogiskt och verkar för ett ständigt lärande är en annan 
viktig faktor. 

Förbättringstavlan 
Tavlan är ett av alla verktyg hämtade från Lean. Den är till för visuell styrning och är ett medel 
för att kommunicera syfte och säkerställa långsiktighet, visualisera och lösa problem, avvikelser 
och slöseri samt att stärka lagarbetet. Det är en enkel whiteboardtavla ute i verksamheten som 
på ett bra sätt både visualiserar avvikelser och det pågående arbetet med att lösa dem. På detta 
sätt samlar man enkelt information om vilka avvikelser som det pågår arbete med, vem som är 
ansvarig för att lösa respektive avvikelse samt när det ska vara klart. Medarbetarna använder 
dessutom tavlan för att löpande skriva upp nya avvikelser som uppkommer i verksamheten. 
Detta innebär att allt är samlat på ett ställe och tillgängligt för alla. 

 

Figur 1: Förbättringstavlan på Boendeenheten 

En bestämd dag varje vecka samlas de som arbetar den dagen framför tavlan på ett så kallat 
tavelmöte. Mötet leds av chefen, är kort, max en kvart, och alla är fokuserade. Det handlar inte 
om att lösa problem direkt utan man fördelar ut uppgifter till olika aktivitetsansvariga i 
arbetsgruppen. Mellan tavelmötena arbetar de ansvariga med sina olika förbättringar. 
Arbetsgruppen har godkänt att den eller de som är ansvariga har mandat att bestämma hur 
förbättringen ska genomföras. Självklart kan alla lämna sina åsikter och synpunkter. Syftet är 
att genomförda förbättringar ska minska slöseri som onödigt springande, väntan, dubbelarbete 
och förhoppningsvis mindre frustration och irritation inom arbetsgruppen. 
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Den studerade verksamheten 
När härbärget i Ängelholms kommun lade ner våren 2012 ville man hitta andra sätt att arbeta 
kring problematiken med hemlöshet. Socialnämnden gav uppdraget att utarbeta en organisation 
som skulle arbeta med frågan och olika grupper som var involverade inom förvaltningen satte 
sig ner och utarbetade olika förslag som sedan bearbetades och riskbedömdes. Utifrån detta tog 
socialnämnden i november 2013 beslut om att myndighetsutövning och verkställighet skulle 
separeras. Man ville också dela på hårda och mjuka delar som att vara hyresvärd och 
boendestödjare. Man samlade all typ av boendestöd från exempelvis Vård och behandling, 
Handikappomsorgen och Integration under samma tak och i februari 2014 bildades nuvarande 
organisation under namnet Boendeenheten. 

Lean introducerades i Ängelholms kommun genom Tekniska kontoret. Dåvarande chefen kom 
från produktionsindustrin och var väl bekant med konceptet och ville införa det i sin 
verksamhet. Ett studiebesök i Vara kommun, som var långt framme i Lean arbetet, övertygade 
även andra i verksamheten och snart var arbetet med att utbilda personal igång. Till sin hjälp 
hade man ett företag som hette Lean Concepts. Två personer utbildades för att ta hand om 
processkartläggningar och implementering och alla chefer utbildades samt fick spela Lean 
spelet som innebar att deltagarna själva praktiskt får möjlighet att genomföra resan från en 
traditionell verksamhet till en Lean verksamhet. När det var dags för implementering valde man 
ett annat konsultföretag som hette Valcon. Pilotverksamheten blev Distributionsköket och 
hemtjänsten och därefter följde ett antal andra verksamheter. När man upptäckte att 
tillståndsprocessen i kommunen var trög blev Lean ett bra verktyg och andra verksamheter 
inom kommunen fick upp ögonen för konceptet. En utav de två som ursprungligen utbildades i 
Lean blir sedermera enhetschef för Boendeenheten och man sätter även där i gång med 
processkartläggning och påbörjar implementeringen. Man har främst valt att arbeta med 
förbättringstavlan som blir fokus för kommunikation, reflektion och problemlösning. 
Boendeenheten är indelade i mindre arbetslag. Boendesamordnare, Funktionshindergrupp och 
Kvarboendestöd. Boendesamordnarna är direkt underställda enhetschefen och arbetar med de 
”hårda” värdena som nämnts tidigare. Detta innefattar till största del att förvalta kommunens 
lägenheter, att skriva hyreskontrakt med hyresgäster, nyckelhantering och att planera arbeten 
med hantverkare i lägenheterna. Denna grupp var först inom enheten att efter 
processkartläggning implementera förbättringstavlan. De har hunnit komma in i arbetssättet så 
väl att de utarbetat egna varianter. Övriga grupper lyder under Biträdande enhetschefen och 
hanterar de så kallade mjuka värdena som innebär direkt kontakt med människorna som bor i 
kommunens lägenheter, att stötta dessa personer i deras vardag. Det är rollintegrerade team 
(Granberg, 2009) eftersom där finns stor variation av utbildning och erfarenhet. Man är också 
inriktade mot olika specialistområden såsom funktionshinder, missbruk och flyktingar. De har 
en gemensam uppgift och deras kommunikation och samspel är nödvändigt för att de ska vara 
en helhet.  

Problemformulering 
Det finns ett stort behov av att kunna arbeta effektivt inom denna typ av komplexa verksamhet 
och samtidigt kunna erbjuda god kvalité på de tjänster som levereras. Kundernas krav på service 
och tillgänglighet ökar men politiska och lagliga krav måste också beaktas. Utifrån dessa 
aspekter ska man också dra nytta av anställdas kompetens på ett tillfredställande sätt, för såväl 
den egna organisationens räkning som för kommunens invånare. Med tanke på det intresse som 
finns att implementera Lean inom olika kommunala verksamheter är det angeläget att ta reda 
på hur medarbetarna upplever att arbeta med Lean och om individen, gruppen och 
verksamheten lär och utvecklas i processen. 
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Syfte 
Syftet med studien är att utveckla större kunskap om hur individer uppfattar att lärande och 
utveckling individuellt och i arbetsgruppen påverkas när Lean verktyg används som 
hjälpmedel. 

Frågeställning 
Hur uppfattar medarbetarna på Boendeenheten i Ängelholms kommun att arbetet med 
förbättringstavlan påverkar deras utveckling och lärande? 

Tidigare forskning 
Det har varit svårt att finna relevant forskning inom det specifika problemområdet men i detta 
avsnitt beskriver jag den tidigare forskningen jag bedömt som relevant för studien. 

 Den empiriska forskningen om Lean i kommuner och myndigheter är ett relativt nytt fenomen, 
man vet förhållandevis lite om Lean utanför konceptets ursprungskontext. Brännmark (2012) 
presenterar en litteraturöversikt över det empiriska underlaget om Lean i kommuner och 
myndigheter där han exkluderar sjukvård och endast 17 empiriska artiklar av relevans hittades. 
Brännmark (2012) menar utifrån sin översikt att det skulle behövas avsevärt mer forskning om 
hur Lean i den offentliga sektorn påverkar medarbetarna och kunderna. Det finns viss empiri 
kring hur medarbetarna påverkas i studierna, men den är oftast av anekdotisk karaktär och det 
är svårt att avgöra vad det är i medarbetarnas uppfattning som beror på förändringar i arbetet, 
implementeringsansatsen eller själva sammanhanget. Brännmark (2012) menar vidare att 
arbetet med Lean ofta genomförs av eldsjälar, vilket inte behöver vara specifikt beroende av 
Lean konceptet utan snarare på hur implementeringen är utformad (Brännmark, 2012). 

Ett forskarlag vid Linköpings universitet har följt Verksamhetslyftet sedan 2010. Sju 
organisationer, sjukhus och kommuner med totalt 15 enheter, deltog i undersökningen. 146 
personer blev intervjuade i den fallstudie som ingick i projektet och syftet var att, med fokus på 
hållbarhet av Lean satsningarna, beskriva styrkor och svagheter i de sju organisationernas Lean 
implementering. I fyra av sju studerade organisationer har Lean satsningarna mattats av eller 
avbrutits. Detta berodde på flera orsaker, men främst på byte av högsta chef, där denne valt att 
börja arbeta med något annat förändringskoncept. Upplevelsen av arbetsmiljön har under den 
period som organisationerna studerats försämrats i viss men signifikant utsträckning i de 
enheter som dragit ner eller avslutat sina Lean satsningar, bl.a. beträffande nöjdhet, tydlighet, 
chefsnärvaro och delaktighet. Däremot har upplevelsen av arbetsmiljön förbättrats och stressen 
minskat i de enheter som fortsatt sina satsningar på Lean. (Halvarsson, Lindskog, Svensson, 
Eklund & Kock, 2013). 

Poksinska (2010) diskuterar det aktuella läget för genomförande av Lean inom vården men 
känns ändå relevant för denna studie. Poksinskas studie fokuserar på definitionen av Lean inom 
vård och genomförandeprocessen, hinder, utmaningar, möjliggörare, och resultaten av 
genomförandet. Författaren finner att Lean inom vården oftast används som en metod för 
processförbättringar och fokuserar på tre huvudområden: definition av värde utifrån 
patienten/vårdtagaren, kartläggning av värdeflöden och att eliminera slöseri i ett försök att 
skapa ett kontinuerligt flöde. Ett hinder som beskrivs vid tillämpning av Lean inom vården är 
brist på lärare och konsulter som har sina rötter i sjukvården och kan ge stöd genom att dela 
erfarenheter och ge exempel från verkligheten. Poksinska (2010) menar att 
organisationskulturen måste förändras för att lyckas med implementeringen av Lean och att 
ledarskapet är nyckelfaktorn för att förändra kulturen. Utmaningen ligger i att forma en 
organisationskultur som genom att ifrågasätta ständigt strävar mot förbättring. Arbetet med 
Lean ska ses som en ständig process, där kontinuerligt arbete krävs för att upprätthålla 
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utvecklingen som sker i verksamheten. Vidare menar Poksinska (2010) att för att uppnå ett 
framgångsrikt arbete med Lean är det är viktigt att utbilda och utveckla människorna i 
verksamheten innan utvecklingen av organisationen sker.  

Poksinska (2010) förklarar att chefen på enheten måste ha ett intresse och en vilja att vilja jobba 
med Lean, synsättet på Lean ska vara ett sätt att tänka och inte ett verktyg. Att använda sig av 
Lean som ett verktyg för att förbättra något har visat sig framgångsrikt, men inte hållbart i 
längden (Poksinska, 2010). Chefen ska vara aktivt stödjande och finnas på plats för 
medarbetarna samt ge ansvar, befogenheter och rätt förutsättningar för att kunna genomföra 
förbättringar på medarbetarnas initiativ. Slutligen betonar Poksinska (2010) vikten av att 
kontinuerligt ge återkoppling till medarbetarna. Återkopplingen blir en form av stöd vilket 
krävs i förbättringsarbetet. Enligt Poksinskas (2010) studie har arbete med Lean inom offentlig 
sektor ökat engagemanget och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna.  

Boken 50 Nyanser av lean – Varför bara några få lyckas bygger på 50 berättelser om att ge sig 
ut på en Lean resa. Författarna har besökt 50 företag och organisationer för att ta reda på vad 
som krävs för att lyckas. Resultaten visar att varje Lean satsning är unik, men att det finns ett 
mönster som går igen. De flesta satsningar går bra i början men det är vanligt att de efter en tid 
råkar på bakslag. Endast ett fåtal når framgångar som är hållbara över tid. Svårigheten är att få 
alla medarbetare engagerade och inte minst ledningen (Ivarsson, Molin, Lishajko, Wiestål, & 
Johnsson, 2013). 

Teoriram 
I detta avsnitt beskrivs Senges fem discipliner som passar väl in i studiens syfte att utveckla 
kunskap om hur medarbetarna uppfattar att förbättringstavlan påverkar lärande och utveckling 
på arbetsplatsen. 

Senge (1995) erbjuder en modell för förändring där fem discipliner, kunskapsområden, blir 
medarbetarens bästa guide på en framgångsrik väg. Han menar att en lärande organisation är 
en organisation som kontinuerligt arbetar med att öka sin förmåga att möta framtiden och 
dessutom är det en organisation där medarbetare kontinuerligt lär sig hur de tillsammans skall 
lära sig nytt och ta tillvara dessa nya kunskaper. Man kan säga att organisatoriskt lärande 
handlar om flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till förändringar i omgivningen. 

Personligt mästerskap handlar om individuell inlärning och personlig utveckling. Att förstå 
vad som är viktigt för den funktion man har, vad man behöver fördjupa sig i, att kunna fokusera 
sin kraft på det som är viktigast. Man kan beskriva det som hur man går från ord till handling, 
det vill säga att det finns ett samband mellan vad man säger och vad man gör. Inte nog med att 
man ändrar sina mentala bilder av hur saker kommer tillsammans eller vad som är viktigt och 
rätt, man måste också kunna agera i linje med sina nya mentala modeller. Jämfört med 
gruppsamarbete, innebär detta att man medvetet hjälper till att utveckla lagets 
handlingskompetens, men kräver också att laget utmanar den personliga 
handlingskompetensen.  

Tankemodeller är föreställningar om hur världen ser ut. Vi behöver bli mer medvetna om våra 
tankemodeller för att utveckla lärandet och för att bli mer kreativa medarbetare. Inte låta vårt 
tänkande och våra handlingar begränsa våra möjligheter till lärande eftersom det kan leda till 
att organisationens gemensamma lärande hämmas. Genom det goda samtalet kan vi göra vårt 
sätt att tänka och agera synligt och därmed ges möjlighet till förändring.  
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Gemensamma visioner innebär en gemensam bild av framtiden. I idealsituationen engageras 
ledning och medarbetare kring en gemensam identitet eller värdegrund och kring en gemensam 
målsättning. Med gemensamma visioner skapas ett gemensamt engagemang som lägger 
grunden till samhörighet och samverkan som i sin tur ger energi till lärandet. Utan gemensamma 
visioner kan man inte uppnå ett lärande som stimulerar utveckling. Startpunkten för att utveckla 
en vision kan vara en enskild idé, men kan också vara en kris inom organisationen som får alla 
att inse vikten av att dra åt samma håll.  

Teamlärande handlar om att ha ett öppet sinne och därigenom samverka och lära tillsammans 
med andra. Man tillämpar en samtalsmetodik där man är medvetet nyfiken på att söka gruppens 
fulla gemensamma potential. Medlemmarna i arbetsgruppen utvecklar tillsammans förmågan 
att föra en konstruktiv dialog, där man är öppen för att lyssna in andras synsätt och där man är 
tydlig med sina egna tankar. Teamlärande handlar om att arbetsgruppen ska fungera som ett lag 
där alla individer drar åt samma håll och fungerar som en helhet. Genom detta kan gruppen 
fokusera varje individs energi till en gemensam ansträngning och undviker på så sätt att energi 
slösas bort.  

Systemtänkande, den femte disciplinen, är helheten, ett ramverk för att förstå gemensamma 
egenskaper och relationer istället för att fokusera på enskilda delar eller objekt. Här finns en 
medvetenhet om att alla delar i en organisation påverkar varandra och ett systemtänk stärks som 
är till för organisationens bästa som helhet, inte bara för den egna enhetens. Förstärkande 
feedback ger positiv eller negativ tillväxt. En balanserad feedback ger stabilitet och möjlighet 
att uppnå önskade mål. Ofta finns en fördröjning i feedbackprocessen, d.v.s. konsekvenserna 
av ens handlande visar sig inte förrän senare. Istället för att skapa lösningar på problemen som 
bara löser symtomen gäller det att hitta åtgärder som ger verklig och långsiktig effekt. Först då 
kan medarbetaren känna sig som en aktiv deltagare som kan påverka sin verklighet. 

Metod 
Detta avsnitt beskriver uppsatsens ansats som är hermeneutik, studiens datainsamlingsmetod, 
urval och intervjugenomförande. Avsnittet redogör också för databearbetning, tolkning av 
resultat och etiska överväganden. Det finns en reflektion av studiens validitet och reliabilitet 
och avslutningsvis följer en metoddiskussion. 

Ansats 
Hermeneutiken syftar till att med hjälp av språket tolka och förstå människans livsvärld och 
den mänskliga existensen (Kvale, 1997). I denna uppsats har jag med hjälp av en hermeneutisk 
ansats försökt att tolka och förstå det studerade objektet som i det här sammanhanget är 
personalens upplevelser av hur arbetet med förbättringstavlan påverkar deras lärande och 
utveckling. Hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv verklighet, utan att 
verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att förstås. Tolkning och förståelse är 
grundläggande begrepp inom hermeneutiken och dessa är ömsesidigt sammankopplade och 
används i den så kallade hermeneutiska spiralen (Kvale, 1997). Det handlar om att pendla 
mellan förförståelse och förståelse och mellan helhet och delar. Delen får därmed sin betydelse 
i skeendet av helheten och helheten sin betydelse av delen. Denna rörelse från delar till helhet 
och tillbaka igen utgör den hermeneutiska cirkeln (Ödman, 2007).  Processen kan liknas vid att 
lägga ett pussel, genom att se till delarna kan jag få en förståelse för helheten och vise versa 
och tolkningen blir på det sättet en process som leder fram till en ny förståelse. Hermeneutiken 
menar att man alltid har en förförståelse utifrån egna erfarenheter och upplevelser (Ödman, 
2007). Med denna studie vill jag försöka få en förståelse för uppfattningar som jag vet existerar 
men inte förstår mig på. 
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De nya erfarenheterna bygger grunden för nästa tolkning i processen och hela tiden är 
tolkningen ett resultat av förståelsen. Mina egna erfarenheter måste växa för att uppnå 
vetenskaplig kunskap. Dock är det viktigt att nämna att man inom hermeneutiken inte kan skilja 
på objektiv fakta och värdeomdömen, vilket är lämpligt eftersom jag inte vill utreda någon 
påstådd sanning om hur man bör se på lärande och utveckling. Genom hela studien har jag 
försökt att ha i åtanke hur saker och ting förmedlas, lyssnat efter det osagda, för att kunna tolka 
och förstå individens mening (Ödman, 2007). 

Förförståelse 
Lean i produktionsmiljö har jag läst en hel del om och hört andra berätta. Men någon erfarenhet 
av Lean inom administration eller kommunal verksamhet hade jag inte förrän jag började 
fundera över vad jag skulle välja för ämne till denna kandidatuppsats. Genom mitt intresse och 
tidigare erfarenheter av ledarskap och gruppdynamik samt mitt processtänk och min ständiga 
strävan att utveckla och effektivisera tyckte jag att det vore intressant att applicera Lean på den 
verksamheten jag skulle börja arbeta i. Min tanke låg främst mot det rent administrativa men 
när min nya chef berättade om sin erfarenhet av Lean och att hon skulle implementera 
förbättringstavlan i verksamheten för Boendestödjarna blev det naturligt att följa den processen. 
Jag har haft förmånen att vara med om allt från presentationen till det nu aktiva arbetet med 
förbättringstavlan på Boendeenheten. 

Datainsamling 
Insamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (bilaga 1) som grund 
för att uppnå en inblick i medarbetarens livsvärld (Kvale, 1997). Ett slumpmässigt urval gjordes 
och tio medarbetare blev det slutgiltiga antalet. Fyra kvinnor och sex män presenterade en 
varierande yrkesbakgrund inom psykiatri, omvårdnad och missbruk. Ingen hade någon tidigare 
praktisk erfarenhet av arbete med Lean förbättringstavla, någon hade dock hört talas om 
arbetssättet tidigare. Respondenterna fick själva välja tidpunkten för intervjun för att undvika 
stressen över att det skulle påverka deras dagliga arbete. Utöver intervjuerna har jag observerat 
två tavelmöten och deltagit vid ett personalmöte där en muntlig utvärdering av arbetet med 
förbättringstavlan skedde. Jag har även fört samtal med enhetschefen och på så sätt fått en 
bakgrundsbild och ett syfte med införandet. 

Intervju genomförande 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och de skedde i ett samtalsrum på 
respondenternas arbetsplats. Längden på intervjuerna varierade mellan 20-30 minuter. 
Intervjuguiden med frågorna öppnade även upp för dialog och hermeneutiken menar just att 
dialog är den rätta vägen för att uppnå ökad förståelse (Ödman, 2007). 

Databearbetning 
Det inspelade datamaterialet transkriberades och genomlästes för att skapa en helhetsbild av 
resultatet. Därefter försökte jag utifrån mina frågeställningar hitta gemensamma teman och 
utsagor och skapade en kategorisering efter mina frågeställningar. De teman jag valt att jobba 
efter är; uppfattning om lärande, uppfattning om utveckling, fördelar med förbättringstavlan, 
nackdelar med förbättringstavlan, personlig utveckling, gruppens utveckling och 
utvecklingsförslag. Personligen ville jag gärna själv läsa, jämföra och analysera men med hjälp 
av kodning underlättade och möjliggjorde ATLAS.ti skapandet av ett teoretiskt koncept på ett 
systematiskt sätt, vilket bl.a. resulterade i att jag fick en schematisk avbildning av 
respondenternas tankar. Jag laddade upp materialet i analysprogrammet ATLAS.ti och kunde 
där utifrån mina tema sortera mitt material i olika citat.  
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Tolkning av resultat 
Med ATLAS.ti blev hermeneutiken skarpare och analysen av mina respondenters talade ord 
lättare att kategorisera. Arbetet med ATLAS.ti gjorde att jag kunde ringa in det centrala i mina 
transkriberingar och det gav mig möjlighet att se relationerna mellan mina kodord och hjälpte 
mig att sortera informationen. Utifrån citaten har jag kunnat jämföra svar och titta på om jag 
hittade motsättningar och tvetydigheter mellan undersökningsenheterna. När jag gått igenom 
de olika delarna återvände jag till att tolka empirin utifrån ett helhetsperspektiv. En uppdelning 
har sedan gjorts i olika områden utifrån passande delar av Senges fem discipliner; 
Systemtänkande, Personligt mästerskap, Tankemodeller, Gemensamma visioner, Teamlärande 
och jag har tittat närmare på det Senge (1995) ser som centralt i teorin om lärande organisation 
och ledarskapets betydelse. 

Etiska överväganden 
Enligt Cohen Manion och Morrisson (2007) handlar etik om rätt och fel, bra och dåligt och 
inom forskning följer etiken med i hela processen i syftet, metoden, innehållet, i rapporteringen 
och slutligen i resultatet. Kvale (2009) tar upp några etiska områden vid genomförande av en 
studie med intervjuer; informerat samtycke som innebär att respondenten blivit informerad om 
syftet med studien och att medverkan är frivillig. I denna studie fick samtliga medarbetare på 
Boendeenheten ett informationsmail, där jag beskrev syftet samt att några skulle bli utvalda och 
tillfrågade om att delta i studien, att deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde 
avböja sin medverkan. Med konsekvenser menar Kvale (2009) att forskaren ska vara 
uppmärksam på och ta ansvar för de eventuella konsekvenser det kan innebära för 
intervjupersonerna och också den större grupp som dessa representerar. Mitt syfte med studien 
är att vinna ny kunskap som kan förbättra processen med utveckling och lärande på den 
studerade arbetsplatsen och mitt mål är att studien inte ska vara till skada för 
undersökningspersonerna eller dess verksamhet. Konfidentialitet i forskning betyder att data 
som kan identifiera intervjupersonen inte kommer att avslöjas (Kvale, 2009). Intervjuerna i 
denna studie har varit helt anonyma. Det har varit viktigt för mig, eftersom jag själv arbetar i 
verksamheten, att garantera respondenterna att allt som sägs stannar mellan oss och att jag inte 
kommer att rapportera eller föra något vidare som kan härledas till en specifik person.  Kvales 
sista etiska område är forskarens roll. Han menar att forskarens person är avgörande; 
känslighet, engagemang, ansvar och handling. Min förförståelse och mitt intresse för ämnet har 
gjort att jag känt ett stort engagemang för studien. Det har varit viktigt för mig att vara 
professionell och att ha en tydlig gräns mellan min roll som forskare och som mina 
intervjupersoners medarbetare.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om giltigheten och riktigheten i studien, i vilken utsträckning forskaren har 
studerat det som var avsett att studera och med reliabilitet menas huruvida samma resultat kan 
uppnås om man upprepar samma studie men av andra forskare och vid andra tidpunkter (Kvale, 
2009). Arbetet med förbättringstavlan har inte pågått så länge och denna begränsade erfarenhet 
har betydelse för hur respondenterna upplever den. Samma respondenter skulle med stor 
sannolikhet svara annorlunda efter en längre tid när de fått möjlighet att bilda sig en bättre 
uppfattning om kopplingen mellan förbättringstavlan och lärande och utveckling på 
arbetsplatsen. Det faktum att jag som intervjuade arbetar i verksamheten kan ha betydelse för 
resultatet, det kan finnas en risk att medarbetarna inte vågat vara ärliga i sina synpunkter. Då 
studien är avgränsad till att gälla en enhet är resultatet inte generellt applicerbart på hela Individ 
och Familjeomsorgens organisation. Jag har valt att använda mig av både semistrukturerade 
intervjuer och observationer och detta har gett mig möjlighet att jämföra empiri som återger 
samma process men från två infallsvinklar. Respondenterna i mitt urval är från olika arbetslag 
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som jobbar olika tider och dagar, är av skilda åldrar och har jobbat varierande antal år på 
arbetsplatsen  

Metoddiskussion 
Den kvalitativa livsvärldsintervjun definierar Kvale (1997) som en intervju där målet är att få 
beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av det beskrivna 
fenomenet. Anledningen till att jag valt ett hermeneutiskt förhållningssätt vilar på syftet med 
denna studie, vilket är att utveckla kunskap om hur respondenterna uppfattar sitt lärande och 
sin utveckling i arbetet med förbättringstavlan. Utgångspunkten har varit att jag som intervjuar 
bär med mig en förförståelse om de frågor som ställs och att det redan finns ett antagande om 
vad deltagarna svarar under intervjuernas gång. Det har dock varit viktigt att min förförståelse 
inte skulle stå i vägen för den intervjuades egna uppfattningar. Denna kvalitativa metod lämpar 
sig bra eftersom studien rör subjektiva upplevelser vilka är svåra att mäta, men går att förmedla 
via språk och handlingar (Kvale, 1997).  

Semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl i relation till den hermeneutiska ansatsen eftersom 
respondenterna gavs möjlighet att kunna uttrycka sina upplevelser. Eftersom min studie pågått 
under en begränsad tid valde jag att intervjua ett mindre antal respondenter. För att få en helt 
rättvisande bild borde naturligtvis samtlig personal intervjuats. Jag upplever det som en fördel 
att respondenterna känner mig och vet att jag har en förförståelse i ämnet. Samtliga intervjuer 
kändes avslappnade och ärliga. 

Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av datainsamlingen. Det presenteras utifrån de 
kategorier som beskrevs i metodkapitlet. Presentationen av resultatet visar delarna för att kunna 
beskriva helheten Jag förstärker även genom att redovisa citat i resultatet. 

Uppfattning om lärande  
Ett gynnsamt klimat i organisationen beskriver man med högt i tak, en chef som är lyhörd, att 
det går snabbt från idé till handling och att medarbetarna tar stort ansvar i bemötandet mot 
varandra. Undersökningen har visat att ledarskapet har stor betydelse för att uppnå ett lärande. 
Det krävs bra ledare som kan leda i olika situationer som både kan ge god feedback påvisa vad 
som är fel och komma med konstruktiv kritik som tillåter att medarbetarna vill utvecklas och 
vågar prova nya lösningar. 

Intervjupersonerna uppfattar inte att det finns det några generella riktlinjer inom Individ och 
familjeomsorgen och kommunen för hur man arbetar med lärande och kompetensutveckling. 
Man tycker inte heller att närmsta ledningen motiverar till lärande på arbetsplatsen. Flera påtalar 
att det för ett par år sedan erbjöds mycket föreläsningar och utbildningar medan man upplever 
att det numera är helt tyst. Nedan citat visar exempel på detta.  

Jag önskar ju att cheferna kom och pratade med oss och frågar vad vi behöver utbildningsmässigt 
för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Det är inte svårare än så. 

Ansvaret för lärandet ligger hos både chefen och medarbetaren men man betonar att det trots 
allt är chefen som bär det yttersta ansvaret. Lärandet sker genom både formell utbildning och i 
utförandet arbetsuppgifterna ute i verksamheten. Lärandet sker också dagligen i samarbetet med 
kollegerna och man bedömer att möten och handledning är viktigta delar.  

Uppfattning om utveckling 
På frågan om hur man ser på sina utvecklingsmöjligheter svarar någon att det är inget man 
tänker på att man är nöjd som man är. Man menar att det är tillåtande att prova saker och att 
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möjligheterna finns om man vill. I stort anser man dock att utvecklingsmöjligheterna är dåliga. 
Lönen ses som en morot till utveckling men man nämner att lönesättningen är ”en katastrof”. 
Flera beskriver utveckling som en pågående process och en beskriver att det är upp till envar 
vad man gör det till. 

Fördelar med förbättringstavlan 
Man upplever fördelar med förbättringstavlan och många beskriver att arbetet är ett steg i rätt 
riktning som kommer att ge bra förutsättningar för utveckling och lärande. Gemensamt för 
många är en beskrivning av tydlighet och struktur. Citatet nedan förstärker den uppfattning som 
framkommit att arbetet med förbättringstavlan gör arbetet mer överskådligt på ett enkelt sätt 
och just att det är tydligt gör att alla har samma information.  

Här är det konkret, det står på väggen, man ser att det händer något. 

Arbetet med förbättringstavlan beskrivs ge utrymme för egna tankar och idéer och man 
framhäver att processen från förslag till handling nu är snabbare. Tavlan beskrivs också som ett 
forum där idéer och förslag blir synliga.  

Personalmöten går mindre åt att diskutera praktiska detaljer och man kan lägga mer tid på 
klienterna. Just att kunna släppa saker att slippa gå och grubbla och undra vad som händer är 
också en återkommande beskrivning. Detta minskar oro och stress och frigör tid till annat. En 
ökad medvetenhet och ett större engagemang är tydliga fördelar för vissa. Någon menar att man 
får en större bild och man vet vad som händer på ett annat sätt än tidigare. Det blir också 
tydligare för gruppen vilka som tar mer eller mindre initiativ. 

Nackdelar med förbättringstavlan 
De nackdelar som finns beskrivs säger man mycket beror på att man är ovan vid arbetssättet. 
Det blir lätt diskussioner vid tavlan som gör att tavelmötet drar ut på tiden. Man börjar alltså 
med lösningen redan vid tavlan. Man upplever också en svårigheter att väga vilken typ av frågor 
som ska tas upp. På samma sätt beskrivs också att det kan handla om för stora frågor som kanske 
bättre hör hemma i ett annat forum. 

Om man ska vara kritisk är det kanske lite mycket sådant här som tar klienternas tid. 

Citatet ovan visar att man inte ännu kunnat se att arbetet med förbättringstavlan gynnar arbetet 
med klienterna, dock menar man att detta säkert kommer när man fått arbeta med det under en 
längre tid. En annan aspekt som framkommer som är ett hinder för lärande och utveckling är 
att personer som har lätt för att ta initiativ blir tongivande och mer passiva medarbetare inte 
kommer till tals. Någon menar också att det lätt blir den tongivande personens lösning som 
gäller och att den kanske inte alltid är den bästa. 

Personlig utveckling 
Arbetet med förbättringstavlan har för de flesta inneburit att man har fått en mer positiv syn på 
arbetet med lärande och utveckling. Det har lett till ett ökat förtroende för att arbetsgivaren 
satsar på förbättringar. Man beskriver en lättnad över att kunna släppa saker, att man inte 
behöver grubbla över småsaker, man vet att någon tar tag i det. Några känner avlastning och 
menar att man har en tydligare roll. Tidspressen är bra för att få saker gjorda och man beskriver 
att man har en bredare bild av vad som händer och vad som är på gång. Det finns någon som 
menar att man inte ser någon personlig förändring eftersom man redan haft ett liknade arbetssätt 
för sig själv. 
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Gruppens utveckling 
Som citatet nedan visar anser inte alla att det skett någon förändring i gruppen sedan man 
började arbeta med förbättringstavlan men några uttrycker ett större engagemang och att alla 
verkar ta arbetet seriöst.  

Att det skulle blivit bättre i gruppen det tycker jag inte. 

Intervjupersonerna påtalar den korta tid man arbetat med tavlan och att det är svårt att se 
förändringar på så kort tid. Genomgående är dock en ökad effektivitet och en tydligare struktur. 
Någon menar också att alla har en större insyn i vad som händer och vad som är på gång, att 
rollerna är tydligare och att man därmed kan släppa frågetecken som hänger i luften. 

Utvecklingsförslag 
Gemensamt är att man anser att ledarskapet har stor betydelse. Att den som håller i tavelmötet 
måste vara bestämd och tydlig. Man utrycker flera exempel där man tycker att ledaren ska ta 
ett större ansvar; hitta en lagom nivå för vilka frågor som ska tas upp, se till att personalen 
respekterar tiden för mötet, se till att alla får komma till tals att inte det är samma som pratar 
hela tiden. Att se till att fördela uppdragen även till de som inte anmäler sig frivilligt. Återigen 
har man svårigheter att se hur man förbättra arbetet med tavlan för att det på ett mer effektivt 
sätt ska gynna utveckling och lärande på grund av den korta tid som gått sedan införandet.  

Tolkning 
Genom att koppla samman resultatet med Senges fem discipliner presenterar jag här en tolkning 
som lyfter fram mitt syfte och min frågeställning. 

Det framkommer en tydlig skillnad mellan Boendesamordnarnas och Boendestödjarnas 
uppfattning inom samtliga kategorier och detta har troligen sin förklaring i att 
Boendesamordnarna arbetat med metoden under en längre tid. Generellt är Boendesamordnarna 
mer positiva och de ser en tydlig koppling att arbetet med förbättringstavlan gynnar deras egen 
utveckling och sitt lärande. De ser också att arbetet med förbättringstavlan i slutändan gynnar 
klienterna.  

Personligt mästerskap  
Är den disciplin som handlar om personlig utveckling och lärande. Här handlar det om 
människors önskan och vilja att ständigt utveckla sina kunskaper och färdigheter. Min tolkning 
utifrån studiens resultat är att medarbetarna inte uppfattar att varken kommunen som 
organisation eller närmsta ledningen, erbjuder de förutsättningar som enligt Senge (1995) krävs 
för att en organisation ska lära och hänga med i utvecklingen. Man tycker inte att man får det 
man behöver för att utvecklas och engagera sig. Alla är rörande överens om att ansvaret för 
lärandet ligger hos både chefen och medarbetaren men några betonar att det trots allt är chefen 
som bär det yttersta ansvaret. Senge (1995) menar just att både karriärplanering inom företaget 
och tid för reflektion är viktiga element för framgång men om individen strävar mot personligt 
mästerskap krävs initiativrikedom, ansvarstagande och att man är snabblärd och engagerad. 
Jämfört med gruppsamarbete, innebär detta att man medvetet hjälper till att utveckla lagets 
handlingskompetens, men det kräver också att laget utmanar den personliga 
handlingskompetensen. Arbetet med förbättringstavlan ger medarbetarna en möjlighet att 
påverka som man tycker att man saknat och detta innebär en tydlighet för många. Införandet av 
förbättringstavlan har också enligt min tolkning gjort att medarbetarna känner ett ökat 
förtroende för att ledningen engagerar sig i medarbetarna och deras utveckling i högre grad. 
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Tankemodeller  
Senge (1995) menar att vi alla har föreställningar om hur världen fungerar och ser ut och att vi 
behöver bli mer medvetna om våra tankemodeller för att utveckla lärandet och bli mer kreativa 
medarbetare. Tankemodellerna bestämmer sedan hur vi handlar i olika situationer, eftersom de 
bestämmer över vad det är vi ser. Genom att våga utmana våra tankemodeller kan vi enligt 
Senge (1995) inte bara se vårt egna tänkande utan också hur vi kan förändra vårt sätt att tänka 
och handla. Arbetet med förbättringstavlan ger utrymme för reflektion över vad som har funkat 
och inte funkat. Vidare kan medarbetarna på detta sätt också i enlighet med vad Senge (1995) 
talar om bli medvetna om hur de kan förändra sin egen situation. Undersökningen visar att 
arbetet med förbättringstavlan ger utrymme för medarbetarnas egna tankar och idéer och att 
processen från förslag till handling nu är snabbare. Min uppfattning är dock att gruppen behöver 
träna sig i att låta alla komma till tals och ge utrymme för att respektera varandras åsikter och 
förbättringstavlan blir ett bra verktyg för detta.  

Gemensamma visioner  
Innebär enligt Senge (1995) en gemensam bild av framtiden. Deltagarna i denna studie 
beskriver förbättringstavlan som ett bra verktyg för just detta. Man menar att det gör arbetet 
mer överskådligt på ett enkelt sätt och just att det är tydligt gör att alla har samma information. 
Vid tavlan engageras ledning och medarbetare kring en gemensam identitet eller värdegrund 
och kring en gemensam målsättning (Senge, 1995). En ökad medvetenhet och ett större 
engagemang är tydliga fördelar med förbättringstavlan för flera i studien och med gemensamma 
visioner skapas ett gemensamt engagemang som lägger grunden till samhörighet och 
samverkan som i sin tur ger energi till lärandet. Senge (1995) menar dock att när man skapar 
en vision är det viktigt att den är verklighetsförankrad. Man säger till mig i intervjuerna och det 
framkommer också vid en utvärdering i hela gruppen att när man inte deltar på tavelmötena 
känner man sig inte delaktig. För att uppfatta lärande och utveckling behöver alla delta vid 
tavelmötet. Vid ett tavelmöte observerar jag att man inte heller inkluderar de som inte finns 
med på mötet exempelvis skjuter man upp punkter pga. att personen som är ansvarig inte finns 
på plats. Här blir det viktigt att ledaren kan förmedla en stark, gemensam, så kallad positiv 
vision som gör punkten till allas ansvar istället för att vara bara den utnämndes ansvar. Vid 
grupputvärderingen väljer en grupp att byta dag för mötet eftersom man tycker det är viktigt att 
alla är närvarande.  

Teamlärande 
Lärandet inom teamet är en process enligt Senge (1995) som utvecklar förmågan inom gruppen 
att få fram de resultat som gruppen vill ha. Att arbeta tillsammans med andra kräver enligt 
Senge (1995) mycket övning och man måste lära sig att både lära och utvecklas tillsammans i 
den gemenskap som gruppen innebär. Genom förbättringstavlan ges medarbetarna denna 
möjlighet att träna att arbeta i team som behövs för att nå denna fjärde disciplin som Senge 
(1995) talar om. Min tolkning är att det finns mycket arbete kvar då man påtalar att det lätt blir 
diskussioner vid tavlan som gör att mötet drar ut på tiden och att man börjar med lösningen 
redan vid tavlan. Man har också svårigheter att väga vilken typ av frågor som ska tas upp. Vid 
de båda tavelmöten jag observerar upplever jag att definitionen av problempunkterna som finns 
på tavlan är otydliga. Någon ifrågasätter och uttalar att inte ha koll på vad punkten innebär trots 
att den är pågående. Min uppfattning är också att problemområdena handlar om allt från högt 
till lågt. Jag uppfattar också att man fastnar lite i metoden och med det menar jag att man sätter 
upp punkter som egentligen redan är lösta. Att ha en diskussion inom gruppen är viktigt, men 
dialogen är ännu viktigare än diskussionen menar Senge (1995). Genom dialog kan gruppen 
tillsammans nå längre än vad en ensam individ gör på egen hand. Det faktum att flera instämmer 
att lärandet sker dagligen i arbetet med klienterna och i samarbetet med kolleger och att möten 



 

18 
 

och handledning är viktigt tolkar jag som att man faktiskt strävar mot att samverka och lära 
tillsammans med andra. Medlemmarna i arbetsgruppen utvecklar tillsammans förmågan att föra 
en konstruktiv dialog, där man är öppen för att lyssna in andras synsätt och där man är tydlig 
med sina egna tankar. Teamlärande handlar om att arbetsgruppen ska fungera som ett lag där 
alla individer drar åt samma håll och fungerar som en helhet (Senge, 1995).  

Systemtänkande 
Den femte disciplinen som Senge (1995) talar om är systemtänkande. Det handlar om att se 
helheten och hitta olika lösningar som är hållbara på längre sikt, att skapa ett ramverk för att 
förstå gemensamma egenskaper och relationer istället för att fokusera på enskilda delar eller 
objekt. Förbättringstavlan ger medarbetarna i studien en ökad medvetenhet och ett större 
engagemang och alla har en bredare bild och vet vad som händer på ett annat sätt än tidigare. 
Det måste enligt Senge (1995) finnas en medvetenhet om att alla delar i en organisation 
påverkar varandra och ett systemtänk stärks som är till för organisationens bästa som helhet, 
inte bara för den egna enhetens. Att hitta en balans i den feedback som ges är enligt Senge 
(1995) viktigt för att man ska kunna nå de mål man satt upp. I studien påtalas vikten av att ha 
en bra ledare som kan leda en i olika situationer som både kan ge positiv feedback och påvisa 
vad som är fel och komma med konstruktiv kritik som tillåter att man vill utvecklas och prova. 
Denna balans är inte lätt att hitta och det är viktigt att vara medveten som ledare om 
komplexiteten i att ge och ta feedback.  

Systemtänkande innebär att se helheter och sambanden mellan olika företeelser istället för 
enskilda delar. Medarbetarna ska ständigt ha en möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå 
olika komplexa samband och ledaren måste kunna klargöra sina visioner, samt förbättra olika 
gemensamma tankemodeller (Senge, 1995). Studien visar att medarbetarna upplever större 
tydlighet och struktur med förbättringstavlan men också att man har behov av ett tydligare 
ledarskap.  

Ledarskapet 
Resultatet i denna studie påvisar att ledarskapet har stor betydelse för arbetet med 
förbättringstavlan. Att den som håller i tavelmötet måste vara mer bestämd och tydlig. Man 
utrycker flera exempel där man tycker att ledaren ska ta ett större ansvar; hitta en lagom nivå 
för vilka frågor som ska tas upp, se till att personalen respekterar tiden för mötet, se till att alla 
får komma till tals att inte det är samma som pratar hela tiden. Att se till att fördela uppdragen 
även till de som inte anmäler sig frivilligt. Ledarskapet i en lärande organisation handlar enligt 
Senge (1995) om att organisera för reflektion, dialog och handling och att skapa nödvändiga 
möjligheter och utrymme för lärande och utveckling. Ledaren behöver vara designer, berättare 
och lärare. Ett ledarskap behöver enligt Senge (1995) byggas upp som ett socialt system. En 
lärande organisation kräver en inställning kring ledarskap, där ledaren genom sitt ledarskap 
måste kunna utveckla organisationen. 

Sammanfattning av tolkning 
I de tolkningar jag gjort av intervjupersonernas berättelser har delar och helhet återkommande 
ställts mot varandra för att skapa en enhetlig bild. De pusselbitar Ödman (2007) beskriver är de 
delar som i denna studie består av intervjuerna, mina observationer och samtal. Dessa 
pusselbitar har tillsammans bildat en helhet i det pussel som jag ville förstå och tolka, alltså 
förbättringstavlans påverkan på informanternas uppfattning. För varje pusselbit jag lagt har 
pusslet och bilden av fenomenet har växt fram. Uppfattningen om lärande på arbetsplatsen, hur 
det sker och vem som tar ansvaret. Uppfattningen om förutsättningarna för utveckling och 
slutligen kopplingen mellan arbetet med förbättringstavlan och dessa områden. Varje pusselbit 
har jag tolkat utifrån min förförståelse och Senges teorier för att på så sätt få en ny förståelse. 
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När nu pusslet är helt och jag ser på hela bilden har jag fått en ny och djupare förståelse om att 
metoden i sig har mindre betydelse. Det är ledarens kunskap, engagemang och ledarskap som 
avgör huruvida medarbetarna ska uppfatta utveckling och lärande. 

Diskussion 
Medarbetarna uppfattar att förbättringstavlan ger tydlighet och struktur samtidigt som man 
beskriver att man saknar tydlighet och struktur i ledarskapet. I en lärande organisation skapas 
förutsättningar och utrymme för att alla medarbetare kan föra en dialog där de kan dela kunskap 
och erfarenheter med varandra. Genom Senges (1995) modell kan man identifiera och ta tillvara 
medarbetarnas kunskap och få denna att delas, växa och utvecklas. Både ledarskap och 
medarbetarskap kännetecknas av ansvar, medvetenhet och delaktighet. Senge (1995) menar att 
förändra är ett lagarbete och att lärande är förändring.  

Verksamhetens ledning har stort ansvar att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar, 
kontinuerligt stötta pågående förbättringsarbete och strategiskt verka för att det utifrån 
verksamheten drivs viktiga förbättringar (Sörqvist, 2013). Vidare åligger det också varje 
medarbetare att ständigt bidra både genom personligt engagemang och genom att själv driva 
förbättringar inom det egna ansvarsområdet. Min slutsats utifrån denna studie är att eftersom 
de anställda inte uppfattar att de ges de förutsättningar som enligt Senge (1995) krävs för att en 
organisation ska lära och hänga med i utvecklingen är de inte heller beredda att utvecklas och 
engagera sig i lika hög grad. Denna studie har visat att man stort sett saknar 
utvecklingsmöjligheter inom den egna organisationen och att detta troligen medför en brist på 
personligt engagemang. Det är ett givande och tagande och medarbetarna vill som man 
beskriver det, att det ska finnas en morot, att det ska vara mödan värt. Medarbetarnas delaktighet 
är av stor betydelse för att skapa engagemang, lärande och utveckling. Människor som upplever 
att de får vara med och påverka, att cheferna lyssnar på dem, att verksamheten tar tillvara deras 
idéer och som upplever att förbättringar som genomförs är ett resultat av deras egen insats, 
menar Sörqvist (2013) kommer att bli naturligt engagerade i förbättringsarbetet. Och med 
engagemang menar Sörqvist (2013) att visa intresse och inlevelse. Att vara beredd att göra det 
lilla extra och investera tid och energi för att uppnå goda resultat. Studien har visat att några 
tycker att arbetet med förbättringstavlan blir ytterligare en tidstjuv som påverkar klientarbetet 
negativt, att man inte ser vinsten av att investera tiden och att detta långsiktigt kan komma att 
påverka helheten positivt. Det vilar därför ett stort ansvar på ledaren att skapa förståelse för 
Lean konceptet och vad införandet av tankesättet medför. Det är också viktigt att testa och lära, 
att ständigt reflektera och utvärdera och inte vara rädd för att anpassa efter verksamhetens 
behov. Sörqvist (2013) menat att framgångsrikt Lean arbete just utgår från ett medarbetarskap 
som baseras på stort engagemang, ansvarstagande, lagarbete och en stark vilja att utveckla och 
förändra. Utan gemensamma visioner menar Senge (1995) att man inte kan uppnå ett lärande 
som stimulerar utveckling. Startpunkten för att utveckla en vision kan vara just en enskild idé 
vid ett tavelmöte som får alla att inse vikten av att dra åt samma håll.  

Som Granberg (2009) menar, kräver vår föränderliga värld flexibilitet och anpassningsförmåga 
och intresset för det kollektiva lärandet i team ökar. En viktig förutsättning för att 
kompetensutveckling ska ske är att gruppen har möjlighet att utveckla sin förståelse för 
uppgiften, att den gemensamma kompetensen blir tillgänglig för alla och att man utvecklar 
strategier för hur uppgifter ska lösas och problem hanteras. Deltagarna i denna studie upplever 
ett ständigt lärande i sin arbetsgrupp. De delar med sig av tidigare erfarenheter och kompetenser 
vilket de upplever som en förutsättning för att de ska klara uppgiften. De beskriver också att de 
tar sig tid, genom personalmöten och handledning, att gemensamt reflektera och utvärdera 
moment i vardagen för att ständigt kunna öka kvaliteten i verksamheten. De olika arbetslagen 
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på Boendeenheten är olika konstellationer, någon grupp är helt ny med medlemmar som inte 
tidigare arbetat tillsammans och andra är inarbetade och har jobbat tillsammans under en längre 
tid. Team som arbetat tillsammans länge löper nog större risk att hamna i ett Group Think 
(Granberg 2009). Arbetar samma personer tillsammans för länge blir de väldigt 
sammansvetsade och kanske inte tar emot så mycket input utifrån. De isolerar sig lätt och det 
blir en ”vi och dom” mentalitet. Oavsett vad modellerna och teorierna kring gruppstrukturer 
och grupprocesser kallas har de gemensamt att det är i de senare faserna som produktivitet och 
framgång uppnås. Den grupp i studien som arbetat med förbättringstavlan under längst tid är 
också den grupp som upplever ett faktiskt lärande och en utveckling. 

Precis som Granberg (2009) beskriver är lärandet ett luddigt begrepp och jag har i denna studie 
fått erfara att man ser på och beskriver lärandet på många olika sätt, en del uppfattar inte ens 
lärandet. Det framkommer vissa faktorer som medarbetarna uppfattar som viktiga för 
integrationen mellan formellt och informellt lärande och det handlar bland annat om ledarnas 
engagemang och ansvar för medarbetarnas lärande, alla medarbetarnas engagemang, 
möjligheterna till reflektion, integration av individuellt och organisatoriskt lärande och 
användning av handledare och mentorer.  Sörqvist (2013) menar att en verksamhet som arbetar 
seriöst med Lean också är en lärande organisation där ett ständigt lärande sker på alla nivåer. 

Granberg (2009) menar att hur verksamheten organiseras och hur ledarskapet fungerar är de två 
kontextuella förhållanden som är extra viktiga för att lärande ska uppstå. Mycket av stödet till 
lärande på arbetsplatsen sker medarbetarna emellan. En lärande organisation fokuseras på hur 
den bör se ut och hur den ska ledas. Den uppmuntrar medarbetare att ta till sig nya synsätt, 
värderingar, kunskaper och färdigheter för att tillsammans med ledningen utveckla 
verksamheten. Det handlar om delaktighet på alla plan i organisationen. Organisatoriskt lärande 
handlar om hur man försöker få igång en process som gör att lärande uppstår och utvecklas. 
Studien visar att förbättringstavlan kan vara exempel på verktyg som tydliggör en sådan 
process. Man frågar sig vilket lärande som sker i vilka verksamheter, hur de kan stimuleras, 
inriktas och med vilka resultat. Studien visar också att arbetsgrupperna behöver träna på att 
samarbeta och att lyfta och använda varandras kompetenser och erfarenheter optimalt. Svensson 
(2009) konstaterar att praktiken kräver tvärvetenskaplig kunskap. Detta kan likställas med en 
verksamhet som har olika kompetenser och erfarenheter och där alla behövs för att skapa en 
helhet. Kunskap utvecklas i interaktion och samarbete där kontexten har stor betydelse för 
lärande (Säljö, 2005).  

Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med de man leder. För att uppnå ett starkt 
ledarskap behöver relationerna fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet. Ledarskapet i 
en lärande organisation handlar enligt Senge (1995) om att organisera för reflektion, dialog och 
handling och att skapa nödvändiga möjligheter och utrymme för lärande och utveckling. 
Sörqvist (2013) betonar också att ledaren, när det gäller Lean arbetet, har en viktig roll som 
tränare och coach. Genom att fråga och skapa utrymme för reflektion bidrar ledaren till att 
upprätta ett klimat som stödjer lärande och utveckling (Sörqvist, 2013). Den tydliga skillnad 
som framkommer mellan Boendesamordnarnas och Boendestödjarnas uppfattning inom 
samtliga kategorier i denna studie har med stor sannolikhet med ledarskapet att göra. Generellt 
är Boendesamordnarna mer positiva och de ser en tydlig koppling att arbetet med 
förbättringstavlan gynnar deras egen utveckling och sitt lärande. De ser också att arbetet med 
förbättringstavlan i slutändan gynnar klienterna. Denna grupp leds av en ledare som utbildats i 
konceptet och som har en tydlig insikt och förståelse för det egna beteendets symbolvärde 
(Sörqvist, 2013). Gruppen beskriver också en större tillit och ett förtroende för ledaren som 
person.  
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Syftet med uppsatsen var att utveckla större kunskap om hur individer uppfattar att lärande och 
utveckling individuellt och i arbetsgruppen påverkas när Lean verktyg används som 
hjälpmedel. Den kunskap jag vunnit är att verktyget i sig har mindre betydelse att det istället är 
hur det presenteras och implementeras som är avgörande för om ett lärande och en utveckling 
ska ske. Lean handlar i stort om ett välutvecklat och engagerat ledarskap som fokuserar på 
människan, förbättringsarbete, ständigt lärande och kvalitet. Min upptäckt stärks genom 
Brännmark (2012) som även han i sin granskning funnit att arbetet med Lean ofta genomförs 
av eldsjälar, vilket inte behöver vara specifikt beroende av Lean konceptet utan snarare på hur 
implementeringen är utformad. Poksinska (2010) finner också i sin studie att chefen på enheten 
måste ha ett intresse och en vilja att jobba med Lean och att synsättet på Lean ska vara ett sätt 
att tänka och inte ett verktyg. I princip kan metoderna och verktygen heta vad som helst. 
Ledaren måste förstå, agera och verka för att lyckas med att skapa ett gynnsamt klimat för 
lärande och utveckling i verksamheten.  

Förslag på vidare forskning 
Som framkommit i denna studie är ledarskapet grundbulten i huruvida implementeringen av 
nya metoder och verktyg ska bli framgångsrika eller inte. Det skulle därför vara intressant att 
studera vilken strategi landets kommuner har kring ledarskapet vid införandet av nya 
arbetsmetoder. Om det finns en tydlig ledarskapskultur, väljer man då metoder som stämmer 
överens med dessa eller väljer man metoder i syfte att forma en viss ledarstil?  
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Figurer 
Figur 1. Förbättringstavlan på Boendeenheten. Eget foto. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Medarbetare(10st) 

Bakgrundsfrågor 

1.) Berätta kortfattat om din yrkesverksamma bakgrund? 

 a) Vad är din roll på Boendeenheten? 

Lärande och utveckling 

2.) Uppfattar du att det finns det några generella riktlinjer inom IFO och kommunen för hur man 
arbetar med lärande/kompetensutveckling? 

4.) Vem anser du har ansvaret för lärande och utveckling i organisationen? 

a) ledningen eller individen? 

5.) Uppfattar du att lärande främst sker genom utbildning eller när man utför sina arbetsuppgifter 
ute i verksamheten? 

6.) Hur uppfattar du att man arbetar med att motivera personal till lärande på din arbetsplats? 

7.) Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig inom organisationen? 

8.) Hur arbetar ni med utvecklings- och förbättringsarbete på Boendeenheten? 

Lean - förbättringstavlan 

9.) Kan du berätta lite kort om Lean förbättringstavla?  

10.) Vad är din uppfattning om varför man valt att arbeta med Lean tavlan på Boendeenheten? 

11.) Har du märkt någon förändring i utvecklingsarbetet sedan införandet av Lean tavlan?  

12.) Vad tycker du är fördelar resp. nackdelar med Lean tavlan?  

13.) Kan man utveckla arbetet med Lean tavlan på något sätt?  

14.) Uppfattar du någon förändring sedan införandet av Lean tavlan?  

a) Personlig 

b) I arbetsgruppen 

c) hos ledningen 

15.) Uppfattar du att Lean tavlan har inverkan på ditt dagliga arbete.?  

16.) Har du något mer som du vill tillägga – något ni tycker att jag har missat att fråga om gällande 
Lean, utveckling eller lärande? 

 


