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Kommentarer 

Er uppsats behandlar ett intressant ämne, I följande punkter tar jag som examinator upp en del 

av styrkorna men även en del kritik som jag hoppas ni finner konstruktiv.  

 

1. Uppsatsens relevans för och bidrag till forskningsfältet (Godkänt/Vissa brister)  

Uppsatsen behandlar ett sociologiskt relevant ämne. Att studera hur Lean 

implementeras i kommunal verksamhet är potentiellt sociologiskt högintressant. 

Studiens utformning bör dock kontextualiseras och motiveras tydligare för att visa på 

dess bidrag till forskningsfältet. Hur är denna studie relaterad till tidigare forskning? 

Detta görs inte explicit i texten. Vidare finns vissa brister i studiens upplägg som gör 

att resultatets relevans blir något otydligt. Varför är fokus på Kotters teori i upplägget 

av studien? Detta är inte klargjort och väl motiverat, vilket påverkar studiens relevans. 

Om fokus hade varit att undersöka implikationerna av att använda Lean så hade 

resultatets relevans förmodligen blivit större. Det är inte heller tydligt motiverat varför 

cheferna är i fokus, vilket också gör studiens bidrag något oklart när det gäller dess 

sociologiska relevans.  

 

2. Metod – val av, genomförande och tolkning av resultat (Godkänt/Vissa brister) 

Urvalet av cheferna kan motiveras bättre och bör relateras till begreppet maximerad 

variation och lämplig metodlitteratur (t.ex. Lofland et al 2006, Analyzing Social 

Settings eller Aspers 2007/2011, Etnografiska metoder). Det är ju det urval som görs 

inom gruppen som man är intresserad av som är intressant. Den beskrivning av 

intervjupersonerna som görs i resultatdelen bör göras i metoddelen och det bör även 

diskuteras vilka implikationer för studiens resultat som urvalet har.  

 

Tematiseringen av intervjuerna framgår inte och inte heller hur denna tematisering 

utvecklades efter förstudien. Vilka var era teman och varför? Dock mycket bra att en 

förstudie har gjorts. 
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När det gäller resultat och analys undrar jag varför de är uppdelade? Det som kallas 

resultat är väldigt allmänt hållet och man får ingen inblick i det konkreta arbetet. 

Denna del borde utvecklas genom att ge mer konkreta exempel på hur Lean används 

och hur det har utvecklat verksamheterna.  

 

I resultat och analys finns kopplingar mellan empiri och teori men detta kan 

utvecklas/har sina brister. Jag saknar t.ex. i avsnittet som behandlar analysen citat som 

backar upp era resonemang. Man får dock en inblick i verksamheten, vilket är bra och 

jag tycker delarna uppfyller kraven för nivån godkänt. 

 

3. Kritiskt förhållningssätt (Godkänt/Vissa brister) 

Det är bra att ni reflekterar över intervjuernas bärighet och att ni använder strategier 

för att öka validiteten. Ett tydligare kritiskt förhållningssätt kan dock visas i relation 

till andra aspekter av metoden. Varför är t.ex. syftet så deduktivt upplagt om ni har ett 

abduktivt förhållningssätt i er analys?  

 

Uppsatsen bör även tydligare föra en kritisk diskussion om vald teori. Varför det är av 

relevans att analysera utifrån Kotters teori framgår inte tydligt. Kotters teori, dess 

upplägg och begränsningar, bör också kritiskt diskuteras i högre grad. 

 

 

4. Försvar av uppsatsen samt opponering (Bra) 

Dessa delar genomfördes på ett mycket bra och tydligt vis! En del oklarheter kring 

valet av teori i er uppsats klargjordes genom era svar, vilket var bra.  

 

5. Röd tråd – hur hänger de olika avsnitten ihop? (Bra) 

Uppsatsen har en röd tråd, även om jag tycker att teorin är en svag länk genom hela 

uppsatsen.  

 

6. Redogörelse av tidigare svensk och internationell forskning av relevans för 

uppsatsen. (Bra) 

Tidigare forskning redogörs för på ett mycket sparsmakat vis. Detta avsnitt bör 

utvecklas för att också tydligare kunna peka på studiens relevans. Forskning om 

organisationers förhållande till sin omvärld, värden, etc. torde vara intressanta för att 

skapa ett tydligt sammanhang för studien. Denna kritik har jag dock valt att inkludera 

under punkt 1. 

 

7. Formalia (Godkänt/Vissa brister) 

Denna punkt är godkänd men har flera brister. Figurerna är ibland oklara och inte rätt 

numrerade. Det finns en del särskrivningar i texten och jag undrar om inte VR:s text är 

från 2002. Referenserna är inte konsekvent angivna och ibland finns felaktigheter och 

ofullständigheter i referenslistan.  
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