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Sammanfattning 

Titel: Ständiga förbättringar -Tillämpning av Lean Administration i kommunala 

verksamheter 

Författare: Malin Gustafsson och Maria Östlund 

Handledare: Lise-Lotte Kans 

Examinator: Elin Funck 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, Linnéuniversitetet, 15 hp, 2FE93E HT17 

  

Bakgrund och problemdiskussion: Begreppet Lean Production kommer från Toyotas 

sätt att bygga bilar med högre kvalitet och effektivitet. Konceptet går ut på att man vill 

skapa ständiga förbättringar genom att rationalisera sitt arbete och försöka minska 

slöserier. Konceptet Lean grundades inom produktionen men på senare tid har Lean 

börjat användas inom andra branscher och verksamheter, bland annat Lean 

Administration. Lean har blivit allt vanligare i offentlig verksamhet, och kan vara ett 

sätt att arbeta mer effektivt och ge medborgarna en bättre service. 

 

Syfte: Syftet med vår studie var att skapa en större förståelse för i vilken utsträckning 

Lean Administration tillämpas i de 10 största kommunerna i Sverige, hur denna 

tillämpning ser ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan kommunernas sätt 

att arbeta med Lean. 

 

Metod: Vi har genomfört en enkätundersökning där de tio största kommunerna har fått 

berätta om sitt Lean-arbete. Vi har genomfört en kombinerad metod där undersökningen 

byggde på flervalsfrågor och öppna frågor, dvs både kvantitativ och kvalitativ ansats.  

 

Slutsats: Vår studie visar att hälften av de tillfrågade kommunerna arbetar med Lean i 

någon form. Studien visar också att tre av de kommuner som svarade nej på frågan om 

de arbetar med Lean använder sig av Lean-synsättet utan att benämna det som Lean-

arbete. Kommunerna är nöjda med förbättringarna som Lean-arbetet lett till.  

 

Nyckelord: Lean, offentlig sektor, kommunala verksamheter, administration, 

tjänsteproduktion 
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Abstract 
 

Title: Continous Improvements - Application of Lean Administration in municipal 

operations 

Author: Malin Gustafsson och Maria Östlund 

Tutor: Lise-Lotte Kans 

Examiner: Elin Funck 

Course: Bachelor of Science in Business and Economics at Linnaeus University, 15 hp, 

2FE93E HT17 

 

Background and problem discussion: The concept of Lean Production comes from 

Toyota's way of building cars with higher quality and efficiency. The concept is that 

you want to create continuous improvements by rationalizing your work and trying to 

reduce waste. The Lean concept was founded in production, but Lean has recently 

begun to be used in other industries and operations, including Lean Administration. 

Lean has become more common in public activity, and can be a way to work more 

efficiently and provide citizens with better service. 

 

Purpose: The purpose of our study was to create a greater understanding of the extent 

to which Lean Administration is applied in the 10 largest municipalities in Sweden, how 

this application looks and what similarities and differences exist between the 

municipalities' way of working with Lean. 

 

Methods: We have conducted a survey, where the ten largest municipalities have been 

asked about their Lean work. We have used a combined method where the survey was 

based on multiple choice questions and open questions, ie both quantitative and 

qualitative approaches. 

 

Conclusion: Our study shows that half of the municipalities in question are working 

with Lean to some extent. The study also shows that three of the municipalities who 

answered no to the question of working with Lean use the Lean approach without 

naming it as Lean work. The municipalities are satisfied about their Lean 

improvements. 

Keywords: Lean, public sector, municipal operations, administration, service  
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Förord 
 

Studien som är en kandidatuppsats i företagsekonomi är genomförd på distans via 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. 

 

Vi vill tacka vår examinator Elin Funck och vår handledare Lise-Lotte Kans för den 

hjälp de har bidragit med under arbetets gång. 

 

Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter som under höstterminen kommit med bra 

feedback vid våra gemensamma seminarietillfällen. 

 

Slutligen vill vi tacka alla respondenter som har tagit sig tid att svara på vår 

enkätundersökning.  

 

Linnéuniversitetet, 2018-03-01 

 

 

 

 

Malin Gustafsson                    Maria Östlund 
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1 Inledning 

 

I inledningskapitlet redogörs för bakgrunden till Lean. I kapitlet presenteras även 

studiens problemdiskussion, frågeställning, syfte och uppsatsens disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Lean har sin grund i att Toyota tog fram en modell för att jobba med sin 

utvecklingsstrategi Toyota Production System, TPS. Detta gjorde man redan på 1940-

talet. På 1980-talet fick omvärlden upp ögonen för det japanska sättet att bygga bilar 

med högre effektivitet och kvalitet, och begreppet Lean Production lanserades. Metoden 

går ut på att göra ständiga förbättringar, man rationaliserar sitt arbete och försöker 

minska onödiga moment, samt att bli mer effektiva. Genom att tillämpa metoden 

skaffade sig det lilla familjeföretaget Toyota konkurrensfördelar och är idag en av 

världens största fordonstillverkare (Liker 2008, s. 20-21, Petersson m.fl. 2015, s. 45). 

 

När man pratar om Lean så härstammar arbetssättet från ett tänk där man strävar efter 

ett jämnt arbetsflöde. Alla berörda inom organisationen är delaktiga i processen och 

förväntas bidra med förbättringsåtgärder. Detta eftersom det är medarbetarna som har 

bäst kännedom om vilka förbättringar som behövs och kan identifiera 

utvecklingsområden (Petersson m.fl. 2015, s. 67).  

 

I Lean ligger fokus på processer och flöden och hur man optimerar dessa, snarare än att 

maximera utnyttjandet av enskilda resurser. Detta för att bättre kunna uppfylla kundens 

behov (ibid s. 198). Lean har historiskt handlat om produktion, men man har senare sett 

att det går att applicera inom många andra branscher och verksamhetsområden, även 

offentliga (Larsson 2008, s. 29).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Alla verksamheter har intresse av att optimera resursanvändningen, såväl privata som 

offentliga. Kommuner måste hushålla med skattebetalarnas pengar och samtidigt 

uppfylla de behov medborgarna har på ett ansvarsfullt sätt. Radnor m.fl. (2006 s. 5) har 

studerat Lean i skotsk offentlig sektor och menar att det allmänna kan använda Lean för 
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att bl.a. få smidigare processer, öka flödet, minska slöserier och utveckla 

kundförståelsen.  

 

Då offentlig sektor drivs utan vinstsyfte tror vi att det till och med kan vara lättare att 

lyckas med att införa Lean i en kommun än i ett privat företag, som ofta har krav på 

snabba resultat i form av t.ex. kvartalsrapporter. En viktig princip inom Lean är just 

långsiktighet, att inte låta kortsiktiga mål inverka på ett negativt sätt.  

 

Den offentliga sektorn sysselsätter en stor del av den svenska arbetskraften: 25 % 

arbetar i kommunal verksamhet (SCB 2017b). Om en kommun väljer att arbeta med 

Lean påverkar detta både medborgarnas upplevda service och arbetssättet för de 

anställda. Vi tycker att det är viktigt att undersöka något som i stor grad kan påverka 

dessa över 1 157 000 (ibid) kommunanställda. 

 

Sedan Lean Produktion etablerades i industrisektorn har det spridit sig till många andra 

områden, t.ex. Lean IT, Lean Accounting för redovisning, Lean Healthcare i sjukvården 

och Lean Services i tjänstesektorn. Begreppet har också fått en motsvarighet i 

administrativa processer i form av Lean Administration (Larsson 2008, s. 29).  

 

Enligt en enkätundersökning från 2011 gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL (2011, s. 6), har 33% av de svarande kommunerna ett pågående Lean-arbete och 

ytterligare 11% avser att börja med det. Figur 1 nedan visar dock att det är stor variation 

mellan olika verksamheter. 

 

Figur 1 - Lean i kommunal verksamhet (SKL 2012) 
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Enligt Brännmark (2012, s. 7) börjar Lean bli allt vanligare inom offentlig sektor. 

Tidigare har främst sjukvården tillämpat Lean vilket också är anledningen till att det 

finns fler studier som undersöker denna sektor. Bland de studier som har gjorts om Lean 

inom offentlig sektor finns bland annat en rapport från Innovationsrådet som har 

fokuserat på Lean och systemsyn i offentlig sektor (Innovationsrådet 2012).  

 

En annan forskningsstudie från Arlbjorn, Freytag och de Haas (2011) studerar Lean 

inom danska kommuner och fokuserar på hur Lean har implementerats i kommunerna. 

Enligt Pedersen och Huniche (2011a och 2011b) så tillämpade ungefär 50 % av den 

danska offentliga sektorn Lean under 2008. Två år tidigare låg siffran på endast 15 %. 

Detta är ett tecken på att Lean har blivit allt vanligare inom offentlig sektor vilket också 

bekräftas av Pedersen och Huniches (ibid) studier om den danska offentliga sektorn.  

 

Eftersom Danmark har kommit längre än Sverige när det gäller Lean i offentlig sektor 

så finns det inte lika mycket forskning inom området i Sverige, även om Lean har blivit 

allt mer vanligt (Larsson 2008, s. 32). En tidigare studie om Lean har genomförts på de 

sex kommunerna i Hallands län (Crnkic 2010). Markusson och Roos (2013) har gjort en 

studie med alla kommuner i Sverige som urval utifrån bl.a. politisk styrning. Det finns 

också ett par studier om Lean i enskilda kommuner, t.ex. Drotz (2014). 

 

Det har inte tidigare gjorts någon studie med de tio befolkningsmässigt största 

kommunerna i Sverige som urvalsgrupp trots att Lean är ett ämne som intresserar 

många. I dessa kommuner bor 2,9 miljoner invånare (SCB 2016a), vilket är en stor 

andel av den totala befolkningen i Sverige. Radnor m.fl. (2006, s. 5) menar att Lean 

passar bättre i organisationer med hög volym, och de större kommunerna borde ha ett 

större flöde än små och medelstora kommuner. Detta grundar sig också i att mer 

jämnstora kommuner borde ha likvärdiga förvaltningar och verksamheter, vilket gör det 

lättare att jämföra de svar som vi får in. Av dessa anledningar har vi därför valt att rikta 

vårt fokus mot de tio största svenska kommunerna och i vilken utsträckning Lean 

Administration tillämpas inom respektive kommun. Vi tycker att detta är viktigt att 

undersöka både för de skattebetalare som finansierar verksamheten, de medborgare som 

utnyttjar servicen och för de medarbetare som arbetar i den kommunala verksamheten. 

 



  
 

4 

1.3 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning tillämpas Lean Administration inom de 10 största svenska 

kommunerna idag? 

2. Hur tillämpas Lean Administration i de 10 största kommunerna i Sverige? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med vår uppsats var att skapa en större förståelse för i vilken utsträckning Lean 

Administration tillämpas i de 10 största kommunerna i Sverige, hur denna tillämpning 

ser ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan kommunernas sätt att arbeta 

med Lean. 

 

1.5 Disposition 

1. Inledning: Här tas bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte, målgrupp och 

disposition upp.  

2. Metod: Det här avsnittet kommer att ta upp val av metod och hur studien kommer att 

utföras. En kort presentation av de kommuner som vi har studerat finner ni även i detta 

kapitel.  

3. Teori: Här redogörs för den teori som finns inom området. 

4. Empiri: I detta avsnitt kommer resultatet av de gjorda enkäterna redovisas.  

5. Analys och diskussion: Här jämförs teorin med empirin, analyseras och diskuteras. 

6. Slutsats: Här kommer slutsatser tas fram. 

7. Referenser: Här återfinns uppsatsens referenser. 
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2 Metod 

 

I metodkapitlet presenteras val av metod och forskningsdesign. Urval och 

avgränsningar behandlas också. Vi tar även upp val av kommuner, kvalitetsmått, 

källkritik, forskningsetiska aspekter och genomförande av studien. 

 

2.1 Val av metod 

Vi har valt ut 10 kommuner och har samlat in data genom en elektronisk 

enkätundersökning. Vi har även studerat vetenskapliga artiklar inom området för att få 

en bredare inblick i ämnet och för att kunna ge en så bra översikt som möjligt av Lean 

Administration i offentlig verksamhet. Under arbetets gång har vi främst utgått från 

Bryman och Bells (2013) bok “Företagsekonomiska forskningsmetoder” när vi 

behandlat metodområdet i uppsatsen. I utformandet av enkäterna har vi använt 

“Enkätboken” av Trost & Hultåker (2016). 

 

Vi har valt att använda en kombinerad metod för att dra nytta av fördelarna i kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 

 

Vi har samlat in kvantitativ och kvalitativ data samtidigt i enkäten. Enligt Trost och 

Hultåker (2016, s. 58) kan frågor vara strukturerade, med fasta svarsalternativ, eller 

ostrukturerade, med öppna svarsmöjligheter. I vår enkät kombinerar vi flervalsfrågor 

med öppna frågor. Vi prioriterar den kvalitativa metoden: i vår enkät har vi många 

öppna frågor, men relativt få respondenter. Vi använder båda metoderna i syfte att få en 

bredare inblick i området. Trost och Hultåker (2016, s. 59, 74) menar vidare att öppna 

frågor bidrar till en lägre grad av standardisering eftersom olika respondenter kan 

besvara frågan på olika sätt, men att detta också kan ge fler dimensioner i svaren. Vi 

anser att detta i vår studie kan vara en fördel, att respondenten själv får chans att bidra 

med det den tycker är viktigt. På så sätt minskar vi risken att missa viktiga aspekter av 

ämnesområdet. 

 

Ett alternativ hade varit att göra undersökningen med intervjuer, men vi anser att vi har 

kunnat nå ut till fler respondenter genom att använda en webbenkät. Enligt Trost och 

Hultåker (2016, s. 57-58) är det viktigt med standardisering. Enkäterna är samma för 
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alla respondenter och har skickats ut samtidigt. Respondenterna har fått svara på 

frågorna i lugn och ro när det passar dem själva, vilket vi sett som en fördel gentemot 

intervjuer. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 246) är enkäter ett effektivt sätt att genomföra en 

undersökning. Fördelen med denna metod är: 

• Billigare och snabbare att administrera. 

• Medför ingen påverkan dvs intervjuareffekt. 

• Lättare att förstå på grund av dess utformning. 

• Risken att frågor inte besvaras eller glöms bort är minimala. 

 

Det finns även ett par nackdelar med att använda enkäter i sin undersökning: 

• Ingen möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. 

• Risk att ha med för många frågor som av respondenterna upplevs som 

oväsentliga vilket kan leda till att enkäten inte slutförs. 

• Andelen öppna frågor får inte bli för många och strukturen bör helst hållas till 

det enkla för att respondenterna inte ska bli förvirrade. 

• En annan nackdel är att man får tillgång till alla frågor så fort enkäten öppnas 

vilket kan påverka svaren eftersom ordningen på frågorna kanske inte besvaras 

på det sättet som författaren vill (ibid, s. 247).  

 

Vi har valt att använda oss av en enkät i vår undersökning eftersom metoden ger oss 

möjlighet att samla in svar från många respondenter. De nackdelar som tas upp har vi 

beaktat i utformningen av vår enkät. Vi har frågat de svarande om de kan tänka sig att 

svara på kompletterande frågor men vi har inte behövt göra detta. Genom att enkäten 

utformas i olika steg som styrs av vad respondenten svarat hoppas vi kunna minska 

mängden oväsentliga frågor och hålla uppe intresset. Frågorna är blandade med 12 

förvalsfrågor och 9 öppna frågor. Detta för att ha dels frågor som snabbt går att besvara, 

kvantitativt, dels frågor som går lite djupare, kvalitativt. Genom frågor i olika steg styr 

vi själva över i vilken ordning frågorna besvaras.  

 

Vi har utgått från teorin som redogörs för i uppsatsen i utformandet av enkätens frågor. 

Bland annat frågor om slöserier, verktyg, principer och resultat. Lean är ett område som 

har olika innebörd för olika personer. För att få så jämförbara svar som möjligt ger vi en 
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beskrivning av den bild av Lean som redogörs för i denna uppsats som introduktion till 

enkäten.  

 

2.2 Val av forskningsdesign 

I Bryman and Bells bok om företagsekonomiska metoder tar de upp de fem vanligaste 

typerna av forskningsdesigner; experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell 

design, fallstudiedesign och komparativ design (Bryman and Bell 2013, s. 95). Vi har i 

vår studie valt att tillämpa tvärsnittsdesign som kännetecknas av att författarna som 

väljer metoden studerar mer än ett fall och att det sker under en viss tidpunkt. Med 

definitionen “mer än ett fall” är forskarna ute efter variation i datainsamlingen vilket 

kan speglas av att olika individer, organisationer, familjer eller nationaliteter studeras. 

Den andra definitionen “under en viss tidpunkt” syftar till att datainsamlingen sker 

under en bestämd tidsram. Anledningen till att vi har valt tvärsnittsdesign framför de 

andra fyra typerna är att genom denna design kan vi i datan som vi samlar in försöka 

upptäcka sambandsmönster med hjälp av olika variabler (ibid, s 77-78). 

 

2.3 Urval och avgränsningar 

Vi har valt ut Sveriges, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB (2017 [www] a), 

befolkningsmässigt 10 största kommuner. Se bilaga 1 för dessa kommuners 

invånarantal. Vi har skickat ut enkäten till två förvaltningar i dessa tio kommuner för att 

minska risken för bortfall och risken att vi valt fel förvaltning. Enkäten har skickats till 

en person på varje förvaltning.  

 

Vi har valt ut förvaltningarna miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. 

Förvaltningarna är utvalda ur ett bekvämlighetsperspektiv och det började med att vi 

letade fram två förvaltningar inom Stockholm stad och fann då miljöförvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret. Sedan utgick vi från dessa två förvaltningar när vi kollade upp 

de andra kommunerna. Dessa två förvaltningar visade sig finnas inom nästan alla 10 

kommuner, om än med något skilda namn. Att miljöarbete och stadsplanering ligger 

högt i SKL:s undersökning (2011 s. 6), se figur 1, är ytterligare en anledning till att vi 

anser att just dessa val av förvaltningar är bra för att undersöka i vår studie. 

Äldreomsorg, som ligger högst i nämnda undersökning anser vi ligga inom området för 

Lean Healthcare snarare än Lean Administration.  
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I Linköping är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en gemensam förvaltning och 

vi har då vänt oss till Utbildningsförvaltningen. När vi skickade ut enkäten till 

kommunerna så använde vi oss av en gemensam adress till Västerås och då blev fallet 

att enkäten troligen skickades vidare till Stadsledningskontoret i Västerås istället för 

Stadsbyggnadskontoret. Då svaren från Malmös ordinarie förvaltningar dröjde gick 

frågan till Gatukontoret, senare kom också ett svar från Miljöförvaltningen. Med 

motiveringen att vi inte ska jämföra förvaltningar utan kommuner så har vi tagit med 

svaren från Västerås Stadsledningskontor och Malmös Gatukontor i vår undersökning. 

Anledningen till att vi valde att vända oss till ytterligare förvaltningar i Linköping och 

Malmö är för att vi via personliga kontakter kunde få svar på vår enkät med kort varsel. 

Att skicka till övriga förvaltningar där det fanns bortfall hade vi inte samma möjlighet 

till på grund av tidsbrist utan vi fick nöja oss med de svar vi redan fått från övriga 

förvaltningar i respektive kommun. Totalt har alltså 21 enkäter skickats ut.  

 

De förvaltningar som inte svarat på enkäten är: Göteborg (Miljöförvaltningen), Malmö 

(Stadsbyggnadskontoret), Västerås (Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen), Helsingborg 

(Miljöförvaltningen), Norrköping (Stadsbyggnadskontoret) och Jönköping 

(Miljöförvaltningen). Tabellen nedan, figur 2, visar de förvaltningar som besvarade 

enkäten i vår undersökning: 

 

Kommun Förvaltning Förvaltning 

Stockholm Miljöförvaltningen Stadsbyggnadskontoret 

Göteborg Stadsbyggnadskontoret  

Malmö Miljöförvaltningen Gatukontoret 

Uppsala Miljöförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 

Linköping Miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen  

Västerås Stadsledningskontoret  

Örebro Miljökontoret Stadsbyggnad 

Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen  

Norrköping Bygg- och miljökontoret  

Jönköping Stadsbyggnadskontoret  

Figur 2 - Översikt valda kommuner 
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2.3.1 Presentation av urvalet 

Nedan följer en kort presentation av de förvaltningar som har besvarat enkäten i vår 

undersökning: 

  

Stockholm stad 

På miljöförvaltningen bedriver man verksamhet inom många områden, bland annat 

mathygien, trafikbuller och inomhusmiljö. Stadsbyggnadskontoret arbetar bl.a. med 

detaljplanering, bygglov och fastighetsbildningsfrågor (Stockholm [www]). 

 

Göteborgs kommun 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med bl.a. detaljplaner, bygglov, kartor och 

mätningar (Göteborg [www]). 

 

Malmö stad 

Miljöförvaltningen arbetar bl.a. med buller, livsmedelshantering och luftföroreningar 

(Malmö [www] a). Gatukontoret arbetar bl.a. med att bygga gator och torg. De 

genomför också olika arrangemang för att skapa ett gott stadsliv åt Malmöbon (Malmö 

[www] b).  

 

Uppsala kommun 

Miljöförvaltningen arbetar bl.a. med lantmäteri, hälsoskydd och livsmedel (Uppsala 

[www] a). Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar bl.a. med plan- och 

byggnadsfrågor, exploatering och översiktsplaner (Uppsala [www] b). 

 

Linköpings kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet inom miljöskydd, 

hälsoskydd och livsmedel (Linköping [www] a). Utbildningsförvaltningen arbetar bl.a 

med förskoleverksamhet, skola och utbildning för vuxna (Linköping [www] b).  

 

Västerås kommun 

Stadsledningskontoret är den förvaltning som samordnar hela kommunens verksamhet 

på uppdrag av kommunfullmäktige (Västerås [www]). 
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Örebro kommun 

Miljökontoret ansvarar bl.a. för livsmedel och miljöskydd. Stadsbyggnad tar bl.a. hand 

om bygglov, översiktlig planering och kulturmiljövård etc (Örebro [www]). 

 

Helsingborg stad 

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar bl.a. för frågor som rör bygglov, detaljplanering 

och stadsplanering (Helsingborg [www]).  

 

Norrköpings kommun 

Bygg- och miljökontoret i Norrköping arbetar bl.a. med frågor som rör miljö- och 

hälsoskydd, lantmäteri, livsmedel och bygglov (Norrköping [www]). 

 

Jönköpings kommun 

Stadsbyggnadskontoret arbetar bl.a. med frågor som rör utvecklingen av 

trafikinfrastruktur, byggfrågor, lantmäteri och trafik (Jönköping [www]). 

 

2.4 Kvalitetsmått 

Inom forskning diskuteras ofta termerna reliabilitet och validitet för att utgöra en 

bedömning av studiens pålitlighet (Bryman & Bell 2013, s. 170).  

Reliabilitet (också benämnd som tillförlitlighet) syftar till att ta reda på om resultatet 

från en tidigare genomförd undersökning upprepas om samma undersökning genomförs 

igen eller om resultatet är påverkat av slumpmässiga premisser och därmed ej kan 

upprepas även om samma undersökning genomförs igen. Med begreppet validitet menas 

att man gör en granskning om en undersöknings slutsatser håller samman eller ej. Enligt 

forskarna så nämns validitet som en av de viktigaste forskningskriterierna (ibid, s. 63-

64).  

 

Vi har kombinerat flervalsfrågor med öppna frågor i vår enkät. Kombinationen av olika 

frågor innebär att man får en ökad reliabilitet genom användandet av olika typer av 

frågor, tillförlitligheten höjs. För att få en hög reliabilitet så är det viktigt att frågorna 

uppfattas på samma sätt av alla respondenter. På frågan “Arbetar ni med Lean i någon 

form inom er förvaltning?” Svarsalternativen man kunde välja på var Ja eller Nej. 

Denna fråga skulle möjligen kunna sänka vår reliabilitet eftersom vissa av 
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respondenterna kanske delvis arbetar med Lean men svarar nej för att de anser att det 

svaret ligger närmast deras verksamhet. 

 

För att få en hög validitet behöver resultatet vara representativt och därför var det viktigt 

att sprida undersökningen till mer än en kommun. Trost och Hultåker (2016, s. 37) 

menar att ju större urvalet är, desto större är sannolikheten att resultatet är 

representativt. Istället för att bara vända oss till en kommun så valde vi Sveriges tio 

största kommuner och på så sätt höjdes validiteten i vår undersökning. Resultatet blir på 

så vis mera tillförlitligt.  

 

I vår studie har vi valt att undersöka “I vilken utsträckning tillämpas Lean 

Administration inom de tio största kommunerna i Sverige idag?”. Då Lean är ett ämne 

som det finns många åsikter och många studier om skulle våra undersökningsfrågor 

kunna vara besvarade i tidigare studier. Dock behöver inte resultatet vara detsamma 

eftersom variabler som till exempel kommuner och antal respondenter kan variera.  

 

Enligt Mangione (1995, se Bryman & Bell 2013, s. 249) kan svarsfrekvensen i en 

enkätundersökning delas in i fem olika nivåer:  

• Utmärkt - över 85 % i svarsfrekvens 

• Bra - mellan 70-75 % i svarsfrekvens 

• Acceptabelt - 60-70 % i svarsfrekvens 

• Knappt godkänt - 50-60 % i svarsfrekvens 

• Oacceptabelt - mindre än 50 % i svarsfrekvens 

 

Enligt Trost & Hultåker (2016, s. 143) är det dock ofta vanligt med lägre svarsfrekvens 

vid webbenkäter än vid traditionella postenkäter. 

 

2.5 Källkritik 

Lean är ett ämne där det kanske i ännu högre utsträckning är viktigt att vara källkritisk. 

Många författare kan ha förutfattade meningar om Lean som påverkat deras texter. Det 

ligger nära till hands att misstänka att t.ex. konsulter hellre förmedlar de positiva 

sidorna av Lean och tonar ner negativa. Se också kapitel 3, tredje stycket, angående att 

man kallar sin verksamhet “Lean” eller inte. 
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Vi har utgått från källor som anses vara grundläggande inom området Lean, t.ex. Liker 

(2007), Womack m.fl (2007) och Petersson m.fl. (2015). Boken Lean Administration 

(Larsson 2008) har vi använt som grund i Leans inriktning i administrativa processer. 

Även myndighetsrapporter, t.ex de utgivna av Innovationsrådet, har vi bedömt håller 

hög trovärdighet.  

 

Både Lean Administration och Lean i kommunal verksamhet är mindre utforskade 

områden än Lean Produktion. Inom Lean Produktion finns det otaliga källor att välja på, 

Lean Administration är inte lika väletablerat. För Lean i offentliga verksamheter är det 

också svårare att hitta relevanta internationella källor. Detta kan dels bero på att 

offentlig verksamhet, dess organisation och dess omfattning är något som ofta skiljer sig 

åt mellan länder. Det kan också vara svårt att översätta termer inom offentlig sektor, 

t.ex. kommun på ett korrekt sätt och det är därför svårt att jämföra olika studier länder 

emellan (Brännmark 2012, s. 19). 

 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra forskningsetiska principer: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenten eller deltagaren om 

deras roll i projektet och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att att 

forskaren ska ha deltagarens samtycke att delta i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter ska förvaras säkert så att obehöriga inte kan ta del av dem eller 

enskilda personer identifieras. Slutligen: nyttjandekravet innebär att de insamlade 

uppgifterna inte får användas till något annat än forskningsändamålen (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

Vi har i enkäten informerat respondenterna om syftet med undersökningen och att 

deltagande är frivilligt.  

 

2.7 Genomförande 

Vi har formulerat enkäter som vi har mailat ut till de kommuner vi valt. Vi har sökt efter 

kontaktuppgifter på respektive kommuns hemsida och har försökt komma så nära de 

respondenter vi söker som möjligt. Några kommuner har mailadresser till varje 
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förvaltning, t.ex. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Andra kommuner har valt att 

ha en adress för alla ärenden i kommunen, t.ex. kontaktcenter@helsingborg.se. I några 

fall har vi hittat adressen till den ansvarige för respektive förvaltning och då skickat till 

denne. Vi har uppmanat mottagaren att vidarebefordra enkäten till rätt person och 

således överlåtit valet av slutlig respondent till kommunerna.  

 

Vi har i enkätprogrammet använt kontrollfunktioner i form av obligatoriska frågor för 

att se till att frågorna blir besvarade. Vi har sedan kontrollerat att de inkomna svaren är 

rimliga, men inte kontrollerat att respondenten faktiskt har insyn i verksamheten eller att 

svaren faktiskt stämmer. 

 

Vid utskicken av enkäter har vi använt oss av det webbaserade programmet Google 

Drive för att skapa våra enkäter. I enkätprogrammet styrdes frågorna så att de som 

svarade Nej på fråga 2) Arbetar ni med Lean i någon form inom er förvaltning? får 

andra frågor än de som svarade Ja. Frågorna vi använt i enkäten finns som bilaga. Vi 

hade en kort svarstid på en vecka, sedan påminnelse och ytterligare en vecka eftersom 

vår studie behöver bli klar inom en bestämd tid. När svarstiden har passerat har vi 

sammanställt svaren dels kommunvis och dels gemensamt. Därefter har vi analyserat 

datan. Svaren från resultatet har då kopplats samman med teorin som finns presenterad i 

teorikapitlet. Då vi har en begränsad mängd enkäter har vi kunnat analysera datan 

manuellt. Enkätprogrammet Google Drive har också tillhandahållit visualisering av 

datan i form av cirkel- och stapeldiagram. 

 

2.8 Operationalisering 

Bryman och Bell (2013, s. 583) menar att man ska utgå från frågeställningen och sedan 

välja sedan ut relevanta personer att undersöka. Därefter samlas data in för att i nästa 

steg kodas. Resultaten jämförs och relationer mellan olika kategorier utforskas. För att 

praktiskt undersöka vår frågeställning, i vilken utsträckning och på vilket sätt Lean 

Administration tillämpas har vi formulerat ett antal frågor för att belysa de olika 

aspekterna av ämnet. Här kommer vi att presentera enkätens utformning och hur vi valt 

ut de frågor som finns med i vår undersökning. Vi kommer att redogöra för hur frågorna 

i enkäten är kopplade till teorin och hur frågorna är strukturerade. Vidare kommer vi 

också operationalisera databearbetningen och hur datainsamlingen kommer att 

analyseras. Som vi tidigare har nämnt i kapitlet så valde vi att skicka ut enkäten till 



  
 

14 

Sveriges tio största kommuner. Inom varje kommun har vi sedan valt ut två 

förvaltningar till vår undersökning.  

 

2.8.1 Enkätens utformning 

Enkätens utformning är viktig för att man ska kunna få in rätt svar från alla 

respondenter, dvs både av de som tillämpar Lean och de som inte gör det. Utifrån detta 

har vi därför delat in enkäten i två spår. De som svarat Ja på om de arbetar med Lean får 

svara på huvudenkäten i sju avsnitt. De som svarat Nej har fått en kortare version av 

enkäten. För att frågorna som tas med i enkäten ska vara relevanta har vi utgått ifrån 

teorikapitlet när vi sammanställt enkäten.  

 

Figur 3 - Enkätens utformning 

 

Vi började enkätens första avsnitt med en kort inledning till enkäten och frågor kring 

bakgrund, så som kommun, arbetsplats och respondentens roll. Därefter frågade vi om 

man arbetar med Lean i någon form. Svarade man Nej på denna fråga fick man hoppa 

över avsnitt 2-6 som endast berör förvaltningarna som har svarat Ja. Se Figur 3 ovan 

om enkätens utformning och Bilaga C för enkäten i sin helhet. 

 

Vi har i huvudsak varit intresserade av de förvaltningar som arbetar med Lean. Vi har 

dock också velat ställa några frågor till de som inte gör det. För att ställa relevanta 

frågor och hålla uppe intresset har de inte behövt gå igenom alla frågor som rör Lean. 

Istället får de frågor om de tidigare arbetat med Lean eller funderat på att börja med 

Lean. Därefter fortsätter de till det sista avsnittet. 

 

Frågorna i avsnitten 2-6 tar upp de olika verktyg, arbetssätt och värderingar som finns 

inom Lean Administration. Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 56) bör man vid 

formuleringen av frågorna ha datorprogrammet i åtanke. I Google Drive har flera sorters 

svarsalternativ erbjudits, t.ex. textsvar, flerval och kryssrutor. Vi har valt den sorts 

svarsalternativ som vi funnit mest lämpad till respektive fråga. Eftersom vissa delar i 

teorikapitlet är konstruerade i punktform har vi till vissa frågor använt oss av 

ursprungsteorin utan att formulera om den, vilket passar bra för t.ex. kryssrutor. 
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Exempel är fråga 4 om slöserier och fråga 8 om de 14 principerna. Genom att använda 

ursprungsteorin blir också kopplingen till teorin tydligare. 

 

Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 75) bör man tänka över om man vill använda 

svarsalternativ av typen “Vet ej”. Detta eftersom det finns en risk att respondenten 

väljer detta alternativ för att slippa ta ställning. Vi har på flera frågor, t.ex. fråga 5a och 

9a, valt att ta med alternativet “Delvis” utöver “Ja” och “Nej”. Detta för att underlätta 

för respondenten att hitta ett svarsalternativ som passar så bra som möjligt. 

 

I det första avsnittet frågar vi respondenten vilken kommun och förvaltning den arbetar 

på. Detta för att vi vill kunna se vilka mottagare som svarat och inte, samt för att kunna 

spåra de fortsatta svaren (Bryman och Bell 2013, s. 107). Vi frågar också vilken roll 

respondenten har eftersom vi vill kunna värdera svaren. Dels är frågan en kontroll att 

personen är insatt i verksamheten och Lean-arbetet, dels för att vi är intresserade av 

vilken utgångspunkt respondenten har.  

 

I enkätens andra avsnitt undersöker vi slöserier, hämtade från avsnitt 3.6 i teorikapitlet. 

Vi har där valt Bichenos slöserier framför Ohnos, eftersom vi undersöker Lean 

Administration snarare än Lean Produktion. Enligt Petersson m.fl. (2015, s. 277) bör en 

Lean-satsning grundas i ett problem eller att något behöver förbättras. De 7+1 

kategorierna av slöserier har vi sett som en bra utgångspunkt för detta. Vi frågar också 

om vilket år de börjat arbeta med Lean, eftersom vi vill se hur länge Lean-arbetet 

pågått. Hur Lean-arbetet ser ut kan enligt Drotz (2014, s. 41) i avsnitt 3.1 bero på 

mognad. 

 

I avsnitt 3 i enkäten frågar vi om förvaltningarnas användning av Lean-verktyg. Verktyg 

är en viktig del av Lean och ett enkelt sätt att komma igång. Verktygen är ofta mer 

konkreta och nära medarbetarna. Valet och användandet av verktyg kan enligt Drotz 

(2014, s. 41) berätta något om verksamheten varför vi vill undersöka detta. Först frågar 

vi specifikt om verktygen A3, 5 Varför, Leantavla, Värdeflödesanalys, Fiskbensdiagram 

och 5S, vilka återfinns i kapitel 3.7, sedan med en öppen fråga om de arbetar med Lean 

på andra sätt.  
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I avsnitt 4 frågar vi om principer och värderingar, som enligt Petersson m.fl. (2015, s. 

75) också är en central del av Lean. Vi har i fråga 8) använt Larssons 14 principer för 

Administration från kapitel 3.3 då vi anser att de bättre speglar verksamheten på en 

förvaltning än Likers 14 principer. I fråga 9) har vi använt Braun och Kessiakoffs fem 

grundprinciper från kapitel 3.8.  

 

I det femte avsnittet frågar vi om förbättringar till följd av Lean-arbetet och nackdelar 

med Lean. Hela syftet med att arbeta med Lean är ju att förbättra verksamheten 

(Petersson m.fl. 2015, s. 17), men dessa förbättringar kan, som vi skriver i avsnitt 3.1, 

yttra sig på olika sätt. Vi ville därför undersöka om förbättringar märkts av och i så fall 

vilka. I avsnitt 3.9 tar vi upp några nackdelar med Lean.  

 

Fråga 11) i avsnitt sex i enkäten handlar om förvaltningarna anser sig få tillräckligt med 

resurser, då det enligt Petersson m.fl. (2015, s. 284), se kapitel 3.9, finns en risk att 

effektivitetsvinster till följd av ett Lean-arbete “belönas” med neddragningar av 

resurser. I fråga 12) frågar vi om förvaltningarna arbetar med något annat än Lean, detta 

för att få en bredare bild av förvaltningarnas förbättringsarbete. I fråga 13) undrar vi om 

respondenterna kan rekommendera Lean till andra kommuner. Detta för att vi är 

intresserade av om de anser att arbetet med Lean är värt mödan. 

 

Sista avsnittet i enkäten är gemensamt för alla respondenter och rör allmänna frågor 

som till exempel om de vill ta del av uppsatsen när den är färdig samt kontaktuppgifter 

för eventuella kompletteringsfrågor till undersökningen. De svarande har också fått 

chansen att lämna ytterligare kommentarer, vilket enligt Trost och Hultåker (2016, s. 

75) är ett bra sätt att avsluta enkäten. 

 

Då vi har skickat ut enkäten elektroniskt finns risk att mottagaren har inte har rätt 

utrustning eller programvara för att kunna ta del av den (Trost och Hultåker 2016, s. 

142-143). Vi valde att hålla enkäten enkel utan t.ex. bilder eller videoklipp. Genom att 

låta testpiloter besvara enkäten och testa dess olika steg kunde vi kontrollera att den 

fungerade korrekt för flera sorters webbläsare och format. 
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2.8.2 Databearbetning 

Analysen kommer att delas in i olika områden där varje område kan innehålla svar från 

flera frågor i enkäten. Totalt har vi 21 frågor i vår enkät och dessa kommer vi att dela in 

i 10 olika områden i analysdelen. En presentation av hur de olika områdena är 

strukturerade följer nedan. Teorin kommer att analyseras och jämföras med de olika 

svaren från enkäten.  

 

Enkätundersökning och respondenter 

Här kommer vi att gå igenom hur många svar vi fick in och hur många som inte svarade 

på vår enkät. Vi kommer även försöka analysera varför utfallet blev som det blev. Enligt 

Trost och Hultåker (2016, s. 147) är det lämpligt att göra en bortfallsanalys och jämföra 

utfallet med det ursprungliga urvalet. Vi kommer också att presentera vilken befattning 

respondenterna som svarat på vår enkät har. 

 

I vilken utsträckning tillämpas Lean idag? 

Här kommer vi att redogöra för hur många som har svarat att de tillämpar Lean i vår 

undersökning och ge en förklaring till resultatet med hjälp av SKL:s undersökning från 

2011 som finns presenterat i kapitel 3.5 och utvecklad i diagramform i kapitel 1.2. 

 

Verktyg 

Enkätsvaren som rör Lean-verktyg i avsnitt 3 kommer att analyseras och jämföras med 

teorin om Lean-verktygen i kapitel 3.7.  

 

Slöserier 

I analysen över hur förvaltningarna arbetar för att minska slöserierna kommer vi att 

jämföra svaren från avsnitt 2 i enkäten och teoriavsnitt 3.6 Minska slöserier. Vi kommer 

också att föreslå lämpliga verktyg för att hantera de vanligaste slöserierna. 

 

Värderingar 

För att analysera hur förvaltningarna använder sig av Lean Administrations värderingar 

kommer vi att jämföra enkätsvaren i avsnitt 4 med teorin i kapitel 3.3.  
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Helhet 

Vi har också att försökt att kategorisera förvaltningarnas Lean-arbete utifrån svaren. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 583) ska svaren i analysen kodas och sedan jämföras. 

Vi har jämfört vad respondenterna har svarat på de olika frågorna för att kunna skapa 

oss en helhetsbild av hur deras Lean-arbete ser ut. Vi har också jämfört de olika 

kommunerna med varandra och försökt kategorisera dem. 

 

Införandet av Lean 

I kapitel 1 gick vi igenom SKL:s arbete med Lean och detta kommer vi försöka att 

koppla till svaren som vi får in på fråga 3 i avsnitt 2 i enkäten. Hur länge en kommun 

arbetat med Lean kan också påverka hur långt man kommit i Lean-arbetet.  

 

Inställning till Lean 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur respondenterna tycker att Lean fungerar i deras 

verksamheter, vi kommer sedan att koppla ihop kapitel 3.1 Inledning till Lean med 

enkätsvaren i fråga 9a och 9b i avsnitt 5. En analys av svaren från fråga 9 kommer också 

att göras med koppling till kapitel 3.8 Att lyckas med Lean.  

 

Resurser i Lean-förvaltning 

I enkätens sjätte avsnitt ställer vi frågan om respondenterna får tillräckligt med resurser 

för att bedriva sitt Lean-arbete och svaren på frågan kommer vi att ta upp och analysera 

i detta avsnitt kopplat till kapitel 3.9 Att misslyckas med Lean. 

 

Tillämpning av Lean Administration i kommunal verksamhet 

Under detta avsnitt redogör vi för hur vi kommer att bedöma de svar vi har fått in 

gällande om man arbetar med Lean eller inte. Vi kommer bland annat att analysera 

varför vissa förvaltningar inte tillämpar Lean med hjälp av Petersson m.fl. (2015, s. 

283) resonemang kring varför inte alla arbetar med Lean. Utöver det kommer vi också 

att redogöra för problematiken kring definition av Lean där vissa förändringsprocesser 

som man tror är Lean-arbete inte kan definieras som Lean och tvärtom vilket även gör 

att frågan om man arbetar med Lean inte är så enkelt att svara på för respondenterna. 

 

 



  
 

19 

3 Teori 

 

I teorikapitlet presenteras den referensram som ligger till grund för ämnet Lean. Då 

Lean kan betyda olika saker för olika personer börjar vi med en beskrivning av ämnet, 

en kort historik, Likers 14 principer och dess motsvarigheter i Lean Administration, de 

7+1 slöserierna och redogör för några vanliga Lean-verktyg. Vidare redogörs för de 

särskilda villkor som gäller i tjänsteverksamhet och i offentlig verksamhet och till sist 

vad som kan göra att en Lean-satsning lyckas eller misslyckas. 

 

3.1 Inledning till Lean 

Modig och Åhlström (2016, s. 89) lät 63 personer med lång erfarenhet av Lean svara på 

frågan “Vad är Lean?”. De fick 17 olika sorters svar. På frågan om varför Lean 

implementeras och vilka resultat man hoppades nå fick de 45 olika kategorier av svar. 

 

Lean är inte heller helt enkelt att definiera. Enligt Shah och Ward (2007, s. 787) finns 

två huvudsakliga synsätt på vad Lean är; Lean kan dels beskrivas som en filosofi och 

managementkultur, dels genom det mer praktiska synsättet att Lean är en samling 

verktyg. Lean förknippas ofta med målet att minska slöserier genom ständiga 

förbättringar (ibid s. 791). I detta kapitel tar vi på värderingssidan upp de 14 principerna 

och på verktygssidan sex utvalda verktyg. De 7+1 slöserierna har vi behandlat 

däremellan. 

 

Drotz (2014, s. 41) menar att verkligheten inte alltid stämmer överens med teorin om 

hur Lean ska användas. Lean-arbetet i praktiken är snarare koncentrerat till ett fåtal 

kärnprocesser än något som genomsyrar hela verksamheten. Ofta använder man bara ett 

fåtal verktyg och inte hela verktygslådan. Drotz menar att detta kan bero på mognad, att 

man börjar med de mest uppenbara förbättringsåtgärderna och fortsätter i övriga 

verksamheten allt eftersom. 

 

Brännmark (2012, s. 13) påpekar att det inom forskning och litteratur inom Lean finns 

en risk för skevhet, “author bias”, att forskare är på förhand positiva till Lean. Även 

Innovationsrådet (2012, s. 53-54) tar upp att ofta är det de som är Lean-förespråkare 

som skriver rapporterna och risk finns att de överskattar de positiva effekterna. 
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Samma rapport menar samtidigt att Lean som koncept ibland får skulden för 

misslyckade satsningar, där man t.ex. använt verktyg förknippade med Lean på ett sätt 

som står i strid med filosofin bakom (ibid s. 55). Vissa säger att de arbetar med Lean, 

men att det kanske mest är en fasad eller ett sätt att dra nytta av konceptets popularitet 

(Åkesson, se SKL 2012 s. 23). Andra verksamheter kan arbeta enligt Lean principer, 

men kalla det något annat. Det kan därför vara svårt att få en korrekt bild.  

 

I detta kapitel går vi igenom några av dessa olika aspekter av Lean. Enligt Lean och 

systemsyn i offentlig sektor (2012, s. 51-52) är det viktigt att se till de speciella 

förutsättningar som gäller i tjänsteverksamhet, och offentlig sådan i synnerhet vid 

tillämpningar av Lean. Även dessa aspekter redogörs för i detta kapitel. 

 

3.2 Kort historik 

Grunden till Lean kan sägas vara Fredrick Taylors Scientific Management från början 

av 1900-talet. Henry Ford använde sedan dessa ideer i sin löpande bandet-fabrik. Efter 

andra världskriget låg Japan i spillror och för att få fart på industrin reste ingenjörer till 

USA för att studera. Toyota hade inte samma möjlighet till massproduktion som Ford, 

utan var tvungna att anpassa sin produktion till en mindre produktion och med flera 

olika modeller. Toyota kunde snart tillverka bilar effektivare och med färre fel. På 

1980-talet var det istället amerikanska ingenjörer som fick åka till Japan och studera 

Toyota Production System och snart lanserades begreppet Lean Production (Larsson 

2008, s. 23-29, Womack m.fl. 2007, s. 19-69). Toyota är nu världens största 

biltillverkare med över 10 miljoner fordon årligen (OICA 2017).  

 

3.3 Lean Administration och Lean Produktion 

Eftersom Lean Produktion har varit framgångsrikt och spridit sig tillämpas Lean idag 

inom de flesta sorters verksamheter, även av tjänsteföretag och offentlig sektor. Larsson 

(2008, s. 29) menar att mycket administrativt arbete är repetitivt och har någon form av 

input och output, och därmed har likheter med industriell produktion. Här har begreppet 

Lean Administration uppkommit för att stödja Lean-arbetet i verksamheter som inte är 

produktionsinriktade. Lean Administration kan tillämpas på funktioner som ekonomi, 

kundtjänst och personal för att effektivisera de administrativa stödprocesserna (ibid, s. 

33). Vi kommer nu att redogöra för Likers 14 principer som är grunden för Leans 
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värderingar och sedan Larssons anpassning av dessa till Lean i administrativa 

verksamheter. 

 

3.3.1 Likers 14 principer 

Liker (2009) sammanfattar Toyotas värderingar och kultur i 14 principer: 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

4. Jämna ut arbetsbelastningen 

5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problemen så att det blir 

rätt från början 

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem att bli bättre 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen  

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt 

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

förbättra  

 

De 14 punkterna ovan kan delas in i fyra delar, de 4 P:na: Philosophy, Process, People 

samt Problem solving, vilket visas i figur 4. 
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Figur 4 - Likers 4P modell (egen bild) 

 

3.3.2 Lean Administrations 14 principer 

Larsson (2008, s. 18) menar att även om Leans värderingar är allmängiltiga är det 

lämpligt att använda uttryck och exempel som är anpassade för den specifika 

verksamheten. Exempelvis är inte spill eller överproduktion desamma på ett kontor som 

i en verkstad. Larssons anpassning av Likers 14 principer till Lean Administrations 

skiljer sig inte nämnvärt åt utan det som kännetecknar de senare är att principerna 

behandlas ur ett mer administrativt perspektiv (ibid, s. 44). 

 

1. Basera alla beslut på lång sikt. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen.  

3. Producera endast när och vad kunden behöver. 

4. Jämna ut beläggningen. 

5. Skapa en administrativ kultur baserad på att det ska vara lätt att göra rätt och 

svårt att göra fel. 

6. Standardisera och stabilisera.  

7. Visualisera så att inga problem kan döljas. 

8. Använd teknologi först när de administrativa processerna förenklats. 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin. 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och team. 

11. Respektera ditt nätverk av interna och externa partners. 

12. Gå och se efter för att förstå problemet. 

13. Ta beslut genom samstämmighet. 

14. Skapa en lärande organisation (Larsson 2008, s. 45-50). 
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Inom Lean Administration talar man om olika framgångstekniker som kan 

sammanfattas i nedanstående punkter:  

 

• Få med alla ledare och medarbetare som ingår i den administrativa processen. 

• Synliggöra ledningens vardagliga arbete i den administrativa processen.  

• Ge en bild av den administrativa processen.  

• Tillämpning av tillvägagångssätt och redskap som är lätta att utföra. 

• Ett lugnt förhållningssätt och syn till att det mesta kan bli bättre.  

• Undvika att ignorera problem som kan leda till att en oönskad företagskultur 

uppstår (Larsson 2008, s. 44). 

 

Enligt Linus Larsson (2008, s, 44) är det viktigt att inte fokusera på kortsiktiga 

framgångar eller områdesspecifika förbättringsåtgärder utan intresset bör istället 

koncentreras på helheten och hur den skapas. Även arbetssättet inom en organisation 

behöver beaktas och de anställda ska uppmuntras till att ta egna initiativ som gynnar 

kvaliteten och prestationen. Utöver det ska också alla beslut som berör organisationen 

grundas på ett långsiktigt tänkande oavsett om det kommer att innebära att de 

kortsiktiga ekonomiska målen inte uppnås. 

 

3.4 Lean i tjänsteverksamhet 

Lean har visat sig gå att applicera på många olika verksamheter utanför Toyota och 

bilindustrin, men är något som måste anpassas till den egna organisationens 

förutsättningar. Detta gäller alla företag, men i ännu högre utsträckning för 

tjänsteverksamheter, då Lean från början är utvecklad för tillverkningsindustri. Åkesson 

(se SKL 2012, s. 23-24) menar att Lean är en bred och formbar metod. Osborne m.fl. 

(2013) menar att offentlig verksamhet har många likheter med tjänsteverksamhet. 

 

Grönroos (1990, se Seddon m.fl. 2009, s. 7) har identifierat fyra skillnader mellan varor 

och tjänster. Tjänster är mer eller mindre abstrakta och immateriella. Tjänster är 

aktiviteter snarare än saker. En tjänst tillverkas i samma ögonblick som den levereras 

och upplevs av kunden, medan en vara kan kontrolleras för att säkra kvaliteten innan 

den når kunden. Utföraren av en tjänst har därför en viktig roll avseende kvalitet i 

tjänster. Den fjärde skillnaden är att kunden i är delaktig i tjänsten, i större eller mindre 
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utsträckning. En patient är i högsta grad själv delaktig i förfarandet, medan andra 

processer, t.ex. i en snabbmatsrestaurang, är ganska lika tillverkning.  

 

Enligt Liker (2009, s. 318-19) är det inte lika enkelt att se vad som är flödet i 

tjänsteverksamhet som när man kan följa en fysisk vara. Se förfarandet ur slutkundens 

synvinkel, kartlägg vilka moment som är repetitiva och standardisera dessa. Sedan kan 

man lättare skilja värdeskapande arbete från slöserierna, och på så sätt använda Toyotas 

principer, menar Liker. Även Petersson m.fl. (2015, s. 282) menar att det till en början 

kan vara svårt att se produkterna, som ofta är mer abstrakta, och att en bra utgångspunkt 

i Lean-arbetet är att fokusera på vad som händer mellan olika värdeskapande aktiviteter. 

 

Meland (2017, s. 50-51) menar att syftet att införa Lean i tjänsteverksamhet ofta är att 

skapa engagemang hos medarbetarna och öka motivationen, vilket skiljer sig från 

industriföretagen. Deras motiv är snarare att minska kostnader och få kortare ledtider. 

En satsning på arbetsmiljö och ökat engagemang ofta kan leda till minskade kostnader, 

men sällan tvärtom: fokus på sänkta kostnader ger sällan mer engagerade medarbetare. 

Något om Lean som industrin alltså kan lära från tjänsteverksamhet, menar Meland. 

 

3.5 Lean i offentlig verksamhet 

Även i offentlig verksamhet kan Lean vara ett sätt att förbättra effektivitet, kvalitet och 

minska kostnader. En betydande skillnad gentemot privata företag är att offentlig 

verksamhet är skattefinansierad. Skattebetalarna har ett intresse av att resurserna 

utnyttjas på ett effektivt sätt. I rapporten Lean och systemsyn i offentlig sektor (2012, s. 

51) skiljer Innovationsrådet mellan efterfrågan och behov. Ett företag möter efterfrågan 

hos sina kunder, medan man i offentlig verksamhet tillgodoser invånarnas behov. Vem 

som är kunden är en bredare fråga än i privat verksamhet, och det finns många intressen 

som ska uppfyllas. Ett företag kan välja att rikta sig till en särskild grupp, en myndighet 

måste ge service till alla medborgare och behandla alla likvärdigt och rättssäkert (Drotz 

2014, s. 9-10). 

 

Modig och Åhlström (2016, s. 25) skiljer mellan direkta och indirekta behov. Ett direkt 

behov kan vara att stilla hunger, och det indirekta att samtidigt få en trevlig 

restaurangupplevelse. Behov kan också delas in i primära och sekundära (ibid s. 48). 

Om maten (det primära behovet) dröjer kan gästen behöva påkalla kyparens 
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uppmärksamhet för att få information (sekundärt behov) om när maten kommer. I 

offentlig verksamhet skulle det primära behovet vara att få beviljat ett bygglov och den 

sekundära att ringa och fråga om ärendet dröjer längre än förväntat. 

 

Genom att ha en dialog med kunden kan man jämna ut beläggningen enligt princip 4 

(Larsson 2008 s. 46) Ett exempel kan vara ett hyresbolag. Ofta är lägenhetsbyten 

förlagda till månadsskiften, vilket gör att trycket ökar på bl.a. nyckelutlämning och 

inspektion dessa dagar. Vissa kunder skulle uppskatta att flytta mitt i månaden, för att 

kunna ha tillgång till båda bostäderna under en kort tid. En annan möjlighet är att kunna 

genomföra mindre renoveringar för att ge nästa hyresgäst som flyttar in en fräschare 

lägenhet (indirekt behov).  

 

Om kunden eller medarbetarna upplever att det är krångligt skapas onödig efterfrågan. 

Enligt princip 5 ska det vara lätt att göra rätt (ibid, s. 46). Genom att tydliggöra t.ex. vad 

som krävs att fylla i på en blankett, kan den onödiga efterfrågan minskas, då det oftare 

blir rätt från början och behovet av kompletteringar minskar. 

 

I Markusson och Roos undersökning (2013) har de funnit att 23 % av Sveriges 290 

kommuner använder Lean. 43 kommuner använder Lean i hela kommunen, 24 

kommuner i begränsad omfattning. Ytterligare 11 kommuner ska införa Lean i 

framtiden. I Lean i kommuner och myndigheter konstaterar Brännmark (2012, s. 4) att 

det är ovanligt att organisationer inför Lean i alla delar av verksamheten. Enligt SKL 

(2011, s. 3) arbetade då 33 % av kommunerna med Lean. Det pågick Lean-arbete i hela 

kommunen i 15 % av dessa (ibid s. 6). SKL drev 2012-2013 ett nätverk för kommuner 

och landsting i syfte att utveckla Lean-arbetet (SKL [www]).  

 

3.6 Minska slöserier  

Taiichi Ohno på Toyota har identifierat sju slöserier. Senare har ytterligare ett slöseri 

tillkommit och man brukar inom Lean prata om de 7+1 slöserierna. De kan tillämpas i 

alla processer (Liker 2009, s. 50-51).  

1. Överproduktion; Man överproducerar delar som inte behövs och det leder i sin 

tur till att det uppstår kostnader för att hålla dessa delar i lager.  

2. Väntan; Innebär att man väntar på att nästa moment ska ske och under tiden man 

väntar så uppstår onödiga slöserier i form av tid.  
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3. Onödiga transporter eller förflyttningar; Detta slöseri syftar på att 

transportleden behöver ses över och att onödiga moment i transporten kan 

effektiviseras eller tas bort för att korta ner transporttiden. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning; Man producerar mer än vad som krävs 

och ibland även på fel sätt.  

5. Överlager; Slöseriet syftar på att man har en högre produktionsnivå än vad som 

är nödvändigt vilket kan bero på dålig produktionsplanering. 

6. Onödiga arbetsmoment; Detta slöseri innebär att arbetsmoment såsom att leta 

reda på verktyg, sträcka sig efter saker etc. bör ses över.  

7. Defekter; Omarbetning, justering eller reparation pga defekt på en vara eller 

produktionskedja anses vara ett slöseri i form av energi, tid och hantering.  

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda; Det sista slöseriet visar sig om man inte 

tar tillvara på de anställdas kunskap och kreativitet. 

 

Bicheno (2008, s. 23) har listat 7 slöserier i serviceverksamhet, sett ur kundens 

perspektiv: 

1. Förseningar; Kunden får vänta på något utlovat som inte kommer. 

2. Repetering; Att upprepa information. 

3. Onödiga rörelser; Kan vara att köa på flera ställen, skickas mellan olika kontor. 

4. Otydlig kommunikation; Förvirring kan leda till felanvändning eller repetition. 

5. Felaktiga lager; Det som behövs för tjänsten finns inte. 

6. Förlorad möjlighet; Ignorera kunder, ovänligt bemötande. 

7. Fel i servicetransaktionen; Produktfel, borttappade eller skadade varor. 

 

3.7 Lean-verktyg 

I arbetet med Lean använder man sig av många olika verktyg. Några av de vanligaste 

och mest användbara för Lean Administration i kommunal verksamhet redogör vi för i 

detta avsnitt. Många av verktygen nedan grundar sig i den sjunde principen om 

visualisering: Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda (Liker 2009, s. 

186-196). 

 

3.7.1 Värdeflödesanalys 

Vid genomförandet av en värdeflödesanalys, eller Value Stream Map, VSM, försöker 

man hitta slöserier och eliminera dessa tillsammans med de flaskhalsar som kan uppstå 
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(Braun & Kessiakoff 2011, s. 20) Värdeflödesanalyser är enligt Brännmark (2012, s. 

15) ett av de vanligaste Lean-verktygen i kommuner. 

 

I en värdeflödesanalys kartlägger man först den nuvarande processen genom att följa 

produkten. Hur lång är kötiden mellan olika steg, hur många produkter kasseras, osv? 

Genom att skilja ut den värdehöjande tiden från den totala ledtiden kan slöserier 

identifieras. I ett andra steg utformas en skiss av processens önskade framtida tillstånd. 

Denna nya karta ligger sedan till grund för det tredje steget, handlingsplanen, hur man 

ska gå från dagsläget till det önskade tillståndet (Petersson m.fl. 2015, s. 296-304). I de 

första stegen visualiseras processen, princip 7, och för att nå det önskade tillståndet 

använder man princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till 

ytan (Liker 2009, s. 116-134, s. 186-196). 

 

För att en värdeflödesanalys ska uppfattas som framgångsrik finns det sex olika steg att 

använda:  

1. Det är viktigt att hitta och identifiera alla förändringsbehov som finns och få bort 

styrning från toppen och istället fokusera och handleda utifrån strategiska behov. 

2. Ge stöd till det fundamentala i en Lean-strategi och försöka nå ut med den till 

alla i organisationen. 

3. För varje betydande värdeflöde så behöver man urskilja och ta fram en 

värdeflödesledare. 

4. Sätta upp mätetal som ska fungera som incitament för ett Lean-beteende, det kan 

exempelvis vara att man rensar bort slöserier, frambringa ett arbetssätt som kan 

generera värde och utvärdera resultaten för taktisk framgång. 

5. Realisera syftena för att kunna nå fram till den form man vill ha på framtida 

värdeflöden. 

6. Att med hjälp av Lean-verktyg och Lean-tekniker som redan finns inom 

organisationen förmedla fram ledningens strävan mot att utveckla 

organisationen till en mer konkurrenskraftig verksamhet (Keyte & Locher 2008, 

s. 16). 

3.7.2 A3 

A3-metoden har fått namn efter A3-formatet, vilket är det storleken på det papper som 

används för ett förbättringsprojekt. På ett A3 analyseras ett problem och dess orsaker på 

vänstra sidan och lösningar och förslag till implementering på den högra. Detta sker i 
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olika steg utifrån metoden PDCA - Plan, Do, Check, Act. På den tillgängliga ytan får 

man snabbt en god överblick. A3 är ett arbete som växer fram, snarare än en rapport 

som ska skrivas ned. Metoden grundar sig i princip 7: Använd visuell styrning så att 

inga problem förblir dolda och kan användas i princip 13: Fatta beslut långsamt och i 

konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt för att samla åsikter och 

sedan ta beslut i en fråga (Petersson m.fl. 2015, s. 318-321, Liker 2009, s. 195, 291-

294). 

 

3.7.3 5S 

5S är ett verktyg där förbättringar utförs i en strukturell ordningsföljd för att skapa 

ordning och reda. Genom att ha var sak på sin plats slipper man lägga tid på att leta efter 

utrustning eller dokument som behövs för uppgiften. Metoden är enkel och alla kan vara 

delaktiga i arbetet med 5S, varför metoden ofta är en av de första en verksamhet börjar 

ta hjälp av när de väljer att satsa på Lean (Petersson m.fl. 2015 s. 308-312). 5S handlar 

också om visuell styrning, princip 7 (Liker 2009, s. 187). 

• Sortera: Allt som inte behövs för att kunna fullborda arbetsuppgifterna tas bort.  

• Strukturera: Frågor som vad, vilket/vilka, när och hur ett arbete ska 

genomföras ska behandlas.  

• Städa: För att skapa en trevlig och harmonisk arbetsmiljö är det viktigt att hålla 

arbetsplatsen ren och prydlig. 

• Systematisera: För att göra arbetet så enkelt som möjligt tas rutiner och normer 

fram.  

• Säkerställ: I detta S försöker man upprätthålla det som man kommit fram till i 

övriga S (Braun & Kessiakoff 2011, s. 31-33). 

 

Figur 5 - 5S (Braun och Kessiakoff 2011) 
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3.7.4 5 Varför 

5 Varför är en metod att hitta den verkliga orsaken till att ett fel uppstått, vilket också 

kan benämnas rotorsaksanalys. Genom att ställa frågan varför fem gånger kommer man 

för varje fråga närmare det egentliga problemet. Ofta brukar det behövas minst fem 

frågor, vilket gett metoden sitt namn (Petersson m.fl. 2015, s. 321-324). Metoden härrör 

från den fjortonde principen: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt 

reflektera och ständigt förbättra (Liker 2009, s. 300) 

 

Ett exempel skulle kunna vara:  

Varför är rapporten sen? - För att skrivaren inte fungerar. 

Varför fungerar inte skrivaren? - För att pappret är slut. 

Varför är pappret slut? - För att ingen beställt papper. 

Varför har ingen beställt papper? - För att det inte finns någon rutin. 

Varför finns det ingen rutin? - För att ingen är ansvarig. 

Hade man nöjt sig med det första svaret hade lösningen varit att beställa service på 

skrivaren, men problemet hade snart kommit tillbaka. 

 

3.7.5 7 QC - kvalitetsverktyg 

Japanska företag startade tidigt arbetet med att få med alla anställda i 

utvecklingsarbetet, det viktiga är att alla medverkar. Man arbetade fram sju olika 

verktyg som fick namnet 7 QC, Quality Control. Ändamålet med verktygen var att man 

med hjälp av dessa kan utforska och undersöka problematiken som kan finnas i de 

administrativa processerna (Larsson 2008, s. 132-133). Även här handlar det om 

visualisering enligt Likers (2009, s. 186-196) sjunde princip. 

 

Fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram (efter grundaren Kauro Ishikawa) som det 

också kallas används när man vill kartlägga bakomliggande orsaker till ett problem. 

Orsakerna i sin tur kan benas ner till delorsaker.  

 

Figur 6 - Fiskbensdiagram (egen bild) 
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Frekvenstablå; detta verktyg passar till nästan alla typer av datainsamling. Verktyget 

kan användas som stöd för granskning av den administrativa stödprocessens funktion 

och utförande. 

Histogram; detta verktyg liknar frekvenstablå men verktyget studerar endast en variabel 

och redovisar resultatet i staplar. 

Sambandsdiagram; om man vill undersöka förhållandet mellan flera variabler kan man 

använda sig av ett sambandsdiagram. Sambandsdiagram kan kombineras tillsammans 

med ett fiskbensdiagram för att identifiera koppling mellan orsak och verkan. 

Styrdiagram; med hjälp av ett styrdiagram kan man visa skillnader i kapacitet gällande 

administrativ stödprocess. Verktyget är lämpligt att välja om man vill göra en mätning 

av utfallet i den administrativa stödprocessen. 

Stratifieringsdiagram; Med stratifiering kan man skilja olika mätvärden åt, men 

analysera dem i samma diagram för att tydligare se orsaker till avvikelser. 

Paretodiagram; Paretodiagram kan användas för att skilja ut de problem som har störst 

inverkan och skilja dem från de fel som inte har lika stora effekter (Larsson 2008, s. 

133-141). 

 

3.7.6 Lean-tavla 

Lean-tavla är ett hjälpmedel som också grundar sig i den sjunde principen: Visualisera 

så att inga problem kan döljas. Tavlan kan gå under många namn, t.ex. pulstavla, 

produktionskontrolltavla eller styrningstavla. På tavlan, som ofta är en whiteboard-

tavla, har gruppen åskådliggjort sina arbetsuppgifter, resultat och förbättringsområden. 

Tavlan uppdateras dagligen med t.ex. in- och utflöde. Med en snabb blick på tavlan får 

man lätt en bra uppfattning om hur man ligger till i förhållande till målen och om man 

behöver prioritera om någon resurs (Liker 2009, s. 191, Larsson 2008, s. 119). 

 

3.8 Att lyckas med Lean 

Enligt Braun och Kessiakoff (2011, s. 43) finns det fem grundprinciper som man 

behöver arbeta efter för få framgång i sitt Leanarbete: 

 

1. Standarder  

Genom att använda sig av standarder kan man se till så att alla arbetsuppgifter utförs på 

samma sätt. De anställda kan göra varandras uppgifter, detta leder till kontinuerliga 

förbättringar. 
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2. Medarbetarnas engagemang 

I arbetet med Lean är det väldigt viktigt att ha sina medarbetare med sig för att få ett 

lyckat resultat. Det är de anställda som är specialisterna och kan driva 

förbättringsarbetet framåt.  

 

3. Korta ledtider 

Om man använder Leanverktygen rätt, exempelvis värdeflödeskartläggningar kan man 

minska ledtiderna avsevärt. När man undersöker arbetsförloppet så lär man sig med 

tiden var man ska sätta in åtgärder och var de största slöserierna finns. Korta ledtider 

leder till mera engagerade anställda som slipper göra onödiga moment och istället kan 

inrikta sig på att skapa värde. 

 

4. Inbyggd kvalitet 

Man skalar bort alla fel som kan uppkomma genom att införa rutiner och processer som 

eliminerar felaktigheter, det kan exempelvis vara en blankett som man inte kommer 

vidare i om man inte fyller i alla fält. 

 

5. Kontinuerliga förbättringar 

Man får inte glömma att det är viktigt att ständigt arbeta med förbättringar för att inte 

halka efter i konkurrensen. 

 

Scherrer-Rathje m.fl. (2009, s. 80) har också gjort en sammanfattning av vad de anser 

krävs för att lyckas med Lean. 

Strategiskt behövs engagerad ledning, autonoma medarbetare, transparens i 

informationen och anpassning av kulturen. Operativt och taktiskt kan olika verktyg 

användas, t.ex. Just-in-time, enstycksflöde, ständiga förbättringar. Dessutom behöver 

man visa resultat och uthållighet. 

 

3.9 Att misslyckas med Lean 

Som med alla metoder så finns det även en kritisk sida som inte förespråkar Lean, vilket 

oftast beror på kortsiktigt tänkande och att man enbart valt att implementera vissa 

verktyg eller arbetssätt av Lean (Petersson m.fl. 2015, s. 284, Larsson 2008, s. 11). 

Arbetet med att effektivisera kan leda till sämre arbetsmiljö, att den sociala biten och 
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återhämtning för de anställda försämras. Andra baksidor som lyfts fram är 

överbelastning, mindre inflytande över sin arbetssituation och enformiga 

arbetsuppgifter. Petersson m.fl. (2015, s. 284) framhåller två vanliga misstag: att 

utmana för mycket så det blir stressigt och att ta till vara på vinster från effektiviseringar 

på fel sätt, t.ex. genom personalneddragningar. 

 

Implementeringen av Lean är ett kritiskt steg och olika organisationer väljer olika vägar. 

Lean är inte ett projekt med start- och slutdatum, utan ett sätt att driva verksamheten. 

Långsiktigheten är en av grundpelarna inom Lean, men alltför ofta stannar arbetet av 

och många har problem att fortsätta arbetet med Lean efter den initiala fasen. (Modig & 

Åhlström 2016, s. 91). 

 

“Varför arbetar inte alla med Lean?” frågar sig Petersson m.fl. (2015, s. 283). De har 

identifierat några anledningar: 

• Det kräver mycket arbete, och ger inte alltid resultat direkt 

• Organisationer har en felaktig bild av Lean, t.ex. att det handlar om 

neddragningar eller att det är till för bilindustrin 

• Man har fullt upp med att producera och har inte tid att förbättra 

• Personalen har tröttnat efter otaliga omorganisationer 

• Verksamheten är redan bra, behöver inte förbättras 

• Verksamheten har inte råd att misslyckas (Petersson m.fl. 2015, s. 283) 
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3.10 Sammanfattning av teorin 

 

 
Figur 7 - Konceptuell modell (egen bild) 

 

I den konceptuella modellen ovan sammanfattas teoriavsnittet. I grönt illustreras hur de 

olika avsnitten i enkäten är kopplade till teorikapitlet. Lean har från Toyota och 

bilindustrin spridits till fler verksamhetsområden, bland annat tjänsteverksamhet (se 

kapitel 3.4) och administration, och anpassats till de villkor som gäller där. Även i 

offentlig sektor finns speciella villkor, vilket vi har tagit upp i kapitel 3.5. Det är 

framförallt dessa inriktningar som ligger till grund för uppsatsen, som ju handlar om 

Lean Administration i kommunal verksamhet. Enkätens första avsnitt handlar om detta, 

om man använder Lean eller inte. Även avsnitt 5 om förbättringar och nackdelar och 

avsnitt 6 handlar om Lean i stort.  

 

Liker (2009) studerade Toyota och sammanfattade Lean Production i 14 punkter. 

Larsson (2008) har anpassat de 14 punkterna för administrativ verksamhet utifrån Lean 

Administration, se kapitel 3.3. Vi kommer att utgå från Larssons 14 principer för att 

undersöka värderingar i enkätavsnitt 4. 

 

Ohno på Toyota har identifierat sju slöserier i tillverkning och Bicheno sju slöserier i 

serviceverksamhet. Med det åttonde slöseriet om outnyttjad kreativitet talar man inom 

Lean om de 7+1 slöserierna. Vi har valt att placera dem mellan värderingar och verktyg, 

kapitel 3.6. Vi undersöker de 7+1 slöserierna i enkätens andra avsnitt. 
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Till höger i modellen finns de verktyg uppsatsen redogör för, i kapitel 3.7: 

Värdeflödesanalys, A3, 5S, 5 Varför, 7 QC samt Lean-tavla. De flesta verktyg handlar i 

stor utsträckning om visualisering. Verktygen kan användas som ett mått över hur 

etablerat Lean-arbetet är inom en organisation eftersom det indikerar i vilken 

utsträckning organisationen arbetar med Lean. Totalt har vi tagit med sex olika verktyg i 

vår konceptuella modell och det ena verktyget utesluter inte det andra utan man kan i en 

process använda sig av flera verktyg. Vilka Lean-verktyg kommunerna använder 

undersöker vi i enkätens tredje avsnitt. 

 

Slutligen tar kapitlet också upp hur man lyckas med Lean eller varför man misslyckas. 

Eftersom denna uppsats behandlar Lean i offentlig sektor där vi kommer att undersöka 

Sveriges 10 största kommuner kommer fokus att ligga på Lean Administration och 

Larssons 14-principer då Lean Produktion och Likers 14-principer är riktade till 

industrisektorn. Men vi har ändå valt att gå igenom dessa teorier i uppsatsen eftersom 

Lean Administration och Larssons 14-principer härstammar från ovanstående teorier 

och vissa likheter finns mellan de olika värderingarna.  
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4 Empiri 

 

I empirikapitlet redogörs för de svar vi fått från våra respondenter. Slutligen 

presenteras en sammanfattning av svaren på enkätfrågorna. 

 

4.1 Inledning 

Enkäten har besvarats av alla kommuner, men inte av alla tillfrågade förvaltningar. 

Totalt har vi fått 15 svar av 21 utskickade enkäter. Som tidigare nämnts har vi låtit 

kommunerna själva avgöra vem som skulle besvara enkäten. Bland de svar vi fått 

uppger de flesta att de är någon form av chef, kvalitetsledare eller 

verksamhetsutvecklare på frågan “Vilken är din roll?”.  

 

4.2 Enkätsvar kommunvis 

4.2.1 Stockholm 

Miljöförvaltningen har arbetat med Lean sedan 2012. De fokuserar på kontinuerliga 

förbättringar och Kaizen och anser att förenklade och tydligare processer är ett viktigt 

resultat. De anser att det inte är tillämpandet av just Lean som modell som är det 

viktiga, utan det kontinuerliga utvecklingsarbetet. De använder inga av de i enkäten 

föreslagna Lean-verktygen. 

  

Stadsbyggnadskontoret uppger att man jobbat med Lean tidigare, men inte gör det 

längre. Då pengar och resurser tog slut rann satsningen ut i sanden. Dock har man 

fortfarande kvar delar, t.ex. tavelmöten. 

 

4.2.2 Göteborg 

Stadsbyggnadskontoret uppger att de arbetat med Lean sedan 2013. Man använder 

Lean-tavla och Lean-arbetet kännetecknas av utjämning, visualisering samt att utveckla 

medarbetarna. Respondenten uppger att man utöver Lean arbetar med innovation av 

processer. Som den viktigaste av de fem principerna för att nå framgång inom Lean 

anser de vara medarbetarnas engagemang. 
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4.2.3 Malmö 

Miljöförvaltningen uppger att de inte arbetar med Lean och har ingen tanke att göra det 

heller i framtiden men nämner att de ständigt jobbar för att utveckla processerna. 

 

Gatukontoret uppger att de arbetar med Lean. De använder Lean-verktyg, främst 5-

varför som de säger har blivit en naturlig del av verksamheten. Man arbetar med 

begreppet små ständiga förbättringar. Gatukontoret gör många mätningar och 

jämförelser med andra förvaltningar i Malmö kring processer som är liknande. De anser 

att man når framgång inom Lean genom kontinuerliga förbättringar och att de vill 

fortsätta utvecklas. De skulle gärna rekommendera Lean till andra kommuner då de 

anser att Lean har en bra grundtanke och att konceptet är klokt och smart. 

 

4.2.4 Uppsala 

Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att de inte arbetar med 

Lean. Respondenten från Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att de arbetar med 

systematiska arbetssätt och förbättringar i syfte att öka effektivitet och kvalitet.  

 

4.2.5 Linköping 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen uppger att 

man inte arbetar med Lean. 

 

4.2.6 Västerås 

Stadsledningskontoret uppger att man arbetar med Lean och att kunden i fokus är 

kärnan. Medarbetarnas engagemang är viktigt liksom att synliggöra flöden. Man har 

valt delar av Lean och märkt av förbättringar i form av ökad nöjdhet i medarbetar- och 

kundenkäter. Hög poäng i SKL:s Kommunkompassen och olika andra priser. Man 

arbetar utöver Lean med Sex Sigma och är medlem i SIQ, Institutet för 

kvalitetsutveckling. 

 

4.2.7 Örebro 

Miljökontoret uppger att de inte arbetar med Lean, men att man arbetar med att lägga 

sina resurser på rätt saker. Inte heller Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Lean, 

men har funderat på att börja. 
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4.2.8 Helsingborg 

Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att de inte arbetar med Lean, att de har pratat om 

det för några år sen men det tog aldrig fart. De uppger att de jobbar med ständiga 

förbättringar, processkartläggningar, försöker ta bort slöserier, skapa helhetsbild samt 

skjuta ut mandat långt ut i organisationen.  

 

4.2.9 Norrköping 

Bygg- och miljökontoret uppger att de arbetar med Lean. Man har börjat 2017 och det 

har initialt varit tidskrävande. Man använder Lean-tavla och har morgonmöten. En 

viktig fördel är tydlighet och att använda gemensamma rutiner. 

 

4.2.10 Jönköping 

Stadsbyggnadskontoret uppger att man inte arbetar med Lean. 

 

4.3 Sammanfattade svar 

 

Av de femton svarande förvaltningarna har fem uppgivit att man arbetar med Lean, i 

fem olika kommuner. Ytterligare fem förvaltningar har svarat nej på frågan “Arbetar ni 

med Lean i någon form inom er förvaltning?”, men har beskrivit Lean-inspirerade 

arbetssätt. Fem förvaltningar har svarat nej. Kommunvis har alltså fem svarat att de 

arbetar med Lean, tre att de inte gör det, men ändå påminner om Lean. Två kommuner 

har svarat nej. I den fortsatta empirin kommer vi att redogöra för de svar vi fått från de 

som svarat att de arbetar med Lean. 

 
4) Vad fick er att börja tillämpa Lean? Kan anledningen härledas till något eller 
några av de åtta slöserierna inom Lean? 

 
Figur 8 - Enkätsvar slöserier 
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Respondenterna anger inte någon tydlig anledning bland de 7+1 slöserierna som till 

varför de börjat med Lean. Högst fick 2 Repetering och 4 Otydlig kommunikation, med 

2 Ja-svar och 3 Delvis, enligt figur 6. Ingen ansåg att 5 Felaktiga lager bidragit. 

 

5b) Vilka verktyg använder ni? 

 
Figur 9 - Enkätsvar verktyg 

 

Av de svarande som uppger att de arbetar med Lean är det vanligaste verktyget Lean-

tavla, vilket framgår av figur 9. Stockholms Miljöförvaltning använder inga av 

verktygen ovan, men Stadsbyggnadskontoret, som slutat med Lean, använder 

fortfarande tavla. Utöver det är det olika, Göteborg och Norrköping uppger endast 

Leantavlan som verktyg, och att den för dem är en naturlig del av verksamheten, medan 

Västerås och Malmö använder nästan alla verktygen i figur 9 i någon utsträckning. 
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Figur 10 - Enkätsvar de 14 principerna 

Av de svarande som arbetar med Lean har flest, fyra kommuner, uppgett att princip 5 

Skapa en administrativ kultur baserad på att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att 

göra fel. kännetecknar deras Lean-arbete, vilket framgår av figur 10. Högt får också 

principerna 4, 6 och 14 som tre kommuner har uppgett. De handlar om utjämning, 

stabilisering respektive lärande i organisationen. Ingen kommun har uppgett principerna 

3. Producera endast när och vad kunden behöver, 8. Använd teknologi först när de 

administrativa processerna förenklats eller 11. Respektera ditt nätverk av interna och 

externa partners. Två kommuner har valt principer från alla Likers 4P:n: Filosofi, 

Processer, Människor och Problemlösning. De tre andra har endast tagit principer från 

Processer och Problemlösning. 

 
Figur 11 - Enkätsvar fem grundprinciperna 
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Av de kommuner som anger att de arbetar med Lean svarar två kommuner, Göteborg 

och Västerås, att de anser att medarbetarnas engagemang är det som har lett till att 

framgång inom Lean uppnåtts. Två kommuner, Stockholm och Malmö, svarar att det är 

kontinuerliga förbättringar och den femte, Norrköping, att det är gemensamma 

arbetsrutiner som bidrar till deras framgång inom Lean. 

 
Figur 12 - Enkätsvar tillräckligt med resurser 

På frågan om man har fått tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag svarar tre 

kommuner Ja medan övriga två svarar Delvis, vilket framgår av figur 12. 

Alla förvaltningar som svarat att de använder Lean uppger att de upplevt fördelar med 

Lean, och endast mindre nackdelar. Alla svarar också att de skulle rekommendera Lean 

till andra kommuner. 
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5 Analys och diskussion 

 

I analyskapitlet analyseras de svar vi har fått från våra respondenter. Först redogörs 

för utfallet av enkätundersökningen, därefter i vilken utsträckning Lean Administration 

tillämpas idag. Därefter analyserar vi hur Lean-arbetet i kommunerna ser ut utifrån 

bland annat verktyg, slöserier, värderingar, dels för sig och dels sammanvägda till en 

helhet. Sedan tar vi upp införande, inställning och resurser för att slutligen diskutera 

svårigheter i att bedöma resultaten.  

 

5.1 Enkätundersökning och respondenter 

I enkätundersökningen skickade vi ut 21 enkäter och fick 15 svar, vilket motsvarar 71 

%. Detta anses vara bra enligt Mangiones kriterier (1995, se Bryman & Bell 2013, s. 

249). Vi är nöjda med utfallet, särskilt med tanke på den begränsade svarstiden. Vad 

bortfallet beror på kan vi inte vara säkra på. En möjlig förklaring kan enligt Trost och 

Hultåker (2016, s. 149) vara att mottagaren inte arbetar med Lean eller av annan 

anledning inte anser att enkäten berör dennes verksamhet, och har därför inte besvarat 

den. En annan förklaring kan vara att mottagaren inte haft tid. 

 

Då vi ville ha personer med inblick i förvaltningens arbete som respondenter valde vi att 

låta kommunerna själva utse den som skulle besvara enkäten. De flesta svarande har 

uppgett att de är chefer och torde således ha god insyn i verksamheten och ifall man 

arbetar med Lean eller inte. Däremot hade vi ingen fråga om kön och hur länge man har 

arbetat inom kommunen eftersom vi ansåg att det inte skulle bidra något till resultatet 

eller påverka utfallet. Vi bedömer därmed att vi med vår enkät fått svar på våra frågor.  

 

5.2 I vilken utsträckning tillämpas Lean Administration idag? 

Enligt SKL (2011, s. 3) arbetade 33 % av kommunerna med Lean år 2011 och 

ytterligare 11 % svarade att de hade för avsikt att börja. I vår undersökning var det fem 

av tio tillfrågade kommuner som svarade att de arbetade med Lean i någon form. Detta 

resultat ligger då i linje med tendensen i SKL:s undersökning. Ytterligare tre kommuner 

beskriver att de arbetar på sätt som liknar Lean. 
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I figur 13 nedan har vi sammanställt hur vi har bedömt de olika förvaltningarnas Lean-

arbete. Vi har valt att markera de som svarat Nej med rött och de som svarat Nej, men 

beskrivit arbetssätt som liknar Lean med gult. De som svarat Ja har vi valt att markera 

med grönt.  

 

Figur 13 - Sammanfattning av Lean-arbete i de svarande förvaltningarna 

 

5.3 Verktyg  

De olika kommunerna arbetar ganska olika med Lean-verktyg, efter vad de uppger. 

Några arbetar med fokuserat på ett verktyg, andra lite grann med många olika. Lean-

tavla är det vanligaste verktyget bland våra respondenter och enligt Liker (2009, s. 191) 

ett bra verktyg för att visualisera och tydliggöra verksamheten. Just tydlighet framhålls 

av Norrköping som ett viktigt resultat av deras Lean-arbete. Vi har inte undersökt om 

kommunerna använder Lean-verktygen på rätt sätt utifrån teorin i kapitel 3.7, eller hur 

värderingarna och principerna i kapitel 3.3 kommer till uttryck i verksamheten. Lean är 

ett flexibelt arbetssätt och hjälpmedlen behöver anpassas till den egna verksamheten.  
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Vi anser att kommunerna, i Västerås och Malmös fall, skulle kunna använda verktygen i 

större utsträckning, och i Stockholm, Göteborg och Norrköping fler verktyg, för att 

arbeta ännu mer med Lean och dra nytta av den hjälp verktygen kan ge.  

 

5.4 Slöserier 

Petersson m.fl. (2015, s. 277) menar att man bör utgå från problem och slöserier för att 

identifiera områden med förbättringspotential. Malmö och Västerås väljer Ja på sex av 

de åtta slöserierna. Stockholm, Göteborg och Norrköping är mer försiktiga och svarar 

Delvis på 4-5 slöserier. De av Bichenos (2008, s. 23) slöserier som alla respondenter 

uppgett är 2 Repetering och 4 Otydlig kommunikation, med 2 Ja-svar och 3 Delvis var. 

Även 3 Onödiga rörelser är ett vanligt slöseri, 2 Ja och 2 Delvis.  

 

Enligt Modig och Åhlström (2016, s. 48) kan slöseriet 2 Repetering; Att upprepa 

information vara ett sekundärt behov. Vi tror att en hjälp med detta slöseri kan vara att 

kartlägga vilka delar som innebär mest problem och vilka orsaker som finns med hjälp 

av ett fiskbensdiagram. Ett annat sätt kan vara göra en värdeflödesanalys enligt kapitel 

3.7.1 och kommunicera de olika stegen i processen till kunden. Genom att tydliggöra 

var kunden befinner sig minskar dennes sekundära behov. Vad gäller slöseriet 4 Otydlig 

kommunikation tror vi att en utökad användning av verktyg som Lean-tavla och A3, 

som kan hjälpa förvaltningarna att visualisera och på så sätt minska missförstånden. För 

det tredje vanligaste slöseriet, 3 Onödiga rörelser, anser vi att kommunerna skulle 

kunna dra nytta av 5S. 5S handlar om att skapa ordning och reda och på så vis slipper 

man lägga tid på att springa runt och leta (Petersson m.fl. 2015 s. 308-312).  

 

Ingen ansåg att 5 Felaktiga lager bidragit. Detta kan bero på att respondenten ser det 

som att de inte har några lager, detta eftersom produkter och även lager i 

tjänsteverksamhet ofta är abstrakta (Liker 2009, s. 318-319, Petersson m.fl. (2015, s. 

282). Det kan också såklart bero på att det faktiskt inte är ett problem för dem. Här hade 

en förklaring i enkäten, så som görs i teorikapitlet 3.6, kunnat säkerställa att 

respondenten uppfattar frågan på rätt sätt, Felaktiga lager; det som behövs för tjänsten 

finns inte.  
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5.5 Värderingar  

Värderingar är den mer filosofiska delen av Lean. Utav Larssons (2008) principer var 5 

Skapa en administrativ kultur baserad på att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att 

göra fel den vanligaste. I vår undersökning hade inga av respondenterna valt alternativ 

3, 8 och 11 på frågan “Vilken eller vilka av Lean Administrations 14-principer 

kännetecknar ert Lean-arbete”. Anledningen till detta kan vara att Larssons 14-

principer (Larsson 2008) inom Lean Administration ursprungligen kommer från Likers 

14-principer (Liker 2009). Dessa är baserade på bilindustrin och därmed kan det av 

naturliga skäl förekomma en viss skillnad i tillämplighet mellan tjänste- och 

industrisektorn, även om Larsson försökt anpassa.  

 

Princip 3 “Producera endast när och vad kunden behöver” kan, som vi tagit upp i 

kapitel 3.4 och 3.5, vara något svårtolkad i en offentlig verksamhet, vad produceras 

egentligen, och vem är kund? Enligt Grönroos (1990, se Seddon m.fl. 2009, s. 7) finns 

flera betydande skillnader mellan varuproduktion och tjänsteproduktion, och det kan 

ibland vara svårt att se vad som är produkten. I kommunal verksamhet arbetar man 

enligt Innovationsrådet (2012, s. 51) med just behov, snarare än efterfrågan som man 

gör i vinstdrivande företag. Detta synsätt kan således göra det lättare för en kommunal 

verksamhet att anpassa sig efter principen, man har ju inget intresse av att pådyvla 

invånarna något annat. Enligt Drotz (2014, s. 9-10) är frågan om kund också något som 

skiljer sig mellan privata företag och kommunal verksamhet. Uttrycket “kund” har dock 

blivit vanligare även i vissa delar av offentlig sektor, ett exempel är Västerås, där 

respondenten uppger att “Kunden i fokus är kärnan”. 

 

När vi studerar svaren från de öppna frågorna kan vi se flera tydliga teman som 

kommunerna framhåller, även bland de som uppgett att de inte arbetar med Lean. Att 

arbeta med ständiga förbättringar har flera respondenter poängterat. Ett annat tema som 

fyra respondenter uppgett är tydlighet och att synliggöra flöden. Ett tredje tema är att ta 

bort slöserier och fokusera på rätt saker. 

 

5.6 Helhet 

Shah och Ward (2007, s. 787) menar att en uppdelning mellan värderingar och verktyg 

är vanlig, men i våra undersökta kommuner verkar det hänga ihop. Utefter vad 

kommunerna svarat kan vi se att Västerås och Malmö liknar varandra i användning, De 
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använder många Lean-verktyg, anser att principer från alla 4 P-klasser kännetecknar 

deras arbete samt har identifierat fler slöserier i verksamheten. Stockholm, Göteborg 

och Norrköping fokuserar på Lean-tavla och arbetar främst med processer och 

problemlösning. Flera författare trycker på vikten av att se till helheten bl.a. Larsson 

(2008, s. 44, 92) som menar att det till 80 % handlar om kultur och endast 20 % om 

verktyg. När kommunerna själva har fått berätta om verksamheten har det varit om 

värderingar snarare än verktyg, vilket stämmer med Larssons syn. 

 

Figur 14 - Lean-skala 

I figur 14 ovan har vi placerat ut förvaltningarna längs en skala, Nej-, Delvis, och Ja-

sägare. Vi har här också delat upp Lean-förvaltningarna då vi ser att Malmö och 

Västerås använder Lean i högre utsträckning än Stockholm, Göteborg och Norrköping. 

 

Vi tror att förvaltningarna, både de som svarat att de använder Lean och de som 

beskrivit Lean-inspirerade arbetssätt, kan utveckla verksamheten genom att använda 

Leans värderingar och verktyg i en högre utsträckning. Drotz (2014, s. 41) menar att 

mängden verktyg och hur influerad organisationen är av Lean kan handla om mognad: 

man börjar med de uppenbara slöserierna nära flödet och täcker så småningom in allt 

större delar av verksamheten. Enligt Innovationsrådet (2012, s. 55) kan felaktig 

användning av verktyg stå i strid med Leans värderingar om man inte ser till helheten. 

För framtida kommuner som funderar på att starta upp ett Lean-arbete kan det således 

vara bra att starta enkelt och ta fler steg allt eftersom.  

 

Vi har försökt nå ut till respondenter som känner till den egna verksamheten väl, men vi 

vet inte hur insatta respondenterna är i Lean-teorin och hur väl de känner till t.ex. de 14 

principerna och de 7+1 slöserierna. I några fall känner vi att det hade kunnat vara bra 

med en informationstext som exemplifierar t.ex. fel i servicetransaktionen på det sätt 

som görs här i teorikapitlet. Med utvecklingen Fel i servicetransaktionen; Produktfel, 
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borttappade eller skadade varor, kan det vara lättare att förstå vad som avses med 

frågan. Tyvärr hade vi inte den möjligheten i det valda enkätprogrammet Google Drive. 

 

5.7 Införande av Lean 

De flesta som uppger att de arbetar med Lean valde att införa arbetssättet 2012-2013. 

Norrköping har börjat 2017. SKL drev 2012-2013 frågor om Lean-arbete, bland annat 

ett nätverk för kommuner, vilket stämmer bra med tidpunkten kommunerna uppger. 

Detta är relativt kort tid, och kan vara orsaken till att de inte kommit så långt (Drotz 

2014, s. 41) eller att verksamheten inte har orkat vidareutveckla Lean-arbetet efter första 

fasen (Modig & Åhlström 2016, s. 91). 

 

5.8 Inställning till Lean 

De som svarat att de arbetar med Lean har också svarat positivt om hur de tycker att 

Lean fungerar i deras verksamhet. Enligt Brännmark (2012, s. 13) finns det risk att 

konsulter förmedlar en skev bild av Lean, att de framhäver de positiva sidorna. De 

svarande som själva arbetar med Lean borde vara mindre partiska än t.ex. en konsult 

som vill sälja sin tid och sina böcker. Samtidigt bör hänsyn tas till att cheferna kan vilja 

framhäva att den metod som de själva står bakom fungerar väl, dvs att prestige är en 

faktor som kan ha påverkat svaren på denna fråga. 

 

Bland svaren på fråga 9 om Braun och Kessiakoffs (2011, s. 43) fem olika 

grundprinciper för att lyckas med Lean var det ingen som valde korta ledtider eller 

eliminera felaktigheter (inbyggd kvalitet) som en av grundprinciperna för att lyckas med 

Lean. Istället var svaren fördelade på så sätt att två svarade kontinuerliga förbättringar, 

två medarbetarnas engagemang och en svarade gemensamma rutiner (standarder). 

Anledningen till att ingen valde korta ledtider kan enligt Meland (2017, s. 50-51) vara 

att grundprincipen lätt kan kopplas samman med industrin och produktionsarbetet som 

oftast förknippas med indelning i olika faser. När det gäller eliminering av felaktigheter 

(inbyggd kvalitet) så kan det i sin tur bero på att respondenterna kan ha tolkat ordet fel 

och trott att grundprincipen syftar på befintliga fel och inte förbättringsåtgärder genom 

att införa nya rutiner och processer. Vi anser liksom Braun och Kessiakoff att flera av 

dessa grundprinciper hänger ihop. Ett exempel skulle kunna vara att med Inbyggd 

kvalitet minskar det onödiga arbetet och Medarbetarnas engagemang ökar. Detta kan i 

sin tur leda till Kontinuerliga förbättringar. Vi skulle säga att Ständiga förbättringar är 
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centralt, och att Medarbetarnas engagemang är själva kärnan. Enligt Scherrer-Rathje 

m.fl. (2009, s. 80) behövs också en engagerad ledning som visar uthållighet. Detta anser 

vi också en viktig förutsättning. 

 

5.9 Resurser i Lean-förvaltningar 

En av nackdelarna med Lean är enligt Petersson m.fl. (2015, s. 284) att frestas att dra 

ner på resurser efter att Lean-arbete möjliggjort effektiviseringar. Ett annat fel kan vara 

att skapa en stressig arbetssituation och kalla det Lean. Vi ville därför undersöka om så 

varit fallet i de förvaltningar vi undersökt. Ingen av respondenterna har svarat Nej på 

fråga 11a utan de flesta har svarat att de får tillräckligt med resurser för att kunna utföra 

sitt uppdrag. Bland de som inte fick svara på denna fråga dvs de som ansåg att de inte 

arbetade med Lean hade Stadsbyggnadskontoret i Stockholm svarat att de tidigare 

arbetat med Lean men fått avveckla det på grund av att resurserna inte räckte till. Detta 

visar på hur viktigt det är för en verksamhet att få rätt resurser för att kunna satsa på 

Lean.  

 

5.10 Tillämpning av Lean Administration i kommunal verksamhet 

Vi har som sagt valt att bedöma kommunerna efter de svar de lämnat på frågan 

“Arbetar ni med Lean i någon form inom er förvaltning?”, men kommenterat att det 

finns fler kommuner som också kan sägas arbeta med Lean Administration. 

 

Det kan vara svårt för respondenterna att göra en objektiv bedömning av den egna 

verksamheten och resultatet kan bero på olika anledningar. Vi valde att illustrera detta i 

figur 15. Det komplicerar undersökningen då de valda objekten inte klart och tydligt 

befinner sig i ruta (1), att de inte arbetar med Lean, eller (4), att de arbetar med Lean 

och också uppger det. Några säger sig arbeta med Lean, men då gör det i väldigt liten 

utsträckning (2), medan andra som arbetar med Lean kallar det något annat, och därför 

säger att de inte arbetar med Lean (3). Detta kan till viss del anknytas till 

Innovationsrådets rapport från 2012 (s. 55) som också tar upp samma problem. En 

annan förklaring kan vara att de anser att de arbetar med Lean i så liten utsträckning att 

det inte är tillräckligt för att hävda att det är Lean, men i själva verket gör en hel del. 

Man kan också invända att Lean inte har ensamrätt på att göra ständiga förbättringar 

eller effektivisera sin verksamhet, mycket inom Lean är helt enkelt logiskt och klokt, 

som en av våra respondenter uttryckte sig. Vi kan inte heller hävda att vi i denna 
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uppsats gör en korrekt bedömning då vi endast har tillgång till en begränsad mängd 

information om de olika förvaltningarnas Lean-arbete. Vi har bedömt kommunerna 

objektivt gentemot varandra och den bild av Lean Administration vi har. 

 

 
Figur 15 - Illustration Lean och självinsikt (egen bild) 

Av Stockholms två undersökta förvaltningar har Miljöförvaltningen svarat att man 

arbetar med Lean, men inte angett att de använder något av våra föreslagna verktyg. På 

frågan om de arbetar med något annat än Lean svarar de Kaizen, vilket är ständiga 

förbättringar, och således kan sägas vara en del i Lean. Stockholms 

Stadsbyggnadskontor uppger att de slutat med Lean, deras Lean-satsning rann ut i 

sanden. Däremot har de kvar möten med Lean-tavla. Även dessa två förvaltningars svar 

anser vi visar på svårigheten med att avgöra vad som är Lean och inte. 

 

I utformandet av enkäten ville vi att respondenten skulle ta ställning till om de arbetar 

med Lean eller inte och hade därför endast alternativen Ja eller Nej på vår huvudfråga 

“Arbetar ni med Lean i någon form inom er förvaltning?”. Med formuleringen “i någon 

form” hoppades vi att respondenterna skulle svara Ja även om de ansåg att de endast 

gjorde det i liten utsträckning. Ett alternativ hade således varit att ha med 

svarsalternativet Delvis, eller att ställa fler frågor till de som valde att svara Nej. Totalt 

har vi fått in femton svar från förvaltningarna, fördelade på fem NEJ, fem JA och 

ytterligare fem NEJ som vi har valt att kategorisera som DELVIS på grund av att de 

arbetar Lean-inspirerat (t.ex. med ständiga förbättringar). 
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Enligt Petersson m.fl. (2015, s. 283) kan det finnas flera orsaker till varför vissa väljer 

att inte tillämpa Lean. Petersson m.fl. tar upp flera olika anledningar och en av dem är 

att “man har fullt upp med att producera och har inte tid att förbättra”. Denna 

anledning kan till viss del härledas till de förvaltningar som har svarat NEJ på frågan 

om de tillämpar Lean eftersom offentliga verksamheter alltid strävar efter att erbjuda så 

bra service som möjligt vilket ibland kan vara på bekostnad av tiden som egentligen 

borde läggas på förbättringsåtgärder. Som vi tidigare nämnt är Lean inte ett projekt med 

start- och slutdatum (Modig & Åhlström 2016, s. 91) vilket ytterligare kan vara en 

anledning till att alla inte tillämpar Lean.  

 

Av de tillfrågade kommunerna så var det fem förvaltningar som svarade JA på frågan 

om de arbetar med Lean. Bland de som svarat Ja på frågan finns Sveriges tre största 

kommuner med, Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt en tidigare studie från Radnor 

m.fl. (2006, s. 5) så är Lean mer lämpat för större organisationer vilket även kan intygas 

av vår studie då de största kommunerna finns representerade. Däremot kan svaren som 

vi har fått in gällande hur många kommuner som arbetar med Lean diskuteras då utfallet 

på hur många som har svarat Ja på frågan om de arbetar med Lean endast motsvarar 50 

% av de tillfrågade kommunerna. I en studie från Brännmark som kom ut 2012 (s. 7) 

såg man ett uppsving av Lean inom offentlig sektor vilket borde mynna ut i att fler 

kommuner arbetar med Lean idag och resultatet från vår undersökning borde rimligtvis 

ligga över 50 %. En förklaring till att vi inte ligger där idag kan vara att statistiken som 

vi samlat in i vår undersökning är lite missvisande då fem förvaltningar svarat Nej 

(delvis) men ändå arbetar Lean-inspirerat. Detta innebär att flera av dem kanske faktiskt 

tillämpar Lean men på grund av att Lean är svårdefinierat (Shah och Ward 2007, s. 787) 

kan vissa förvaltningar ha svarat Nej istället för Ja på frågan. Som vi nämnde i 

inledningen av detta stycke så har vi valt att kategorisera om fem av Nej-svaren (från 

förvaltningarna) till Delvis eftersom man i deras svar kan utläsa en viss tillämpning av 

Lean. Men på grund av tidsbrist har vi inte kunnat följa upp dessa svar och göra 

ytterligare djupdykningar med respondenterna.  
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6 Slutsatser 

 
I detta kapitel tar vi upp de slutsatser som vi har kommit fram till. Avslutningsvis finner 

ni reflektioner över intressant forskning för framtiden och en rekommendation till 

kommuner som vill införa Lean Administration. 

 

Syftet med vår uppsats var att skapa en större förståelse för i vilken utsträckning Lean 

Administration tillämpas i de 10 största kommunerna i Sverige, hur denna tillämpning 

ser ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan kommunernas sätt att arbeta 

med Lean. Meningen med denna studie är även att undersöka varför resultatet ser ut 

som det gör och om det kan förklaras med tidigare studier och teorier inom området. 

Eftersom vår studie fokuserar på Lean Administration är vår förhoppning att analysen 

och slutsatserna som vi presenterar i denna avhandling ska kunna användas av andra 

kommuner i Sverige med särskilt fokus på de som ännu inte tillämpar Lean men 

planerar att tillämpa det inom en snar framtid. Utifrån vår resultat hoppas vi kunna 

möjliggöra en lättare övergång till Lean för kommuner som befinner sig i planerings- 

eller genomförandefasen.  

 

Av de tio tillfrågade kommunerna svarade fem kommuner (Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Västerås och Norrköping) att de arbetar med Lean. Ytterligare tre kommuner 

(Uppsala, Örebro och Helsingborg) som svarade Nej på frågan om de arbetar med Lean 

visar ändå i sina svar på övriga frågor att de arbetar Lean-inspirerat. Övriga två 

kommuner (Linköping och Jönköping) svarade att de inte arbetar med Lean. De flesta 

förvaltningarna startade sitt Lean-arbete under åren 2012-2013, Norrköpings Bygg- och 

miljökontor startade sitt Lean-arbete först 2017. 

 

Tillämpningen av Lean ser olika ut bland de kommuner som arbetar med Lean. En del 

uppger att de endast använder ett verktyg medan andra använder flera. Leantavlan är det 

verktyg som används mest. Två kommuner, Malmö och Västerås ser den som en 

naturlig del av verksamheten. Kommunerna jobbar med ständiga förbättringar i 

vardagen. Olika mätningar och jämförelser tillämpas. Kommunerna svarar att det är 

viktigt med gemensamma arbetsrutiner, medarbetarnas engagemang och kontinuerliga 

förbättringar. I vår undersökning framgick det även att Malmö kommun utöver 

tillämpning av verktygen (de använder sig av A3, 5 varför, Lean-tavla, 5S och 
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värdeflödesanalys) hela tiden strävar efter att skapa ett bättre flöde och reducera 

slöserier med hjälp av kontinuerliga utvärderingar av verksamheterna.  

 

De respondenter som svarade att de arbetar med Lean är positiva till arbetssättet. De 

nämner att Lean-arbetet har fört med sig en ökad tydlighet, förenklade processer och 

nöjdare medarbetare. Kommunerna svarade också att de får tillräckligt med resurser för 

att jobba vidare med Lean och utveckla det befintliga arbetet. Västerås har av SKL även 

blivit nominerad i Kommunkompassen som årets kvalitetskommun, vilket är ett gott 

betyg för deras Lean-arbete även om de inte vann priset.  

 

Vi fann det anmärkningsvärt vid genomgången av svaren från enkäten att det var tre 

kommuner som uppgav att de inte arbetade med Lean, men ändå svarade att de 

använder sig av rutiner och processer som är kännetecknande för Lean-arbete, såsom 

ständiga förbättringar och att eliminera slöserier etc. En förklaring skulle kunna vara att 

det finns en omedvetenhet om vad Lean innebär. Man vet att man jobbar med ständiga 

förbättringar, att utveckla processer etc. men man kopplar inte samman det med Lean 

Administration och dess verktyg eftersom filosofin är som vi har behandlat i tidigare 

kapitel svårdefinierat och därmed inte helt självklart vad det innebär för alla kommuner. 

En annan förklaring kan vara att man vet att Lean är så mångsidigt och att man endast 

gör en liten del, och därmed anser att man inte kan säga att man arbetar med Lean vilket 

blir en tolkningsfråga och en subjektiv bedömning från personen som en gång i tiden 

har valt att implementera de förbättringar, värderingar och verktygen som kan knytas 

samman med Lean. 

 

Vårt syfte gick ut på att skapa en ökad förståelse vilket vi anser att vår uppsats har 

bidragit med dels genom vår enkätundersökning och analys av det insamlade materialet, 

dels genom vår teorigenomgång av Lean Administration och av de speciella villkor som 

gäller i tjänsteverksamhet och offentlig sektor. 

 

Vi har undersökt Lean Administration ur chefers synvinkel. En fortsatt studie inom 

området kan i framtiden vara att undersöka hur medborgarna upplever servicen i de 

olika kommunerna och huruvida ett arbetssätt präglat av Lean påverkar kvalitet och 

effektivitet. Detta kan sedan knytas samman med vår studie och ge en större helhetsbild 

av Lean som arbetssätt. 
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Vi vill, liksom de deltagande kommunerna, rekommendera Lean Administration till fler 

kommuner. Vi vill framhålla ständiga förbättringar och medarbetarnas engagemang som 

viktiga faktorer i ett lyckat Lean-arbete. Som första steg anser vi att visualisering av 

processerna i form av värdeflödesanalys är lämpligt då det skapar tydlighet både för 

medarbetare och medborgare. Kanske har vi redan med enkäten fått någon kommun att 

vilja vidareutveckla sig inom Lean. Om så är fallet hoppas vi att flera kommuner kan 

inspireras av varandras arbete och driva Lean som arbetssätt framåt i den offentliga 

sektorn.
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Bilagor 
 

Bilaga A Befolkningsstatistik SCB 2016 
 

Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2016 enligt indelning 1 januari 2017 (SCB 

2017 [www] b) Sorterat på folkmängd 2016, de tio främsta. 

 

    Kommun Folkmängd 

1. Stockholm 935 619 

2. Göteborg 556 640 

3. Malmö 328 494 

4. Uppsala 214 559 

5. Linköping 155 817 

6. Västerås 147 420 

7. Örebro 146 631 

8. Helsingborg 140 547 

9. Norrköping 139 363 

10. Jönköping 135 297 

Summa 2 900 387 

Riket 9 995 153 

 

 

Bilaga B Statistik AKU - Anställda per sektor, SCB 

 
Antal anställda per sektor i 1000-tal, oktober 2017 (SCB 2017 [www] b) 

 

Samtliga sektorer 4 512,8 99% 

Statlig 286,7 6% 

Kommunal 1 157,4 25% 

Privat 3 062,1 67% 

Utlandsarbete 33,8 1% 

Samtliga sektorer inkl. utlandsarbete 4 546,6 100% 

 



  
 

II 

 
Bilaga C Enkät 

I enkätprogrammet Google Drive styrdes frågorna så att de som svarat Nej på fråga 2) 

Arbetar ni med Lean i någon form inom er förvaltning? gör en mindre enkät, fortsätter 

till 3) Har ni tidigare arbetat med Lean? och fråga 4) Har ni funderat på att börja 

arbeta med Lean? därefter avslutas enkäten med det sista avsnittet om synpunkter. De 

som svarat Ja på fråga 2) Arbetar ni med Lean i någon form inom er förvaltning? gör 

den större 

enkäten.

 

 

 



  
 

III 

 

 

För de som svarat Nej på fråga 

2):

 

För de som svarat Ja på fråga 

2):

 



  
 

IV 

 



  
 

V 



  
 

VI 

 

 



  
 

VII 

För alla respondenter, oavsett svar på fråga 2): 

 

 


