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Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om lean. Närmare bestämt om lean i de sex halländska 

kommunerna: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka och Varberg. 

Syftet med denna uppsats är först och främst att ägna sig åt innebörden av lean för att 

därefter genomföra en kvalitativ undersökning där intresset är att undersöka vilka 

kommuner i Hallands län som arbetar med lean samt på vilket sätt kommunerna 

arbetar med lean. I analysen diskuteras det marknadslika styrinstrumentet, som lean 

faktiskt är och dess effekter samt påverkan på kommunen. Slutligen diskuteras den 

marknadslika kommunen samt effekterna av lean i kommunen.  

 

Nyckelord: Lean production, den marknadslika kommunen, Hallands län, 

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka, Varberg 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om arbete samt hur arbetet skall fördelas i en organisation enligt lean 

filosofin. I den första delen av uppsatsen ägnar jag mig åt begreppet lean och dess innebörd. Den 

andra delen består av en undersökning av kommuner i Hallands län och deras arbete med lean.  

 

Lean filosofin har länge haft stora framgångar inom produktionssektorn men har på senare tid 

även inriktat sig på tjänstesektorn. Begreppet lean bygger på ett koncept med specifika drag som 

ska tillämpas. För det första är lean-konceptet riktat mot verksamhetsnivån och utformat på så 

sätt att det skall tillämpas av de som arbetar där. För det andra är det ett normativt begrepp med 

kriterier för hur arbetet ska bedrivas. För det tredje framstår lean som ett ideal, alltså något man 

skall sträva efter (Lindberg & Trägårdh, 2000:85). Lean har därmed en grund i 

arbetsorganisationen då det handlar om hur ett arbete organiseras. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Omvandlingen i svensk offentlig sektor har fått forskare att tala om en identitetskris 

(Czaniawska-joerges, 1992). Svensk offentlig sektor är inte längre unikt med deskriptiva 

och normativa berättelser om vad som definierar offentliga definitioner. Istället är fältet i 

upplösning, menar Sahlin-Andersson (1996) och organisationerna adopterar ett språk, 

problemdefinitioner, lösningar och aktiviteter, vilka tillhör ett allmänt organisatoriskt fält 

(Blomquist, 1996:187). 

 

Lean-konceptet har vidgat sina vyer och det har blivit allt mer populärt att applicera lean på 

administration och inte bara på produktion. ”Lewitt belived that Mc´Donalds had successfully 

applied ’a manufacturing style of thinking to a peopleintensive service situation’” (Seddon m fl., 

2009:2). Danmark har i många år inspirerats av lean inom tjänsteproduktion och administrativt 

arbete. Framförallt de senaste fem åren har lean haft stora framgångar inom landets offentliga och 

privata tjänsteföretag. Danmark ligger långt fram i arbetet med lean inom den offentliga sektorn. 

”Den danska statsmakten uppmanar alla sina ledare att använda lean-konceptet för att stärka och 
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effektivisera det tjänstebaserade arbetet inom den offentliga sektorn. Cirka 70 procent av alla 

danska kommuner praktiserar idag lean” (Larsson, 2008:32).  

 

När det gäller lean i Sverige så har ett samarbete införts mellan SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) och Trygghetsfonden. Satsningen har fått namnet: Verksamhetslyftet. Lean i 

kommuner och landsting. ”Verksamhetslyftet är ett utbildnings- och träningsprogram som ska ge 

en grund för att arbeta med lean i kommuner och landsting” (Eriksson, Trygghetsfonden, 2010). 

 

Lean är både ett tanke- och arbetssätt som fokuserar på det som är värdeskapande för 

kunden (brukaren, medborgaren, patienten, eleven, osv.). Det är genom medarbetarnas 

kunskap och kreativitet och ett coachande ledarskap som verksamheten utvecklas och blir 

effektivare. Det handlar inte om att jobba snabbare – utan smartare. Ambitionen är att 

kvalitet, effektivitet och medarbetarglädje ska öka genom leankultur i verksamheten 

(Verksamhetslyftet. Lean i kommuner och landsting, 2009). 

 

Det är trygghetsfonden som tillsammans med ett konsultföretag som kommer att hålla i särskilda 

utbildningstillfällen om lean.  

 

På Ramböll Management Consulting har vi lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter att 

arbeta med Lean, framförallt inom den offentliga sektorn, bland annat inom service och 

administration. Vi har sett att de flesta organisationer kan uppnå stora vinster med hjälp av 

Lean, som exempelvis större fokus på kundvärde, minskat onödigt arbete, mycket kortare 

handläggningstider, mindre stress och ökad arbetsglädje för medarbetaren (Ramböll 

Management Consulting, 2009). 

 

Björn Rombach skriver i sin bok Den marknadslika kommunen – en effektstudie (1997) om att det 

har skett en förändring, de senaste årtiondena, i de offentliga organisationerna då de infört 

marknadslika styrinstrument. Rombach skriver att kommunen har blivit allt mer marknadslik och 

när den blev marknadslik kom den att avvika från den klassiska bilden av vad en kommun är och 

skulle kunna vara. Den marknadslika kommunen var nu en organisation och dess gränser hade 

blivit viktiga och synliga (Rombach, 1997:11,59). Strålkastarljuset har vänt sig mot den 

offentliga sektorn och framförallt kommunerna vilket även Rombach samt Blomquist påpekar. I 
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samband med detta har det börjats ställa krav på kommunerna och de eftersträvar allt mer 

förbättringar eller förändringar inom den egna verksamheten för att påvisa att de gör ett bra jobb 

för sina medborgare, då de numera betraktas som en organisation bland många andra.   

 

Rombach skriver att de marknadslika styrinstrumenten som införts i den offentliga sektorns 

verksamheter hör utan tvekan till de det senaste årtiondets mest intresseväckande förändringar 

(Rombach, 1997:11). Det är viktigt att lyfta fram att lean är ett styrinstrument som har anammats 

från näringslivet. Rombach nämner även att det har ställts krav på ökad effektivitet har i många 

år ställts på den offentliga sektorn (ibid. 48).  

 

Ett vanligt sätt att spara i den marknadslika kommunen är att på olika sätt minska 

personalkostnaderna vilket även tydligt kan kopplas till begreppet lean dvs. att bedriva en 

resurssnål eller en så kallad mager organisation. Det är dock oroande om marknadslika 

styrinstrument, som lean faktiskt är, på så sätt urholkar kommunen som har en påtaglig 

särställning i det svenska samhället. Lindberg & Trägårdh menar att en organisation kan ha blivit 

mager utan att ha tillämpat lean-konceptet. Däremot är frågan de ställer sig om man kan tillämpa 

lean-konceptet på ett konsekvent sätt utan att effekten blir en mager organisation (Lindberg & 

Trägårdh, 2000:86).  

 

I uppsatsen utgår jag dock inte ifrån att kommunen är marknadslik utan det är en slutsats jag själv 

vill kunna komma fram till, självklart med hjälp av Rombach. Det jag är nyfiken på är att 

undersöka är vad lean egentligen innebär för en kommun samt se på hur arbetet med lean ter sig i 

de halländska kommunerna.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Det första syftet med denna d-uppsats är att belysa vad lean innebär. Det andra syftet är att bidra 

med en sammanställning av hur läget ser ut Hallands län dvs. undersöka vilka kommuner i länet 

som arbetar med lean samt om intresset för lean, ett styrinstrument som anammats från 

näringslivet, har kommit från näringslivet eller från den offentliga sfären.  
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 För att kunna uppnå mitt syfte har jag ställt följande frågeställningar: 

1. Vad innebär begreppet lean? 

2. Vilka kommuner i Halland län arbetar med lean?  

3. Kommer inspirationen till att börja arbeta med lean inom de halländska kommunerna från 

näringslivet? 

4. Vilka är motiven till att en kommun väljer att arbeta med lean? 

 

Undersökningens tydliga syfte samt frågeställningar anser jag skall bidra till att jag skall kunna 

uppnå en god validitet dvs. att jag verkligen undersöker det som är tänkt att undersöka i denna 

uppsats (Esaiasson, 2005:59ff).   

 

 

1.3 Avgränsning  

Hallands län består av sex kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och 

Varberg. Hallands län var ett självklart val då det var under min praktiktid i Halmstads kommun 

som jag först kom i kontakt med begreppet lean och ville veta mer om hur de arbetar inom 

kommun och därav uppstod även intresset för de övriga kommunerna i länet. Då jag även är 

intresserad av en mer djupgående information om kommunernas arbete med lean hade jag det 

svårt att se hur jag skulle kunna ta mig tid en grundlig undersökning av Sveriges kommuner och 

Halland består som sagt av sex kommuner som jag ansåg vara ett rimligt antal fall.  

 

       

1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fyra viktiga delar. Där den första delen innehåller en introduktion till 

ämnet som skall behandlas samt behandlas taylorismen och fordismen och kunskapen om detta är 

viktigt för att kunna ha en bra förförståelse för kommande kapitel som handlar om lean. Den 

andra delen handlar om lean production och är en tung del i uppsatsen som dock är nödvändig för 

att kunna förstå begreppet lean. I den tredje delen visas ett resultat från ett antal genomförda 

intervjuer. Här presenteras bland annat vilka kommuner i Hallands län som arbetar med lean samt 

på vilket sätt dem gör det. I den avslutande delen förs en diskussion kring lean och dess påverkan 
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på kommuner samt vad effekten av lean blir. Tanken med upplägget är att under läsningens gång 

bygga upp förståelsen av lean för att till slut upptäcka att begreppet inte längre är främmande i 

det triviala språket. 
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2. Arbetsorganisation, metod och material  

 

Här nedan kommer jag att redovisa vad som menas med arbetsorganisation samt en redovisning 

av vilken metod och material som kommer att användas. Anledningen till att dessa tre punkter 

redovisas här nedan, i ett gemensamt kapitel, är på grund av att få en bättre sammanhängande 

bild av mitt tankesätt.  

 

 

2.1 Arbetsorganisation 

Eftersom lean i grunden handlar om hur ett arbete organiseras, så är det viktigt att förklara vad 

som först och främst menas med arbete.  

 

Jan C Karlsson definierar arbete som: >>de verksamheter som försiggår inom ramen för de 

interna sociala relationer – arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett 

samhälle<< (Börnfelt, 2009:14) 

 

Arbete är alltså något man gör för att kunna försörja sig, däremot kan samma aktivitet utföras på 

fritiden men räknas då inte som arbete. Lönearbete är den vanligaste arbetsformen i dagens 

samhälle dvs. att en arbetsgivare köper arbete av en arbetstagare. En annan arbetsform är 

egenarbete dvs. att vara egenföretagare. Organisationsbegreppet syftar på den hela samordnade 

verksamheten medan begreppet arbetsorganisation är något smalare. Man kan säga att 

arbetsorganisation ingår som en eller flera delar i en organisation och i en och samma 

organisation så skiljer sig arbetsorganisationen mellan olika avdelningar.  Arbetsorganisation kan 

beskrivas utifrån fördelning av olika arbetsuppgifter samt hur samordningen av dessa 

arbetsuppgifter sker. De val som en organisation gör får stora konsekvenser för både 

organisationen och dess anställda. En arbetsorganisationsteori kan alltså beskrivas som principer 

för att fördela arbete i olika arbetsuppgifter och för samordning av arbetsuppgifter (Börnfelt, 

2009:14f).  
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2.2 Metod 

Jag använder mig av en kvalitativ metod i uppsatsen då jag har få undersökningsenheter, 

samtidigt som jag använder mig av mycket information och fakta om ett visst område så är mitt 

intresse att gå in på djupet så gått det går (Lundquist, 1993:103ff). Det finns dock inslag av den 

kvantitativa metoden då jag intresserar mig för det gemensamma då jag ägnar mig åt en 

kartläggning av hur många kommuner i Hallands län arbetar med lean. Ett inslag av en 

jämförande metod finns då jag jämför de sex Halländska kommunerna med varandra samt att jag 

tar in så mycket information som jag har tillgång till för att utföra den eftersökta kontrollen. 

Kvantiteten bestämmer mängden, i detta fall hur många av de sex kommunerna i Hallands län 

som arbetar med lean, medan kvaliteten bestämmer art dvs. hur arbetet med lean ser ut (Lantz, 

2007:34). Val av fall har i denna uppsats därmed skett genom ett strategiskt urval. Ur 

populationen, som i detta fall är alla Sveriges län, har jag bestämt att det konkreta fall som skall 

analyseras i denna uppsats är Hallands län (Esaiasson, 2005:173ff). 

 

 

2.2.1 Intervjumetod 

Den intervjuform som jag har använt mig av är den halvstrukturerade då mitt frågeområde sker i 

en bestämd följd. Den halvstrukturerade intervjuformen innebär även en kombination av öppna 

svar och fasta svar samtidigt som respondenten ger sin syn på det som intervjuaren anser vara 

meningsfullt. I mitt fall så baserades alla intervjuer på samma tema vilket innebär att de är 

jämförbara samtidigt som de öppna svaren ger möjlighet till en mer kvalitativ analys (Lantz, 

2007:32f, 62f). 

 

Jag har genomfört telefonintervjuer. Telefonen var för mig ett bra alternativ då jag från början 

inte hade klart för mig med vilken person jag skall tala med då det inte alltid finns en ”lean-

koordinator” eller liknande som jag direkt kan vända mig till vid frågor som berör lean. Att 

använda mig av telefonen var ett utmärkt sätt att komma fram till rätt person. Att använda sig av 

telefonintervjuer ansåg jag vara lämplig då jag inte ställde särskilt många frågor vilket inte 

innebär en ansträngning för respondenten. Det är relativt enkla frågor som jag ställer samt att de 

frågor som kan anses vara lite svårare kan förklaras relativt enkelt (Esaiasson, 2005:258ff). 
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Telefonintervjuer har många fördelar, som jag nämnt ovan, men metoden har även sina nackdelar 

dvs. att kanske inte kunna gå in på djupet lika mycket som man skulle kunna göra vid personliga 

intervjuer. Detta har jag varit medveten om, dock hade jag inte möjlighet att boka tid för 

personliga möten då personerna i fråga var på semester, det rådde nämligen semestertider under 

pågående uppsatsarbete. Tyvärr så förekom det att man slussades runt mellan olika personer tills 

man till slut kom fram till rätt person vilket innebar att jag tillbringade en hel del tid vid 

telefonen. Jag är nöjd med de genomförda telefonintervjuerna, de flöt på bra och jag fick svar på 

alla mina frågor. Jag använde mig även av e-post för att ställa ytterligare frågor samt följdfrågor. 

Även detta tillvägagångssätt har varit lyckat. 

 

De personer som jag intervjuade satt på olika positioner inom organisationen, deras roll inom 

organisationen är oviktig i undersökningen då fokus ligger på deras kunskaper. Respondenterna 

var alltså de personer som hade mest kunskap om och var mest insatta i ämnet samt att deras svar 

var representativa samt auktoritativa för respektive kommun. Med tanke på att jag har fått primär 

informationen från personer som är de mest insatta i ämnet förväntar jag mig att om 

undersökningen skulle utsättas för ”test-retest” dvs. att undersökningen skulle återigen 

genomföras så skulle den upprepa samma resultat vilket leder till en hög reliabilitet (ibid. 68f).   

 

 

2.2.2 Forskningsetiska principer 

Det har även tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna, i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som fortfarande är aktuella sedan de antogs år 1990 av det 

Humanistiska samhällsvetenskapliga rådet. Efterlevnaden av forskningskravet, som innebär att 

tillgängliga kunskaper fördjupas, utvecklas samt förbättras, samt individskyddskravet som berör 

samhällets medborgare och i detta fall de aktuella respondenterna. Individskyddskravet är indelat 

i fyra delar dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5f).  
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Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenterna om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor det är som gäller för deras deltagande. Samt att respondenterna är medvetna om 

i vilket syfte de lämnade uppgifterna kommer att användas (ibid. 7). 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin medverkan dvs. att 

forskaren skall hämta samtycke från respondenterna samt deras beslut om att deltaga och även 

avbryta sin medverkan inte får påverkas av mig (ibid. 9f). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenterna i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att ingen 

utomstående kan ta del av informationen.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för forskningsändamål 

och får alltså inte utlånas till andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna på följande sätt: jag har varit tydlig med att 

redogöra uppsatsens syfte samt respondenternas roll i undersökningen samt att uppgifterna 

samlas in endast för detta ändamål. Respondenterna har gett sitt samtycke till att jag kan redovisa 

deras medverkan dvs. publicera uppgifterna i uppsatsen. Vad gäller säkerheten så har de 

anteckningar som har tagits under intervjuerna sparats på hårdisk som endast jag har åtgång till. 

 

 

2.3 Material 

Det material som har använts i denna uppsats består av både litteratur och artiklar. De böcker och 

artiklar som jag främst har använt mig av är bland annat:  

 

Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad (2005) av Esaiasson m fl. är 

en trogen följeslagare i statsvetenskapliga uppsatser och likaså är Lennart Lundquists (1993) Det 

vetenskapliga studiet av politik som har funnit med som en trogen guide under uppsatsarbetet 
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även om den inte omtalas specifikt i uppsatsen. Intervjumetodik (2007) av Annika Lantz har 

använts vad gäller val av intervjumetod för de genomförda intervjuerna.  

 

Arbetsorganisation i praktiken, en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori (2009) av P-O 

Börnfelts behandlar bl.a. taylorismen och fordismen djupgående och är även den bok som jag 

använt mig av i kapitel 3 som handlar om bakgrunden. Boken är skriven med ett enkelt språk och 

med en inlevelse som underlättar för mig som läsare att följa med framförallt i den historiska 

tillbakablicken. 

 

Lean administration, konsten att införa och praktisera Lean i administrativa stödprocesser 

(2008) av Linus Larsson är en annan bok som jag flitigt har använt mig av främst när jag har 

beskrivit lean-administration. Även denna bok är skriven med ett enkelt språk vilket är tacksamt 

då begreppet lean i sig självt är svårt att greppa. Andra böcker som har dykt upp i samma kapitel 

(3) är bl.a. Ny verktygslåda för lean, för snabbt och flexibelt flöde (2006) av John Bicheno som 

dessvärre är mer riktad till, även språkmässigt, industrin och företag än tjänstesektorn. Skriften 

Vägen till Smart Lean, teori och praktiska erfarenheter (2006) av Caroline Jarebrant och 

rapporten Smart Lean, möjligheter att utnyttja Lean-konceptet för att skapa en god 

arbetssituation (2006) av Richard Berglund är också riktade mot företag.  

 

Björn Rombachs bok Den marknadslika kommunen – en effektstudie (1997) har fått stort 

utrymme i uppsatsen. Boken behandlar de marknadslika styrinstrumenten som har införts i den 

offentliga sektorns organisationer. Boken används i analyskapitlet då en diskussion förs om lean 

som ett marknadslikt styrinstrument. 

 

Artiklar som har använts i uppsatsen har bland annat varit Rethinking Lean Service (2009) av 

John Seddon, Brendan O’Donovan och Keivan Zokaei, Stressen ökar i industrin (2003) av Göran 

A Nilsson samt Industrin inspirerar vården (2008) av Thomasson Therese. De två sistnämnda 

används främst i analyskapitlet.  
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2.3.1 Källkritik 

De källkritiska principerna består av fyra kriterier. Äkthet innebär att källan skall vara det den 

utger sig för att vara. Tidssamband dvs. att ju längre tid har gått mellan händelsen och källans 

berättelse om denna berättelse desto större skäl finns det att tvivla på källan. Oberoende innebär 

att källan skall stå för sig själv dvs. inte vara ett referat av en annan källa (Thurén, 2003:8ff). När 

det gäller tendenskriteriet så är källkritikern cynisk och misstänker att alla som har intresse av att 

ljuga även kan tänkas göra det (ibid. 63).   

 

Då det i stor omfattning går att hitta information om lean på internet så har jag fått ägna en hel 

del tid på att sålla information i form av artiklar som inte håller den standard som de källkritiska 

principerna eftersträvar. Det var många artiklar om lean där jag inte kunde säkerställa vart 

uppgifterna kommer ifrån. Jag upptäckte även att det fanns en stor mängd information från 

konsultföretag som gjorde reklam för samt erbjöd utbildningar inom lean. De konsultföretags 

hemsidor som jag har valt att hämta information från är de företag som har påvisat samarbete 

med offentlig verksamhet vilket jag ansåg stärka konsultföretagens pålitlighet.  

 

Vad gäller de genomförda telefonintervjuer så är var jag i en sådan situation att jag har fått lita på 

att personerna är dem som dem utger sig för att vara. Den information som jag har fått från 

respondenterna är oberoende, den är inte en återberättelse från vad någon har sagt till dem utan är 

förstahandsuppgifter vilket höjer uppgifternas pålitlighet. Det är ändock svårt att veta att 

förstahandsuppgifterna är korrekta, dock anser jag inte att mina frågor var av känslig karaktär 

som annars kunde ha varit en anledning för respondenterna att undanhålla eller förvränga 

information.   
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3. Bakgrund  

 

Detta kapitel kommer att beröra taylorismen och fordismen. Lean har sin grund i hur ett arbete 

organiseras och detta har i sin tur grund i taylorismen och fordismen på så sätt att dessa två 

begrepp är grundfundamentet för arbete och framförallt hur ett arbete skall organiseras.    

 

 

3.1 Taylorism 

Historiskt sett har arbetets organiserats allt mer. I det gamla hantverkarsamhället arbetade 

hantverkarna självständigt tills det ändrades till ett industrisamhälle där arbetarna utförde arbete i 

allt större grupperingar och verkstäder. Arbetet i fabrikerna började organiseras på ett allt mer 

strukturerat sätt och under allt mer kontrollerade former (Börnfelt, 2009:24). Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915) var den förste som utarbetade en enhetlig och systematisk teori om arbetets 

organisering. Taylor utvecklade taylorismen (scientific management) i slutet av 1800-talet. 

Taylorismen har haft ett stort inflytande för arbetets organisering, inflytande på kontorsarbetet 

organisering med arbetsstudier, standardisering och ökad arbetsfördelning (ibid. 25).  Hans 

övergripande mål var att öka effektiviteten i industrin och ett stort problem, enligt Taylor, var att 

arbetare maskade eller på olika sätt försökte undkomma arbete. Han ansåg att det fanns två 

orsaker till detta, dels ren lättja, dels olika former av informella överenskommelser arbetare 

emellan. Arbetarna kom överens över en produktionsnivå som de ansåg vara rimlig och ur 

arbetarnas synvinkel så ville de inte arbeta mer för samma lön. Arbetarna fruktade även för att en 

höjd produktivitet skulle medföra avskedanden. Detta kallade Taylor för systematisk maskning. 

En annan orsak till en låg effektivitet ansåg Taylor var osystematiska och godtyckliga 

arbetsmetoder, arbetarna lärde av varandra och arbetarna bestämde själva hur de skulle utföra 

sina arbetsuppgifter. Det var även arbetarna som kunde mer om produktionsprocessen än sina 

chefer och de bestämde även arbetsmetoderna och hur snabbt maskinerna skulle köras (Ibid.). 

Taylor menade istället att företagsledningen skulle skaffa sig detaljerad kunskap om 

arbetsprocessen. ”Företagsledningen skulle ta makten över yrkeskunskapen och 

produktionsprocessen. Arbetare som enbart kontrollerades genom reglementen och 
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disciplinregler var inte tillräckligt kontrollerade, ansåg Taylor” (Börnfelt, 2009:26). 

Planeringsarbetet flyttades istället in i en central planeringsavdelning och utfördes av tjänstemän 

och på så sätt standardiseras arbetsuppgifterna vilket innebar att det numera enbart fanns ett rätt 

sätt att utföra arbetet på (Börnfelt, 2009:26). Taylor ansåg även att de informella 

överenskommelserna arbetarna sinsemellan skulle bytas ut genom att organisera arbetet 

individuellt, så mycket som det nu gick att göra. Varje arbetare skulle alltså läras upp individuellt 

och arbeta individuellt utan samarbete med andra än sina chefer samt erhålla en individuell och 

resultatbaserad lön (Ibid.). Arbetarna fick en bestämd lön om de uppnådde en på förhand 

specificerad arbetsmängd och om mängden inte uppnåddes så innebar det en mindre lön. Taylor 

höjde även arbetarnas löner med allt från 30-100 % efter omorganiseringen, för att få en 

acceptans bland arbetarna för den högre arbetsinsatsen. Han ansåg även att det är viktigt att skapa 

vänskapliga relationer mellan arbetare och chefer för att undgå motsättningar och detta kunde då 

uppnås bl.a. genom att organisera arbetet individuellt, instruera och övervaka varje arbetare 

(ibid.27).  

 

Taylor försökte finna den optimala arbetsvolymen vilket var vad en arbetare kunde prestera 

dagligen i sitt yrkesliv utan att ta skada. I praktiken var Taylors utarbetade arbetsvolymer så höga 

att endast vissa arbetare kunde utföra dem (Ibid.). 

 

I förändringsprocessen var samtal mellan chef och arbetare en viktig del i syfte att få arbetarna att 

förstå fördelarna med det nya sättet att arbeta. Arbetarna skulle lära sig att lyda order samt att 

inse att tjänstemän från planeringsavdelningen var dem som visste bäst hur arbetet skulle utföras. 

Om samtal inte hjälpte kunde man ta till en del disciplinåtgärder innan ett avsked blev aktuellt, 

nämligen: 

 

 Lönesänkning 

 Avstängning från arbetsplatsen i kortare eller längre perioder 

 Böter 

 Varningar som sammanlagda kunde resultera i någon av ovanstående åtgärder 
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Taylor menade att framgångsfaktorn var attitydförändringar hos arbetare. Arbetarnas syn på 

arbetsgivaren ändrades, arbetsgivaren sågs inte längre som en motståndare som vill utnyttja sina 

arbetare till max. Istället så arbetade ledningen och arbetarna sida vid sida och strävade mot 

samma mål. Enligt Taylor var en av de stora fördelarna med denna typ av organisation var 

avsaknaden av strejker. Att arbetarna sedan var organiserade i fackföreningar var inte fel i sig 

men Taylor tyckte att de ofta var ett hinder för ökat välstånd. Han menade att fackföreningar inte 

skulle lägga sig i lönefrågan och arbetstiden då dessa kunde bättre kunde avgöras av företagets 

egna experter. ”När organisationen var klar och fungerade enligt principerna i scientific 

management arbetade alla anställda tillsammans som en väloljad maskin” (Börnfelt, 2009:28).   

 

I Sverige fick Taylorismen sitt genombrott på 1920-talet, medan idéerna institutionaliserades på 

storföretag och tekniska högskolor under 1930-talet. Under 1960-talet infördes de tayloristiska 

idéerna även i kontorsmiljöer och det ledde till ökad arbetsdelning och standardisering (ibid. 

28ff).  

 

 

3.2 Fordism 

Med begreppet fordism kan man, något förenklat, mena appliceringen av tayloristiska principer i 

massproduktion (ibid. 31). Fordismen kan sammanfattas enligt följande:  

 

 Få produkter med hög grad av standardisering 

 Specialiserad maskinutrustning 

 Löpande bandproduktion där arbetet följaktligen är maskinstyrt 

 Standardiserade arbetsuppgifter av kortcykling (Med cykeltidmenas den tid det tar att 

utföra ett arbetsmoment, varefter samma arbetsmoment upprepas gång på gång, man 

brukar tala om kortcykling, repetitiva arbetsuppgifter som monotona) (1-2 minuter) och 

repetitiv karaktär. Autonomin för arbetarna är minimal 

 Stark hierarki och organisering i funktioner. Planering, styrning, kvalitetskontroll sker i 

specialiserade staber (ibid. 31) 
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Under samma tid som Taylor verkade så utvecklades massproduktion och där Ford Motor 

Company ses som startpunkten. Vem av de två som var först började med denna idé är dock svårt 

att säga. Det var dock på Fords bilfabrik som massproduktion av bilar startade med deras T-ford. 

Även om Taylors principer var mer eller mindre kända på den här tiden men det är svårt att veta 

”/…/ i vilken utsträckning Taylors scientific management var kända på Ford och hur mycket man 

följde dessa” (Börnfelt, 2009:32). Det går att finna likheter mellan fordismen och taylorismen. 

Bland arbetarna var reaktionen stark mot fordismen då det innebar arbete med hög arbetstakt och 

repetitiva arbetsuppgifter, vilket även den höga personalomsättningen visade på (ibid. 33).  

 

 

3.3 Kritik mot taylorism och fordism 

De här nya metoderna och sätten att arbeta på var inte befriade från kritik. Principerna att 

arbetsprocessen endast skulle utformas av företagsledningen var omstridd och Taylor mötte stort 

motstånd av fackföreningsrörelsen. Den främsta kritiken som taylorismen fick var att de anställda 

berövades yrkeskunskapen och kontrollen över själva arbetet. Det höga arbetstempot som 

förväntades av de anställda ifrågasattes och likaså den anställdes roll som enbart ett kugghjul i 

maskineriet (Börnfelt, 2009:35ff).  

 

 

3.4 Sammanfattning   

I taylorismen sker en stor förändring av arbetsfördelningen för arbetarna jämfört med 

tjänstemännen och cheferna. Det är ledningen som tar kontroll över arbetsprocessen och 

arbetarna blir dem som utför enkla och standardiserade arbetsmoment, det innebär en 

nedkvalificering för arbetarna då själva arbetet kräver mindre kunskap än innan. Samordning av 

arbetet tas även över av ledningen i samband med en direktstyrning från chefer, standardisering 

av arbetsuppgifter och att ledningen fastställer arbetsrollerna.  

 

Fordismen fungerar enligt samma principer men här lägger man dessutom till det löpande bandet 

som samordning/styrmetod, vilket innebär en konkret styrning av arbetstakten (Börnfelt, 

2009:38)   
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Taylorismens och fordismens modeller för arbetsorganisationen bidrog till betydande 

produktivitetshöjningar men de bidrog även med negativa konsekvenser för arbetarna bl.a. 

nedkvalificering, passivisering och försämrad hälsa (ibid. 38).  

 

I det kommande kapitlet kommer jag att ägna mig åt att föra fram vad det i litteraturen går att 

utläsa om lean samt begreppets betydelse. Det blir en djupgående genomgång om begreppet lean 

för att kunna på bästa sätt kunna klargöra vad leanfilosofin egentligen innebär.  
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4. Lean   

 

Lean production marknadsfördes av det amerikanska forskningsprogrammet international motor 

vehicle programme (IMVP), som pågick 1985-1990. Detta forskningsprogram jämförde 

effektiviteten bland världens bilfabriker. Programmet lyfte fram Toyota som det bästa sättet att 

organisera biltillverkningen på (Börnfelt, 2009:66). Sedan Fords uppgång på 1990-talet har 

bilindustrin varit ledande inom produktion. Denna sektor har även varit ledande när det gäller att 

finna, introducera och tillämpa ny produktionsteknik, automatisering och arbetsorganisation 

(Berglund, 2006:6).  

 

 

4.1 Definitionen av lean 

Definitionsmässigt bygger lean production på ett processtänkande där slutkundens krav på 

kvalitet, korta ledtider och låga kostnader prioriteras. Det är alltså en resurshållningsmodell där 

målet är att bekämpa resursslöseri. Lean ställer alltså krav på människors delaktighet men även 

kompetens (Jarebrant, 2006:6). Som synonymer till lean production räknas bland annat upp 

neotaylorism, neofordism, high-fordism eller toyotism, vilket visar en tydlig koppling till 

taylorismen och fordsimen (Börnfelt, 2009:67). Begreppet lean har ofta översatts med ”mager” 

men förespråkarna för lean-konceptet föredrar ord som ”smärt” eller ”smidig”. Man kan alltså 

skönja två huvudsakliga betydelser av lean, en som är smalare dvs. mer processinriktad och en 

mer bredare dvs. mer organisations- eller helhetsinriktad. Den smala tolkningen var dominerande 

i de tidiga beskrivningarna som spreds under 1980- och 1990-talet i västvärlden men används 

fortfarande av många. I den smala tolkningen ligger fokus på produktionsflödet: visuell styrning, 

eliminering av buffertar, just in time, inbyggd kvalitetssäkring och mer allmänt eliminering av 

alla former av slöseri. ”Ofta behandlas också i dessa tolkningar förbättringsgrupper som en del av 

lean-konceptet, men i regel är de då beskrivna som ett ledningens redskap för att få arbetstagarna 

att eliminera närliggande slöseri i ett ganska begränsat perspektiv” (Berglund, 2006:7). Den 

bredare tolkningen har vuxit i användning, den dominerar bland personer som har ett 

produktions- eller ledningsperspektiv på lean. I det bredare begreppet står människan och 
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företagets ledarskap i fokus även om elimineringen av slöseri och bättre processer fortfarande är 

centrala (ibid. 6f).  

 

 

4.1.1 Likers 14 principer om lean production 

Det är tankesättet som är centralt i lean och det finns en grundläggande filosofi, principer och ett 

antal verktyg. Lean sätter arbetssättet i fokus och där man hela tiden blickar framåt för att få goda 

resultat som sedan skall utvärderas (Jarebrant, 2006:6). Här nedan presenteras de 14 principerna 

som sammanfattar lean-filosofin och går att utläsas i boken The Toyota Way, som är skriven av 

Jeffrey K. Liker . De är dock inte nerskrivna i boken utan det är en filosofi som är sammanfattad i 

14 principer som i sin tur vilar på de 4 p:na (Filosofin, Processerna, Människorna, 

Problemlösning) (Berglund, 2006:7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 1, Likers 14 principer 

(Berglund, 2006:7) 
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De 14 principerna är: 

 

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

finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd dragande produktion för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processerna stoppas för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från 

början. 

6. Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och medarbetarnas medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna och processerna. 

9. Utveckla ledare som känner verksamheten på djupet, lever efter företagets filosofi och lär 

andra göra det. 

10. Utveckla brillianta människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

12. Gå och se själv för att förstå situationen i grunden. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla alternativ och genomför snabbt. 

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

(Berglund, 2006:7). 

 

 

4.1.2 Womack & Jones 5 principer om lean production 

Womack och Jones har i sin bok Lean Thinking tagit upp leans fem principer. De fem principerna 

är: 1) specificera värdet sett ur kundens perspektiv 2) värdeflödet 3) flöde 4) pull 5) perfektion 

(Jones & Womack, 2003:16ff). 

 

Startpunkten är att speciferavärdet sett ur kundens perspektiv och detta har varit länge känt inom 

marknadsföringen då kunden är intresserad av att köpa ett resultat och inte en produkt t.ex. en ren 

skjorta är resultatet av produkten som är en tvättmaskin.  Därefter måste värdeflödet identifieras. 
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Med värdeflödet menas sekvenserna i processen hela vägen från produktkonceptet till 

marknadslanseringen. Den tredje principen är flöde. Att sträva efter ett kontinuerligt flöde där 

produkten ständigt rör sig framåt i takt med efterfrågan och synkronisera processerna så att de 

möts "just-in-time". Pull innebär att man skall sträva efter att produktionens hastighet matchar 

kundens efterfrågan, alltså när ramarna för flödet har skapats, tillverka det som behövs. Sist 

kommer perfektion, när alla de föregående principerna är inarbetade känns perfektion som ett 

möjligt mål. Perfektion handlar inte bara om kvalitet, utan det handlar om att tillverka exakt det 

kunden vill ha, precis när det efterfrågas (utan förseningar), till ett rimligt pris och med ett 

minimum av slöseri (Bicheno, 2006:11ff, Jones & Womack, 2003:16ff).  

 

 

4.1.3 Forskarnas smala definition & definitionen ur The Story of Lean 

Den ena definitionen är den forskningsmässigt (från forskningsprogrammet The International 

Motor Vehicle Program (IMVP)) snäva och tydliga medan den andra är den allmänna så som den 

beskrivs i den bok (The Story of Lean) som gavs ut (Karlsson & Åhlström, 2000:83f). Forskarnas 

definition är alltså mer smal än den allmänna som går att finna i boken. Forskarnas definition 

ledde fram till en grundfilosofi av lean: 

 

 Buffertar skall vara små, inte tilltagna. 

 Arbetarna skall inte ges specialiserade och välbeskrivna uppgifter utan ha bred kompetens 

för att kunna vara flexibla. 

 Man skall inte ha speciella kontrollfunktioner utan integrera dem i basarbetsuppgifterna. 

 Det skall inte finnas reservarbetskraft och justerare utan det som behöver göras skall lösas 

i linjen. 

 

För att sammanfatta grundfilosofin så innebär det att man inte skall ha buffertar och reserver utan 

ha goda resurser direkt i linjen. Det som framkom i forskningen dvs. att följa de mönster skall 

inte innebära att principerna ses som en mager, men istället kanske en reservsnål produktion eller 

organisation (ibid.85f). Den andra definitionen, som inte är direkt definierad men som går att 
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utläsa, är baserad på boken The Machine that Changed the World (pocketupplagad fick 

underrubriken: The Story of Lean). Boken beskriver lean production följande: 

 

 I lean-tillverkning så avlägsnar man spill (waste) av alla slag. Processerna utvecklas 

genom en ständig förbättring. Arbetet bedrivs i tvärfunktionella team som är flexibla samt 

med decentraliserat ansvar. Gruppmedlemmarna har en god insyn, information, om 

produktionens output. Allt tillverkas just-in-time och utan fel dvs. endast det som 

efterfrågas tillverkas, efterfrågan styr.  

 Produktionen försörjs via en leverantörskedja som bygger på principer som liknar det 

egna produktionssystemet. Leverantörerna organiseras i hierarkier med ganska få 

direktleverantörer. Leverantörerna tar även ansvar för hela funktioner samt bedriver egen 

produktutveckling och levererar stora delsystem just-in-time och självklart utan fel. 

 Produktutvecklingen utövas i tvärfunktionella arbetsgrupper. Olika funktioner integreras 

direkt istället för att koordineras. Processen bedrivs i överlappande faser. En stor del av 

utvecklingsarbetet bedrivs hos underleverantörer som black-box-engineering dvs. 

kundföretaget köper funktionen utan någon som helst detaljinblandning i konstruktionen. 

 Distributionen sker via en aggressiv marknadsundersökande försäljning. Kunden 

involveras i produktsystemet. Återförsäljare har små lager vilket leder till att t.ex. antal 

sålda bilar per återförsäljare och år inte är låga. 

 På företagsnivå utmärks det leana företaget av att det är globalt. Det befinner sig i ett 

nätverk där kunskapsstruktur är ett centralt begrepp. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det allmänna begreppet av lean är att alla de principer 

som ingår i helheten dels är interrelaterade, dels är väsentliga att ha med för att helheten ska bli 

lean samt att man inte skall få suboptimeringar i systemet. Man kan alltså inte införa alla 

principer på en gång men när man utvecklar och implementerar systemet behöver man följa vissa 

mönster i implementeringsprocessen (Karlsson & Åhlström, 2000:85ff).  
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4.2 Sammanfattning 

Det finns alltså flera sätt att förklara vad lean production är får något. ”Oavsett om begreppet ges 

en smal eller bred tolkning beskriver lean inte ett tillstånd, utan är en term för ett normativt 

koncept eller en ”produktionsfilosofi”” (Lindberg & Trägårdh, 2000:85). 

 

Lean syftar till kontinuerlig kapitalrationalisering och tidseffektivitet i produktionsprocessen. Ett 

viktigt verktyg för att produktionsflödet skall kunna integreras maximalt är ökad kommunikation 

i tvärfunktionella och flexibla team där organisatoriska gränser överskrids. Kundfokusering, 

snarlikt vad som eftersträvs i service management, utgör ytterligare en byggsten. Verksamheten 

skall vara kundstyrd – just-in-time bidrar till kontinuerliga flöden och minimal buffertering i form 

av exempelvis mellanlager, extrapersonal och indirekta funktioner. I fokus är också kvalitet – 

dels yttre kvalitet där kundens krav tillfredställs, dels inre kvalitet där ”noll-fel” eftersträvas. 

Konceptet syftar också till att arbetarna i produktionen skall vara kvalificerade, där personalen 

utvecklar kompetens att utföra många moment i processen och få insikter i hur helheten ser ut 

(Lindberg & Trägårdh, 2000:85). 

  

Begreppet lean bygger alltså på ett koncept med specifika drag som ska tillämpas. För det första 

är lean-konceptet riktat mot verksamhetsnivån och utformat på så sätt att det skall tillämpas av de 

som arbetar där. För det andra är det ett normativt begrepp med kriterier för hur arbetet ska 

bedrivas. För det tredje framstår lean som ett ideal, alltså något man skall sträva efter (Ibid.). 

 

 

4.3 Lean-administration  

Skillnaden mellan lean-administration och lean production är att det är lättare att se det fysiska 

flödet i en tillverkningsprocess än i en administrativ tjänsteproducerande verksamhet, vilket 

innebär att det ofta kräver ett tränat öga då det inte är lika lätt at se var problem/störningar 

uppstår så som det är i en fabrik där kanske strömmen har gått och en maskin stannat (Larsson, 

2008:33). ”Det som är svårt att se är ännu svårare att förbättra” (Larsson, 2008:34). Lean-

administration skiljer sig inte på något avgörande sätt från lean production men behöver däremot 
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tolkas ur ett administrativt perspektiv för att göras tillgängligt och användbart för administrativa 

stödprocesser (Larsson, 2008:44).  

 

Lean handlar inte bara om att skapa en kultur för ständiga förbättringar inom ett företags 

tillverkningsprocesser. Filosofin, metoderna och verktygen som används för att skapa en 

resurseffektiv tillverkning ute i fabriken kan med stor fördel användas även för de administrativa 

stödprocesserna. Lean är lika användbart på administrativa stödprocesser som ekonomi, personal, 

inköp, kundtjänst och IT som på tjänsteföretag som en bank, ett försäkringsbolag, en resebyrå, ett 

sjukhus eller en kommun (ibid. 29). 

 

Framgångstekniker för lean-administration är visualisering av den administrativa stödprocessen, 

ledningens synliga engagemang i vardagen ute i den administrativa stödprocessen, involvering av 

alla medarbetare och ledare i den administrativa processen, att använda enkla metoder och 

verktyg, att ha en disciplinerad inställning till att allt kan förbättras och att inte sopa problemen 

under mattan samt medverka till att underblåsa en anklagelsekultur. Fokus ligger på arbetssättet 

och skapande av ett helhetsperspektiv snarare än på kortsiktiga resultat. Verksamhetens 

medarbetare skall stimuleras till att ta personligt ansvar för kvaliteten och för arbetsresultatet. 

Medarbetarna förväntas göra rätt från början och ska stanna upp den administrativa stödprocessen 

om det uppstår fel eller om någon väsentlig avvikelse hittas. Kvalitet skall byggas in i processen 

och inte inspekteras in eller kontrolleras fram. Beslut inom verksamheten ska baseras på en 

långsiktig filosofi – även om det sker på bekostnad av att kortisktiga finansiella målsättningar. 

Standardisering och stabilisering av den administrativa stödprocessen är en förutsättning för att 

kunna arbeta med ständiga förbättringar (Larsson, 2008:44). Lean administration kan beskrivas 

med 14 principer: 

 

1. Basera alla beslut på lång sikt. Den viktigaste faktorn för framgång är tålamod, att hela 

tiden ha fokus på lång sikt samt investera i människors utveckling. Kontinuitet ger 

trygghet och framgång. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen. Definiera samt utveckla 

en rationell administrativ process. Processen skall göras så enkel och okomplicerad som 
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möjlig. Eftersträva att medarbetare ska lösa så mycket som möjligt av de administrativa 

ärendena själva så att antalet överlämningar reduceras. 

3. Producera endast när och vad kunden behöver. Överproduktion av administrativa tjänster 

kan t.ex. vara att betala fakturor före förfallodatum eller att producera rapporter som inte 

längre efterfrågas, genomföra personalundersökningar utan att ta hand om resultaten. 

4. Jämna ut beläggningen. Att producera exakt när vill ha tjänsten medför att medarbetare i 

den administrativa stödprocessen ena veckan kanske behöver stressa och arbeta övertid 

för att hinna med allt arbete medan en annan vecka kan pusta ut. Ofta innebär inte Nu att 

en arbetsuppgift måste vara färdig direkt. Nyckelordet är planering.  

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

göra fel. För att bygga in kvalitet från början krävs att medarbetarna uppmanas att gå till 

botten med problemet så att det inte uppstår igen.  

6. Standardisera och stabilisera. Standardisera de administrativa tjänsterna och 

arbetsuppgifterna som behöver utföras för att uppfylla kundens behov. Innan ett ständigt 

förbättringsarbete kan påbörjas i en administrativ stödprocess måste den bli 

standardiserad. 

7. Visualisera så att inga problem kan döljas. Använd visualisering (rita en karta som visar 

flödet/arbetsprocessen) för att synliggöra och förbättra den administrativa stödprocessen. 

Genom att se problemen tidigt kan processen förbättras på ett proaktivt sätt. 

8. Använd teknologi först när de administrativa processerna förenklats. Använd teknologi 

och IT som ett verktyg för att hjälpa och ge support till människor och processer. All 

teknologi måste dock fungera tillsammans med människor, processer och de 

administrativa tjänsterna. 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin. Ledaren skall lära ut lean-

administration till medarbetarna. 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och team. Teamarbete är fundamentet, men det är 

inte teamet som gör det värdeadderande arbetet utan individen. Teamet skall samordna 

arbetet, motivera medlemmarna och lära av varandra. Det är väsentligt att lägga ner stor 

kraft vid rekrytering och då leta efter rätt person som sedan kan tränas upp och samverka 

inom teamet. 
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11. Respektera ditt nätverk av interna och externa partners. Ställ höga krav på leverantörer 

och förvänta dig att tjänst efter tjänst levereras med samma goda kvalitet.  

12. Gå och se efter själv för att förstå problemet. Det är varje medarbetares ansvar att alltid 

undersöka ett problem med sina egna ögon. 

13. Ta beslut genom samstämmighet. Involvera så många medarbetare som möjligt i 

förbättringsarbetet. Genom delaktighet byggs acceptans för genomförandet av de 

upptäckta förbättringsmöjligheterna. 

14. Skapa en lärande organisation. Låt de administrativa processerna bidra till att företaget 

blir en lärande organisation genom att bygga strukturer för reflektion, lärande och 

ständiga förbättringar. En administrativ stödprocess kan inte förbättras förrän den är 

standardiserad och stabiliserad. Det är först då man kan eliminera slöseri och lära sig av 

förbättringsåtgärderna. Nyckelordet måste bli kontinuitet, för att överhuvudtaget ha en 

möjlighet att bli en lärande organisation och för att skapa kontinuitet krävs det att 

långsiktighet genomsyrar de administrativa processerna och i slutändan hela 

organisationen (Larsson, 2008:45ff). 

 

För att lyckas utveckla effektivitet och produktivitet inom administrationen så måste de 

administrativa stödprocesserna industrialiseras. Utan att gemensamma standarder finns på plats så 

finns det inte förutsättningar för att kunna praktisera lean-administration och arbeta framgångsrikt 

med ständiga förbättringar. Standarder skiljer sig från direktiv genom att de utfärdas med 

hänvisning till att de är frivilliga och de har inga explicita sanktioner knutna till sig. De kan sägas 

vara ett slags råd till andra om vad de kan göra (Brunsson & Jacobsson, 1998:15).  

 

Genom standardisering skapas ett ramverk för att identifiera problem, fel och brister som orsakas 

av administrativt spill, slöseri, ojämnheter och överbelastning samt att eliminera dem med hjälp 

av arbetet med systematiska ständiga förbättringar. Standardisering säkerställer att stabilisering 

kan ske och att allt administrativt arbete kan utföras på ett harmoniserat bästa möjliga sätt. På så 

sätt reduceras variationer i den administrativa tjänsten, precisionen i leveranserna ökar och 

resursutnyttjandet i den administrativa stödprocessen optimeras (Larsson, 2008:51).  
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Standardisering är alltså en dynamisk process som möjliggör och förlöser systematiska och 

ständiga förbättringar, men när är en administrativ stödprocess standardiserad? Jo, när takten på 

efterfrågan är definierad, processens steg är definierade och när volymen av arbete som inryms i 

den administrativa stödprocessen är definierad för den aktuella perioden (Larsson, 2008:51). 

 

 

4.3.1 Skillnad mellan lean production och lean administration? 
Lean-administrations 14 principerna beskriver alltså hur man skall arbeta och tillämpa lean på 

administrationen. Likheterna mellan lean-administrations 14 principer samt Likers 14 principer 

(kap. 4.1.1) är tydliga och det som skiljer dem åt är egentligen till vem de vänder sig till dvs. om 

principerna skall tillämpas på produktion eller administration.  Lean-administration vänder sig 

tydligt och är anpassad till en tjänsteorganisation medan Likers principer vänder sig och är 

anpassad till en produktionsorganisation. För övrigt är likheterna uppenbara. Lean production har 

därmed endast översatts till lean-administration för att filosofin skall kunna appliceras på fler 

områden. 

 

 

4.3.2 Verktyg för lean-administration 

Inom ramen för lean-konceptet och arbete med ständiga förbättringar så finns det ett antal 

verktyg som kan användas för att standardisera och stabilisera processer, upptäcka och analysera 

problem och generera förbättringar. "Verktygen hjälper till att kodifiera Lean-filosofin" (Larsson, 

2008:124). Några av de verktygen är bl.a. 5 S, Value Stream Map (VSM) och 7 QC-verktyg. 

 

5 S är en steg för steg metod som rätt tillämpad skapar och upprätthåller en god ordning och reda 

på arbetsplatsen. Det är en metod som utgör ett första steg i arbetet med ständiga förbättringar 

och syftet är att medarbetarna ska ta ansvar för sin del av den administrativa stödprocessen 

genom att skapa samt upprätthålla en gemensam standard. Det skall vara lätt att hitta saker och 

ting som behövs för den administrativa produktionen, allt från att ha gem tillgängligt till att det är 

ordning och reda på skrivbordet, i arkiv eller hårddisken. För att de 5 S:n skall fungera krävs det 

disciplin samt att medarbetarna känner sig motiverade och engagerade till att utföra sina 
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arbetsuppgifter. 5 S bidrar till att slöseri och administrativt spill minskar genom att färre fel och 

brister äger rum samtidigt som allt fler ärenden avslutas i tid. De 5 S:n står för:  

 

 Sortera. Skilj ut och avlägsna allt onödigt. 

 Systematisera. Arrangera det som finns kvar så att det är lätt att hitta. 

 Städa. Hålla arbetsplatsen ren och snygg. 

 Standardisera dvs. bevara ordningen.  

 Skapa vana. Även disciplin och träning (Larsson, 2008:126f). 

 

Genom en Value Stream Map (VSM) kan man öka förståelsen för hur den administrativa 

stödprocessen fungerar i verkligheten. Princip nummer sex, som jag nämnde tidigare, för lean 

administration handlar om att processen skall standardiseras och stabiliseras innan man tar itu 

med förbättringar av rutinerna. Value Stream Mapping innebär helt enkelt att en karta ritas upp 

över hur den administrativa stödprocessen ser ut när den ”flödar” igenom verksamheten. ”Kartan 

åskådliggör var spill, slöseri, ojämnheter, överbelastning och icke värdeskapande aktiviteter 

tillåts uppstå” (Larsson, 2008:128). Kartan hjälper alltså till med att ge en gemensam syn på hur 

den administrativa stödprocessen fungerar ur ett övergripande perspektiv.  

 

De 7 QC, QC står för Quality Control eller kvalitetsstyrning, kan användas för att upptäcka, 

prioritera och analysera alla typer av administrativa fel, brister eller problem. Verktygens syfte är 

att strukturera information om fel, brister och problem så att de lättare går att se ”skogen för alla 

träden” (Larsson, 2008:133). De sju verktygen man använder sig av är: frekvenstablå, histogram, 

fiskbensdiagram, sambandsdiagram, styrdiagram, stratifieringsdiagram och paretodiagram. Att 

grafiskt visa situationen gör det lättare att snabbt ta till sig information (ibid. 132f).   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns olika sätt att arbeta med lean rent konkret i 

administrationen och ute i verksamheterna. Härnäst kommer jag att ägna mig åt att redovisa för 

hur situationen ser ut i Hallands län dvs. vilka kommuner i länet som arbetar med lean samt på 

vilket sätt dem i så fall gör det.   
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5. Lean i Hallands län 

 

Här nedan redovisas en sammanställningen av hur kommunernas arbete med lean ser ut i 

Hallands län. Kommunerna presenteras separat för att skapa en bättre åskådlighet. Slutligen 

presenteras sammanställningen i två figurer för att ytterligare förtydliga hur situationen ser ut i 

kommunerna i länet. 

 

 

5.1 Falkenberg 

I Falkenberg har man haft informationsmöte om lean under år 2009. Tanken i dagsläget är inte att 

man skall arbeta med lean övergripande utan varje förvaltning eller enhet bestämmer själva. Man 

tänker sig att det skall ge ”ringar på vattnet” mellan förvaltningarna. Det planeras även att 

erbjuda utbildning till de chefer som är intresserade av lean. Man har tittat på olika konsultföretag 

som erbjuder utbildning och speciellt på ett närliggande vid namn Leanab i Halmstad. Falkenberg 

är alltså i startgroparna vad gäller arbetet med lean.  

 

Inom socialförvaltningen arbetar man med något som kallas för Genombrottet och det är väldigt 

likt lean.  

 

Inspiration att arbeta med lean har fåtts från både näringsliv samt offentlig verksamhet särskilt 

Vara kommun.  Bland annat har Universitetssjukhuset i Lund och trygghetsfonden varit på besök 

i kommunen och haft ett ”föredrag” om deras arbete med lean. Anledningen till att kommunen 

har intresserat sig för just lean är på grund av att man genom lean får medarbetarna med sig i 

arbetet och på så sätt skapar en delaktighet inom verksamheten. Ökad effektivitet är också en 

anledning som nämns (Elofsson, Kärrsten). 
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5.2 Halmstad 

Man arbetar inte med lean övergripande i hela kommunen. Det är upp till förvaltningarna och 

nämnderna själva att bestämma. Det har tagits beslut, hösten 2009, i kommunstyrelsen (KS) som 

gäller för stadskontoret, att införa lean som utvecklingsverktyg i kommunstyrelsens verksamhet. 

Med hjälp av leanfilosofin och metoder skall man förbättra användningen av resurser inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde. Olika processer och aktiviteter ska utvecklas och ständigt 

förbättras för att med mindre resursåtgång skapa mer värde för den eller dem som tjänsten är till 

för. Arbetet skall utformas så att det stärker både ledar- och medarbetarskapet. Man skall skapa 

övergripande kunskap om leanfilosofin bland politiker (KS) och chefer på stadskontoret. Idén är 

att fördjupa förståelsen för Lean i stadskontorets ledningsgrupp. Inom ett antal processer, som 

ledningsgruppen bestämmer, skall man tillsammans med berörda medarbetare genomföra 

förbättringsinsatser.  

 

Man har dessutom påbörjat en upphandling som rör utbildning om lean, som berör hela 

Halmstads kommun, Laholms kommun, Hyltes kommun samt Länsstyrelsen är med i denna 

upphandling. Då det pågår en upphandling samt även en omorganisering på stadskontoret så 

kommer man att börja utbilda chefer/personal inom lean när detta är klart dvs. år 2010-2011 

(Rosendahl). 

 

På Barn- och utbildningsförvaltningen har man påbörjat arbetet med lean. De har dock inte 

kommit så långt, ledningsgruppen har fått utbildning i lean, därefter kommer cheferna att få 

utbildning. De kommer att arbeta med lean när det gäller administrationen i verksamheten. De 

valde att börja med lean för att det är ett sätt att arbeta med kvalitet och bl.a. standardisering – att 

alla får tillgång till samma administrativa utbud samt slöseri och det var bl.a. vad som låg i 

acandos (företag som erbjuder utbildning i lean) tankar och det passade förvaltningen då de redan 

var inne på de banorna.  De använder sig av lean som: ”ett sätt att effektivisera vår 

administration” (Perborg). 

 

På Kulturförvaltningen är det förvaltningschefen som har tagit beslut om att man skall börja 

arbeta med lean, han blev intresserad av detta och har gått utbildningar i lean. Inom staben har 

man haft ett pilotprojekt när det gäller lean. Man har alltså testat lean på staben de senaste 2,5-3 
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åren och därefter har man fattat beslutet att införa lean i hela förvaltningen.  Däremot är det upp 

till avdelningscheferna att fatta beslut om hur man mer konkret skall arbeta med lean dvs. vilka 

metoder av lean som passar deras verksamhet samt avgöra när man skall påbörja arbetet, 

tidsmässigt – de har kanske fått in ny personal och vill gärna vänta lite innan de påbörjar arbetet, 

men tanken är att alla inom förvaltningen skall arbeta med lean. Ledningsgruppen har fått 

utbildning i lean och det är även där man främst kan se hur de arbetar med lean idag. 

Ledningsgruppen har tavelmöten 1 gång/vecka där man på en tavla skriver upp hur arbetet går till 

samt kunna se hur man kan förbättra arbetet. Tanken med lean är att man ska arbeta med 

förbättringar, värdeflödesanalyser och tavelmöten är ett sätt att arbeta med detta. Andra sätt är att 

spela ett lean-spel där fokus ligger på slöserijakt dvs. att personalen upptäcker slöseriet själva. 

Spelet är anpassat till administrationen. De håller även på att ta fram ett 10-veckors program, 

programmet kommer i princip att innehålla olika utbildning dvs. på vilka sätt man kan arbeta med 

lean (Sinkjaer).  

 

På Teknik- och fritidsförvaltningen har vissa personer gått några kurser och seminarium 

angående lean. De har fått inspiration från TEK (Teknik och kompetenscentrum i Halmstad) och 

är en av källorna varifrån de har fått utbildning i lean. Förvaltningen är i startgroparna och håller 

på att kartlägga de administrativa processerna för att se hur man kan förbättra sättet att arbeta på 

t.ex. tittar man på fakturahanteringen och hur man kan sköta den bättre/snabbare. Arbetet kan ta 

onödigt lång tid och de undersöker hur de kan eliminera väntetiden samt arbeta snabbare, hur det 

kan ”rinna igenom apparaten snabbare”. De undersöker även hur de kan göra så bra som möjligt 

ifrån sig samt att göra saker i rätt ordning. Respondenten påpekade även att alla kanske inte är så 

positivt inställda till denna förändring då det är medarbetarnas egna arbetsinsatts som är i fokus 

och ifrågasätts vilket kan kännas obekvämt för vissa. 

 

Anledningen till att man har valt lean är bland annat att på grund av att de under utbildningen har 

fått insyn hur arbetet med lean går till och det har väckt ett intresse då de upptäckte att t.ex. 

sjukhuset i Lund kunde minska sina väntetider. En annan anledning till varför lean är intressant 

just nu är dess popularitet bland kommunerna (Andersson).  
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5.3 Hylte 

I kommunen arbetar man med ett system som heter SIQ som är väldigt likt lean, respondenten 

påpekar att det är snarare är lean men kallas inte så. Med SIQ har de arbetat sedan 2007.  

Kommunen har planer på att införa lean år 2011 då vi mer kommer att arbeta medvetet med lean. 

De kommer även att införa lean i hela verksamheten. Då kommer de att ta till de delar som funkar 

i deras redan använda SIQ.  

 

Anledningen till att de valde lean är att lean ger dem bra verktyg på hur de kan praktisera lean ute 

i verksamheterna, det blir alltså inte bara någon policy eller fina papper utan lean kan man 

praktisera ute i verksamheterna. Lean får på så sätt även genomslag ute i verksamheterna.   

 

De är också medvetna om att det är allt färre anställda som skall göra/sköta mer arbete, då deras 

intäkter endast består av skattepengar och bidrag och kan inte konkurrera med vanliga företag, de 

har ett behov av att börja arbeta mer effektivare och med bättre kvalitet, därför har de infört lean. 

Inspiration till att börja arbeta med lean har de fått från marknadsföring av företag, reklam för 

lean, samt tittat på Vara kommun (Dryselius). 

 

 

5.4 Kungsbacka 

I Kungsbacka arbetar man med lean på förvaltningarna Plan och bygg samt Miljö och hälsoskydd 

dock har man ännu inga planer på att arbeta med lean i den övriga verksamheten (Berglund). På 

förvaltningen Plan och bygg, på kartavdelningen hade de ett mindre lean projekt. Då de ville ha 

mer ordning och reda i sin planering, detta ville de ha då de får in uppgifter ibland med kort 

varsel och ville på så sätt få en bättre överblick. De var dock inte intresserade av att minska 

handläggningstiderna utan endast detta. I det här projektet tog de fram en modell. Modellen är en 

kalender – där de bokar in och har överblick över vem av personalen som är inne. De ville alltså 

strukturera upp sitt arbete. Anledningen till att de använde sig av lean var för att få fram denna 

modell och för att i framtagandet så var medarbetarna engagerade i arbetet att skapa en modell. 

Det var även deras chef som fick idén att de skulle använda sig av lean och inspirationen kommer 

både från andra kommuner samt från näringsliv – olika branscher (Johansson). 
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På bygglov har de med lean ändrat sitt sätt att arbeta. De arbetar mer effektivare och smidigare 

och har även fått kortare handläggningstider. De arbetar med lean på så sätt att fokus ligger på att 

arbetar med ständiga förbättringar. Idag har de även en ”flödeshylla” där de har ett gemensamt 

arkiv och då inte längre har sina papper inne på rummet. Anledningen till att de införde lean var 

att de trodde på idén, på den information samt den litteratur som fanns kring lean. De har även 

tittat på Ale kommun för att det var en kommun som hade börjat arbeta med lean och de tittade 

mest på hur de arbetade, dock fick de hjälp av konsulter då vi skulle införa lean i sin verksamhet. 

Införandet av lean skedde år 2009 och de har arbetat med lean sedan dess (Nilsson). 

 

 

5.5 Laholm  

Införandet av lean sker i Laholms kommun i samband med ett samarbete mellan Halmstad och 

Hylte kommun. De kommer även att införa lean i hela verksamheten precis som Hylte kommun.  

Laholms kommun har valt att arbeta med lean då det är ett större tryck på de anställda att prestera 

mer men med färre anställda, måste vara effektivare. De vill även ha kommuninvånarna i 

centrum – vilket de anser kommer att få med lean.  Att kommunen har en nytillsatt 

kommundirektör kan även ses som en anledning till varför de har börjat intressera sig för lean 

eftersom denne är mycket kvalitetsinriktad. Vara kommun har varit på besök efter att de har 

beslutat sig för att påbörja arbetet (Lennström, Wesslén). 

 

 

5.6 Varberg 

I Varberg är det endast Socialförvaltningen, det finns inga planer på att börja arbeta med lean 

övergripande i kommunen dvs. i övriga förvaltningar, som arbetar med lean på så sätt att de vill 

arbeta med sina processer och där lean är ett av de kvalitetsverktyg som planeras att använda. På 

Socialförvaltningen kommer man alltså att använda sig av lean som ett stöd i arbetet.  

Anledningen till att socialförvaltningen i har valt att arbeta med lean är på grund av att det är ett 

sätt att arbeta med kvalitet och där leanfilosofin kommer att vara ett av redskapen t.ex. att göra 

rätt från början. Inspiration till att börja arbeta med lean har man fått från utbildningar man har 
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gått samt från andra kommuner, därmed kan man säga att de har fått influenser från båda håll 

(Brosche). 

 

 

5.7 Lean i Hallands läns kommuner 

Tabellen nedan visar vilka kommuner i Hallands län som inte arbetar med lean, vilka som gör det 

samt i vilken omfattning, vilket år man började arbeta med lean och slutligen varifrån man har 

fått inspiration till att börja arbeta med lean.  

 

 Nej = Kommunen arbetar inte med lean. 

 Ja = Ja, kommunen arbetar med lean i hela organisationen (helt) eller i endast delar av 

organisationen (delvis) t.ex. att endast enstaka förvaltningarna arbetar med lean. 

 År = Vilket år man har börjat arbeta med lean. 

 Medveten inspiration från näringsliv eller kommun = Medveten inspiration till att 

börja arbeta med lean fick man genom näringslivet eller en annan kommun eller båda 

alternativen.  

 

KOMMUN NEJ          JA 
HELT    DELVIS 

ÅR INSPIRATION FRÅN 
NÄRINGSLIV       KOMMUN 

Falkenberg x      

Halmstad   x 2008-2009 x  

Hylte x      
 

Kungsbacka   x 2009 x x 

Laholm x      

Varberg   x 
 

2010 x x 

Figur 2, Lean i Hallands län idag 
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I tabellen ovan kan man utläsa att det idag är tre kommuner (Halmstad, Kungsbacka och 

Varberg) som arbetar med lean idag. Det som är gemensamt för dessa tre kommuner är att de 

arbetar endast delvis inom kommunen dvs. att det är enstaka förvaltningar som arbetar med lean. 

Halmstads kommun är den enda kommunen som medvetet har inspirerats av endast näringslivet.  

 

Tabellen nedan visar vilka kommuner som planerar att införa lean samt vilket årtal det är tänkt att 

de skall börja arbeta med lean. Även här ser man varifrån kommunerna har fått sin inspiration till 

att börja arbeta med lean. 

 

 Planerar att arbeta med lean, helt/delvis = Kommunen planerar att arbeta med lean i 

hela organisationen (helt) eller i endast delar av den (delvis) t.ex. att endast enstaka 

förvaltningarna planerar att arbetar med lean. 

 År = Vilket år man planerar att börja arbeta med lean. 

 Medveten inspiration från näringsliv eller kommun = Medveten inspiration till att 

börja arbeta med lean fick man genom näringslivet eller en annan kommun eller båda 

alternativen. 

  

KOMMUN PLANERAR ATT ARBETA MED LEAN 
           HELT                        DELVIS 

ÅR INSPIRATION FRÅN 
NÄRINGSLIV       KOMMUN 

Falkenberg  x 2010 x x 

Halmstad  x 2010-
2011 

x  

Hylte x  2011 
 

x 
 

x 
 

Kungsbacka      

Laholm x  2011 x x 

Varberg      

Figur 3, Lean i Hallands län, framtidsplaner 
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I tabellen ovan går det att utläsa att Falkenbergs kommun planerar att arbeta med lean dock är det 

förvaltningarna själva som bestämmer om de vill arbeta med lean eller väljer att avstå. I 

Halmstads kommun så arbetar man redan med lean i vissa förvaltningar dock planeras det att 

börja arbeta med lean i ytterligare verksamheter t.ex. stadskontoret samt att det skall ges 

möjlighet till utbildning inom lean för de förvaltningar som vill. Hylte kommun och likaså 

Laholms kommun planerar att börja arbeta med lean övergripande dvs. i alla förvaltningar. 

Kungsbacka kommun och Varbergs kommun har inga planer på att arbeta med lean i ytterligare 

verksamheter än de som redan arbetar med lean.  

 

 

5.8 Sammanfattning 

Lean har alltså berört de halländska kommunernas verksamheter. Det är dock väldigt olika hur 

långt kommunerna har kommit i sitt arbete med lean samt på vilket sätt de använder sig av lean. 

Arbetet med lean sker idag ännu inte övergripande i kommunerna, dock finns det planer på detta i 

både Hylte och Laholms kommun samt att möjligheterna till detta förmodligen kommer att ges 

även i Halmstads kommun. I Halmstads kommun är det flera förvaltningar som arbetar med lean 

medan det i Kungsbacka och Falkenberg är färre. Hur kommunerna och mer specifikt 

förvaltningarna använder sig av lean skiljer sig åt markant. Ett tydligt exempel är hur man på en 

och samma förvaltning, på förvaltningen Plan och bygg i Kungsbacka kommun, kan arbeta med 

lean på olika sätt. Den ena avdelningen använde sig en av lean endast som ett redskap för att 

skapa en modell samtidigt som man på den andra avdelningen arbetade med lean mer löpande.  
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6. Den marknadslika kommunen? 

 

Detta kapitel ägnar sig åt att analysera det som hittills har presenterats i uppsatsen dvs. undersöka 

om det finns några likheter mellan tendenserna i litteraturen samt respondenternas kommentarer.  

 

Rombach menar att det finns olika anledningar dvs. motiv till varför en förändring sker. De 

förändringar som tas upp i hans bok är så kallade breda paket av marknadsefterliknande eller 

marknadsstimulerande strukturer och styrinstrument som har införts i den studerande kommunen 

i boken. De angivna motiven har delats upp på följande sätt: ekonomiska motiv, maktrelaterade 

motiv, ordning och reda samt en blandad grupp kallad ”helt andra motiv” (Rombach, 1997:47). 

 

Det är vanligt att motivet till stora förändringar är att dessa ska lösa effektivitetsproblemen. 

Även i den marknadslika kommunen gjordes den kopplingen av flera intervjupersoner när 

det gällde den nya strukturen. För några var detta helt självklart eftersom de menade att 

”organisationer var till för en effektiv produktion”. (Rombach, 1997:48) 

 

Det fanns en medvetenhet bland respondenterna att det är allt färre anställda som skall göra/sköta 

mer arbete i framtiden. Anledningen till detta ansågs vara kommunens intäkter som endast består 

av skattepengar och bidrag och inte kan konkurrera med vanliga företag, därav behovet av att 

börja arbeta mer effektivt och med bättre kvalitet dvs. prestera mer men med färre anställda och 

därav beslutet att arbeta med just lean. Rombach nämner att en vanlig anledning till att man inför 

förändringar inom verksamheten är för att lösa effektivitetsproblem och även bland 

respondenterna anses lean vara en sådan förändring som skall lösa kommunernas 

effektivitetsproblem.    

 

När Rombach ställde en fråga i sin undersökning angående hur den ökade effektiviteten och i 

förekommande fall produktiviteten skulle uppstå kom nästan alla av de som han intervjuade in på 

konkurrensens fördelar. De menade att den skulle ge hög kvalitet till ett lägre pris. ”När de 

intervjuade pressades på vilket sätt konkurrens skulle leda till dessa förbättringar visade sig 
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svaren bygga på overkliga idéer om hur marknad och konkurrens fungerar i praktiken” 

(Rombach, 1997:49). 

 
Flera av de motiv som framfördes av de intervjuade hade med städning samt ordning och 

reda att göra. Denna typ av motiv är lätta att förstå mot bakgrund av organisationers behov 

av att accepteras av sin omgivning. I dessa dagar ska organiserad verksamhet vara välordnad 

eller åtminstone kunna presenteras som välordnad för att erhålla omgivningens välsignelse 

eller passiva acceptans. Kanske den offentliga sektorns organisationer är mer måna om att 

stärka sin legitimitet när det blivit på modet att ifrågasätta dem. (Rombach, 1997:53) 

 

Även här kan man finna likheter mellan respondenternas uttalanden och det Rombach skriver. Att 

uppnå ordning och reda inom organisationen är ett av syften man vill uppnå med att arbeta med 

lean. Med tanke på att man på Plan & bygg förvaltningen i Kungsbacka vill t.ex. korta sina 

handläggningstider för att bättre tillgodose medborgarnas behov dvs. att de skall få ett beslut så 

snabbt som möjligt, så innebär det att kommunen som organisation granskas av medborgarna och 

på så sätt ställer krav och har vissa förväntningar när det gäller verksamhetens arbete.  

 

 

6.2 Effekterna av lean? 

Då de halländska kommunerna inte har arbetat med lean särskilt länge och på vissa förvaltningar 

så är man endast i nybörjarstadiet är det svårt att se vilka effekter lean har gett i kommunerna 

under så kort tid. Jag anser ändock att det är viktigt att lyfta fram vilken påverkan en sådan 

organisationsförändring, som lean faktiskt innebär, har och kan ha för verksamheten.  

 

Från industrin hämtas metoden Lean Production, men forskaren Per-Ola Börnfelt har 

studerat hur det har gått för industrin:  

– Det handlar om att springa istället för att gå. Det finns inga pauser, säger han. 

 

Färre måste vårda allt fler i framtiden. Sjukhuset kommer inte att få mer resurser. Lösningen: 

Lean Production.  
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– Det är den enda möjligheten, säger Universitetssjukhusets strategichef Magnus Lord. 

Men forskning visar att Lean Production har lett till fler arbetsskador och mer stress på 

jobbet. I alla fall när systemet har införts i industrin (Thomasson, Industrin inspirerar vården, 

2008)  

 

Forskaren P-O Börnfelt är kritiskt mot lean:  

Inom industrin har majoriteten av företagen i Sverige Lean Production idag. Forskaren Per-

Ola Börnfelt vid Göteborgs universitet har studerat industriföretag som infört systemet och 

han är kritisk.  

– Det är mycket retorik om Lean Production, men jag har studerat praktiken. Det handlar om 

att slimma organisationen. Det handlar inte om att jobba smartare utan att jobba mer 

intensivt. Att springa istället för att gå, säger han. 

Hans forskning visar att arbetsbelastningsskadorna har ökat under de senaste åren inom 

industrin. SCB har också undersökt industrin och funnit att stressnivån blivit högre. 

(Thomasson, Industrin inspirerar vården, 2008) 

 

Magnus Lord avvisar kritiken mot lean:  

 

Magnus Lord menar att det finns annan forskning som visar motsatsen – att Lean Production 

leder till mindre stress. Han känner till Per-Ola Börnfelts kritik mot Lean Production.  

 

– I de fallen har man infört Lean och sedan har det följts av nedskärningar. Forskningen har 

blandat samman Lean och nedskärningar. Vi är väldigt noga med att de som är duktiga på 

Lean inte ska drabbas av nedskärningar, säger han. 

 

Samtidigt säger du att allt fler måste vårdas av allt färre i framtiden – är inte det en 

besparing?  

 

– Det blir möjligt att ta emot fler patienter samtidigt som det blir lugnare. Tänk bara på adhd-

teamet. De har kunnat öka sin produktivitet med 50 procent och ändå fått tid över till 

vidareutbildning, säger Magnus Lord. 
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Enligt honom är syftet med Lean Production inom sjukvården istället att minska stressen. 

(Thomasson, Industrin inspirerar vården, 2008.)  

 

I Sydsvenskan finns en annan artikel som lyfter fram effekterna av lean inom Metall. 

Arbetsgivarna inom verkstadsindustrin vill utveckla arbetet samt ta tillvara på kunnande och 

kreativiteten hos metallarbetarna, men de anställda ges inte tid för nytt lärande inom 

organisationerna. Fram till 1998 hade arbetarna längre monteringstider och mindre styrning i 

arbetet vilket generellt sett ledde till en positiv utveckling med ett bredare arbetsinnehåll. Sedan 

1998 ser man däremot en försämring av arbetsmiljön. I dagens fabriker styr idealet lean 

production som innebär att man vill ha full kontroll med raka flöden i monteringsarbetet för att 

kunna veta exakt hur mycket man får ut av en dags arbete, vilket även leder till att 

metallarbetarna ges mindre arbetsinnehåll. 

 

Arbetsklimatet har blivit hårdare med mera styrning och för lite folk. Vi ser riskerna speciellt 

inom storserieproduktion och monteringsarbete där det löpande bandet har kommit tillbaka, 

säger ombudsman Margareta Pettersson. (Nilsson, Stressen ökar i industrin, 2008) 

 

Rombach skriver att inom den marknadslika kommunen så är att på olika sätt minska på 

personalen varit ett vanligt sätt att spara samt att personalminskningen förklarades på vissa håll 

av att omorganisationen lett till reducerad personalstyrka (Rombach, 1997:144).   

 
 I den allmänna debatten förekommer ofta en oro för att konkurrens och sparande leder till 

försämrade arbetsvillkor. (Rombach, 1997:148) 

 

På vissa verksamhetsområden ansåg flera intervjupersoner att besparningarna lett till 

märkbart sänkt kvalitet. (Rombach, 1997:151) 

 

Effekterna av de marknadslika styrinstrumenten inom kommunerna, vilket i detta fall lean mer än 

väl utger sig för att vara, är svåra om än omöjliga att förutse. Det är dock tydligt att det finns 

likheter mellan det Rombach skrev redan år 1997 och det som publicerats i tidningen år 2003 
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samt år 2008. Därmed kan man konstatera att det finns risker med lean, att det kan leda till både 

positiva och negativa konsekvenser för verksamheten.  
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7. Slutsatser och fortsatt forskning 

 

I detta avslutande kapitel svarar jag på frågeställningarna, för en avslutande diskussion samt 

nämner det jag anser är viktigt att ägna mer forskning på när det gäller lean.  

 

 

7.1 Svar på frågeställningarna 

De frågor som jag ställde i inledningen var följande: 

1. Vad innebär begreppet lean? 

2. Vilka kommuner i Halland län arbetar med lean?  

3. Kommer inspirationen till att börja arbeta med lean inom de halländska kommunerna från 

näringslivet? 

4. Vilka är motiven till att en kommun väljer/inte väljer att arbeta med lean? 

 

 

Vad innebär begreppet lean? 

Begreppet lean bygger på ett processtänkande där slutkundens krav på kvalitet, korta ledtider och 

låga kostnader prioriteras. Det är alltså en resurshållningsmodell där målet är att bekämpa 

resursslöseri. Lean bygger även på ett koncept med specifika drag som skall tillämpas för att 

uppnå detta ovan nämnda målet.  Lean är riktat mot verksamhetsnivån och utformat på så sätt att 

det skall tillämpas av de som arbetar där. Lean är dessutom ett normativt begrepp med kriterier 

för hur arbetet ska bedrivas. Det är viktigt att inte glömma att lean är ett ideal, alltså något man 

skall sträva efter.  

 

Vilka kommuner i Hallands län arbetar med lean? 

I Hallands län är det Halmstad, Kungsbacka och Varberg som arbetar med lean idag. Däremot är 

det lite svårt att definiera vad som specifikt är lean ute i kommunernas verksamheter då det finns 

andra kvalitetsverktyg som är snarlika lean, vilket även respondenterna gav uttryck för. I Hylte 

kommun så arbetade man t.ex. med ett system som heter SIQ som är väldigt likt lean och där 
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respondenten påpekade att det är snarare är lean men kallas inte så och likaså arbetssättet 

Genombrottet som tillämpades i Falkenbergs kommun, vilket visar på problematiken att kunna 

avgränsa/visa på vad som exakt eller specifikt är lean.  

 

Det som är intressant med lean är att det är ett arbetssätt som ute i verksamheterna kan se ut på 

olika sätt. Dessutom har jag upptäckt att det finns olika grader av lean dvs. att en förvaltning kan 

välja hur mycket av lean den vill använda sig av t.ex. så kan en förvaltning ha fokus på endast en 

princip av lean t.ex. ha fokus på ordning och reda och ändå säga att de arbetar med leanfilosofin. 

 

Kommer inspirationen till att börja arbeta med lean inom de halländska kommunerna från 

näringslivet? 

Det framkom tydligt att näringslivet hade ett stort inflytande på kommunerna och var en stark 

inspirationskälla till att de började arbeta eller planerade att börja arbeta med lean i sina 

verksamheter. I intervjuerna framkom det att konsultverksamheter har varit framgångsrika i sin 

marknadsföring då det är många som har erbjudit utbildning eller även utbildat kommunens 

personal inom leanfilosofin. Bland annat så har TEK (teknik och kompetenscentrum) som ägs av 

näringslivet utbildat personal på teknik och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun och där 

Acando är ett annat konsultföretag som har varit aktiv i Halmstads barn- och 

utbildningsförvaltning. Konsultföretaget Leanab nämndes av respondenten från Falkenbergs 

kommun. Att inspirationen kommer från näringslivet är tydlig men däremot är det viktigt att lyfta 

fram att trots deras starka marknadsföring riktat mot kommunerna så har kommunerna i Hallands 

län ändock tittat på andra kommuner som redan arbetar med lean t.ex. Vara kommun och till och 

med Lunds sjukhus eller så har en kommun varit på besök t.ex. Ale kommun. Däremot är det 

viktigt att påpeka att de kommunerna (Vara och Ale) man har tittat på i sin tur själva kan ha fått 

sin inspiration från näringslivet. 

 

Vilka är motiven till att en kommun väljer att arbeta med lean? 

Det jag kunde utläsa av mina genomförda intervjuer var att det fanns en medvetenhet bland 

respondenterna att det är allt färre anställda skall sköta mer arbete i framtiden samt att 

anledningen till detta ansågs vara kommunens intäkter som består av skattepengar samt bidrag. 

Detta innebär i sin tur att kommunen inte kan konkurrera med vanliga företag och därav behovet 
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av att börja arbeta mer effektivt och med bättre kvalitet och i detta fall prestera mer med färre 

anställda och därav beslutet att arbeta med just verktyget lean. Andra motiv till kommunerna har 

valt att börja arbeta med verktyget lean var även för att få ordning och reda inom organisationen 

samt att korta sina handläggningstider. 

 

 

7.1 Avslutande reflektioner 

Jag anser att det är viktigt att lyfta fram att en kommun, i mina ögon, skiljer sig från ett företag då 

kommunens ansvarsuppgifter är väldigt omfattande och framförallt så finns organisationen där 

för sina medborgare på ett helt annat sätt än vad ett företag gör. Inte skall väl en kommun 

konkurrera med ett företag när deras förutsättningar är så otroligt olika varandra? Trots detta 

håller kommunen på att bli mer och mer marknadslik. Man har dessutom tagit ett styrinstrument 

som kommer ifrån industrin och börjat implementera det i den offentliga verksamheten, men vad 

innebär lean för kommunen egentligen? Även de kommuner som kan anses vara kunniga inom 

lean har inte arbetat med lean särskilt länge för att kunna utvärdera samt säkerställa effekterna av 

arbetet med lean, enligt min åsikt. En av de kommuner som skall tala under en konferens i 

Stockholm – Lean i kommun, Forum 2010 (Conductive), är Östra-göinge kommun som har infört 

lean under år 2008 vilket jag anser inte är särskilt länge sedan. 

 

Att föra en diskussion kring vilka effekterna blir av lean anser jag är viktigt, som jag även 

påpekade så är det svårt att förutse vilka effekter lean har på kommunens verksamhet, speciellt då 

man kan arbeta med lean på olika sätt. Då kommuner förmodligen kommer att behöva uträtta mer 

arbete med mindre resurser så kommer den kommunala verksamheten att urholkas. Mindre 

pengar in till den offentliga verksamheten, minskad personalstyrka samt ökad arbetsbelastning 

kan inte vara ett lyckat koncept för ett samhällsnyttigt organ som en kommun faktiskt är. Om 

effekterna av lean kommer att utrycka sig på liknande sätt som i Lunds sjukhus eller Metall så 

kommer det att bidra till ett samhällsproblem då det i slutändan kommer att påverka medborgarna 

i negativ bemärkelse. Detta är skräckscenariot.  
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Att arbeta med lean låter ändock inte helt fel. Att effektivisera sitt arbete, att få mer gjort under 

kortare tid, använda sig av visualisering i form av value stream map (tavelmöten) för att 

åskådliggöra flödesprocessen samt att ordna och sortera sitt arbete låter förnuftigt. Lean har sina 

fördelar och med lean kan man faktiskt sätta finger på de mest självklara sakerna och förbättra 

sitt arbetssätt med relativt små medel och förändringar.  

 

Jag är kluven i frågan om vad lean egentligen innebär för en kommun. Det finns fördelar och 

nackdelar med många arbetssätt och lean är ett av dessa. Kommunen blir allt mer marknadslik 

och jag har kunnat konstatera att lean är en av faktorerna som ytterligare förstärker utvecklingen 

mot en allt mer marknadslik kommun. Om det är en bra eller dålig utveckling för en kommun 

återstår att se. Det är dock viktigt att påminna sig om att en kommun har en särställning i 

samhället som inte bör riskeras att fallera. 

 

Då det idag inte finns någon redovisning av vilka kommuner i Sverige som arbetar med lean så 

hade det varit ett mycket intressant forskningsområde. Som första steg i processen om lean kan 

vara att undersöka spridningen i Sverige för att som ett andra steg kunna studera effekterna av 

lean. Detta är kanske ett framtida projekt som jag kan mig an.   
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

 

1. Arbetar ni med lean i er kommun? 

2. Arbetar ni med lean inom hela organisationen eller är det endast delar dvs. vissa 

förvaltningar som gör det?  

3. Arbetar ni med lean inom er förvaltning? 

4. Planerar ni att börja arbeta med lean och i så fall när? 

5. Vilket år började ni arbeta med lean? 

6. Varifrån fick ni inspirationen till att börja arbeta med lean? Var det från något särskilt 

företag (näringsliv) eller en annan kommun (och i så fall vilken)?  

7. Hur långt har ni kommit i ert arbete med lean? 

8. På vilket sätt arbetar ni med lean (ange konkreta förslag)? 
9. Varför har ni valt att arbeta med just lean? 
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Bilaga 2, Intervjupersoner 

 

Falkenberg  
Annelie Elofsson, PA-konsult (arbetsgivarenheten)  
Ingmar Kärrsten, Kvalitetsstrateg 
 
Halmstad 
Edna Sinkjaer, IT-strateg & lean samordnare (kulturförvaltningen)  
Ingvar Andersson, Controller ekonomi (teknik & fritidsförvaltningen) 
Kristina Rosendahl, Utredningssekreterare – lean (stadskontoret – kvalitetsenheten) 
Margaretha Perborg, Förvaltningschef (barn- och ungdomsförvaltningen) 
 

Hylte 
Anders Dryselius, Utredningssekreterare/kvalitetsstrateg (kommunledningskontoret) 
 

Laholm 
Agneta Wesslén, Utvecklingssekreterare 
Pernilla Lennström, Personalchef 
 

Kungsbacka 
Börje Nilsson, Distriktsarkitekt (plan och bygg) 
Lillemor Berglund, Verksamhetschef (kansli och strategi)  
Maj-Gret Johansson, Kartchef (plan och bygg) 
 
Varberg 
Lena Brosche Avdelningschef utvecklings & kvalitetsavdelningen (socialförvaltningen)  
 
 


