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Abstract

The main purpose of the study was to show how the work model lean is depicted within the 

public sector and, for the discourse, the actual roles constructed by people working with lean. 

The relevant questions for the study were: What central concepts are presented within lean, 

and how these are constructed and what the consequences might be. The empirical basis for 

this study was a brochure with twelve statements by people who in some way work within 

lean. The method for this paper is based on a discourse analysis which is also a part of the 

theoretical section. Furthermore the understanding of our study where advanced by the use of 

the social constructivist and postmodernist theories where Foucaults theories about power 

became central in the analysis. The study resulted in an understanding that the linguistic 

formulations create an unequal power balance between the different participants, managers, 

personnel and citizens. Where the citizen's power is weak and its influence restricted.
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1. Inledning

1.1. Problemformulering
Nästan dagligen kan vi höra på radio, se på tv och läsa i tidningarna hur verksamheter måste 

effektivisera sitta arbete, att det finns behov av ständiga nedskärningar då allt färre behöver 

försörja allt fler. Samtidigt som vi lever i en tid där vi blir allt äldre och börjar jobba allt 

senare. I en tid där ekonomin inte blir starkare talas det istället om att jobba smartare (Dellve, 

Eriksson, Fredman & Kullén Engström 2013). Inom många verksamheter blir det allt 

vanligare att effektivisera arbetet, inte minst inom den offentliga sektorn. Det är idag vanligt 

förekommande att denna effektivisering sker genom arbetsmetoden New public management 

(Zaremba 2013). New public management (NPM) är ett begrepp som myntades i början av 

1990-talet av Christhoper Hood och är ett samlingsnamn för idéer kring hur företag kan 

utveckla sig, vilket har spridit sig från den privata till den offentliga sektorn under de senaste 

25 åren (Røvik 2008). Ett antal kommuner i Sverige har infört arbetsmodellen Lean, vilket 

bygger på NPM idéer, för att effektivisera sitt arbete och därmed öka kvalitén på arbetet. 

Lean kommer ursprungligen ifrån Japan och bilproducenten Toyota (Liker 2009). 

Leanfilosofin har kundens värde i fokus och metoden går ut på att verksamheten ska 

förbättras genom att maximera kundvärdet samt minska resursanvändningarna som inte 

skapar ett värde för slutkunden. Att ständigt utveckla och utvärdera arbetet ska leda fram till 

långsiktigt hållbara arbetsmetoder, en rationaliseringsprocess (Runebjörk & Wendleby 2013). 

Inom Lean är ett tydligt ledarskap och personalens kreativitet viktiga grundprinciper (Liker 

2009). Detta är ett outforskat arbetssätt men som idag blir ett mer och mer omtalat och är idag

ett vanligt förekommande diskussionsämne, synnerligen inom den offentliga sektorn. Där en 

stark kritik har riktats mot NPM och arbetsmetoden Lean. Författaren, journalisten och 

debattören Maciej Zaremba (2013) uttrycker sig på följande sätt kring NPM i boken 

Patientens pris: 

Mät- och styrmetoder från industrin kan inte fånga kvaliteter som inte låter sig uttryckas i
mängder. Varken en väl genomförd förlossning, mordutredning eller en mattelektion i 
årskurs nio kan beskrivas med kvantitativa mått. Människor är olika, det finns fler sätta 
att uppnå samma mål, det finns kvaliteter (...) som kan vara helt avgörande för 
framgången, men som varken kan standardiseras, mätas eller snabbas på. Maciej Zaremba
2013 Sid. 81.
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Zaremba (2013) är en av de som ställer sig skeptiska till NPM och Lean. Lean  som filosofi 

och arbetssätt har idag stor genomslagskraft inom den offentliga sektorn (Björkman & 

Lundqvist 2013). Samtidigt som den kritiseras för att inte kunna appliceras inom den 

offentliga sektorn som ses för komplex (Røvik 2008). Det finns ett behov av att inom det 

offentliga arbeta effektivt och kunna erbjuda god kvalité på de tjänster som levereras. Detta är

förmodligen en av de anledningar till att Lean fått sådan genomslagskraft då metoden sägs 

erbjuda just detta. Att studera och argumentera kring effektiviteten och den kvalité som blir 

ett resultat av Lean görs på olika nivåer i debatten idag, men det förändrar inte den 

utvecklingen som gör att NPM idéer inom den offentliga verksamheten växer, Lean 

implementeras inom allt fler verksamheter. Vi är intresserade av att studera denna aktuella 

samhällsutveckling. Vår utgångspunkt är inte att redogöra för positiva eller negativa effekter 

av utvecklingen eller på något sätt ta ställning i debatten, utan studera Lean som ett 

samhällsfenomen i sitt sociala sammanhang. På vilket sätt kan vi förstå Lean? Hur kan vi 

förstå utvecklingen? Det är av den anledningen som det är av vårt intresse att studera hur de 

som ställer sig positiva till Lean talar och konstruerar denna verklighet i deras verksamhet.

1.2. Syfte och Frågeställningar
Vårt syfte är att belysa hur arbetsmodellen Lean framställs inom den offentliga sektorn samt 

hur, för diskursen, aktuella roller konstrueras av personer som arbetar inom Lean. Detta 

kommer vi göra genom en socialkonstruktivistisk ansats genom en diskursanalys där vi 

analyserar texter där Lean presenteras inom den offentliga sektorn.

Våra frågeställningar lyder:

1. Vilka centrala teman presenteras inom Lean?

2. Hur konstrueras dessa teman samt vilka konsekvenser kan det få? 

1.3. Disposition
Som läsare får ni till en början ta del av Leans bakgrund och grundtanke. För att sedan få en 

inblick i tidigare forskning kring ämnet. För att förklara vår analys följer därefter ett 

teoriavsnitt där socialkonstruktivism och postmodernismen presenteras. Efter detta följer ett 

kapitel där vi presenterar och motiverar den metod som vi kommer använda oss av i denna 

studie. Detta avsnitt innefattar även de etiska ställningstagandena för studien. Metodkapitlet 

avslutas med en del där metod integreras med teori och verktygen för analysen presenteras. 
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Därefter följer analysen som avslutas med en sammanfattning för att slutligen följas av en 

avslutande diskussion där ovan nämnda frågor problematiseras och utvecklas. 

2. Bakgrund
I detta avsnitt kommer vi redogöra för bakgrunden för vår studie samt för innebörden av de 

begrepp som används. Inledningsvis kommer vi att beskriva Lean som koncept och dess 

historiska utveckling. Avslutningsvis redogör vi för den tidigare forskningen på området. 

2.1. Vad är Lean?
Konceptet Lean kommer ursprungligen från Japan och Toyota och detta familjeföretags 

filosofi och syn på ledarskap. Företaget har sina rötter från slutet av 1800- talet och började 

med att tillverka vävstolar. Redan under dessa tidiga år och den typen av tillverkning talades 

det om "The Toyota Way" och några av grundstenarna inom Lean föddes. Uppfinnaren 

Sakichi Toyoda ansåg att för att hitta lösningar på problem gällde det att själv smutsa ner sina 

händer och testa sig fram, den så kallade "trial and error-metoden" växte på så sätt fram. 

Andra begrepp som kommer ifrån vävstolsproduktionen och lever kvar än idag är Jiduka som 

i korta drag innebär att man integrerar automatisering med mänsklig intelligens, man felsäkrar

d.v.s. gör det mer eller mindre omöjligt att göra fel. Dock är kanske hans största bidrag till 

"The Toyota way" hans filosofi kring arbete och hans starka tro på ett ständigt 

förbättringsarbete. År 1930 hade Sakichis son fått ta emot ett pris för dessa vävstolar vilket 

gav ett startkapital för att starta upp ett företag som kom att tillverka bilar. Företaget hade 

svåra år och var rädda att andra världskriget skulle knäcka dem, men tvärt om så behövde 

Japan omvandla sin militära industri till civil industri. Toyota lät sig då inspireras av principen

att masstillverka bilar i västvärlden. Dock var biltillverkaren tvungen att tillämpa 

produktionen till sin rådande ekonomiska situation. Det ledde i sin tur till att Toyota 

production system (TPS) skapades av Taiichi Ohno. Toyota hade låtit sig inspireras under en 

rundresa i Amerikanska fabriker. Den fabrik som inspirerat allra mest var Fords fabrik och 

grundaren till löpandebandprincipen Henry Ford. Fabrikschefen, Taiichi Ohno, fick då i 

uppdrag att effektivisera Toyotas tillverkningsprocess så de blev lika effektiva som Ford. TPS

har som princip att effektivisera arbetet, stryka onödiga uppgifter och att göra tillverkningen 

så resurssnål som möjligt. Vidare ska produktionen ske "just in time" d.v.s. delar som skall 

byggas ihop skall anlända i direkt anslutning till montering och det skall ej finnas ett lager. 

Sedermera kom TPS att analyseras, dokumenteras och exporteras till tillverkningsföretag 
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världen över. I andra kretsar än just Toyota och i andra sammanhang kallas TPS för "Lean 

production" eller bara "Lean" (Liker 2009).

Forskaren Jeffery Liker (2009) har förklarat att Lean grundar sig i 14 punkter som kommer 

från "The Toyota Way". Dessa punkter består i korta drag på att man skall: 

1. Grunda sina beslut på ett långsiktigt tänkande, även om detta sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål.

2. Skapa flöden i processen som är kontinuerliga så att problem kan bli synliga.

3. Låt efterfrågan styra så att överproduktion undviks.

4. Utjämna arbetsbelastningen.

5. Skapa en kultur där processer stoppar processer för att lösa problem så att kvalitén blir
rätt från början.

6. Rationaliserat arbete är ett underlag för varaktiga förbättringar och för medarbetarnas 
medverkan.

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och
lär andra göra det.

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.

11. Respektera det utvidgade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 
dem och hjälpa dem att bli bättre.

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och verkställ sedan 
snabbt.

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Kort sagt så är huvudtanken med filosofin Lean att eliminera slöseri. Alla momenten skall 

värderas. Är ett moment inte väsentligt för slutresultatet skall det plockas bort. Men då 

resultatet för kunden och slutvärdet skall vara av god kvalité skall de moment som direkt leder

till ett värde i slutändan behållas. Vidare talar Liker (2009) om sju slöserier, som Toyota har 

definierat som icke värdehöjande slöserier vilket organisationen skall akta sig för. Dessa 

förklarar Liker gälla alla typer av processer, inte bara produktion. De sju slöserierna är: 

överproduktion, väntan, lager, rörelse, omarbete, överarbete, transport och personalens 

outnyttjade kreativitet (Liker 2009).
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Idag talas det om Leans två modevågor. Den första var som störst under slutet av 1980-talet 

då Taiichi Ohnos arbete med att utveckla TPS som låg till grund för att Toyota slog 

världsrekord i längsta serien av en enskild bilmodell, Toyota Corolla, som producerats i 

nästan 40 miljoner exemplar. Senare får "Lean produktion" en utmärkelse att vara ett 

vinnande koncept. Då Massachusetts Institute of Technology (MIT) lät göra ett 

forskningsprojekt kring världens bilindustri där man fann att Toyota vara bäst när det gällde 

effektivitet. Därmed offentliggjordes begreppet "Lean Production" i en artikel 1988. Den 

andra vågen anses infinna sig i början av 2000-talet då med skillnaden att Lean filosofin inte 

bara fanns inom produktionen utan den fick fästa inom verksamheter som står helt utanför 

bilproduktionen så som "Lean Health Care" och "Lean Hospital". I Sverige är det numera allt 

fler verksamheter som jobbar enligt Lean eller som är i full gång med att implementera Lean 

på sin arbetsplats (Björkman & Lundqvist 2013). 

2.2. Begrepp
Då vår studie utgår från personer som jobbar inom den offentliga sektorn vill vi kort förklara 

vad vi menar med den offentliga sektorn. Det är verksamheter som är finansierade av 

skattemedel och som är underordnat stat, kommuner och landsting vilket finns till för 

invånarna. Exempel på verksamheter är: skola, socialtjänst, äldreomsorg och sjukvård.

Vidare använder vi oss av begreppet socialt arbetet. I boken Socialt arbete - en grundbok 

(Meeuwisse & Swärd 2009) har författarna valt att förklara socialt arbete med ett utdrag ur 

Nationalencyklopedin som lyder:

... organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att 
förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra 
sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. 
Det sociala arbetet genomförs med en analys och metod utveckling på tre nivåer, den 
strukturella nivån, grupp - och organisationsnivån samt individ- och familjenivån. 
(Nationalencyklopedin 1995, band 17, s33)

Begreppet New Public Management (NPM) är ett begrepp som myntades i början av 1990-

talet av Christhoper Hood. Det är ett samlingsnamn för idéer kring hur företag kan utveckla 

sin verksamhet. NPM har spridit sig från privat till offentlig sektorn under de senaste 25 åren. 

Centralt inom NPM är olika moderniseringsteorier kring ledarskap, effektiviserade 

arbetsinsatser och ökade konkurrenssituationer (Røvik 2007).
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2.3. Tidigare forskning
När vi sökte efter tidigare forskning på området har vi inriktat oss på tidigare forskning som 

berörde Lean samt NPM inom den offentliga sektorn. Vi har inte funnit några studier som 

liknar den vi gjort vad gäller studier av den språkliga konstruktionen däremot har vi tittat på 

andra diskursanalyser inom den offentliga sektorn. 

Vi gjorde våra sökningar på LuBserch och SocIndex och använde oss av sökord så som Lean, 

New public management, Socialt arbete. Social work, Offentliga sektorn, Public sector, 

Diskursanalys och Social construction. Vi valde bland våra fynd utifrån vad vi uppfattade som

relevant för vår studie. Relevant för vår studie var att skaffa oss en bakgrund av NPM samt 

Lean med framförallt forskning gällande den offentliga sektorn samt teorier och studier 

relaterat till diskursanalysen och språkets konstruktion samt dess konsekvenser. 

Då vi i vår studie ville vi belysa Lean inom den offentliga sektorn har forskningen för Lean 

inom den offentliga sektorn varit av vårt intresse. Mikael Brännmark (2012) har i uppdrag av 

Innovationsrådet sammanställt i en statlig utredning på den empiriska forskningen som finns 

om Lean som ledningssystem inom kommuner och myndigheter. Lean som ursprungligen 

kommer från bilindustrin och är ett produktionssystem är idag vanligt att se i olika former av 

utvecklingsarbeten inom den offentliga sektorn (Brännmark 2012). Brännmark (2012) menar 

att Lean-konceptet dominerar den svenska diskussionen om hur verksamheter bör arbeta med 

rationaliseringsarbeten. Det finns nationella program för Lean både i kommuner och 

tillverkningsindustrin, exempelvis Verksamhetslyftet och Produktionslyftet (Brännmark 

2012). Brännmark (2012) granskar kritiskt i sin utredning kunskapsläget om Lean-production 

och betonar vikten av att vara källkritisk till det material som presenteras i debatten. 

Brännmark (2012) problematiserar kring den bild av Lean som presenteras i diskussionerna, 

den är ofta förenklad eller begränsad utifrån specifika perspektiv. Brännmarks (2012) 

utredning fokuserar på kunskap som presenteras i vetenskapliga publikationer där han frågar 

sig ”Vad vet vi faktiskt om lean utanför konceptets ursprungskontext?” (Brännmark 2012 

sid.7).

Vidare skriver Brännmark (2012) att det finns få empiriska studier inom ämnet och den 

forskningslitteratur som finns mest är diskuterande artiklar. Det som finns skrivet har i 

huvudsak beskrivit Lean som koncept snarare än att reflekterar över dess inverkan eller gör 

teoretiska kopplingar (Brännmark 2012). Brännmarks (2012) slutsats blir att vi vet mycket lite

om Leans långsiktiga effekter inom kommuner och myndigheter. 
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Det finns inte någon entydig definition Lean utan att forskare eller verksamhetsaktiva 

använder sig av olika beskrivningar. Det har gjorts försök att definiera konceptet genom bland

annat litteraturstudier av existerande publikationer om Lean-produktion. Vid förklaringar och 

beskrivningar av konceptet hänvisas det istället till Toyotas produktionssystem (TPS) vilket 

då ses vara modellen för hur Lean ska karaktäriseras. Det är även vanlig att inleda 

beskrivningen av Lean med en historiebeskrivning över Toyotas arbete med att utveckla deras

produktionssystemmodell. Det finns forskare som ifrågasätter korrektheten i många av dessa 

historiebeskrivningar. De myter som cirkulerar kring företaget går att ifrågasätta på goda 

grunder. (Brännmark 2012)

Några av de vanligaste beskrivningarna av Lean som koncept och ofta återkommande enligt 

Brännmark (2012) är beskrivningarna av Lean som en samling verktyg, filosofi eller ett ideal 

att sträva mot. Slutligen menar Brännmark (2012) att det inte är ovanligt förekommande att 

Lean beskrivs som ett universiellt produktionssystem som alltid fungerar oavsett 

sammanhang. Något som har ifrågasatts av andra forskare. (Brännmark 2012)

Brännmark (2012) sammanfattar i sin utredning att den empiriska forskningen gällande Lean  

inte är lika omfattande som diskussionerna av Lean som koncept utifrån litteraturen. Det 

förekommer teoretiska och hypotetiska resonemang om vad Lean skulle kunna innebära inom 

olika områden. Det finns betydligt mindre forskning om vad Lean faktiskt innebär när 

konceptet tillämpas i olika sammanhang. (Brännmark 2012) 

Brännmark (2012) menar att det är många forskare som tycks ha en på förhand bestämd 

uppfattning om huruvida Lean är positivt eller inte. Brännmark (2012) vill påpeka vikten av 

mer kritisk forskning eller ett neutralt granskande av Lean. 

Vårt område berör även NPM inom den offentliga sektorn vilket Kjell Arne Røvik (2008) 

beskriver som ett tvärvetenskapligt forskningsfält med fokus på överföringen av vissa typer 

av idéer från privata till den offentliga sektorn. Forskningsfältet saknar en entydig teoretisk 

plattform och bedrivs som regel av ekonomer, statsvetare, eller organisationsforskare. Det 

som förenar forskningen inom NPM är de empiriska studier som beskriver hur idéer från 

företagsvärlden kopieras/överförs till den offentliga sektorn (Røvik 2008). NPM kan också ses

ha en politisk dimension så det handlar om ekonomismens logik som med deras 

ekonomiskabegrepp försöker införliva denna logik i den offentliga sektorn som har präglats 

av andra logiker med hänsyn till demokratins rättssäkerhet (Røvik 2008). Denna motsättning 

visar sig inom forskningen för NPM i två olika läger, reformvänligt forskarläger och 
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reformkritiskt forskarläge. Det reformvänliga utgår från ekonomiskt inspirerade teorier och 

argumenterar för nyttan och nödvändigheterna med NPM. De reformkritiska däremot är 

skeptiska till NPM och menar att idéerna därifrån inte tar hänsyn till komplexiteten inom den 

offentliga sektorn. (Røvik 2008)

Vidare finns det ett överflöd av litteratur som handlar om Lean som metod inom områden som

sträcker sig från stora företag till privata hem. Lean är en metod som går att applicera på alla 

områden. Åtskilliga av böckerna är mycket positiva till att arbeta med Lean och innehållet är 

mycket beskrivande av arbetsmetoden. Vi har valt att använda några av dem för att skapa en 

bakgrund till vår studie.

Åsikterna vad gäller Lean varierar och även om den empiriska forskningen är begränsad som  

Brännmark (2012) skriver så finns det mycket att läsa om ämnet. Zaremba (2013) skriver i sin

bok Patientens pris – ett reportage om den Svenska sjukvården en stark kritik mot NPM och 

införandet av arbetsmodellen Lean inom sjukvården. Zaremba (2013) har i sin reportageserie 

analyserat effekterna av NPM inom den Svenska sjukvården och är som sagt starkt kritisk till 

NPM och samhällsutvecklingen. Zaremba (2013) liknar NPM vid en ny troslära och beskriver

att NPM delat upp sjukvården i låtsasföretag som skapat en fiktiv marknad där påhittade 

prislistor styr sjukvården. En öppen låtsasmarknad inom sjukvården som ska ge mer valuta för

skattepengarna och öka effektiviteten detta skapar en konstgjord konkurrens som motverkar 

samarbetet kring patienterna (Zaremba 2013). NPM innehållandes mål och resultatstyrning 

samt arbetsmodellen Lean blev lösningen och löftet om frigörelse från den byråkratiska 

oproduktiva segheten som sjukhusen haft (Zaremba 2013). 

Zaremba (2013) problematiserar kring denna fiktiva marknad där han bland annat ifrågasätter 

efterfrågan då denna är begränsad av landstingets budget och att produkterna köps av 

landstinget själva till priser som de även själva har bestämt. Kunderna blir detsamma som 

patienter men fungerar dåligt då ”patienter inte shoppar sjukvård” (Zaremba 2013 Sid. 17) 

utan att det är läkaren som bestämmer vilken sjukvård som behövs. Dessa prislistor som styr 

sjukvården leder till en felprioritering inom vården för att uppnå de resultat och förväntningar 

som finns. Marknad leder till prestationsersättningar och resultatstyrningar som fungerar som 

ekonomiska incitament som påverkar vårdens utformning som grundar sig på ekonomiska 

värden istället för de professionellas bedömningar.  Zarembas (2013) ifrågasätter att ansvaret 

för vården döljs bakom den fiktiva marknaden där läkare prioriterar fel utifrån prislistor satta 

av politiker utan möjlighet att överskåda konsekvenserna. Zaremba (2013) menar att NPM 
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leder till en avprofessionalisering där yrkeskårer som förvaltat ett särskilt ansvar har fråntagits

rätten att definiera vad som är kvalité på deras område. Istället styrs deras område utifrån mål 

och resultatstyrning på en låtsasmarknad.  (Zaremba 2013) ”... när man ger amatörer makten 

att peka ut mål som professionella skall uppfylla, kan de peka ut hur många mål som helst, 

även om alla strider mot varandra” (Zaremba 2013 Sid.91) Det blir problematiskt när 

tjänstemän ska översätta önsketänkande till resultat som kan redovisas det tenderar skapa 

kriterier där de försökt fånga kvaliteter med hjälp av kvantiteter. Kriterierna stämmer ofta 

dåligt överens med de professionens idé om kvalité. kriterierna kräver stora mängder 

pappersarbete. De lockar till irrationella och oetiska val. De är lätta att manipulera. De blir 

ofta manipulerade, av tillsynes goda skäl som att uppnå mål och resultat. Vilket i sin tur föder 

vidare behov av kontroll, uppföljningar och granskade myndigheter. (Zaremba 2013) 

NPM besitter en stor makt och Zaremba (2013) beskriver att NPM härskar genom språket på 

så sätt att de har kidnappat värdeord som resultat och målstyrning: ”vart ska man styra om 

inte mot målet? Vad vill man uppnå om inte resultat? Vem är kan motsätta sig kvalité som 

dessutom har blivit säkrad?” (Zaremba 2013 Sid.80). I Vår studie har vi använt oss av 

Zaremba (2013) enbart för att skapa en bakgrund och vidare problematisering av området och 

ämnet i sig samt att Patientens pris (Zaremba 2013) väckte en inspiration för oss i val av ämne

för uppsatsen. 

3. Teori 
I vår studie har vi utgått från det socialkonstruktivistiska sättet att se på världen, verkligheten 

och kunskap i synnerhet. Socialkonstruktivismen ingår i den postmodernistiska idétraditionen.

Vi redogör i detta avsnitt för våra teoretiska utgångspunkter inledningsvis det  

socialkonstruktivistiska och sedan det postmodernistiska där vi senare inriktar oss på Michel 

Foucaults teorier om diskurser och makt då de blir centrala i vår analys. 

3.1. Socialkonstruktivismen
Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att all kunskap är socialt konstruerad och 

kan därigenom aldrig återge en entydig verklighet. Det finns inte en verklighet som är helt 

sann, oberoende och versionsfri (Börjesson & Palmblad 2007). Vår kunskap och vår 

förståelse kommer ifrån de språk vi har med oss från vår uppväxt vilket gör att vårt vetande är

socialt konstruerat. Vi har utvecklats till tänkande individer då vi befinner oss i en 

strukturerad verklighet som på förhand är konstruerad av språket. Socialkonstruktivismen 

bidrar med en förståelse att verklighet skapas tillsammans med andra människor. Språket som
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möjliggör vår förståelse för verkligheten skapas i sociala relationer. Språket är således socialt 

konstruerat vilket leder till att vår kunskap och uppfattning av verkligheten också är socialt 

konstruerade (Wenneberg 2000). Då perspektivet utgår från att förståelsen av ett fenomen 

eller ett ting är beroende av språket så innebär det att genom människans sätt att uttrycka sig 

och uppfatta världen så är hen också med och formar omvärlden (Börjesson 2003). Då vår 

kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning, utan bara är tillgänglig tack 

vare våra kategoriseringar är den också föränderliga över tid och rum. Därigenom förändras 

vår kunskap och syn på omvärlden då vi alltid är historiskt och kulturellt präglade av den 

samtid som där vi lever. Vidare utgår perspektivet från att kunskap skapas i social interaktion 

och upprätthålls i sociala processer. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala 

handlingar vilket på så sätt konstruerar konkreta sociala konsekvenser. En vanlig kritik mot 

det socialkonstruktivistiska perspektivet är att det skulle innebära att ingenting egentligen 

finns, att allt är konstruerat (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Viven Burr sammanfattar fyra premisser som sammanfattar socialkonstruktivismen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007).

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. 
Vi kan inte förhålla oss objektiv till kunskapen om vår omvärld då den skapats genom 

språkliga kategoriseringar och kunskapen blir en produkt av dessa. 
2. Historiskt och kulturell specificitet. 

Vi är varelser präglade av vår historia och kultur, vår syn på omvärlden och kunskap 

är historisk och kulturellt förankrade. Hur vi ser på oss själva och världen i stort hade 

kunnat se annorlunda ut samtidigt som detta förändras över tiden. Diskursivt 

handlande är ett socialt handlande som påverkas av vår samtid, samtidigt som 

handlandet konstruerar och reproduceras alternativt bevarar den sociala världen. 
3. Samband mellan kunskap och sociala processer. 

Den syn som vi har av världen skapas och byggs upp genom sociala processer i en 

interaktion med varandra. Det är i dessa sociala processer som kunskap skapas. I 

interaktionen byggs gemensamma uppfattningar och sanningar fram och det är i 

interaktionen som uppfattningen om vad som är sant eller falsk sker. 
4. Samband mellan kunskap och social handling. 

När vi uppfattar vår omvärld på ett specifikt sätt så blir den uppfattningen en 

förutsättning för att vissa handlingar blir tänkbara och naturligt självklara, samtidigt 

som andra uppfattas som otänkbara. En annan uppfattning av omvärlden hade 
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inneburit andra sociala handlingar. Den sociala konstruktionen av kunskap och 

sanning får då direkta sociala konsekvenser. 

3.2. Postmodernismen
Postmodernismen är en reaktion i kritisk mening mot modernismen och upplysningen som 

stod för en syn där rationalitet och objektiv kunskap vid studier av den sociala världen bidrog 

till att möjliggöra och befria samhället från fördomar, vidskepelser och ”falska” auktoriteter. 

Modernismens tänkande genomsyrade de sociala institutionerna och präglar vetenskapen, 

politiken, näringslivet och utbildning i dess riktning (Alvesson 2003). Postmodernismen 

beskrivs som en reaktion och ett problematiserande av modernismens sätt att tänka. Den 

väsentliga grunden inom postmodernismen är ifrågasättandet av kunskapen där tvivlet på att 

någon metod eller teori, diskurs eller genre, tradition eller innovation kan göra ett universellt 

anspråk på att vara den rätta formen och därmed en dominerande och auktoritär kunskap 

(Alvesson 2003). Postmodernismen är ett synsätt och filosofisk inriktning som skiljer sig från 

andra genom att inte se vår historia som en kunskap i en fast form som har gjort en generell 

utveckling framåt i samhället. Postmodernismen är kritisk till tidigare sätt att tänka och tar 

avstånd mot tanken om att finna en absolut sanning. Den postmoderna verkligheten går att 

beskriva som mer flytande utan någon direkt plats i en historisk utveckling. Det finns inga 

generella synsätt på historien och samhället som kan bedömas som meningsfulla. Det går inte 

att försvara ett allmänt begrepp om framsteg eller utveckling. Istället har vi olika sorters 

historia eller kunskap som inte intar en specifik plats (Giddens 2006). Postmodernismens sätt 

att tänka vid studier av den sociala världen beskrivs som ett nytt ”paradigm” som ifrågasätter 

de sannings- och insiktsambitioner som inom traditionell kvantitativ och kvalitativ 

samhällsvetenskap. Postmodernismen påverkar sättet att tänka gällande språk, rationalitet, 

sanning, individer, samhället och olika kulturella institutioner (Alvesson 2003). 

3.3. Michel Foucault
Michel Foucault utgick i sina idéer om förhållandet mellan makt, ideologi och diskurs i 

relation till moderna organisatoriska system från ett postmodernistiskt tänkande. Foucault likt 

många andra sociologer studerade makten och hur individer samt grupper uppnår sina mål i 

konkurrens med andra. Enligt Foucault så verkar makten genom olika diskurser i syfte att 

forma vanligt förekommande uppfattningar om samhälleliga företeelser (Giddens 2006). 

Detta skilde sig radikalt från sättet att se på kunskap. Foucault ville avslöja de antaganden 

som ligger bakom våra nuvarande uppfattningar och handlingsmönster för att göra det 

nuvarande synligt (Giddens 2006). Foucault anpassar sig efter den generella 
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socialkonstruktivistiska utgångspunkten att kunskap inte bara är en avspegling av 

verkligheten. Sanning är enbart en diskursiv konstruktion och en del av kunskapsregimer som 

anger sant och falskt (Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Diskursanalysen härstammar från Foucault som var tidig med en diskursanalys genom sitt 

utvecklande av teorier och begrepp i empiriska studier och undersökningar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). Foucault urskiljer i sina olika verk nya tankemodeller och visar 

på hur maktrelationer och praktiker blir byggstenar vid konstruerandet och utformningen av 

den sociala världen (Månson 2010). Begreppet diskurs är centralt för Foucault som med 

begreppet avser en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 

tillsammans bildar en serie artikuleringar om något (Alvesson 2003). Artikuleringarna bildar 

en mängd utsagor och en diskurs då de består av gemensam diskursiv information för vilka 

det går att definiera en mängd existentiella villkor (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Diskurs går att förstå med bakgrund av detta som ett sätt att tillsammans tala och uttrycka sig 

inom ett specifikt ämne eller område för att skapa en förståelse för området och dess 

sammanhang på ett meningsfullt sätt. Det går som exempel att likna detta vid hur läkaren på 

ett sjukhus samtalar med sina kollegor eller patienter på ett speciellt sätt som ger betydelse 

och mening till situationen. Med det speciella sättet tänker vi oss de termer, begrepp och 

ordval som väljs och används för att göra situationen meningsfull på så sätt att den går att 

förstås av flera inblandade så som patienterna och sjuksystrar. Uttalandet representerar även 

sakernas förhållande i relation till andra som blir betydelsefulla i sitt sammanhang. Hade 

läkaren frångått den gemensamma diskursiva informationen som delas med de andra och 

istället formulerat sig som om hen arbetat på en djuraffär så hade detta påverkat läkarens 

förmåga att bli förstådd i situationen och situationen hade vad vi kan anta inte uppfattats som 

meningsfull. Det diskursanalytiska angreppssättet utgår likt Foucault från att diskurser är 

något regelbundet som sätter gränser för vad som ger mening (Winther Jørgensen & Phillips 

2007). Foucault försöker i sin diskursanalys undersöka de regler för vilka utsagor som blir 

accepterade som meningsfulla och därmed sanna i en bestämd historisk epok (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007).

Foucault kom i sitt arbeta med att utveckla sina teorier om diskurserna att fokusera om makt 

och utvecklade en teori om makt och kunskap (Månsson 2010; Winther Jørgensen & Phillips 

2007). Makt är nära kopplat till kunskap. Kunskapen strukturerar världen och världen formas 

av den kunskapen som finns institutionaliserad (Alvesson 2003). Makten finns i den 

diskursiva formationen, serie språkliga kombinationer i hur det argumenteras, hur praktiker 
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ordnas och organiseras i sociala institutioner vilket skapar en bestämd form av subjekt 

(Alvesson 2003). Makten bör ses som en kraft som förekommer i sociala situationer som kan 

förstås som en påverkan eller kapacitet till att förändra (Månson 2010). Makten ses enligt 

Foucault inte som förtryckande utan som produktiv då den konstituerar diskurser, kunskap, 

kropp och subjekt (Winther Jørgensen & Phillips 2007). Makten är förutsättningen för 

skapandet av vår sociala värld, det är genom den som objekt skiljs åt och får sin relation till 

andra objekt (Winther Jørgensen & Phillips 2007). Makten är en del av utformningen av den 

sociala världen som skapar förutsättningar för att den ser ut som den gör samtidigt som 

makten blir begränsande genom att utesluta andra möjliga utformningar (Winther Jørgensen 

& Phillips 2007). Vidare menar Foucault att kunskap och makt direkt följer varandra. Det 

finns ingen maktrelation utan ett kunskapsfält samtidigt som det inte finns någon kunskap 

som inte samtidigt förutsätter tillhörande maktrelationer (Alvesson 2003). De olika formerna 

av kunskap tjänar makten och fungerar som disciplinära verktyg genom att ange vad som är 

normalt och avvikande (Alvesson 2003)

Foucault hävdar som en konsekvens av detta att det är omöjligt att nå fram till en sanning då 

det aldrig går att befinna sig eller uttala sig från en position utanför någon diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). Sanning är enligt Foucault något som är social konstruktion som 

konstruerats och konstituerats av diskursiva praktiker i sitt sammanhang (Alvesson 2003). 

Sanningen ses som inlagrad i ett maktsystem och är en procedur av produktion, reglering och 

spridning av utsagor. Foucault kallar detta för sanningseffekterna. Istället för att besvara 

huruvida något är sant eller falsk bör sanningseffekterna istället studeras (Winther Jørgensen 

& Phillips 2007). Foucault studerade hur en samling regler för skapandet av sanning kan 

kopplas ihop med tillhörande maktrelation (Alvesson 2003). 

4. Metod
I vår studie avser vi besvara våra frågeställningar, vilka centrala teman som presenteras inom 

Lean och hur de konstrueras samt vilka konsekvenser det kan få? Diskursanalysen ligger som 

grund för vår studie vilket gör att det är av en kvalitativstudie. I vår diskursanalys har vi valt 

att göra en kritisk diskursanalys då den innefattar en analys kring varför vissa begrepp och 

meningar ges privilegium medan andra marginaliseras (Bryman 2011). Diskursanalysen 

erbjuder verktyg för att förstå hur diskurser konstrueras och på hur de kan komma att påverkar

samhällstrukturen. Vidare definierar Winther Jørgensen & Phillips (2007) diskursen som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskurs innefattar samtidigt en idé om att språket 
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är strukturerat i olika mönster. Diskursanalysen blir då ett sätt att analysera och förstå dessa 

mönster. Utifrån detta så kan vi förstå att hur vi pratar om något påverkar vilken betydelse 

objektet får för oss och det är intressant att studera hur fenomen konstrueras. 

Diskursanalytiska angreppssättet bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi som menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007).

Hur vi talar om något avspeglar således inte neutralt någon verklighet eller sanning utan 

språket i sig genom våra sociala interaktioner blir en del av konstruerandet och 

reproduktionen av vår omvärld. Diskursanalysen söker inte efter att besvara eller finna en 

sanning utan studerar hur något byggs upp och ges mening i ett socialt sammanhang vilket vi 

hoppas på att den diskursiva ansatsen kommer att bidra med till vår undersökning (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007).

Vi anser att det är av största intresse att titta närmare på hur "det talas" om Lean. Då Lean 

som arbetsmodell blir allt mer använd, inte minst inom den offentliga sektorn ser vi det som 

högs angeläget att lyfta sanningar som tas för givet. Att genom att analysera och koda språket 

i texten försöka förstå och förklara hur verkligheten förstås och konstrueras (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). För att kunna genomföra en diskursanalys avser vi studera ett 

textmaterial där det står om Lean och som går att koppla till den offentliga sektorn då detta är 

av intresse för vår studie utifrån våra aktuella frågeställningar. 

Det textmaterial som vi analyserat är en folder utgiven av Verksamhetslyftet i samarbete med 

Sveriges kommuner och landsting (SKL),”Lean - ett sätt för kommuner och landsting att 

möta framtiden." (Kreicbergs, Arbin & Lindselius 2010). Denna folder består av tolv 

intervjuer som är gjorda och utskrivna av författarna. Foldern innehåller ett textmaterial 

bestående av utsagor av personer som på något sätt har en koppling till Lean och som berättar 

om Lean. Antingen besitter de en ledningsposition, arbetar med personalutveckling eller med 

själva implementeringen av arbetsmodellen Lean. Dessa utsagor utgör den text som är vår 

empiri för studien. Texter benämns ofta som berättelser och kan ha en rad olika innebörder. 

Det kan exempelvis bestå av sagor, historier, dokument eller journaler (Hydén 2008). Då en 

berättelse analyseras fokuseras det på struktur och funktion. Med detta menas att genom att 

fokusera på strukturen analyseras berättelsens uppbyggnad och organisering och med funktion

menas hur berättelsen används samt hur det integreras i den pågående sociala verksamheten. 

Samtidigt studeras även hur det sociala sammanhanget påverkar texten (Hydén 2008). 
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Utsagorna som vår text består av utgör således ett intressant underlag att studera och 

problematisera kring för att besvara våra frågeställningar. 

4.1. Metodens förtjänster och begränsningar 
Förtjänsterna med denna metod är att vi kan förstå hur beskrivningen av Lean konstrueras och

framställs för att kartlägga relationen mellan verkligheten och diskursen och se hur aktörer 

och relationer konstrueras samt vilka konsekvenser språkets innebörd kan föra med sig. Som 

alla metoder har även denna metod sina begränsningar. En av begränsningarna är att då vi inte

har en person bakom våra utsagor kan den framstå som mer jämlik än vad den egentligen är. 

Risken är att då texten inte redovisar vem upphovsmannen är kan det leda till att vi inte kan ta

hänsyn till exempelvis kön, klass eller etnicitet (Börjesson & Palmblad 2007). Då en text 

studeras ges det ingen möjlighet till följdfrågor vilket skulle kunna varit möjligt om vi i stället

gjort intervjuer. Detta kan leda till att texten upplevs som smal och enkelspårig. Samtidigt kan

detta vara en fördel för oss då det gör det enklare att just bara fokusera på texten och inte 

personen bakom utsagan. En fara med att göra en diskursanalys menar Bryman (2011) är att 

forskare uppfattar och tolkar begreppet olika, likaså analyseras språket i texterna olika. Det 

kan således leda till att begreppet "diskursanalys" blir alltför brett och kan stå för allt och 

ingenting på samma gång. För att undvika denna fara har vi, i våra roller som forskare, varit 

öppna i vår dialog och noggranna med att förklara hur vi tänker så att vi skapat en gemensam 

förståelse för studien. En annan fördel med metoden är att vi har en möjlighet att studera det 

vi avser att studera. En av de största förtjänsterna med vårt metod val kan vara att det 

diskursanalytiska perspektivet ger oss ett distanserat förhållningssätt till den empiri vi avser 

att analysera. Detta gör det möjligt för oss att komma in på djupet i analysen till skillnad ifrån 

vad andra metoder hade kunnat erbjuda (Börjesson & Palmblad 2007). En annan förtjänst som

följer med det postmodernistiska perspektivet och diskursanalysen är att vi genom vår analys 

kan skapa en tankeväckande och kreativ studie med nya ingångar trots att vi befinner oss nära 

det område som vi studerar. Att studera hur språket används på ett kritiskt sätt bidrar till nya 

frågeställningar för att förstå den sociala världen (Alvesson 2003). Samtidigt som att det 

kommer vara en styrka att strängt studera språket i vår studie så leder det också till 

metodologiska svårigheter. Att enbart studera den språkliga meningsutbytet mellan människor

gör det svårt att väga in meningsskapandet utav konversationen. Detta kan göra det svårt att 

förstå samtal och diskurser. Problemet i sig är inte unikt för diskursanalysen då det är svårt att

studera mening och betydelse (Alvesson 2003). Diskursanalysen bidrar inte till att kunna 

skilja mellan riktiga eller felaktiga redogörelser utan menar studera hur och på vilka sätt 
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språket används vid skapandet av verkligheten (Alvesson 2003). Vidare anser vi att en 

förtjänst med denna metod är att genom att göra en diskursanalys av ett textmaterial gör vi 

inget anspråk på att förklara den sanna verkligheten. Snarare kan vi frambringa en 

presentation av vår tolkning av texten. Det är diskursen i sig som är föremål för vår studie och

vi behöver inte söka efter någon att skuldbelägga. Dock kan detta lika mycket vara en brist då 

det är viktigt att distansera sig till diskursen och inte låta sina egna förutfattade meningar lysa 

igenom (Winther Jørgensen & Phillips 2007).

4.2. Metodens tillförlitlighet
Reliabilitet och validitet är i kvalitativ forskning är två omtalade begrepp. Många forskare har 

diskuterat hur relevant dessa begrepp är och många menar att de är svåra att applicera på 

kvalitativ forskning (Bryman 2011). Vi vill dock hävda att vår studie är av stark reliabilitet 

eftersom det är en studie som går att utföra igen då vi skall tolka en text. Det är lättare att 

upprepa studier på texter än på andra kvalitativa tillvägagångssätt då det ofta utspelar sig i en 

social miljö viket inte går att "frysa". Exempel på det är intervjuer eller observationer där 

interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad spelar in. Det är dock 

viktigt att vi beaktar det faktum att vi tydligt måste förklara hur vi gått tillväga i vår analys. 

Gör vi det klart och tydligt kan andra forskare studera samma text igen (Bryman 2011). Vad 

beträffar validitet då en studie utförs ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det svårt att 

leva upp till de kravs som ställs då det enligt perspektivet inte finns några sanningar eller 

verklighet att ta ställning till (Johansson 2006). Dock måste detta krav tas hänsyn till ändå och 

som forskare måste man väga in sin egen uppfattning av verkligheten och ifrågasätta sitt eget sätt 

att konstruera verkligheten.

I kvalitativ forskning används istället begreppet tillförlitlighet som vi måste ta hänsyn till. 

Under detta begrepp finns fyra delkriterier: Överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). Vad gäller det delkriteriet som benämns 

som överförbarhet har vi delvis nämnt något om det ovan men vi måste även, i vårt resultat, 

beakta att det är av stor vikt att vi ger täta och detaljerade beskrivningar så att det går att 

överföra till kommande forskning. För att studien skall vara pålitlig krävs det att vi noga 

förklarar vad vi studerat, hur vi studerat och analyserat vår data, tydligt beskriver hur vår 

forskningsprocess har gått till och gör en väl formulerad problemformulering. Om vi uppfyller

kraven underlättar vi arbetet för andra forskare att göra en granskning av vår studie och 

därmed ökar vi pålitligheten. För att studien skall bli trovärdig krävs det att vi noga studerar 

hur en diskursanalys går till så att vi kan utföra den på ett korrekt sätt. Vad beträffar 
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delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera är det viktigt tänka på att det inte går att uppnå

någon absolut objektivitet inom socialvetenskaplig forskning. Vi måste vara observanta så 

våra egna värderingar inte påverkar vårt resultat (Bryman 2011).

4.3. Urval & Tillvägagångssätt
I vår studie består vårt empiriska material av en folder utgiven av Verksamhetslyftet i 

samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och trygghetsfonden. 

Verksamhetslyftet är ett utbildnings - och träningsprogram som skall ge en grund för att 

arbeta med Lean i kommun - och landstingsverksamhet. Foldern heter ”LEAN - ett sätt för 

kommuner och landsting att möta framtiden” (Kreicbergs, et al. 2010). Materialet består av 

tolv intervjuer med personer som arbetar med Lean inom kommuner och landsting. Då vår 

ambition med analysen är att studera vad och hur man uttalar sig i arbetet med Lean uppfyller 

materialet ett önskat underlag för studien. Vi har brutit ner texterna och letat efter 

nyckelbegrepp som vi sedan analyserat vidare. Vi anser att mängden material utgör ett 

hanterligt underlag inom ramen för vår studie. Vi har avgränsat oss på sådant sätta att vi 

enbart har studerat språket i texten, med hjälp av teoretiska verktyg. En styrka med denna 

metod och urval är att vi inte själva träffat personerna bakom utsagorna och med det inte 

heller har någon relation till dem. Det innebär också att vi inte varit med och påverkat 

utsagorna vilket vi skulle ha gjort om det varit en intervju. På det sättet kan vi enklare 

fokusera på språket och göra en analys av vad som sägs och hur det sägs. Begränsningen är att

vi inte kan ställa följdfrågor eller be dem förklara om det är något vi inte förstår. Jönsson 

(2010) poängterar vikten av att förklara för läsarna vilka frågor som är ställda vid en intervju 

för att de ska få en egen förståelse av resultatet. Då vi inte utfört några intervjuer följer nu en 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att få tag i våra texter samt våra tankegångar under 

arbetet. Detta för att underlätta för läsaren att skaffa sig en egen uppfattning av materialet. För

att få tag i vårt material vände vi oss till olika kommuner som vi vet jobbar enligt Lean eller är

i startgroparna med arbetet. Vi hoppades sedan på att de skulle hjälpa oss med kontakter som 

kunde leda oss till de textmaterial som vi önskat som underlag för vår studie, vilket de gjorde 

den så kallade snöbollseffekten (Bryman 2011).  Inledningsvis valde vi att se över vårt 

material, läsa igenom det ett par gånger och skaffa oss en första överblick kring vad vi hade 

för material, vad som sades i utsagorna och vad de handlade om. Efter att ha läst igenom 

materialet åtskilliga gånger och gjort oss bekanta med det så valde vi att koda vårt material. 

Därefter markerade vi det vi fann vara centralt i texterna och sedan förde vi en diskussion 

kring vad vi funnit centralt. Vi var då ense om tre gemensamma nämnare som alla de tolv 
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personerna talade om och som kom att bli centrala begrepp. Detta var Kvalité, Personal och 

Förändring. Efter det tog vi återigen fram vårt material och började nu koda dessa tre begrepp 

med hjälp av olika färger. När färgkodningen var klar gjorde vi en sammanställning av vad vi 

fått fram och skrev några rader om det samt presenterade ett antal citat med koppling till varje

begrepp för att påvisa hur texten presenterar dem. Vårt nästa steg blev att analysera de delar vi

har fått fram. Analysen gjorde vi med hjälp av teoretiska verktyg. De tre teman som vi 

tidigare kodat fram kom sedermera att utgöra de frågor som vi ställde till materialet för att 

kunna titta närmare på diskursen för hur NPM och Lean konstrueras inom den offentliga 

sektorn. Denna broschyr (Kreicberg et al. 2010) finns med som bilaga (Bilaga 1). 

4.4. Vår förförståelse
Även om vi från början tyckte vårt valda ämne var intressant så saknade vi båda några 

fördjupade kunskaper inom området. Vi har hört talas om begreppet NPM, utan att tidigare 

reflektera över innebörden. Lean kom vi första gången i kontakt med då socialtjänsten i vår 

kommun skulle börja jobba utifrån modellen. Samtidigt började vi läsa på om ämnet och fann 

de spridda åsikterna i debatten gällande Lean inom den offentliga sektorn både fascinerande 

och engagerande. Vi tyckte då att det skulle vara intressant att studera detta närmare. Med 

anledning av att vi bägge kände oss en aning skeptiska till vad arbetsmetoden Lean med sin 

inspiration från industrin kunde innebära för den minst sagt annorlunda marknaden inom den 

offentliga sektorn ville vi närma oss ämnet med ett annat angreppssätt. Vi kunde se både för 

och nackdelar med att arbeta utifrån Lean men upplevde samtidigt en svårighet i att studera 

eller argumentera för eller emot något som så tydligt verkade vara en samhällsutveckling. En 

debatt som blivit för abstrakt för att handla om hur något förhåller sig utan istället blivit en 

arena av tolkningar utifrån skilda värderingar. Vår ambition med studien blev istället att öka 

vår förståelse inför denna utveckling med hjälp av diskursanalysen. En metod och teori som vi

blev presenterade för under SOPA62, en tidigare kurs inom programmet. 

4.5. Etiska överväganden
Forskning är viktig för samhällets utveckling och det så kallade forskningskravet innebär att 

tillgänglig forskning och metoder ska studeras vidare för att förbättras. Samtidigt som 

forskaren har rätt att forska så har medlemmarna av samhället också en rättighet att skyddas 

mot skada, det så kallade individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2013). Detta är skälet till att 

en etisk diskussion blir aktuell. Bryman (2011) menar att det vid en samhällsvetenskaplig 

studie är av stor vikt att vara medveten om den etiska aspekten för att göra minst skada och 

uppnå bästa resultat. Vidare talar Bryman om de fyra etiska principerna som skall ligga till 
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grund för vår studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I vår aktuella undersökning har vi varit noggranna med att informera de 

berörda parterna som vi varit i kontakt med under vår urvalsprocess då vi sökt vårt material, 

om vår studie och dess avsikt samt deras frivillighet att deltaga. Det finns dock svårigheter 

vad beträffande informationskravet och samtyckeskravet  då vårt material involverar fler 

människor än vad vi har möjlighet att kontakta. Exempelvis har vi inte varit i kontakt med 

författaren till det textmaterial vi använt oss och ej heller någon av de personer som materialet

innefattar. Vår studie berör inte enskilda personer utan är en studie kring organisation och mer

strukturella företeelser, vilket gör att vi förhoppningsvis inte orsakar någon person skada. 

Vidare syftar konfidentialitetskravet till att alla som deltar i studien skall behandlas med 

största möjliga anonymitet (Bryman 2011). Vi har valt att inte skriva ut namnen bakom 

utsagorna i vårt material delvis med hänsyn till dem det berör. Främsta anledningen till detta 

är att vi inte anser det väsentlig för vår analys. Texterna som vi analyserat är offentliga 

handlingar och är uttalade av offentliga personer men då vi inte finner det av värde för studien

att presentera vem som säger något utan istället vad som sägs har vi valt att utesluta namn då 

det inte varit vår ambition att hänga ut enskilda aktörer utan visa mer på  allmänna 

uppfattningar och konsekvenser. Dock finns denna broschyr med i Bilaga 1, så att den 

intresserade själv kan söka upp vem som uttalat sig i utsagorna. Den sista av de fyra 

principerna är nyttjandekravet och med det menas att den empirin som insamlas i studien 

endast får användas i studiens syfte (Bryman 2011). Då vi tagit hänsyn till denna princip har 

vi endast använt materialet i denna uppsats.

Inför varje vetenskaplig undersökning skall forskaren göra en vägning av forsknings- och 

kunskapstillskottet mot de eventuellt negativa konsekvenser som undersökningen kan få för 

berörda parter (Vetenskapsrådets 2013). Vi bedömer att vår undersökning belyser och bidrar 

till kunskaper och vidare diskussioner inom ett område som är av samhällsrelevans vilket 

uppväger de eventuellt negativa konsekvenser som undersökningen kan medföra för de 

berörda parterna. Fairclough menar att en studie av detta slag, diskursanalys, är viktig för att 

synliggöra hur språket används dels i den diskursiva praktiken som de är en del av men också 

hur de används i maktrelationer och sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 

2007). 

4.6. Diskursanalys som metod och teori
Under denna del kommer vi presentera den teori inom diskursanalysen som är av betydelse 

för den fortsatta analysen samt de metodologiska inslagen som innefattas i dessa. 
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Diskursanalysen är att betrakta som både teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips 

2007). Utav den anledningen har vi valt att nedan redovisa de kommande delarna gemensamt.

Då vi använder oss av det diskursanalytiska angreppssättet blir socialkonstruktivistisk teori 

vår utgångspunkt, som vi tidigare redogjort för under avsnittet socialkonstruktivismen. Den 

socialkonstruktivistiska teorin och angreppssättet visar språkets roll vid den sociala 

konstruktionen av världen. Vidare inom diskursanalysen ingår metodologiska riktlinjer för hur

ett objekt kan studeras samt specifika tekniker för språkanalys (Winther Jørgensen & Phillips 

2007). 

Vi kommer att använda oss av Norman Faircloughs variant av diskursanalys som kallas 

kritisk diskursanalys och som utgår från att det är diskursen som formar den sociala världen. 

Den kritiska diskursanalysen blir därför användbar i vår studie och analys för att studera hur 

teman inom Lean presenteras och konstrueras. Den skiljer sig från andra angreppssätt av 

diskursanalys genom att påstå att diskursen är en av flera aspekter av en social praktik. 

Faircloughs menar att det finns en skillnad mellan diskursiva praktiker och andra sociala 

praktiker. I den kritiska diskursanalysen av Faircloughs undersöks förändring då språket alltid

består av tidigare etablerade och strukturerade diskursiva beskrivningar som det byggs vidare 

på genom språkanvändningen. Faircloughs studerar förändring genom Intertextualitet. Vilket 

är hur text bygger på element från olika diskurser som det konkreta språkbruket kan förändra 

enskilda diskurser. Genom detta förändras också den sociala och kulturellt förankrade 

omvärlden. Genom att studera intertextualiteten går det att se reproduktion av diskurser 

genom fråvaron av nya element samt förändringen av diskurser genom nya sammansättningar 

(Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Inom den kritiska diskursanalysen så är diskurs något som både konstituerar den sociala 

världen och samtidigt konstitueras av andra sociala praktiker. Det beskrivs som ett dialektiskt 

förhållande. Samtidigt som diskurserna bidrar till att förändra och bekräfta uppfattningen om 

den sociala världen så blir diskurserna i sig en bild av rådande uppfattning av den sociala 

världen. Att göra en kritisk diskursanalys är att konkret titta på språkbruket i en social 

interaktion genom en textanalys vilket skiljer sig från andra inriktningar inom diskursanalysen

(Winther Jørgensen & Phillips 2007). Med bakgrund av detta kan vi förstå att hur vi pratar om

något påverkar hur vi uppfattar betydelsen av detta, samtidigt påverkar diskursen vilket är den

gemensamma uppfattningen och tolkningen av något i den sociala världen som skapats i det 
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sociala samspelet och kommunikationen. De som utför det sociala samspelet och 

kommunikationen är enligt Fairclough sociala praktiker. Diskurs är en sorts social praktik 

som reproducerar och förändrar kunskap samt identiteter och sociala relationer samtidigt som 

den formas och påverkas av andra sociala praktiker och strukturer (Winther Jørgensen & 

Phillips 2007).

De diskursiva praktikerna bidrar till att skapa samt reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper. Ojämlikheter mellan sociala klasser och skillnader mellan kvinnor 

och män vilket betraktas som ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Foucault liknade de diskursiva praktikerna vid handlingsmönster som baserades på en 

diskursivuppfattning och ville i sina studier synliggöra dessa som den underliggande 

maktstrukturen. (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Kritisk diskursanalys har i Faircloughs version till uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprättandet av den sociala världen vilket också innefattar sociala relationer 

som har ojämlika maktförhållanden. Syftet kan vara att bidra till en social förändring för mer 

jämlika förhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). 

4.7. Faircloughs kritiska diskursanalys
Faircloughs kritiska diskursanalys består av en modell för genomförandet av analysen som 

innehåller tre delar; text, diskursiv praktik och social praktik. Modellen används vid 

genomförandet av en textorienterad diskursanalys där man systematiskt analyserar tal eller 

skriftspråk i exempelvis massmedia eller genom intervjuer. Faircloughs angreppssätt försöker 

koppla ihop dessa tre delar. Text analyseras genom en detaljerad textanalys och den 

diskursiva praktiken blir en analys av användandet av de gemensamma uppfattningarna i 

vardagen och slutligen den sociala praktiken som en makrosociologisk analys utifrån Foucault

(Winther Jørgensen & Phillips 2007).

En bestämd diskurs som går att urskilja från andra diskurser menar Fairclough är ett sätt att 

tala som ger betydelser av upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Diskursen bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer, kunskap samt betydelsesystem (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). Diskurser skapar alltså identiteter där vi uppfattar vilka vi är 

samtidigt som diskursen skapar relationen till andra och den sociala strukturen i sin helhet. 

Slutligen skapar diskursen vår ideologiska uppfattning om kunskap och betydelseskapande. 
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Vid en analys av en diskurs blir två dimensioner viktiga, den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är där språket används och 

diskursordningen de diskurstyper som används inom en social institution (Winther Jørgensen 

& Phillips 2007).

I Analysen utifrån Faircloughs diskursanalysmodell sker analysen i fyra olika moment där de 

tre delarna som modellen består av leder fram till en avslutande resultatdel. Det första är 

analysen av den diskursiva praktiken vilket innebär den faktiska kommunikativa händelsen 

som består av en textproduktion och en textkonsumtion. Det andra är analysen av text, vilket 

innebär att en detaljerad analys av texten skall göras för att underbygga sin tolkning samt 

påvisa hur man har kommit fram till denna. Det är med utpräglade redskap texten kartläggs 

och analyseras. Dessa redskap har Fairclough valt att kalla verktyg och de består av: 

interaktionell kontroll, etos, metaforer, ordval och grammatik. Det tredje momentet är social 

praktik och innebär att relationerna mellan texterna och den bredare sociala praktiken 

analyseras och visas genom den faktiska diskursiva praktiken. Resultaten av analysen 

redovisas därefter i resultatdelen (Winther Jørgensen & Phillips 2007).

5. Analys
I analysdelen kommer vi redovisa vår genomförda kritiska diskursanalys. Vår analys är 

uppdelad utifrån de fyra momenten i Faircloughs analysmodell som redovisats ovan. Vi har 

valt att redovisa analysen av text utifrån de teman som vi funnit i vårt material, kvalité, 

förändring och personal. Vi kommer att beskriva vår analysmetod allt eftersom det blir 

angeläget för förståelsen för den genomförda analysen. 

5.1. Diskursiv praktik
Den diskursiva praktiken är den faktiska kommunikativa händelsen eller texten. När man 

studerar den diskursiva praktiken innebär det att man tittar på hur texter konsumeras och 

reproduceras vilket innebär att man kan intressera sig av vem som står bakom texten eller 

uttalandet, vem denne vill vända sig till och vad som vill förmedlas. 

Denna del av analysen delas upp i två grupper. De som är producenter av språket i texten (de 

som uttalar sig) och de som är konsumenter av texten (den som läser texten och dennes 

tolkning). Fokus ligger på att studera vilka diskurser som blir aktuella då texten produceras. I 

vår analys finner vi det troligt att de som producerar uttalandena är personer som alla är 

verksamma inom den offentliga sektorn och gemensamma nämnare är att de på ett eller annat 

24



sätt jobbar med ledningsfrågor eller personalutvecklingsfrågor. De som konsumerar texten är 

alla som är intresserade, men texthäftet vänder sig i första hand till personer som jobbar inom 

kommuner och landsting och som är intresserade av Lean. Den diskursiva praktiken visar på 

relationer mellan den sociala praktiken och texten. Texten formar och formas utifrån den 

sociala praktiken. Detta innebär att all form av kommunikativ händelse som sker inom den 

diskursiva praktiken reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen och blir en produkt av 

den bredare sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2007). I vår text kan vi urskilja 

en rad olika diskurser. Exempel på dessa diskurser är det sociala arbetets diskurs, NPM 

diskursen och promotionsdiskursen. Exempel som vi vill lyfta fram:

Det är bara ni som kan era patienter och kunders behov. Med det vill jag säga att Lean 
handlar inte om att producera bilar, utan om att skapa en lärande organisation där varje 
medarbetare får möjlighet att komma med idéer och tankar kring hur de skulle vilja 
förbättra sin verksamhet; oavsett vem kunden är eller vilket värde man vill skapa. 
(Kreicberg et al. 2010, sid. 28- 29)

Genom detta citat vill vi påvisa komplexiteten mellan de olika diskurserna. För det första 

framträder det sociala arbetets diskurs då uttalandet vänder sig till dem som kan sina patienter 

eller kunder d.v.s. till dem som är verksamma och arbetar med att hjälpa patienter. Genom att 

använda uttrycket kunder blir också diskursen NPM aktuell. Genom att förtydliga att det inte 

handlar om att producera bilar markeras ett ställningstagande att ta avstånd från industrins 

diskurs och med det indirekt förstärka det sociala arbetet. I citatet framkommer en promotion 

då man saluför konceptet Lean. Det presenteras som något nytt och bra där man kopplar ihop 

Lean med en möjlighet att skapa en lärande organisation där varje medarbetare får möjlighet 

att komma med idéer och tankar kring hur de vill förbättra sin verksamhet. Avslutningsvis kan

vi läsa att vem kunden är inte spelar någon roll och enligt texten är det inte personen bakom 

kunden eller värdet i sig som är det viktiga, det markeras att det går att lyckas hur som helst. 

Det går att avläsa att det förekommer en hög grad av interdiskursivitet. Det vill säga att flera 

diskurser gör sig synliga i texten (Winther Jørgensen & Phillips 2007). I citatet ovan kan vi 

utläsa att det olika diskurserna artikuleras på ett nytt sätt. Som till exempel när patient och 

kund kopplas samman. Denna nya interdiskursiva mix visar på en sociokulturell förändring. 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet vilket innebär att all form av kommunikation 

baseras på tidigare kommunikativa händelser eftersom vi inte kan använda ord som ingen 

tidigare har använt. Intertextualitet visar alltså att det finns en historisk påverkan på textens 

utformning på samma sätt som den aktuella texten bidrar till den kommande historiska 

utvecklingen (Winther Jørgensen & Phillips 2007). Trots att det ständigt förekommer olika 
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diskurser så finns det inte möjlighet att genomföra en förändring med hjälp av en redan 

etablerad diskurs om de dominerande diskurserna är starkare. Det går att säga att det är 

maktrelationerna som sätter ramarna och därmed tillträdet till förändringarna av de olika 

diskurserna. Detta hänvisar Fairclough till hegemoni begreppet, där grupperna strävar efter att

behålla strukturerna mellan sig. Diskursordningen representerar strukturen mellan de olika 

grupperna och deras olika inflytande i samhället och maktfördelningen dem emellan (Winther

Jørgensen & Phillips 2007). Genom det skapas också de ideologiska uppfattningarna i 

samhället. Fairclough menar att diskurserna har en ideologisk koppling då de är en del av att 

upprätthålla maktrelationerna. Hegemoni är inte bara en bild av strukturen, utan samtidigt en 

förhandlingsprocess som skapar ett för tillfället gemensamt samförstånd som är en ständig 

föränderlig balansgång. Den diskursiva praktiken är den hegemoniska kamp som skapar 

reproduktionen eller förändringen av de existerande maktrelationerna. Förändringen sker när 

diskursiva element artikuleras på nya sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Det svåra med att implementera Lean på en arbetsplats är att uppnå samsyn och skapa en 
sådan struktur som gör att man fortsätter varje dag, år ut och år in, med sitt ständiga 
förbättringsarbete. Det som är helt avgörande enligt Niklas erfarenhet, är att det är 
förankrat i personalgruppen och att det finns ett tydligt ledarskap som äger och driver 
frågan vidare. (Kreicberg et al. 2010, sid. 29)

Här kan vi se att det pågår en social kamp och förhandling, som Fairclough skulle likna vid 

hegemonisering. Detta genom den uttalade strukturen och maktrelationen. Ledarskapet skall 

vara starkt och tydligt samtidigt som ledarskapet presenteras som ägare av frågan och därmed 

makten över den. Personalen skall samtidigt vara eniga och ses som en grupp som följer 

ledaren. De skall också ha förankrat tankarna kring Lean vilket kan förstås som att alla måste 

vara överens och följa ledaren då denne driver frågan framåt och jobba med 

förbättringsarbete. Genom denna artikulation ses denna struktur vara helt avgörande för att 

lyckas. Konsekvensen blir, att om strukturen rubbas misslyckas verksamheten. Exempel på en

sådan situation kan vara om personalgruppen går åt ett annat håll än ledaren eller är delade i 

sin uppfattning. Möjligheten till förändring har begränsats genom rådande maktrelationer. 

5.2. Text
I den kommande delen kommer vi göra en detaljerad analys för att urskilja egenskaper i 

texterna. Fairclough ger oss direkta redskap för att kartlägga hur diskurserna realiseras i vårt 

material och detta för att underbygga vår tolkning (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Dessa verktyg är interaktionell kontroll - förhållandet mellan talarna och vem som fastställer 

dagordningen.  Etos - hur identiteter konstrueras genom språket, Metaforer - med metaforer 
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som hjälp kan författaren förstärka de bitar som hen tycker är av extra stor betydelse. 

Metaforer används för att ge en bildlig förklaring för det som önskas förmedlas och skall 

hjälpa läsaren att förstå det som sägs eller skrivs. Det är dock av vikt att läsa metaforen i sitt 

sammanhang, för taget ur sitt sammanhang så tappar metaforen sin betydelse. Metaforer som 

är korrekt applicerade och i lagom stor dos gör att texten blir mer lättläst och gör det på det 

sättet enklare för läsaren att förstå textens sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

Ordval- valen av ord i texten har betydelse för hur det uppfattas. Det femte och sista verktyget

är grammatik - två viktiga delar av grammatikverktyget är transitivitet och modalitet. Det 

förstnämnda syftar till att analysera hur processer och händelser sammankopplas med objekt 

och subjekt. Detta betyder att man utforskar konsekvenser av innebörder av olika 

framställanden. I denna delen av textanalysen finns det ett intresse av att studera textens 

ideologiska konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2007). Det är av värde att titta på 

vilka agenter som nämns och vad det får för följder ur ett samhällsstrukturellt perspektiv. 

Exempel från texten:

Lean är inte en fråga om vad, utan en fråga om hur, om detta är alla - politiska partier 
såväl som tjänstemän - eniga. (Kreicberg et al. 2010, sid. 16)

Genom denna formulering ser vi att två olika agenter nämns ”politiska partier och 

tjänstemän”. Då agenterna presenteras så blir satsen ej passiv utan aktiv. Dessa agenter måste 

därför vara med och dela på ansvaret. Läsaren får en uppfattning av att det inte bara är 

personen bakom uttalandet som står för att Lean är viktigt, hen har även med sig politiska 

partier och tjänstemän. Detta gör att uttalandet får en viss styrka och man påvisar att det är 

många som anser delar meningen att ”Lean är en fråga om hur”. Vidare läser vi i texten att:

När man arbetar med utveckling har chefen en avgörande roll. Att han eller hon syns och 
förstår verksamheten. (Kreicberg et al. 2010, sid. 19)

Även här nämns en agent som i detta fall är chefen. Chefen har en avgörande roll för att 

lyckas, vilket ger denne ett ansvar för verksamheten. Detta betyder att om verksamheten 

skulle misslyckas kommer chefen behöva stå till svars och vara en stor orsak till 

misslyckandet. Ytterligare ett exempel av konsekvenser inom processer hittar vi i citatet:

Vi kommer inte fixa den här omställningen om vi inte släpper loss all kreativitet hos våra 
medarbetare. (Kreicberg et al. 2010, sid. 19)

Här kan vi läsa att ansvaret för att lyckas med Lean ligger på medarbetarna då det krävs att 

kreativiteten hos medarbetarna släpps loss för att fixa omställningen. Genom detta uttalande 
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så kan medarbetarna skuldbeläggas om omställningen inte lyckas då de antagligen inte varit 

tillräckligt kreativa. Genom dessa tre citat vill vi visa på att texten framställer det som att det 

inte är en enskild person som tycker att Lean är en bra arbetsmodell utan det är många agenter

som står bakom det ställningstagandet. Vi vill också påvisa att det inte läggs någon skuld på 

själva modellen Lean ifall den inte skulle hålla hela vägen och leda till positiva resultat. 

Istället så är det chefens roll som är avgörande, hon eller han måste synas. Viktigt för att 

lyckas är också att personalen är kreativa. Den andra grammatiska delen,  modalitet innebär 

att man analyserar hur någonting framställs och vad talaren har för inställning till de uttalade 

(Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Exempel från texten är:

Vi har jobbat hårt med att se över processerna och hur vi kan få medarbetarna ännu mer 
delaktiga. (Kreicberg et al. 2010, sid. 20)

”Vi har jobbat hårt” blir en faktisk modalitet och en total sanning för talaren. Här sätter sig 

talaren som i detta fall är Vi över läsaren och påstår sig ha gjort ett hårt jobb med att se över 

processerna. Hade talaren istället uttryckt att: ”vi kan jobba med att se över processerna” så 

skulle uttalandet inte alls vara av samma höga grad av säkerhet. Det skulle sedermera 

innebära att det inte skulle ses lika väsentligt att medarbetarna är delaktiga. Men då talaren är 

så säker på sin sak så får läsaren en uppfattning av att det är av stor vikt med mycket 

delaktighet. Ett exempel till som vi vill lyfta ur texten är:

Man kommer också jättelångt med att sätta igång processer med enkla varför - frågor 
kring arbetet. De anställda är smarta och duktiga på att komma på hur man kan förbättra. 
(Kreicberg et al. 2010, sid. 11)

Även här kan vi tyda det som att talaren besitter en total sanning då denne uttrycker att man 

faktiskt ”kommer” jättelångt och de anställda faktiskt ”är” smarta och duktiga. Detta gör att 

läsaren uppfattar det som högst trovärdigt och det ges väldigt litet utrymme för ifrågasättande.

Här skapas det en sociala relationer mellan den som är talaren bakom citatet och den som är 

mottagaren, i detta fall de anställda. Dessa relationer skapas genom att den anställde inte ges 

några möjligheter till att vara avvikande. Det tas för givet att han eller hon är smart och 

duktig. Vi kommer inte utveckla grammatik verktyget mer än så i vår textanalys, utan 

kommer fortsättningsvis fokusera på verktygen etos, metaforer och ordval  som kommer ligga

till grund för vår textanalys av våra tre teman kvalité, förändring och personal. Vi kommer 

alltså inte utgå ifrån Faircloughs alla verktyg utan endast ta hjälp av dem som vi tycker är 

mest lämpade för vår studie.
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5.2.1. Textanalys av temat kvalité

När vi läst igenom vårt material några gånger kom vi fram till att kvalité var ett centralt tema 

som vi ville studera närmare. Kvalité finns med som ord i några av utsagorna och blev därför 

ett centralt begrepp. Vidare har vi bestämt oss för att använda kvalité som ett bredare begrepp 

som symboliserar och sammanfattar vad som framställs att man vill uppnå och vad som 

framställs som det positiva resultatet. Kvalité fick också innefatta det som framställdes till att 

inte vara kvalité som till exempel där sjukskrivningar på arbetsplatsen framställdes som 

slöseri och inte eftersträvansvärt tolkade vi att kvalité är friska människor som inte är 

sjukskrivna. Under genomgången av vårt material har vi sammanfattat hur temat och 

begreppet kvalité framställs i texten. Det är frekvent förekommande att kvalité innefattar 

personalens välmående och engagemang. I materialet framkommer det även att tidssparande 

så som effektiviserade rutiner och tydlig struktur leder till ekonomiskt vinst som ses som 

kvalité. Kvalité framställdes vidare om en ökad service till medborgarna. (Kreicberg et al. 

2010)

Låt oss börja med att ta en närmare titt på verktyget etos, hur identiteter konstrueras i språket. 

Inom ramen för vad texten presenterar som kvalité återfinns följande citat:

Visionen är att genom Lean få mer engagerade medarbetare vilket i förlängningen leder 
till bättre service för medborgarna. I framtiden kan det bli svårare att rekrytera personal 
med rätt kompetens och om vi då arbetar med att ge våra medarbetare större inflytande är 
det en konkurrensfördel. (Kreicberg et al. 2010, sid. 5)

De identiteter som presenteras är medarbetare, medborgare och personal. Då personen är 

yrkesverksam inom verksamheten benämns hen som medarbetare medans hen är personal när 

det talas om framtiden och vad som önskas rekryteras. Genom detta kan vi utläsa att personen 

som är anställd skall vara en aktiv deltagande del av verksamheten. Detta skapar ett önskat 

sammanhang och en känsla av att man gör något med andra eller tillsammans. Innan en 

anställning har skett talas det istället om den personal som skall komma att rekryteras. Med 

ordet personal som benämning på den anställde saknas sammanhanget till verksamheten. Hen 

blir då en anställd som är underordnad en ledning och det markeras inte tydligt att hen skall 

vara delaktig i arbetet. Detta göra att den hierarkiska uppdelningen mellan anställd och 

ledning får en större klyfta som efter anställningen kan minskas och medarbetaren kan då 

komma närmare chefen och få vara med att påverka beslut. Texten menar att det i sin tur leder

till kvalité, att ett större inflytande är en konkurrensfördel. En identitet som inte uttryckt 

presenterats i citatet är den som i själva verket uttalar sig. Av citatet att döma är det en chef 

eller en person som har en ledande befattning då det talas om medarbetare, personal och 
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medborgare som tredje person. Personen talar om att de önskar ”få” mer engagerade 

medarbetare samt att ”ge våra” medarbetare större inflytande vilket kan syfta till någon form 

av äganderätt. Genom att uttrycka sig på detta vis får läsaren en uppfattning av att personen 

som uttalar sig ställer sig över dem som presenteras som tredje person viket i sin tur leder till 

att vi som läsare uppfattar texten som att den som uttrycker sig besitter en chefsposition. Den 

identitet som presenteras i texten som medborgare utgör de som för verksamheten blir kunden

eller brukaren. Identiteten blir en grupp eller samling människor som är medlemmar i de 

geografiska område man befinner sig. Genom denna benämning exkluderas de som ej är 

registrerade eller kommer från annan plats. Däremot inkluderas alla som har ett 

"medlemskap". På så sätt är det inte en typ av person, med en specifik problematik som 

presenteras utan det syftar till en person med en geografisk korrekt anslutning. Hade texten 

istället valt att använda benämningen brukare hade så hade alla de som ej använder sig av den 

tjänsten eller den service som verksamheten erbjuder automatiskt exkluderats. (Kreicberg et 

al. 2010)

I ett annat exempel från texten där de talar om att öka kvalitén genom Lean konstrueras 

identiteterna som vi, kund och medborgarna:

Att vi valde Lean som metod beror till stor de att den är starkt resultatinriktad och har en 
så tydlig kundfokus, vilket är mycket betydelsefullt för medborgarna. (Kreicberg et al. 
2010, sid. 20)

Återigen så finner vi benämningen medborgarna för de som skall ta del av verksamhetens 

resultat. Det som är nytt i texten är att det talas om kundfokus. Medborgarna presenteras nu 

även som kunder. Valet av benämningen, att vara kund, istället för patient, klient eller brukare

kan medföra en känsla av att personen ifråga nu har rättigheter istället för skyldigheter. Han 

eller hon kan ställa vissa krav och det föds en upplevelse av valfrihet. Som kund har man en 

möjlighet att välja om man vill ta del av tjänsten som erbjuds medan en brukare är någon som 

redan tar del av systemet och en patient och klient är personer som står i en beroendeposition 

till verksamheten. Med kundens valmöjlighet att välja och rätt till att sätta krav på 

verksamheten så medföljer också verksamhetens förpliktelser att leverera en tjänst av god 

kvalité. En annan identifiering i texten är ”vi”. Genom att använda denna benämning kan man

som läsare förstå att det finns en gemenskap på arbetsplatsen. De som är verksamma gör saker

ihop och beslutet att jobba enligt Lean är taget gemensamt. Dock framgår det inte om det är vi

i ledningsgruppen som har fattat beslutet eller om det är ledningen tillsammans med de övriga

anställda. (Kreicberg et al. 2010)
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De nästkommande verktygen vi valt att använda oss av i vår analys är Metaforer och ordval. I 

diskursen kvalité hittar vi en rad olika exempel på när metaforer används. Exempel på det är:

I Vara gör vi inte enstaka nedslag med metoden utan menar att hela verksamheten ska 
genomsyras av Lean. Våra stora kompetensutvecklingar genomförs dessutom med all 
personal, det finns inte någon annan framkomlig väg. Vi vill också att alla anställda skall 
vara stolta över sin kommun. Men det avgörande är att få känna ansvar i det arbete man 
utför. Jag brukar ibland säga att min dröm är att få se kommunanställda stolt bära en t-
shirt med kommunloggan på under semestern. (Kreicberg et al. 2010, sid. 17)

Bara i detta lilla stycke så är det vanligt förekommande med metaforer. De gör inte enstaka 

nedslag med metoden utan den genomsyrar hela verksamheten. Genom att förklara det som 

”nedslag” så målas en bild upp för läsaren av att något kommer uppifrån och slår ner 

någonstans. På så vis skapas en uppfattning av negativt slag, det uppfattas som att det skall 

slås ner på ett icke planerat ställe utan på en slumpvis vald avdelning och utan engagemang 

eller positiva konsekvenser. Istället skall hela verksamheten ”genomsyras” av Lean. På detta 

sättet föds istället en positiv klang. Författaren vill, på ett bildligt vis, förklara att alla skall 

jobba åt samma mål, samarbeta och ha samma strävan. Som läsare får man en uppfattning av 

att något är välarbetat och målmedvetet när det genomsyras. Det är inte bara inspirerat eller 

påbörjat utan något är i överflöd och indränkt i alla delar. Med hjälp av dessa två metaforer 

har författaren markerat att det är av stor vikt att man gör det helhjärtat och ordentligt för att 

lyckas med Lean och uppnå kvalité.  Samtidigt som hen har givit en negativ klang åt att bara 

låta sig inspireras eller att göra ett försök. Att välja ett ord med positiv klang för att tala gott 

om något och, vice versa, ett ord med negativ klang till något man önskar förkasta göra att 

läsaren omedvetet dras med i diskursen med positiv inställning. Vidare i citatet framgår det att

det ”inte finns någon annan framkomlig väg”. Att uttrycka sig på detta vis leder till att läsaren

kan måla upp en bild av en väg. En väg som är den enda rätta. Det finns inga andra alternativ. 

Inga andra vägar går att ta då denna vägen är den enda som är framkomlig. Då arbetsplatsen 

presenteras som en framkomlig väg så blir ändamålet med arbetet att ta sig framåt och vägen 

representerar platsen där det skall ske. Med hjälp av denna metaforen har författaren förklarat 

att Lean befinner sig över allt annat och är inte utbytbar på så vis så framställs arbetsmodellen

som något positivt och med hjälp av den kan verksamheten öka sin kvalité. Avslutningsvis så 

framgår det av citatet att det finns en önskan från hen som framför uttalandet att de anställda 

skall vara så stolta över sin kommun att de skall bära en t-shirt med kommunloggan på 

semestern. De anställda skall vara så stolta att de ska vilja förmedla och visa för andra var de 

jobbar. Det skall var en bra arbetsplats och inte ens på semestern ska de ta avstånd från jobbet 
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utan frivilligt sprida reklam för sin kommun. Detta uttryck gör att läsaren skapar sig en 

uppfattning av att de anställda lever för sitt arbete.  I det ovan nämnda citatet förkommer 

alltså (minst) fyra metaforer som på ett eller annat sätt beskriver vad kvalité är eller hur det 

skall uppnås, direkt eller indirekt. Kvalité är en stolt personalgrupp som vill visa upp sin 

kommun och det uppnås av att verksamheten genomsyras istället för enstaka nedslag vilket är 

den enda framkomliga vägen. (Kreicberg et al. 2010)

Vi arbetar med fokus på värdehöjande aktiviteter och för att utveckla och förbättra 
verksamheten och dess flöden. (Kreicberg et al. 2010, sid. 10)

En metafor som är vanligt förekommande i texten och som på ett målande sätt beskriver hur 

arbetet skall effektiviseras och hur kvalité skall uppnås är ordet ”Flöden”. Ordet flöden gör att

läsaren får en bild av något som rinner, eller flyter. Det står inte stilla, fastnar inte någonstans 

utan stävar framåt. Saker eller personer som inte jobbar med strömmen utan i motströms blir 

då indirekt negativt för verksamheten. Då Lean har sin utgång i bilindustrin skulle det kunna 

anas att ordet flöden kommer i från flödet på ett löpande band, där kvalité är när allt flyter på 

och inget stoppar upp bandet vilket sedermera har fått följa med till offentliga sektorn. Vad 

beträffar ordvalen i detta citat så användes ordet vi. En förklaring till det kan vara att det är en 

berömmande mening. De gör något som är bra då är alla med. Hade personalen istället gjort 

något negativt hade det antagligen presenterats som dem eller personalen eller något liknande.

Men så länge man jobbar för att förbättra något så vill alla vara med. Intressant är också 

ordvalet ”fokus”. Att ha fokus på värdehöjande aktiviteter får en innebörd av att det är en 

central del i arbetet. Hade det ordet tagits bort eller byts ut hade det avdramatiserats och de 

hade inte blivit lika starkt markerat. Att arbetet fokuserar på aktiviteter som höjer värdet är 

också ett sätt att uttrycka att verksamheten hela tiden stävar efter att bi bättre ger läsaren en 

positiv bild av verksamheten. (Kreicberg et al. 2010)

Ett annat exempel är citatet nedan där det som var bra förstärks och nästan överdrivs. De låg i 

”världsklass” vad de det gäller kvalité, men med effektiviteten var det ”något sämre ställt”. 

Genom att framställa det på detta sättet markeras att deras kvalité var oerhört hög. De kunde 

leverera något riktigt bra och det stod till och med ”helt klart”. Det rådde det alltså ingen 

tvivel om. Men med effektiviteten var det något sämre. Men den var bara något sämre, 

därmed inte sagt att det var dåligt. Med hjälp av dessa ordval så har författaren å ena sidan 

förstärkt det som var bra och andra sidan mattat ner det som var mindre bra inom 

verksamheten. Vidare har ordet ”sneglade” (vilket också är en metafor) valts för att på ett 

bildligt vis förklara att man tog hjälp av industrin. Att ha valt detta ord kan vara för att man 
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vill påvisa att konceptet inte köpts rakt av av industrin utan att man bara har låtit sig inspireras

lite grann. Kanske är personen bakom citatet skeptisk till idén och vill tona ner det. (Kreicberg

et al. 2010)

...att vi låg i världsklass vad gäller kvalité stod helt klart men med effektiviteten var det 
något sämre ställt. I den pressade ekonomiska utvecklingen som rådde såg vi också att 
lösningen inte var pengar - inte minst därför att det inte kom mer och inte heller skulle 
komma mer i framtiden. Vi sneglade därför på hur industrin gjorde och varför vissa 
företag vara mer framgångsrika än andra. (Kreicberg et al. 2010, sid. 14)

5.2.2. Textanalys av temat förändring

Alla de intervjuade personerna talade om någon typ av förändring som skulle ske inom 

verksamheten. Förändringen nämndes på olika sätt, med olika infallsvinklar men 

återkommande i alla de tolv utsagorna. Med orange penna markerade vi dessa ställen för att 

sedan sammanställa resultatet. Det skulle i de flesta fallen göras ”förbättringar”. Det talades 

om att gå från ett sätt att arbeta eller ett synsätt till ett annat. De talades vid ett flertal tillfällen 

om processer och ändrade rutiner, utveckling av verksamheten, ändrade strukturer och 

strategier utvecklingsteorier, förbättringsarbeten och ökning av kapaciteten. Ord och uttryck 

som inte var lika förekommande men som ändå existerade texten var paradigmskifte, 

rationalisering och finansiering av utveckling. (Kreicberg et al. 2010)

Inom temat förändring så kan vi utifrån texten identifiera olika roller och identiteter när vi i 

vår analys använde oss av Faircloughs verktyg etos (Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Lean kändes som ett väldigt konkret sätt att jobba, där vi utgår från våra värderingar. Man
kan säga att vi gått från målstyrning till värderingsstyrning sammanfattar han. (Kreicberg 
et al. 2010, sid. 4)

I texten så framställs det som att det finns några som aktivt arbetar med förändringen. De som

ska genomföra förändringen identifieras genom att de utför ett arbete. Det blir i texten tydligt 

att denna förändring är något som man aktivt arbetar med och som inte sker utav sig själv. 

Förändringen i sig beskrivs vidare som något litet men som ska leda till stora resultat, 

exempelvis ”Små förändringar som leder till stora förbättringar.” (Kreicberg et al. 2010, sid. 

5) eller ”En enkel förändring som införlivades var hanteringen av service av rullstolarna ... 

detta var något som personalen upplevde som väldigt besvärligt och tidsödande.” (Kreicberg 

et al. 2010, sid. 9), där förändringen beskrivs som enkel. Det handlar helt enkelt om en mindre

förändring som leder till ett bättre resultat än tidigare. Förändringen och arbetet med den 

framställs som ett arbete mot målen men samtidigt som något ständigt pågående. Det går 

33



alltså att förstå det som att det inte finns något mål att nå fram till utan att arbetet dit blir ett 

mål i sig. 

Med Lean måste man inse att man aldrig blir färdig. Den bygger på ständiga 
förbättringar. (Kreicberg et al. 2010, sid. 9)

Förändring presenterar i texten som en förändring till det bättre detta genom att beskrivas i 

termer så som förbättringar eller formuleringen ”ett steg framåt” i följande exempel

nu tycker jag att vi är i framkant. Inte minst omvandlingen med Skånes 
universitetssjukhus är ett avgörande steg framåt. (Kreicberg et al. 2010, sid. 13)

 Förändringen är således inte något negativt som bör undvikas. Återkommande i texten är 

även formuleringen kring förändring som en utveckling, exempelvis ”pilotförsöken slog väl 

ut och jag är verkligen imponerad av engagemanget. Medarbetarskapet har utvecklats” 

(Kreicberg et al. 2010, sid. 21), där vår tolkning blir att utvecklingen är en positiv förändring. 

”Det handlar om att en organisation ska ta sig igenom en omställning med allt vad det 
innebär med praktiska och kulturella hinder. Många människor som ska göra något 
tillsammans helt enkelt. ” (Kreicberg et al. 2010, sid. 6)

I ovanstående citat framgår det att de som arbetar med förändringen ska göra detta 

tillsammans gemensamt i en grupp. ”Våra stora kompetensutvecklingar genomförs dessutom 

med all personal, det finns inte någon annan framkomlig väg.” (Kreicberg et al. 2010, sid. 

17). Den kompetensutveckling som vi tolkar som förändringsarbetet ska göras tillsammans 

med all personal, inte bara ett fåtal det framställs som viktigt att alla är involverade. ”- det 

visar sig nämligen att när alla jobbar i takt så ökar kapaciteten” (Kreicberg et al. 2010, sid. 

15) Det är alltså viktigt för arbetet med förändringen att det genomförs av alla och i takt vilket

vi tolkat innebär att arbetet sker på ett smidigt och samlat sätt. 

Vi har alltså identifierat de som aktiv ska arbeta med förändringen, och hur de framställs och 

konstrueras i materialet. I texten kan vi vidare urskilja att det finns en mer passiv styrningsroll

som de som arbetar med förändringen ska utgå ifrån. Vi ser det i följande citat. 

Men för att lyckas med det måste vi använda våra medarbetare på bästa sätt och låta dem 
organisera och utveckla sitt arbete med stöd av cheferna och växthusfilosofin. (Kreicberg 
et al. 2010, sid. 7)

Cheferna framställs som ett stöd som medarbetarna utgår ifrån, men samtidigt så är det 

medarbetarna själva som ska organisera och utveckla. Chefens roll blir då passiv men 

kontrollerande. De är alltså inte frånvarande i förändringen utan har en närvarande roll men 
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beskrivs samtidigt som ett stöd vilket ger en bild av något fast som står still identifieras därav 

som mer passiva i rollen.

en viktig del i Lean är ledarskapet. Cheferna måste vara beredda att släppa iväg sitt 
ansvar och låta medarbetarna göra sitt. Det kräver en hel del mod och nytänkande. Därför 
har vi ett chefsprogram i coachande ledarskap som stöd i den utvecklingen” (Kreicberg et
al. 2010, sid. 21)

Cheferna har en central och viktig roll som innefattar ett ansvar. Ett ansvar som i citatet 

uppmanas att av cheferna släppa på och ge iväg en del av till medarbetarna. Det framgår då att

det är cheferna som har det övergripande ansvaret och kontrollen, samtidigt som 

medarbetaren också är närvarande. I citatet ovan framställs det som att det finns några som 

ska styra och strukturera förändringen vilket förstås vara en passiv kontrollerande roll och 

samtidigt central och viktig. Vidare kan vi förstå utifrån citatet att denna styrning kan ske i 

olika former och innefattar kvalitéer som mod och nytänkande.

5.2.3. Textanalys av temat personalen

I alla de tolv utsagorna förekommer det påstående och hänvisningar kring personalen. Dess 

upplevelser av arbetsplatsen verkar vara centralt samt deras välbefinnande och delaktighet. Vi

valde därför att markera alla ställen i de tolv utsagorna där det på ena eller andra sättet talades

om personalen eller där de nämndes. Det föreföll sig intressant att se hur de intervjuade valde 

att benämna personalen och i vilket sammanhang. Personalen blev vårt tredje tema.

Vid många tillfällen poängterades det att det var viktigt med ett tydligt ledarskap och chefens 

insats hade stor betydelse. Ofta användes begreppet medarbetare då det talas om personalen 

men vid ett fåtal tillfällen var det de anställda, människorna, personalen, tänkare, utförare, 

arbetsgruppen, läkare och sjuksköterskor. Väldigt ofta så nämns personalen eller 

medarbetarna i sammanhang då det talas om engagemang, kreativitet och delaktighet eller 

inflytande. I flertalet av utsagorna så talas det om att personalen ska må bra, vara friska, få tid 

över, vara stolta, inte vara lika stressade, ha roligt och arbetsmiljön ska vara god. En annan 

central person är enligt utsagorna Chefen. Han eller hon ska vara tydlig, insatt i arbetet, 

engagerad, stödjande, måste förstå vilken avgörande roll han eller hon har, vara villig att 

satsa, måste synas och förstå verksamhetens utveckling, vara modig och nytänkande och 

kunna släppa iväg ansvar. (Kreicberg et al. 2010)
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Med hjälp av verktyget etos fortsätter vi nu analysen ur temat personal. De identiteter som 

konstrueras i språket är för det första personalen. 

Visionen är att genom Lean få mer engagerade medarbetare vilket i förlängningen leder 
till bättre service för medborgarna. I framtiden kan det bli svårare att rekrytera personal 
med rätt kompetens och om vi då arbetar med att ge våra medarbetare större inflytande är 
det en konkurrensfördel. (Kreicberg et al. 2010, sid. 5) 1

Personalen benämns i citatet dels som personal men även som medarbetare vilket indikerar att

de arbetar tillsammans med några andra. I det här citatet den som pratar som vi i citatet tolkar 

är Chefen eller ledningen. Detta utifrån att det i texten framställs vara någon som är 

intresserad av att rekrytera personal med rätt kompetens och som talar i termer av våra 

medarbetare, vilket går att associera som ett sorts ägande. Utifrån detta blir vår tolkning att 

den som uttalar sig befinner sig i en mer ledande position än personalen eller medarbetaren. 

Personal som skiljer sig från medarbetare på så sätt att det går att associera ihop Personal med

att arbeta åt någon annan. Vi ser i citatet att termen personal används vid beskrivningen av att 

rekrytera personal med rätt kompetens det vill säga man vill ha någon som gör något åt en. 

Detta framhålls i texten leda till en ökad konkurrensfördel. 

Det är snarast så att det finns människor som har stort kontrollbehov och som har svårt att
släppa loss processer som de inte vet hur det kommer sluta. Det är en personlighetsfråga. 
(Kreicberg et al. 2010, sid. 11)

Detta citat indikerar att det finns skillnader mellan människor och deras personlighet. Att det 

finns dem med kontrollbehov som har svårigheter med att släppa loss processer. Processer går

att associera ihop med flöden som på flera tidigare ställen har beskrivits som mycket positivt 

och eftersträvansvärt. Personalen har alltså en avgörande roll då de kan påverka processen 

negativt. Vi ser ytterligare exempel på detta i följande citat ”- om man pratar om Lean och 

ger exempel på de åtta slöserierna, så är en av de viktigaste den om människorna som finns 

på arbetsplatsen. Har man tillexempel dålig ergonomi, blir människorna sjuka – och det är 

slöseri!” (Kreicberg et al. 2010, sid. 11)

Det är intressant att medarbetarna i detta citat beskrivs som människor som blir sjuka istället 

för medarbetare som blir sjuka.  Samma person använder vid ett senare tillfälle termen 

medarbetare men då i ett positivt citat. ”På enheten där de för några år sedan hade som mål 

1 Citaten kan förekomma på flertalet ställen då ett och samma citat kan ha olika innebörd beroende på vilket 
verktyg som används, vidare anser vi att det är intressant att påvisa bredden av ett citat. 
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att skapa en attraktivare och effektivare arbetsplats med friskare medarbetare har 

medarbetarna blivit friskare och själva ändrat målen till att skapa en attraktivare arbetsplats 

med engagerade medarbetare som mår bra. ” (Kreicberg et al. 2010, sid. 11) Vår tolkning av 

detta blir att uttrycket sjuka människor är något negativt som man försöker ta avstånd ifrån 

medans friska engagerade medarbetare är något positivt som man vill vara en del av vilket 

syns genom skillnaden mellan sjuka människor och friska medarbetare. 

Personalen och medarbetarna tillskrivs även egenskaper som framställs som positiva. Dessa 

egenskaper är som exempel engagerade från citatet ovan. De identifieras vidare med en att 

besitta en kompetens som är av stor vikt. Medarbetarnas betydelse framställs vid flertalet 

tillfällen se exempel; ”- Att vi lyckas ser vi även på medarbetarenkäterna och andra uppsatta 

måltavlor.” (Kreicberg et al. 2010, sid. 11) I texten framstår det som att lyckas är beroende av

medarbetarnas upplevelse av detta. 

flera pekar också på att Lean arbetet kan ges stora vinster när det gäller arbetsmiljön. 
Många medarbetare upplever att det blir roligare på jobbet, delaktigheten blir större och 
man kan frigöra tid som minska stressen. Här är ledarskapet också en central fråga. 
(Kreicberg et al. 2010, sid. 27)

Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön är central och de ska ha roligt på jobbet. Deras 

delaktighet är positivt samt möjliggörandet av tid som ska leda till minskad stress. 

Slutligen i citatet lyfts ledarskapet som framhålls som centralt. Cheferna och ledningen 

återkommer i följande citat. 

Men för att lyckas med det måste vi använda våra medarbetare på bästa sätt och låta dem 
organisera och utveckla sitt arbete med stöd av cheferna och Växthusfilosofin. (Kreicberg
et al. 2010, sid. 7)

Cheferna har den övergripande kontrollerande rollen medans medarbetarna ska användas på 

bästa sätt för att lyckas. ”- En viktig del i Lean är ledarskapet: cheferna måste vara beredda 

att släppa iväg ansvar, att låta medarbetarna göra sitt. Det kräver en hel del mod och 

nytänkande.” (Kreicberg et al. 2010, sid. 21)

Ledarskapet är centralt och viktigt och tillskrivs värdefulla egenskaper så som mod, 

ledarskapet besitter ett ansvar. Ansvaret ska däremot delas och ges till viss del till 

medarbetarna, de ska uppnå målet tillsammans chefen genom att vara ett stöd, och 

medarbetarna genom att vara engagerade. 

Slutligen har vi identifierat Medborgarna eller servicetagarna. 
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Visionen är att genom Lean få mer engagerade medarbetare vilket i förlängningen leder 
till bättre service för medborgarna. I framtiden kan det bli svårare att rekrytera personal 
med rätt kompetens och om vi då arbetar med att ge våra medarbetare större inflytande är 

det en konkurrensfördel. (Kreicberg et al. 2010, sid. 5)

Det är genom personalen som medborgarna ska få bättre service, medarbetarna finns alltså till

för att kunna producera en service till medborgarna som får ses som målet. 

5.3. Social praktik
När vi analyserar utifrån den delen som enligt Fairclough  kallas den Sociala Praktiken så 

placeras våra två tidigare delar av analysen, den diskursiva praktiken samt textanalysen i 

relation till den bredare sociala praktik som de är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 

2007).  I vårt fall den offentliga sektorn. Inom ramen för denna sociala praktik finner vi de 

diskursiva praktikerna medborgare, ledning och arbetare. Denna delen av analysen består av 

två delar, diskursordningen och den sociala matrisen. Diskursordningen klarlägger vad det är 

för nät av diskursiva praktiker som finns och summan av dessa. Hur fördelas och regleras 

dessa? Den sociala matrisen innebär att  kartlägga de delvis icke diskursiva sociala och 

kulturella relationerna samt strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Vår analys av diskursordningen är att det inom den bredare sociala praktiken finns ovan 

nämnda diskursiva praktiker (medborgare, ledning och arbetare). Relationerna mellan dessa är

att ledningen bestämmer och styr, arbetarna utför arbetet och det riktar sig till medborgarna. 

Det är ledningen som har mest att säga till om och det är de som har störst inflytande. Enligt 

utsagorna bjuds arbetarna dock in för att vara med att påverka och att vara kreativa. Målet för 

verksamheten är att uppnå kvalité för såväl medborgare som arbetare men det framgår ingen 

stans i texterna hur mycket inflytande medborgarna har. Foucault menar att makten är en del 

av att skapa och forma vår livsvärld och ses som en kraft med inverkan i de sociala 

relationerna (Winther Jørgensen & Phillips 2007). Diskursordningen avslöjar för oss att denna

inverkan sker som så att cheferna skapar och står för organiseringen utav hur arbetet ska 

bedrivas vilket blir en del av den övergripande strukturen som även personal och medborgare 

är delaktiga i att upprätthålla. Personalen erbjuds att få vara med och bidra med idéer vilket 

kan ses som en form av påverkan eller inverkan och indirekt makt. Denna makt är däremot 

begränsad på sätt att cheferna ändå har den beslutande och starkaste inverkande positionen. 

Personalen har däremot en stark inverkan gentemot medborgarna då det är personalen som 

ska bidra med kvalité till medborgarna. Medborgarnas inverkan och möjlighet till att påverka 
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framgår inte från vårt textmaterial. Utan de framställs som viktiga på så sätt att de presenteras 

som att vara i fokus och är en del av målet för hela verksamheten. Vi uppfattar deras roll 

mycket passiv, den finns till för att verksamheten med cheferna och personalen inte skulle 

finnas utan dem men deras inverkan framställs som mycket svag. Det framställs i materialet 

som att det primära önskan och behovet från medborgarna är att få ta del av servicen från 

chefernas och personalens verksamhet snabbt. Där väntan och kötider presenteras som 

oönskade. 

Den sociala matrisen utgör en ram för den sociala praktiken. Den sociala matrisen består av 

diskursiva samt icke diskursiva förutsättningar så som de  institutionella och ekonomiska 

förutsättningarna för den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2007).  I vårt fall är 

den sociala praktiken den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn finns det en rad 

olika institutioner som skapats då det finns en kollektiv uppfattning samt gemensam 

förförståelse om deras utformning och syfte (Linde & Svensson 2013). 

Institutionerna är organisationer inom den offentliga sektorn så som sjukvården och 

försörjningsstöd. Organisationer inom Kommuner och Landsting som därmed finansieras av 

statliga medel. Dessa organisationer har uppkommit utifrån föreställningen om deras funktion 

och har därmed en tradition av handlande att förhålla sig till. Uppfattningen och bilden av 

organisationerna är bundna och styrda av den allmänna uppfattningen av deras mål med 

verksamheten. Samtidigt är de beroende av de ekonomiska förutsättningarna som staten och 

det politiska klimatet erbjuder. 

Foucault menar att makten finns inom diskurserna och den gemensamma informationen som 

utgör grunden för den språkliga framställningen av hur praktiker ordnas och organiseras i 

samhället. Praktikerna organiseras i sociala institutioner som då grundar sig på en bestämd 

kunskap (Alvesson 2003) Staten, kommunerna och landstinget går att likna vid sociala 

institutioner och är en del av diskurserna och den gemensamma informationen och kunskapen.

Makt hör ihop med kunskap och makten är begränsande eftersom den utesluter andra 

möjligheter formation (Winther Jørgensen & Phillips 2007).

5.4. Resultat
Den fjärde och sista momentet i Faircloughs analysmodell består av en avslutade resultatdel. 

Enligt Fairclough är det av stor vikt att olika etiska ställningstagande görs då 

forskningsresultatet kan komma att användas i offentligheten. Han påtalar att det är 

förekommande att denna typ av studie kan komma att användas för att ändra på en diskursiva 
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praktiker eller för att få människor att ändra på sig. Detta kan exempelvis förekomma då man 

önskar ändra beteendet hos en chef på ett företag (Winther Jørgensen & Phillips 2007).  

Vidare poängterar han att denna typ av studie är viktig att lyfta till ytan för att få människorna

inom verksamheten att bli medvetna om att de är diskursiva praktikerna som är en del av en 

social praktik som i sin tur är med och bidrar till att ojämlika maktrelationer vidmakthålls 

(Winther Jørgensen & Phillips 2007).

Sammanfattningsvis av denna analys ser vi att det sker en förändring inom den offentliga 

sektorn då diskursen för NPM är på väg att inkluderas i socialt arbete och brukarna går från 

att vara patienter till att bli kunder. Vi kan också urskilja i analysen att en maktbalans 

reproduceras då strukturerna för diskursen vilar på att chefen är den som bestämmer och 

personalen är den som genomför. Vidare är det viktigt att ledarskapet är tydligt och att 

personalen ständigt strävar åt samma håll, framåt. Beträffande den delen av analysen som 

benämns textanalys framkommer det att de som är anställda presenteras som medarbetare 

vilket visar på att det önskas en delaktighet och att man utför arbetet tillsammans. Utsagorna 

väljer att använda sig av metaforer för att förstärka det som anses vara viktigt och för att 

negligera det som inte anses viktigt. Till sist kunde vi utläsa ojämlika maktförhållanden 

mellan ledning, personal och medborgare där medborgarna är de som har minst 

maktutrymme. Med koppling till Faircloughs tankar kan nu sammanfattas att denna studie kan

synliggöra hur språket konstruerar och framställer maktförhållandena och skapar 

verksamhetens sanning.

6. Avslutande diskussion
I vår studie har vi gjort en diskursanalys för att kunna urskilja de strukturer och diskurser som 

vårt material bygger på och belysa de konsekvenser som konstruktionerna får inom den 

offentliga sektorn. Syftet för vår studie var att belysa hur arbetsmodellen Lean framställs 

inom den offentliga sektorn samt hur, för diskursen, aktuella roller konstrueras. Detta genom 

att besvara frågorna vilka centrala teman presenteras inom Lean? Hur konstrueras dessa samt 

vilka konsekvenser kan det få?  Brännmark (2012) konstaterar i sin utredning att det saknas 

empiriska studier av Lean och att det behövs mer kritisk forskning på området. Detta med 

anledning av att det finns begränsat med forskning av vad Lean faktiskt innebär när konceptet 

tillämpas i olika sammanhang (Brännmark 2012). Vår studie har bidragit med fylla upp en 

liten del av detta tomrum. 
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Våra resultat av studien är utifrån våra frågeställningar att vi först och främst kan  konstatera 

att de teman som vi fann centrala i materialet var kvalité, förändring och personal. Kvalité 

fann vi centralt dels då det nämndes som begrepp i många av utsagorna i materialet men 

också i en bredare tolkning där begreppet symboliserar vad som i materialet framställdes av 

ett positivt resultat av vad man ville uppnå. Vidare innefattade begreppet även det som vi 

indirekt tolkade som kvalité då det beskrev som oönskat att uppnå motsatsen. Exempel på det 

är att man vill undvika sjukskrivningar, där vi tolkade att kvalité är frisk och arbetande 

personal. Kvalité konstrueras som något som är till för kunden och som medborgarna kan ta 

del av, det talas även om kvalité i bemärkelsen av en effektiv verksamhet där ofta metaforen 

flöden används. Kvalité konstrueras även som en önskan om en stolt personalgrupp. 

Konsekvenser av dessa konstruktioner kan vara att de personer som ej klassas som 

medborgare exkluderas. Konsekvensen av att se flöden som något positivt blir att det som 

stoppar upp flödet är något negativt vilket i sin tur innebär att det inte ges något utrymme för 

moment som kräver extra tid. Begreppet förändring blev ett centralt tema då även det var 

något som talades om i alla utsagorna. Förändringen beskrevs som att göra förbättringar och 

om att gå från ett arbetssätt till ett annat. I texten framställdes detta exempelvis genom 

processer, utveckling av verksamheten och ändrade strukturer etc. Detta begrepp har i texten 

konstruerats som de finns de personer som aktivt arbetar med förändringen. Förändringen är 

konstruerad som något man skall jobba aktivt med och som där av inte sker av sig själv. 

Vidare konstrueras förändringen som något som skall utvecklas till det bättre där det inte 

finns något mål att uppnå, istället är resan av förändring ett mål i sig. Konsekvenserna av 

dessa konstruktioner kan således bli att det är negativt att stanna upp och vår tolkning är att 

det hela tiden måste ske förändringar att det aldrig ges utrymme att låta något vara oförändrat.

Som personal är man heller inte välkommen om man inte är med och arbetar aktivt för denna 

förändring. Även det sista begreppet personal finns med i alla tolv utsagorna där deras 

uppfattning på arbetsplatsen anses viktig, likaså deras kreativitet och delaktighet. Personalen 

konstrueras som medarbetare vilket får en innebörd av att de skall arbeta tillsammans och det 

skapar en känsla av en önskad delaktighet av personalen. Vilket indirekt får konsekvensen att 

de som inte vill göra något tillsammans eller delar samma uppfattning som verksamheten inte 

är välkommen. Vidare konstrueras de som att det finns skillnader mellan människor och deras

personligheter. Vilket leder till konsekvensen att personalens personlighet kan vara direkt 

avgörande ifall verksamheten skall lyckas eller misslyckas. Det framställs också i texten att 

huruvida en verksamhet skall lyckas är beroende av medarbetarnas upplevelse av detta. 
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Under vårt arbete med analysen fann vi att i maktfördelningen såg ut som så att ledningen och

chefen besatt en stark maktposition med stort inflytande, där personalen stod under chefen 

men erbjöds en vis del av inflytande då de såg som önskvärt att personalen kom med idéer 

och engagemang. Vidare talades det inte om brukarnas inflytande och makt överhuvudtaget. 

Med detta vill vi påstå att brukarens position är svag och med begränsat inflytande vilket vi 

förstår då den språkliga konstruktionen inom Lean har skapat detta. Vi ställer oss frågande till

om det är på detta sätt den offentliga sektorn skall arbeta då socialt arbete definieras av 

(Meeuwisse & Swärd 2009) enligt Nationalencyklopedin

... organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att 
förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra 
sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. 
Det sociala arbetet genomförs med en analys och metodutveckling på tre nivåer, den 
strukturella nivån, grupp - och organisationsnivån samt individ- och familjenivån. 
(Nationalencyklopedin 1995, band 17, s33.)  

Vi hävdar brukarens svaga position är förtryck mot individen, och att Lean som 

ledningsmetod är en del av en samhällsförändring som reproducerar rådande maktrelationer. 

Det är maktrelationerna som sätter ramarna och tillträdet till förändringen. Detta skall, enligt 

definitionen ovan den offentliga sektorn som organiserad verksamhet inom socialt arbete ha 

som avsikt att skydda individen mot. Dock kan vi utifrån vår analys förstå att situationen ser 

ut som den gör då kunskap fungerar som maktens disciplinära verktyg, användandet av 

kunskapen av de med starka maktpositioner där Lean som koncept kan ses som ett 

upprättande av samhällsordningen. Detta är resultatet av vår studie och vad Lean faktiskt 

innebär när den tillämpats inom detta område och sammanhang.

 Att vi i vår studie använt oss av diskursanalysen som metod och det empiriska underlag som 

vi haft i analysen har varit avgörande för att vi skulle komma fram till de resultat som vi gjort.

Hade vi gjort en diskursanalys av ett annat material så hade analysen och våra resultat sett 

annorlunda ut. Vi har valt att slaviskt studera vårt material utifrån metoden för den kritiska 

diskursanalysen vilket innebär att tolkningen av texten delvis blir problematisk. Ett exempel 

på detta är när vi i vår analys  reflekterar över valet av att använda benämningen kund och att 

det skulle innebära en upplevelse av valfrihet. Där man som kund har en möjlighet att välja 

om man vill ta del av tjänsten som erbjuds. Denna tolkning blir bisarr när vi placerar 

uttalandet i sitt sammanhang där uttalandet kommer från enheten för försörjningsstöd. I det 
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sammanhanget går det att ifrågasätta möjligheterna för kunden att välja utifrån den aktuella 

situationen. 

Vi vill avsluta med att hålla med Brännmark (2012) om att det behövs vidare forskning om 

konsekvenserna av då Lean tillämpas i olika sammanhang. Det är med förhoppning om att vi 

väckt vidare intresse för ämnet som vi nu sätter punkt. 
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