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Sammanfattning	  

I dagsläget råder en trend i Sverige att inom kommunal verksamhet arbeta med 

rationaliseringsarbete i form av Lean. Trots att allt från små kommunala organisationer till 

stora offentliga myndigheter på något sätt arbetar med Lean, finns det begränsad forskning 

om dess effekter, framförallt med avseende på personalen. Denna studie syftar till att bidra till 

detta forskningsområde genom att beskriva hur Bygglovsenheten i Täby kommun arbetar med 

Lean, för att sedan kunna svara på frågan om hur Lean som styrningsverktyg påverkar 

personalens arbetssätt inom enheten. Den teoretiska referensramen baseras på en 

litteraturgenomgång angående Lean som styrningsverktyg och tidigare forskning om Lean i 

kommunal verksamhet. Empirin består av en fallstudie av Bygglovsenheten där kvalitativa 

intervjuer med personalen har genomförts. Utifrån den genomförda studien har vi kommit 

fram till att påverkan på personalens arbetssätt varierar mellan olika yrkesgrupper beroende 

på till vilken grad personalens arbetsuppgifter har varit direkt involverade i arbetet kopplat till 

Lean. Den grupp vars arbete varit direkt kopplat till Lean-processen, som enheten har 

fokuserat på, har upplevt att effekterna för det dagliga arbetet varit övergripande positiva och 

att det i huvudsak har underlättat och förbättrat deras arbetssätt. Övriga grupper som inte haft 

en direkt anknytning till arbetet med Lean och vilkas arbetsuppgifter ännu inte fokuserats på 

upplever snarare att deras förtjänster inte står i relation till den tid och energi de bidragit med. 

Således drar vi slutsatsen att det på Bygglovsenheten finns ett tydligt samband mellan de 

upplevda förtjänsterna av Lean och det dagliga arbetet knutet till Lean. Studien stödjer 

tidigare forskning om Lean i kommunal verksamhet vad gäller ökad stress på grund av större 

arbetsbelastning, och motstridigt även minskad upplevd arbetsbelastning tack vare en tydlig 

struktur och förbättrat arbetssätt. 
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1.	  Introduktion	  
Följande avsnitt beskriver bakgrunden och problematiken inom ämnet Lean i kommunal 

verksamhet. Problematiseringen följs av frågeställning och syfte som ligger till grund för 

arbetet och verkar för att tydliggöra vad som kommer att analyseras i denna studie.   

1.1	  Bakgrund	  
Många av Sveriges kommuner och landsting har under de senaste tjugo åren experimenterat 

med ett flertal olika verktyg i syfte att utveckla verksamheterna genom att skapa engagemang 

och minska kvalitetsbrister. Däribland har Total Quality Management, ISO-certifiering och 

Sex Sigma varit vanligt förekommande. I dagsläget väcker Lean stort intresse i såväl 

landsting som kommuner. (SKL, 2012) Appliceringen av Lean inom offentlig sektor är ett 

relativt nytt forskningsområde (Arlbjorn et al, 2010). Om det överhuvudtaget passar inom den 

offentliga sektorn är även ifrågasatt med avseende till Leans ursprung (Nilsson, 2011). Lean 

Production, Lean Manufacturing eller bara Lean, som det ofta benämns, är ett svårdefinierat 

och omdiskuterat begrepp som härstammar från den japanska bilindustrin och kan ses som en 

del av New Public Management (Hall, 2012). Begreppet populariserades av Womack et al 

(1990) vilka beskrev Lean Production som ett tillvägagångssätt med syftet att minimera 

slöseri och maximera kundvärde. Lean spred sig från bilindustrin vidare till 

tillverkningsindustrin och har senare även kunnat synas i andra sammanhang. Brännmark 

(2012) menar att Lean-konceptet dominerar den svenska diskussionen om hur verksamheter 

bör arbeta med rationaliseringsarbete, både i industri och i offentlig verksamhet. Vidare 

beskriver han att det ofta syns olika former av förbättringsarbete under benämningen Lean i 

den svenska offentliga sektorn. Trots att flera stora offentliga myndigheter i Sverige, såsom 

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Läkemedelsverket, 

Försäkringskassan, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket, på något sätt 

arbetar med Lean finns det förhållandevis få empiriska studier som behandlar Lean i offentlig 

sektor (Innovationsrådet, 2012). Inom Täby kommuns organisation figurerar 

Bygglovsenheten som ett pilotprojekt genom att vara första enhet att införa Lean i september 

2011. Detta beslut togs av kommunstadschefen och stadsplanering. Ambitionen är att Lean-

arbetet med tiden ska spridas till samtliga delar av Stadsbyggnadskontoret och eventuellt till 

ytterligare delar av den kommunala organisationen. Bygglovsenheten i Täby består i av 15 

personer, vars huvudsakliga uppgift är att tillgodose kommuninvånarnas behov vad gäller 

bygglov, tillsyn och kontroll. (Mattsson, 2012)  
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1.2	  Problem 
Lean i kommunal verksamhet anses vara ett förhållandevis nytt forskningsområde och det 

råder en ovisshet angående dess resultat (Brännmark, 2011). De verksamhetseffekter som 

beskrivs i tidigare studier är generellt positiva och har visats genom sänkta ledtider och 

minskade problem, som ett resultat av nya och tydligare arbetssätt (Brännmark, 2012). Hur 

personalen påverkas av arbetet med Lean är svårare att utläsa i tidigare forskning. Mätning 

och rapportering tar sällan hänsyn till arbetsmiljö, utan fokuserar framförallt på ledtider och 

kvalitetsmätningar (Brännmark, 2012). Dessutom har de studier som berört arbetsmiljö, 

exempelvis i form av stress och arbetsglädje, även visat på motsägelsefulla resultat. För att 

Lean på ett framgångsrikt sätt ska kunna introduceras i offentlig sektor är det viktigt att 

anpassa de principer, metoder och verktyg, som är planerade att användas efter de 

förutsättningar som den offentliga sektorn står inför (Innovationsrådet, 2012). Modig och 

Åhström (2011) menar att ett vanligt misstag är att rakt av kopiera en verksamhetsstrategi av 

Lean från en annan organisation och försöka tvinga fram samma resultat som de i sin tur 

uppnådde. Dessutom är det viktigt att förstå att arbete med Lean och förbättringsarbete tar tid. 

Detta kan kopplas till den ovisshet som finns om Leans påverkan på personalen. Brännmark 

(2011) menar att det är viktigt att skilja på implementeringseffekter och långsiktiga effekter 

av arbetssystemet då studier som visar på negativa arbetsmiljöeffekter, exempelvis i form av 

ökad stress och minskad arbetsglädje, i många fall kan anses vara effekter av en 

implementering. Womack et al (1990) menar att organisationen måste ha tålamod och se de 

långsiktiga förtjänsterna. Det är viktigt att förmedla detta till medarbetarna då det utan denna 

insikt kan upplevas negativt för personalen då arbetet inledningsvis intensifieras. Vidare tyder 

forskning på att det är viktigt att Lean införs inom hela organisationen för att det tydligt ska 

förankras (Allway och Corbett, 2002). Eftersom Lean i grunden syftar till att arbetskraft 

anpassas efter kundens efterfrågan lämpar sig konceptet bättre i större organisationer med stor 

arbetskraftsflexibilitet (Christopherson, 2007). Tidigare studier som undersökt Lean i 

kommunal verksamhet visar på att det finns en stor variation både angående hur konceptet har 

applicerats och vad det har givit för reslutat (Brännmark, 2012). Även när det gäller det 

bakomliggande syftet finns det inget entydigt svar. Det är därför svårt att förutse hur Lean 

kommer att påverka en organisation och huruvida de kommer att uppnå önskat resultat med 

Lean-arbetet. Då tidigare studier främst har fokuserat på verksamhetseffekterna av Lean 

efterfrågas ytterligare empirisk forskning om hur Lean i kommunal verksamhet påverkar 

personalen och deras arbetssätt (Brännmark, 2012).  
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För att bidra till vidare forskning inom området Lean i kommunal verksamhet ämnar denna 

uppsats att grundligt studera Bygglovsenheten i Täby kommun. Med tanke på att kommunen 

valt att börja med en liten del av den stora organisationen skulle det kunna innebära vissa 

svårigheter för enheten. Det är av stor vikt att undersöka hur Lean-arbetet påverkar personalen 

med hänsyn till en eventuell fortsatt spridning inom den större kommunala organisationen. 

Genom att gå in på djupet och personligen möta merparten av de som arbetar på enheten avser 

denna studie att ge svar på frågor om hur Lean-arbetet har påverkat personalens arbetssätt på 

Bygglovsenheten, vad det kan bero på, vilka resultat som hittills kunnat utläsas och hur det är 

tänkt att arbetet i framtiden ska fortsätta. För att få dessa svar är det även nödvändigt att ta 

reda på hur Lean har införts på enheten. Utifrån detta har följande frågeställning valts: 

Hur har Lean som styrningsverktyg påverkat personalens arbetssätt på Bygglovsenheten i 

Täby kommun? 

1.3	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att genom en djupgående, kvalitativ studie beskriva och utforska hur 

Bygglovsenheten i Täby kommun arbetar med Lean, för att kunna analysera hur Lean som 

styrningsverktyg påverkar personalens arbetssätt inom enheten. Detta för att bidra med 

underlag från en liten organisation i utforskandet av ämnet Lean i kommunal verksamhet. 

1.4	  Avgränsning	  
På grund av uppsatsens omfattning har en avgränsning gjorts till att fallstudien endast 

behandlar Bygglovsenheten i Täby kommun. Studien har även avgränsats från politiska och 

andra externa faktorer. Detta eftersom vi ämnar undersöka insidan av en organisation i 

relation till ett nytt styrningsverktyg. Hur andra externa faktorer möjligen påverkar står därför 

utanför studiens syfte. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
Detta avsnitt beskriver grunderna i Lean, de relevanta aspekterna för studien, samt hur Lean 

tidigare har implementerats i kommunal verksamhet och hur detta tidigare har påverkat 

personalen. Slutligen kommer avsnittet att sammanfattas för att belysa hur uppsatsen har 

studerat Lean i kommunal verksamhet. 

2.1	  Lean	  som	  del	  av	  NPM	  
Under de senaste decennierna har kampen för att kontrollera stigande kostnader, möta 

kundernas förväntningar och motverka sjunkande offentlig tillfredsställelse ledsagats under 

parollen New Public Management (NPM). Genom tillämpning av koncept och verktyg från 

den privata sektorn såsom marknadsundersökningar, automatisering, verksamhetsstyrning och 

incitament för personalen har NPM anammats av offentlig sektor. Lean Production kan ses 

som en av de senaste i raden av managementmetoder som introducerats i offentlig sektor. 

Spridningen av Lean har varit snabb, och sker genom ett vitt förgrenat nätverk av konsulter, 

beslutsfattare, byråkrater och intresseorganisationer, såsom Sveriges Kommuner och 

Landsting. (Hall, 2012)  

2.2	  Grunderna	  inom	  Lean	  	  
Det grundläggande tankesätten inom Lean kan sammanfattas genom eliminering av slöseri, 

kundfokus och ständiga förbättringar (Liker, 2004; Womack et al, 1990). Genom att se Lean 

som en strategi istället för ett mål menar forskare att det är möjligt att översätta idéerna 

hämtade från bil- och produktionsindustrin till verksamheter inom andra områden, i detta fall 

offentlig sektor (Modig och Åhström, 2011). Vidare beskriver de Lean som en 

verksamhetsstrategi, där värderingar, principer, metoder och verktyg är olika medel för att 

realisera verksamhetens strategi om hur de ska tillgodose kundens behov. Figur 1 nedan 

beskriver de olika medlen. En del organisationer väljer att fokusera på någon eller några av 

nedanstående nivåer medan andra väljer att fokusera på samtliga när de introducerar Lean 

(Modig och Åhström, 2011). 

Värderingar - hur en organisation ska vara 

Principer - hur en organisation ska tänka 

Metoder - vad en organisation ska göra 

Verktyg - vad en organisation ska inneha 

Figur 1. Lean-pyramid (Modig & Åhström, 2011 sid. 109) 

Värderingar 

Principer 

Metoder 

Verktyg 
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Brännmark (2012) beskriver att Lean tidigare introducerats i kommunal verksamhet genom 

att fokusera på delar av de verktyg eller metoder som är förknippade med Lean. Enligt figuren 

har det alltså ofta bortsetts från att fokusera på värderingar och principer förenat med Lean. 

Gemensamt för de fall där Lean har applicerats i den offentliga sektorn är att det tydligt går 

att identifiera både processer och flödesenheter. Värdeflödesanalyser och reducering av 

slöseri är de metoder och verktyg som vanligen har använts. Resultaten som kommunerna 

oftast har upplevt är kortare ledtider och minskad stress (Arlbjørn et al, 2011; Hines et al, 

2008; Radnor and Walley, 2008; Suárez-Barraza and Ramis-Pujol, 2010; Suarez Barraza et al, 

2009). Carter et al (2011a) har genomfört en kvantifierad fallstudie som tvärtemot ovan 

nämnda studier pekar på att resultatet av Lean inneburit ökade stressmoment på grund av 

ytterligare arbetsbördor och försämrat arbetsinnehåll.  

2.3	  Hur	  har	  Lean	  tidigare	  införts	  i	  kommunal	  verksamhet?	  
Tidigare forskning om Lean i kommunal verksamhet pekar på att det är viktigt att belysa hur 

Lean har applicerats (Brännmarks, 2011). Detta främst eftersom det tycks påverka vilka 

resultat som uppnåtts och huruvida implementeringen anses framgångsrik. Brännmark (2011) 

menar att det i majoriteten av de undersökta fallen använts så kallade workshops eller 

Leanspel. Dessa inledande gruppövningar utgår ofta från värdeflödeskartläggning, där det 

nuvarande värdeflödet kartläggs av förbättringsgrupper, delar av personal eller ledning. I de 

flesta fall görs detta med hjälp av externa konsulter. Som nästa steg tas ett idealtillstånd fram, 

ofta genom olika former av brainstorming-aktiviteter, tillsammans med handlingsplaner för 

att uppnå idealläget för organisationen. Efter dessa förberedelser genomförs sedan 

implementeringen. Den ansats som tagits i kommuner som tidigare studerats påminner om det 

upplägg för Lean som Womack och Jones (2003) beskriver i boken Lean Thinking 

(Brännmark, 2012). Mer konkret redogör de för fyra steg mot perfektion, en guide för 

implementering av Lean med fokus på att eliminera slöseri. Det första steget är att skapa 

värde för kunden. Delar av processen som inte medför värde till kunden anses vara slöseri och 

ska undvikas eller helt elimineras. För offentlig sektor är det därför tvunget att flytta fokus 

från organisationen till tydligare kundfokus (Nilsson, 2012). Det andra steget i arbetet handlar 

om att identifiera värdeflödet för organisationens produkt eller tjänst. Vanligtvis görs detta 

genom verktyg som värdeflödesanalyser eller värdeflödeskartor, vilka syftar till att tydligt 

identifiera och eliminera de delar av processerna som inte skapar kundvärde genom att varje 

enskild process identifieras och analyseras. Fortsättningsvis är det meningen att endast de 

värdeskapande processerna ska återstå och att de har ett jämnt flöde genom hela 
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organisationen (Womack och Jones, 2003). Vidare är det meningen att en organisations utbud 

ska styras efter kundens efterfrågan. Först när samtliga av dessa steg har tillämpats effektivt 

och är väl fungerande kan perfektion uppnås. Det bör tilläggas att perfektion är ett teoretiskt 

mål som i princip är omöjligt att nå i praktiken (Womack och Jones, 2003). Radnor (2010) 

beskriver ett fall där en bredare ansats valts för implementeringen av Lean i kommunal 

verksamhet. Med bredare ansats menas ett stort antal aktiviteter i form av träning och 

utbildningar. Dessa utfördes tillsammans med både lokala och centrala förändringsledare med 

ansvar att driva Lean-arbetet framåt i roller som interna Lean-konsulter. Vanligen används 

dock externt konsultstöd vid implementeringen av Lean i kommuner, i varierande grad och 

omfattning (Brännmark, 2011).  

2.4	  Metoder	  och	  Verktyg	  att	  nå	  målen	  
Som tidigare nämnt har det förekommit en del gemensamma nämnare när det kommer till hur 

Lean har införts i kommuner. Dessutom går det att se likheter angående vilka metoder och 

verktyg kopplat till Lean som har använts (Brännmark, 2011). I samtliga av de undersökta 

fallen från en litteraturstudie av Brännmark (2011) har någon form av värdeflödesanalys eller 

processkartläggning använts tillsammans med metoder för problemkartläggning. Vidare har 

författarna till denna uppsats grupperat fyra huvudgrupper vilka beskriver de delar av Lean 

som utifrån tidigare studier ansetts vara relevanta för att kunna besvara studiens 

frågeställning, Eliminering av slöseri, Ständiga förbättringar, Delaktighet och engagemang 

och Uppföljning. I kommande avsnitt strävar författarna efter att väva ihop beskrivningar av 

metoderna och verktygen både utifrån ett Lean-perspektiv och utifrån tidigare studier. Detta 

för att sedan kunna undersöka hur personalens arbetssätt påverkas av en organisations arbete 

med Lean.  

2.4.1	  Eliminering	  av	  slöseri	  
Ett återkommande inslag i arbetet med Lean i kommunal verksamhet är att det genomförts 

värdeflödeskartläggningar med syftet att eliminera slöseri (Brännmark, 2011). Exempel på 

sådant slöseri kan vara onödiga överlämningar som leder till väntan och förseningar eller 

barriärer mellan avdelningar alternativt andra samarbetande organisationer. Förutom 

värdeflödesanalyser eller värdeflödeskartläggning används vanligen också 5S (Sortera, 

Systematisera, Städa, Standardisera samt Skapa vana) som ett verktyg att minimera slöseri 

inom en organisation (Brännmark, 2012). Radnor (2010) beskriver i sin studie hur 5S tidigare 

använts i kommunal verksamhet som ett system och redskap för att skapa ordning och reda. 

Verktyget syftar till att öka produktiviteten genom att grundligt utvärdera arbetssätt och 
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rutiner för att få ordning och reda på arbetsplatsen (Bicheno et al, 2008). Allt som inte 

används eller är av värde ska sorteras eller kastas bort. För att personalen ska agera enhetligt 

behöver organisationen tillsammans bestämma gemensamma sorteringsvillkor. Oftast handlar 

det om att göra de dagliga redskapen mer lättillgängliga och förvara det som används mer 

sällan på lagret eller i arkivet. Det som inte används alls ska således kastas. Det som återstår 

efter sorteringen ska systematiskt placeras för att göra det tydligt för personalen var saker 

finns när de behöver det. Detta görs vanligen med hjälp av färgkoder eller hyllsortering. Städa 

tillämpas genom hela och rena arbetsplatser och användningsområden. Felplacerade saker 

eller sådant som inte används synliggörs då tydligare genom visuella inspektioner. När 

organisationen har åstadkommit de tre delarna av 5S ovan är det möjligt att standardisera, 

vilket kan inkludera registrering, mätning, utbildning, förbättring och även arbetsfördelning. 

Slutligen handlar 5S om att skapa en vana att genomföra de fyra ovanstående aktiviteterna. 

Kontinuerliga kontroller och uppföljningar kan då användas för att undersöka hur väl detta 

efterlevs. (Bicheno et al, 2008). 

2.4.2	  Ständiga	  förbättringar	  
Enligt Liker (2004) handlar problemlösning om att grundorsaken till problemet ska utredas. 

Genom att inte bara vidta åtgärder för att lösa problemet utan gå till botten och ta reda på den 

bakomliggande orsaken kan möjligheter till förbättringar skapas. Ständiga förbättringar som 

är en av stöttepelarna inom Lean kan exempelvis handla om kvalitet, leveransprecision och 

eliminera slöseri i form av icke värdeskapande aktiviteter (Bicheno, 2007). Det ska enligt 

Radnor et al (2006) finnas inbakat i kulturen i en Lean-organisation att arbeta med ständiga 

förbättringar med målet att hela tiden öka värdeskapande aktiviteter på bekostnad av icke 

värdeskapande aktiviteter. Imai (1991) menar att tankesättet mellan västerländsk och japansk 

ledning skiljer sig på så sätt att japanerna tänker processorienterat medan att västerlänningar 

har ett mer innovations- och resultatorienterat tankesätt. Han menar att processorientering 

innebär att bättre resultat uppnås genom att processer förbättras. Då processer innefattar 

människor krävs långsiktighet, eftersom det tar tid för människor att ställa om sitt sätt att 

tänka och vara. Vidare menar Imai (1991) att resultatorienterad ledning ofta fokuserar 

kortsiktigt då resultatet är det primära. Resultat är inte mindre viktigt inom processorientering, 

men det handlar om att på sikt nå det önskade resultatet, vilket grundar sig i förändringar i 

processerna. Ytterligare betonas skillnaderna i tankesätten genom att skilja på abrupta och 

gradvisa förändringar, där Imai (1991) menar att förändringar i väst snarare sker abrupt än 

gradvis. Även om han inte pratar specifikt för Lean-sammanhang är ständiga förbättringar ett 
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stort inslag inom Lean, framförallt hur en Lean-organisation ska tänka. Ständiga förbättringar 

är även en stor del inom andra kvalitets- och förbättringsidéer som TQM, Sex Sigma och 

verksamhetsutveckling (Sörqvist, 2004). Utifrån tidigare undersökningar går det att utläsa att 

visualiseringstavlor eller förbättringstavlor är vanligt förekommande, som ett verktyg för att 

främja ständiga förbättringar. Dessa ska ge personalen utrymme att visualisera arbetet 

samtidigt som de vid ett tavelmöte kan diskutera förbättringsförslag. Som Womack och Jones 

(2003) förmedlar är det meningen att dessa möten och diskussion ska bli en vana inom 

organisationen och på så sätt bli en del av personalens huvudsakliga arbetsuppgifter. Nilsson 

(2011) belyser vikten av att implementeringen sker helhjärtat och uthålligt när det gäller 

förbättringsarbete och nya arbetssätt. Lyckas ledningen inte med att tydligt förankra idéerna 

inom organisationen finns det en risk att medarbetarna låter förändringarna ”blåsa över”, 

vilket troligtvis leder till att även framtida förändringar kommer att misslyckas. Vidare hävdar 

Sörqvist (2004) att en krävande problematik med arbetet med ständiga förbättringar just är att 

få det att bli en del av det dagliga arbetet. För att tavelmöten ska fungera som ett verktyg för 

ständig förbättring menar Brännmark (2012) att det krävs att medarbetarna har mandat att 

påverka vad som berörs och att det dessutom har relevans för deras arbete. I annat fall kan det 

uppfattas som onödigt arbete och bortkastad tid för personalen. Brännmark (2011) menar att 

det finns indikationer på att arbetet med Lean ofta kan vara förenat med särskilda personer 

inom en organisation, så kallade ”eldsjälar”, personer med stort engagemang och en till synes 

outtröttlig vilja att driva arbetet framåt. Detta kan vara positivt då Lean tydligare anammas av 

hela organisationen genom att motivation och påtryckningar även kommer från kollegor 

istället för endast ledningen. Dock kan det också resultera i en känsla hos medarbetarna att 

insatser är ojämnt fördelade vilket ökar irritation och hämmar effekterna av arbete med 

ständiga förbättringar (Allway och Corbett, 2002).  

2.4.3	  Delaktighet	  och	  engagemang	  
Enligt Found och Harvey (2007) är ledarskap betydande för att Lean ska fungera som 

styrningsverktyg inom en organisation. Det anses även nödvändigt att implementeringen sker 

på alla nivåer och avdelningar inom organisationen (Found och Harvey, 2007). Dessutom ska 

ledningen ha en klar vision för de mål som introduceras. Ledningen ska även vara ytterst 

delaktig vid en implementering. Framgången beror mycket på ledningens förmåga att tydligt 

kommunicera anledningen till förändringen och samtidigt få personalen att acceptera denna 

förändring (Found och Harvey, 2007). Det är viktigt att ledningen inte forcerar in Lean i 

organisationen, utan att en förståelse skapas hos personalen för hur det nya arbetssättet kan 
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skapa nytta. Engagemanget och delaktigheten från ledningens sida är då av stor vikt (Allway 

och Corbett, 2002). När Lean introduceras utanför tillverkningsindustrin finns det en risk att 

personalen har uppfattningen att idéerna inte går att tillämpa på icke tillverkande 

verksamheter. För att överkomma detta menar Allway och Corbett (2002) att det är viktigt att 

skapa en kultur inom organisationen som är mottaglig för förändringar. Tidigare studier har 

även visat att ledarskapsrollen förändrats i och med att Lean införts. Det stora ansvaret som 

ledarrollen traditionellt innebär har delvis flyttats till personalen samtidigt som ledningen 

tydligare fungerar som stöd för grupper inom organisationen (Found och Harvey, 2007). Viss 

forskning från Lean inom produktion, visar att personalens delaktighet och engagemang inte 

nödvändigtvis ökar vid större ansvar och del i beslutsfattande. Det kan istället upplevas som 

ytterligare arbetsbelastning än ökad tillfredsställelse (Vidal, 2007). Däremot visar 

utvärderingen av det forsknings- och utvecklingsprojekt som Svensson et al (1990) genomfört 

inom kommunal verksamhet, att delaktighet och större inflytande leder till högre 

engagemang, arbetsglädje och effektivitet. 

2.4.4	  Uppföljning	  
Ett återkommande tema från tidigare studier är att kommunerna har någon form av metod 

eller system för att mäta en organisations eller avdelnings processer (Brännmark, 2011). 

Vanligt förekommande är att etablera en standard för hur lång tid ett ärende av något slag får 

ta att genomföra, varefter en uppföljning sker rörande hur många ärenden som uppfyller 

standarden. Radnor (2010) beskriver i sin studie även effektivitetsmätningar via nyckeltal. För 

att tydligt övervaka introducerade projekt och strategier menar Atkinson et al (1997) att 

uppföljning av nyckeltal är av stor betydelse eftersom de ger en uppfattning om hur lyckad 

förändringen är. Samtidigt är det ett mått för ledningen att utvärdera personalens prestationer i 

förhållande till de uppsatta målen. Dessutom är det ett sätt att visa personalen hur 

organisationen presterar gentemot de uppsatta målen. Liker (2004) betonar dock vikten av att 

både finansiella och icke-finansiella mål ställs på organisationen, en återkommande 

jämförelse mellan process- och resultatorientering. Fokuseras det för mycket på nyckeltal i 

form av finansiella mått tenderar organisationen att stanna upp i utvecklingen (Atkinson et al, 

1997). Även Found och Harvey (2007) betonar vikten av nyckeltal som visar utvecklingen 

under processens gång för ett långsiktigt arbete med Lean, där det är viktigt att se till hur väl 

processen tillämpas.   
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2.5	  Sammanfattning	  av	  det	  teoretiska	  ramverket	  	  
I denna studie betraktas Lean som ett styrningsverktyg, där det övergripande målet är att 

eliminera slöseri, genom att tillämpa ständiga förbättringar och olika metoder och verktyg 

direkt hämtat från eller förknippat med Lean. Delaktighet och engagemang samt en 

existerande uppföljning anses vara betydelsefulla faktorer som påverkar utfallet av arbetet 

med Lean. Vilken påverkan Lean har på personalens arbetssätt är det dock svårt att avgöra 

utifrån tidigare studier. Dels på grund av otillräckliga mätningar men också motsägelsefull 

data. En del studier av arbetet med Lean tyder på minskad stress, ökad arbetsglädje och större 

engagemang.  Detta uppnås ofta av ett minskat antal problem eller fel hos arbetsstyrkan, 

vilket visar sig i minskat ”eftersläp” i arbetsbördan. En annan orsak har varit att arbetsbördan 

är jämnare fördelad över arbetsstyrkan, eftersom det har varit tydligare att utläsa personalens 

arbetsbelastning. Dock finns det andra studier som istället visar på ökad stress och försämrat 

arbetsinnehåll. Detta har ofta berott på att personalen har upplevt att Lean-arbetet har 

inneburit en ytterligare arbetsbelastning, då det saknat relevans för deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Positiva effekter som tidigare har belysts är att organisationer genom Lean-

arbetet har skapat ordning och reda. Med andra ord har personalen fått en tydligare struktur 

för arbetsgången och på så sätt även kunnat bli mer effektiva. Däremot är dessa resultat långt 

ifrån enhetliga. Delaktighet och engagemang kommer i denna uppsats att studeras genom att 

undersöka hur involverade personalen är i arbetet med Lean och vad detta kan bero på. 

Studien kommer även att se till hur Lean har förmedlats till personalen och hur de upplever att 

arbetet med Lean påverkar hela enheten kontra den enskilda medarbetaren. Dessutom 

kommer studien att ta hänsyn till hur arbetet med Lean följs upp och vilka värden 

organisationen kontinuerligt jämför mot för att kunna urskilja möjliga förbättringar. Utifrån 

det teoretiska ramverket har studien fokuserat på tre områden som kommer att analyseras. 

Dessa anser författarna vara de primära faktorerna för arbetet med Lean i kommunal 

verksamhet. För att undersöka påverkan på personalens arbetssätt kommer analysen att 

bearbeta följande tre områden. 

• Hur har Lean införts på enheten? 

• Hur är Lean kopplat till personalens dagliga arbete? 

• Hur sker uppföljning av Lean-arbetet? 
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3.	  Metod	  

Detta avsnitt presenterar och motiverar vilken vetenskaplig metodik som använts för studien. 

Dessutom beskrivs och motiveras studiens genomförande och vilket objekt som har 

undersökts samt val av respondenter.  

3.1	  Val	  av	  Studieobjekt	  
Valet av Bygglovsenheten i Täby kommun som studieobjekt motiverades utifrån syftet med 

uppsatsen. För att genomförandet av denna studie skulle vara möjlig krävdes en kommunal 

verksamhet som arbetar med Lean. Det var dessutom kritiskt att enheten var förhållandevis 

mogen i sitt arbete. Med ”mogen” menar författarna att organisationen innan studiens 

genomförande har arbetat med Lean under en period och hunnit förankra eventuella 

förändringar i verksamheten samt samla på sig eventuell data eller annan form av 

dokumenterade resultat. Bygglovsenheten har figurerat som ett pilotprojekt inom Täby 

kommun genom att vara första enhet att arbeta med Lean sedan september 2011. Det finns 

även tankar kring en eventuell spridning av arbetet med Lean i andra delar av den kommunala 

organisationen beroende på Bygglovsenhetens uppvisade resultat. Den insikten, och att 

forskningsområdet om Lean i kommunal verksamhet fortfarande är förhållandevis nytt, 

motiverade studieobjektet som relevant för en djupgående analys i det valda ämnet.  

3.2	  Forskningsansats	  
I denna studie tillämpades en abduktionsansats som enligt Saunders et al (2012) är ett 

mellanting av deduktion och induktion. Abduktion kan beskrivas som att deduktion och 

induktion används parallellt under utförandet av studien. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(1994) är abduktion den metod som i realiteten främst används för fallstudier liknande denna. 

Det enskilda objektet i fallstudien tolkades utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster som 

senare stärktes med nya iakttagelser genom djupgående intervjuer och dokumenterad data. 

Under processens gång utvecklades dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels 

justerades även teorin efter relevans för Bygglovsenheten (det övergripande mönstret). I 

studien studerades teori, parallellt med inhämtning av empiri, vilket möjliggjorde den 

djupgående analys som syftet krävde då forskningsområdet är förhållandevis nytt och 

outforskat. Denna metodik valdes då det ej gick att förutse vilka teoretiska referensramar som 

skulle vara relevanta hos Bygglovsenheten i Täby Kommun. Omvänt kunde fallstudien inte 

genomföras utan att på förhand vara inläst på relevant teori och väl bekant med liknande, 

tidigare studier.  
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3.3	  Fallstudie	  
Då denna studie ämnade göra en explorativ och deskriptiv undersökning, valdes en fallstudie 

som forskningsmetodik, med djupgående intervjuer som datainsamlingsmetod. För studier av 

denna natur menar metodforskning att fallstudien är ett alternativ att föredra. (Yin, 2003; 

Morris och Wood, 1991) Framförallt lämpar sig fallstudier för studier med ett syfte med 

utforskande natur ”hur eller varför något hände” eller beskrivande natur ”vad hände”. 

(Saunders et al, 2007; Shavelson and Towne, 2002). Med detta som grund ansågs fallstudien 

vara den metod som lämpade sig bäst för studiens syfte. Insamling och analys av data 

genomfördes parallellt, vilket enligt Yin (2003) är en fördel för just explorativa och 

deskriptiva studier. Denna metodik var viktig då varje intervju bidrog med unik information, 

som antingen kunde vara i konflikt med tidigare intervjuer eller vara helt ny information. Då 

analys av data genomfördes kontinuerligt, kunde datainsamling modifieras efter behov – 

antingen genom en kompletterande intervju med en tidigare respondent eller en helt ny 

intervju för att förstå en möjlig konflikt. Det har strävats efter att undersöka och förstå 

skillnader i respondenternas svar för att på så sätt skapa en så sanningsenlig bild som möjligt. 

För att ytterligare stärka signifikansen i resultatet användes en triangulering (Yin, 2003; 

Saunders et al, 2007). Yin (2003) menar att en bra fallstudie ska använda sig av ett flertal 

källor för att ha starka belägg för det som påstås. Den utförda trianguleringen beskrivs av 

figur 2 nedan. 

Figur 2. Triangulering. Egen utformad figur från Saunders et al (2012)  

Primärdata - Kvalitativa 
intervjuer 

Dokumenterade 
målsättningar, utvärderingar 

och resultat 

Vetenskaplig litteratur och 
tidigare forskning 
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3.4	  Insamling	  av	  primärdata	  

3.4.1	  Intervjumetodik	  och	  Operationalisering	  	  
För intervjuerna har det i studien använts en semi-strukturerad metodik; ofta refererad till som 

en kvalitativ undersökningsintervju (King, 2004). I intervjuerna användes en vägledande 

tematisk mall för att säkerställa relevansen för syftet och för att nå sökt information (se Bilaga 

5). Intervjumallen är framtagen utifrån det teoretiska ramverket. Den är utformad efter de 

grundläggande principer som beskrivs i litteratur om Lean och har anpassats efter vad som 

varit signifikant för kommunal verksamhet i tidigare studier. Då arbete med Lean skiljer sig 

mellan organisationer fokuserar den första delen av intervjumallen på hur arbetet aktualiserats 

på Bygglovsenheten och vilka eventuella skillnader det inneburit för personalens tidigare 

arbetsmönster. Det ansågs utifrån teorin viktigt att ha en djupgående förståelse för vilka 

verktyg och metoder som varit av betydelse då det direkt är kopplat till hur arbetet har 

påverkat personalens arbetssätt. Den andra delen fokuserar sedan på att konkretisera 

inverkningar som arbetet med Lean haft för personalens arbetssätt, både individuellt och som 

enhet. Intervjumallen var en process i utveckling där nya frågor lades till när relevanta ämnen 

behandlades och följdfrågor eller kompletteringar ansågs nödvändiga för en ökad förståelse 

(Saunders et al, 2007). De övergripande frågorna som tematiskt syftar till att vägleda 

intervjuerna är skrivna så neutralt som möjligt för att undvika att vara ledande eller på annat 

sätt påverka insamlad data. Enligt Silverman (2007) påverkas resultatet beroende på hur 

forskare interagerar med respondenterna. Hur frågorna ställs är avgörande för reliabiliteten. 

Vid intervjuerna följdes samma grundläggande frågemönster då det enligt Yin (2003) är 

viktigt för undersökarna att öka reliabiliteten genom att ställa frågor kring ämnen de redan 

tror att de vet för att inte på något sätt påverka resultatet. De kvalitativa intervjuerna gav en 

möjlighet att tränga in i svaren för djupare förklaringar eller påbyggnader. Respondenter kan 

ha olika uppfattningar om ord och begrepp. Detta är särskilt relevant i denna studie då Lean är 

ett överdefinierat begrepp som personer kan tolka på olika sätt. Därför är möjligheten att 

kunna specificera och utveckla frågorna kritiskt för att öka signifikansen och djupet på sökt 

data. Den valda intervjumetoden var i denna studie också att föredra då respondenterna fick 

möjligheten att leda in diskussionen till områden som det tidigare inte tagits hänsyn till men 

som kunde vara av hög signifikans för studiens syfte. Kvalitativa intervjuer är särskilt 

användbara då det söks att förstå hur respondenter upplevt eller betraktar ett komplext system 

eller fenomen (Saunders et al, 2007). 
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3.4.2	  Val	  av	  respondenter	  	  
Enligt Yin (2003) är fallstudie-avskärmning, det vill säga ett underlag för val av respondenter, 

betydelsefullt då urvalet till stor del kan påverka resultatet för studiens syfte. Då denna studie 

avser att studera en så stor del av personalstyrkan som möjligt är en sådan avskärmning 

överflödig. Det ansågs dock betydande för syftet att respondenterna hade anställts innan 

implementeringen av Lean och därmed upplevt de eventuella förändringarna. Inga intervjuer 

gjordes därför med personal som anställts efter september 2011. Variation i form av 

yrkesgrupp hos respondenterna prioriterades för att skapa en helhetsbild om Leans påverkan 

på personalens arbetssätt och på så sätt öka studiens tillförlitlighet. Då bygglovsenheten i 

Täby kommun är en relativt liten enhet, bestående av 15 medarbetare, kunde intervjuer 

genomföras med en majoritet av personalen trots studiens omfattning. Värt att påpeka är att 

bygglovschef Mikael Mattson och Lean-konsult Johan Walldén, använts endast i syfte att få 

en solid bakgrund till hur arbetet med Lean gått till på Bygglovsenheten. Som förtydligande 

ingår deras intervjuer inte för att undersöka påverkan på personalens arbetssätt. Detta då det 

kan anses finnas en risk att de, på grund av sina positioner, inte är neutrala i fråga om hur 

resultatet av arbetet med Lean vill framställas. Nedan följer en tabell(se Tabell 1) med 

respondenterna, vilka har delats upp efter yrkesgrupp inom Bygglovsenheten. Notera att det är 

samma personer som representerar Handläggare/Inspektör 1 och 2, inom gruppen 

Handläggare och Inspektörer. De är med i båda grupperna endast för att urskilja att det inte är 

samma yrkesgrupp, utan att dessa två personer är undantag genom att inneha båda dessa 

yrkesroller. Som vi tidigare nämnt utgör Bygglovschef och Lean-konsult endast 

grundläggande förståelse och bakgrund till hur Lean har införts på enheten. Därför har vi gjort 

denna uppdelning. 

RESPONDENTER UPPDELAT PÅ YRKESGRUPP 

HANDLÄGGARE KOORDINATORER INSPEKTÖRER ARKIVARIE 
Handläggare 1 Koordinator 1 Handläggare/Inspektör 1 Arkivarie 
Handläggare/Inspektör 1 Koordinator 2 Handläggare/Inspektör 2  
Handläggare/Inspektör 2 Koordinator 3 	   	  
	   Koordinator 4 	   	  

RESPONDENTER FÖR GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE 
BYGGLOVSCHEF LEAN-KONSULT 	   	  
Mikael Mattsson Johan Walldén 	   	  
 

Tabell 1. Respondenter 
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3.4.3	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
I studien genomfördes intervjuer med totalt tio olika respondenter, varav nio var anställda på 

Bygglovsenheten och en var extern konsult. Intervjuerna genomfördes på Bygglovsenhetens 

kontor i Täby under två heldagar. Intervjuerna varade mellan 30 – 45 minuter. Det kunde 

skilja sig åt då intervjumallen främst användes som ett stöd och respondenten gavs stor 

möjlighet att utveckla och beskriva situationen kring de teman som togs upp. Vid sju av tio 

tillfällen användes inspelningsutrustning och personliga anteckningar för att ge stöd för analys 

av materialet. Vid de tre tillfällen då inspelningsutrustning inte användes var det på 

respondentens begäran. Därför förlitades det vid dessa tillfällen på undersökarnas 

anteckningar och förmåga att återge materialet, vilket skulle kunna påverka dessa intervjuers 

reliabilitet. Analys och datainsamling skedde delvis parallellt då vissa aspekter som uppkom i 

intervjuer ansågs viktiga och därför skrevs in i intervjumallen. Krävdes det ytterligare 

kompletterande eller utvecklande frågor fanns även tillgång till E-mail kontakt med samtliga 

respondenter. Efter genomförandet av datainsamlingen transkriberades materialet för att 

underlätta fortsatt analys. Det transkriberade materialet bearbetades sedan och kategoriseras 

efter de fyra utvalda huvudrubrikerna Eliminering av Slöseri, Ständiga förbättringar, 

Delaktighet och engagemang och Uppföljning. På detta sätt erhölls en överblick av materialet 

där respondenters svar kunde kopplas ihop till en helhet under respektive kategori.  

3.4.4	  Val	  av	  Litteratur	  
I studien har relevant litteratur valts som grund till att skapa förståelse om Lean som ett 

styrningsverktyg. Womack och Jones, och Liker är exempel på författare som det ofta 

refereras till i forskning om Lean, vilket är naturligt då de är starkt bidragande till 

populariserandet av ämnet. Då litteraturen dock kan anses tydligt förespråkande och 

mytbildande har den i studien främst refererats till som bakgrund till Lean och förklaring av 

grundläggande principer samt verktyg och metoder. Det har med försiktighet använts, och i så 

stor utsträckning som möjligt undvikits att referera till dessa källor i diskussioner kring 

effekter och resultat av Lean. Den tidigare forskning om Lean i offentlig verksamhet som har 

använts i studien består till viss del forskningsrapporter skrivna av Mikael Brännmark, bland 

annat på uppdrag av Innovationsrådet. De artiklar studien tar hänsyn till som beskriver 

effekter av Lean har genomgått en peer review-process, dock inte Brännmarks studier utan de 

studier han refererar till. På så sätt har säljande eller på andra sätt vinklad litteratur som 

diskuterar Leans effekter till stor del undvikits, exempelvis litteratur i form av material från 

konsulter eller andra uppenbara förespråkare. 
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4.	  Empiriskt	  resultat	  
Detta kapitel presenterar den data som samlats in under den empiriska studien. Underlaget 

består av åtta intervjuer med personalen samt med bygglovschefen. Först presenteras en 

beskrivning av hur Lean har införts på Bygglovsenheten för att sedan utförligare beskriva hur 

personalen upplever arbetet med Lean.  

4.1	  Grundläggande	  tankar	  och	  målsättning	  med	  Lean	  på	  Bygglovsenheten	  
På beslut av kommunstadschefen och stadsplanering i Täby kommun infördes i september 

2011 Lean som styrningsverktyg på Bygglovsenheten. Enheten var först ut och hittills enda 

organisation på stadsbyggnadskontoret om att införa Lean. Anledningen till att just denna 

enhet valdes ut var att det tydligt ansågs gå att följa en process genom handläggningen av 

bygglovsärenden, menar bygglovschefen Mikael Mattsson (2012). Med stöd från en Lean-

konsult leddes arbetet av bygglovschefen. Till en början deltog konsulten några dagar i 

veckan till att senare minska sin närvaro och slutligen helt lämna enheten att bli självgående. 

Tankarna som ligger bakom införandet av Lean var att följande punkter skulle gå att förbättra 

inom enheten: 

• Öka fokus på nytta för kunden och medborgaren  

• Bli mer flödesorienterade i våra arbetssätt 

• Etablera arbetsstandarder som bygger på bästa möjliga arbetssätt, ”best practice” 

• Kartlägga slöserier och härmed frigöra resurser 

• Skapa en kultur av ständiga förbättringar där medarbetarnas kunskaper tas tillvara 

Utifrån de grundläggande tankarna om Lean ovan ställde Bygglovsenheten gemensamt upp 

följande målsättning: 

• Högre rättssäkerhet 

• Kortare handläggningstider 

• Besparingar genom bättre resursutnyttjande 

• Ökad arbetsglädje 

• Kortare ledtider genom ständiga förbättringar 

• Kompetens att driva Lean-arbetet vidare inom förvaltningen 

(Mattsson, 2012) 

4.2	  Lean	  på	  Bygglovsenheten	  
I uppstarten genomfördes ett så kallat Leanspel för att skapa förståelse för vad Lean är och 

vad det kan tillföra Bygglovsenheten. Sedan följde etableringsmöten, där enheten planerade 
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hur arbetet skulle gå till samt ställde upp mål för vad de ville uppnå. Därefter genomfördes 

övergripande nulägesanalyser av processer inom organisationen och olika system som de 

använder sig av. Utefter var enheten befann sig definierades ett önskat framtida läge. I figur 3 

nedan visas strukturen för processen av ett bygglovsärende. Bygglovsenhetens arbete med 

Lean har till en början koncentrerats på de tre första delarna av den större processen, 

Information, Registrering och Handläggning/Beslut, främst för att det ansågs enklare att 

tidsmässigt mäta handläggningen och kötider där enbart enheten själv var med och påverkade. 

I det senare skedet, själva Byggskedet fram till Slutarkivering är det framförallt medborgaren 

som avgör tidsaspekten. Bygget ska påbörjas senast två år efter expediering och färdigställas 

inom fem år. Däremot ska handläggningen av själva bygglovet enligt Plan- och bygglagen 

högst ta 10 veckor (Mattsson, 2012). Utifrån figur 3 går det även att koppla delarna av 

processen till de olika yrkesgrupperna inom Bygglovsenheten. Information innebär att 

medborgaren får tydliga anvisningar för hur en ansökan ska se ut, vilket främst sker via 

hemsidan. Registrering sker när medborgaren skickar in sin ansökan till Bygglovsenheten och 

behandlas av koordinatorerna. Handläggning/Beslut är kopplat till just handläggarna och 

innebär själva hanteringen och beslutet av bygglovsansökan. Byggskede involverar 

inspektörerna och Slutarkivering sker via arkivarien. (Mattsson, 2012)  

 

 

 

4.3	  Eliminering	  av	  slöseri	  
Med hjälp av en värdeflödesanalys bestämdes prioritering av insatsområden för de tre 

områdena (se Figur 3), med målet att identifiera slöseri och förbättringsområden inom 

organisationen, framförallt i form av kortare handläggningstider (Mattsson, 2012). Enheten 

har gemensamt identifierat olika problem eller aktiviteter och uppskattat hur stor insats som 

krävs för att lösa problemet samt vilken effekt det lösta problemet får för dem (se Bilaga 1). 

Det gröna området (se Bilaga 1) motsvarar problem som går att lösa med en liten insats, men 

innebär en stor förbättring. Det är alltså något som får hög prioritet och ska göras med en 

gång. Inom det röda området finns problem som kräver en stor insats, men vars effekt är 

Figur 3. Bygglovsenhetens Lean-process (Mattsson, 2012) 
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mindre. Därför har det lägre prioritering i förbättringsarbetet (Mattsson, 2012). Slöseri 

innebär de aktiviteter eller funktioner inom enheten som hindrar eller ej skapar värde 

(Mattsson, 2012). För att bearbeta de identifierade förbättringsområdena och på så sätt 

minimera slöseri har enheten delats upp i olika förbättringsgrupper, med löpande uppgifter. 

För att få en bättre samsyn och en högre rättssäkerhet arbetar en grupp exempelvis fram 

mallar för dokument som rör olika slags ärenden samt ändrar befintliga mallar som behöver 

revidering. För att underlätta tillvägagångssättet vid olika typer av ärenden, t ex överklagande 

till länsstyrelsen, tar andra grupper eller enskilda medarbetare inom enheten fram rutiner. En 

annan grupp har arbetat med Bygglovsenhetens hemsida i syfte att göra det så lättförståeligt 

som möjligt för medborgarna och de sökande att få med rätt och tillräcklig information vid 

inlämnandet av ansökan, bland annat tydliga ansökningsblanketter och information om 

exempelritningar för olika slags bygglov (Mattsson, 2012). Koordinator 3 & 4 beskriver 

inkompletta ansökningar som ett stort problem, då dessa ärenden tar väldigt lång tid. Därför är 

ett gemensamt mål för enheten att sänka kompletteringsgraden, vilket görs genom att erbjuda 

bättre information till de sökande, menar Koordinator 3 & 4. Mattsson (2012) menar att det 

handlar om proaktivt arbete där de försöker underlätta för medborgaren, och samtidigt 

reducera antalet tidsödande inkompletta ansökningar. Avsaknaden av mallar och rutiner på 

enheten var stor i september 2011 då arbetet med Lean påbörjades, beskriver Handläggare 1. 

Därmed saknades även ett gemensamt och enhetligt arbetsmönster. Tidigare fanns det 

tendenser att personalen arbetade mer individuellt och att bedömningar, i liknande ärenden, 

kunde variera mellan olika handläggare.  Förutom att rutiner och mallar underlättar arbetet för 

den enskilde handläggaren, ger det också en tydligare, enhetlig samsyn inom enheten och 

ärenden behandlas med “ett ansikte utåt” (Handläggare/Inspektör 1 & 2, Handläggare 1). 

Vikten av samsyn inom enheten poängterades av koordinatorerna (1, 2, 3 & 4) och Arkivarie 

för en hög rättssäkerhet. Med rättssäkerhet menar de att ärenden måste behandlas lika, 

oberoende av vem som hanterar ärendet, för att minimera risken för särhantering, missnöjdhet 

och eventuella skadeståndskrav. Vidare menar Handläggare/Inspektör 1, Handläggare 1 och 

Koordinator 1 att det dagliga arbetet underlättats desto fler mallar och rutiner som tillförts 

eftersom det då är möjligt att se till rutiner för ärenden som utförs mer sällan eller på andra 

sätt är svårhanterade.  

Tidigare hade handläggarna själva individuellt sorterat sina tilldelade ärenden på sina 

respektive kontor på olika sätt, vilket gjorde det svårt för både de själva och deras kollegor att 

få en översikt om hur många ärenden som låg på kö samt i vilken del av processen de befann 
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sig. Som en lösning på problemet skapades ett standardiserat sorteringssystem där 

handläggningsprocessen delades upp i olika steg för att veta exakt vilka och hur många 

ärenden som befinner sig var i processen. Enligt samtliga respondenter underlättade detta 

översikten för de själva, men även för kollegorna när det gäller att hitta ett ärende på någon 

annans kontor om någon skulle vara sjuk eller om ett ärende skulle undersökas av någon 

annan. Dessutom menar Mattsson (2012) och samtliga intervjuade handläggare att 

sorteringssystemet har bidragit till en jämnare arbetsfördelning på grund av att det har blivit 

tydligare hur många ärenden handläggarna har i olika steg i processen. Vidare beskriver de att 

samarbetet och kommunikationen har blivit betydligt bättre då handläggarna arbetar efter 

samma system.    

4.4	  Ständiga	  förbättringar	  
En stor del av arbetet med ständiga förbättringar inom enheten går ut på att upprätta mallar 

och rutiner inom de förbättringsgrupper som tidigare nämndes. För att visualisera arbetet har 

enheten tavelmöte varje tisdag morgon vid Leantavlan (se Bilaga 2), vilken är central för 

enhetens arbete med Lean. På tavlan kan personalen följa den fortlöpande ärendehanteringen 

och alla kötider, samt diskutera möjliga förbättringsförslag (Mattsson, 2012). Detta menar han 

är ett sätt att få en kontinuerlig kommunikation inom gruppen samt att se till hur personalens 

arbetsbelastning ser ut. Handläggare/Inspektör 1 och Handläggare 1 menar att det vid 

tavelmöten är mycket fokus på hur det går, men framförallt mer utvärderande vad det beror 

på. De menar att detta bidrar till en mer flexibel enhet, som kan hjälpa varandra om någon har 

ett svårt ärende. Vidare menar de att delaktigheten vid tavelmötena har ökat med tiden. Det 

kommer fler och fler förslag på förbättringar från olika håll inom enheten. Som en del i 

förbättringsarbetet berättar Mattsson (2012) att han tillsammans med handläggarna i mars 

hade ett speciellt förbättringsmöte där de sammanställde och analyserade februari månads 

tidsprecision för handläggning. Detta möte fungerade som en problemlösningsuppgift där 

problemet var att leveransprecisionen för bygglov i februari var 70 % medan en önskvärd 

situation består av att 100 % av alla bygglov är i tid. Efter en grundorsaksanalys kom de fram 

till att detta berodde på att ärenden som kom in på måndagar tappade en vecka i ledtid, 

eftersom att alla ärenden för den kommande veckan redan på morgonens fördelningsmöte 

(veckovis på måndagar) hade delats ut. Åtgärdsförslaget gick ut på att införa ytterligare ett 

fördelningsmöte på torsdagar, vilket ledde till en hundraprocentig leveransprecision månaden 

efter. Förbättringen uppnådde målet och blev därför standardiserad. Under året har de haft 

fyra sådana möten, men det fortsatta målet är att en gång i månaden ha ett liknande möte som 
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syftar till problemlösning och ständiga förbättringar. Handläggare/Inspektör 1 menar att dessa 

möten är givande, och att samarbetet ökar i och med att komplicerade ärenden diskuteras 

inom gruppen. I början av Lean-arbetet fanns det en viss skepsis och frustration inom enheten, 

framförallt hos de medarbetare som varit där en längre tid och genomgått ett flertal tidigare 

förändringsprojekt. Handläggare/Inspektör 1 beskrev inställningen hos en del medarbetare 

som ”Vad är det som säger att det här skulle fungera, när andra förändringar inte gjort det?”. 

En del var skeptiska mot ett förändrat arbetssätt och andra var frustrerade för att de inte 

upplevde några direkta förbättringar i inledningen (Mattsson, 2012). Handläggare/Inspektör 1 

menar dock att det är viktigt att tänka långsiktigt och ha tålamod. Enligt honom har arbetet 

med Lean fört med sig positiva aspekter i form av en bättre och tydligare struktur för det 

dagliga arbetet, vilket han också menar att flera av de till en början mer negativt inställda 

kollegorna håller med om. Handläggare/Inspektör 2 förklarar att det har tagit tid att se resultat 

av förbättringsarbetet, och att det till en början var mycket arbete utan direkta resultat. 

Däremot menar han att de nu upplevt positiva effekter i form av en jämnare och minskad 

arbetsbörda då produktiviteten ökat på grund av bättre struktur och tydligare översikt. Under 

de perioder som arbetsbelastningen är störst menar Mattsson (2012) att förbättringsgrupperna 

och förbättringsarbetet kommer i andra hand, vilket även Handläggare 1 håller med om. 

Denna prioritering anser de dock vara rimlig då det är förståligt att störst fokus ligger på 

huvudsakliga arbetsuppgifter och inte förbättringsarbete. Flera av de intervjuade 

(Handläggare/Inspektör 2, Handläggare 1, koordinatorerna (1, 2, 3 & 4) och Arkivarie) 

förklarar att det till en början fanns schemalagd tid för förbättringsarbete, men att det nu 

handlar om att förbättringsarbetet ska ske på eget initiativ och att det då blir en 

prioriteringsfråga. Handläggare/Inspektör 2 och Handläggare 1 menar att det fungerar bra, 

medan koordinatorerna (1, 2, 3 & 4) och Arkivarie att det behövs tydligare 

prioriteringsvägledning och stöd för de huvudsakliga arbetsuppgifterna för att ha tid över till 

att fokusera på förbättringsarbete. Vidare menar de senare respondenterna att det därför borde 

avsättas särskild tid för förbättringsarbetet då de upplever att det är ytterligare, tidskrävande 

arbetsuppgifter som för dem saknar relevans. 

4.5	  Delaktighet	  &	  engagemang	  
Enligt Mattsson (2012) har samtliga medarbetare på bygglovsenheten och framförallt han som 

chef fått stort stöd från Lean-konsulten i arbetet med Lean. I ett inledande skede, menar 

Mattsson (2012) att det var av stor vikt att alla på enheten övertygades om att det nya 

arbetssättet skulle gynna dem i framtiden. Chefens roll anses inom enheten vara central för 
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Lean-arbetets fortlevnad (Handläggare/Inspektör 1, Handläggare 1, Koordinator 1). De menar 

att chefen måste visa engagemang, eftersom det smittar av sig på resten av enheten. Vidare 

poängterar de att det är ett ömsesidigt ansvar från chef och medarbetare för att få arbetet med 

Lean att leva vidare, men att det krävs en drivande ledare. Ledaren behöver nödvändigtvis 

inte vara chefen, utan kan vara någon som enheten gemensamt utser. Det viktiga är dock att 

denna person visar ett stort engagemang och driver arbetet framåt då det ställs krav på ledaren 

från enheten (Koordinator 1). Samtliga respondenter förklarar att variationen i graden av 

engagemang och delaktighet inom enheten är relativt stor. Till viss del menar Handläggare 1 

att det har berott på vilket ansvarsområde som tilldelats, då olika uppgifter varit mer eller 

mindre tidskrävande. Framtagningen av rutiner och mallar har exempelvis tagit mycket tid vid 

sidan av huvudsakliga arbetsuppgifter (Handläggare 2, Koordinator 3 & 4, Arkivarie). 

Delaktigheten beror också på personliga egenskaper och intresse för uppgiften, men är 

troligtvis mest relaterat till yrkesgrupp (Koordinator 3). Handläggare/Inspektör 2 medger att 

han till en början ansåg att det låg mycket ”snack” bakom hela filosofin med Lean, men att 

han med tiden kände att arbetet underlättades genom de nya systemen och i och med att allt 

fler mallar och rutiner utarbetats. Han berättar vidare att han själv inte tillhör de som hittills 

varit mest delaktiga, men att det finns vissa inom enheten som tagit väldigt stort ansvar och 

lagt ner mycket energi och tid i arbetet med Lean. En anledning till att delaktigheten varierar 

inom enheten är att Lean-arbetet i första hand har fokuserats på själva bygglovsprocessen och 

handläggningstiderna, vilket huvudsakligen berör handläggarna (Handläggare/Inspektör 2, 

Koordinator 1, 2, 3 & 4, Arkivarie). Då fokus endast har legat på en del av processen menar 

de att övriga grupper inom enheten har förbisetts och att deras arbetsuppgifter hittills inte har 

behandlats i Lean-arbetet. Därmed känner de att arbetet med Lean har inneburit en större 

insats i förhållande till vad de har sett för resultat för deras eget arbete. Mattsson (2012) 

berättar att nästa steg i Lean-arbetet är att även involvera byggskedet i processen (se Figur 4), 

vilket kommer att inkludera inspektörernas arbete. Inför denna del förklarar 

Handläggare/Inspektör 2 att han känner ett större intresse och menar att han då kommer att 

vara mer delaktig och drivande då det mer handlar om hans egna arbetsuppgifter. Även om 

han är både handläggare och inspektör ligger rollen som inspektör honom närmast. Vidare 

menar han att det har varit tydligt att engagemang från grupperna inom enheten har varit 

högre då det fokuserats på den egna yrkesrollen. Detta menar även koordinatorerna (1, 2, 3 & 

4) och Arkivarien, då de känner att deras roller inte uppmärksammats. Koordinator 2 antyder 

att hela enhetens engagemang skulle öka om samtliga delar av processen skulle behandlats 

samtidigt i Lean-arbetet. Koordinator 3 & 4 anser att Lean-arbetet borde ha inletts med att 
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behandla koordinatorernas arbete istället för handläggarnas, eftersom registreringen som de 

behandlar är tidigare i processen än handläggningen. 

4.6	  Uppföljning	  
Bygglovsenheten grundar främst sin uppföljning för Lean-arbetet på Pågående ärenden och 

Månadsutfall 2012 (se Bilaga 2 & 3.) berättar Mattsson (2012). Pågående ärenden visar 

veckovis antalet pågående ärenden uppdelat på Väntar på beslut, Granskning och Ej 

granskade. Statistiken i tabellerna innehåller enligt Mattsson (2012) de delar av processen 

som Lean-arbetet har berört, det vill säga främst resultat kopplat till handläggarnas arbete. 

Månadsutfall 2012 (se Bilaga 3.) visar relationen mellan antal beslut, andel beslut i tid och 

andel kompletta ärenden. Det är främst denna statistik som utgör nyckeltalen för Lean-arbetet, 

som följs upp under tavelmöten och förbättringsmöten. Trendpilen (se Bilaga 2.) visar att 

köerna för bygglovsansökningarna stadigt har minskat under året (Mattsson, 2012). Detta 

menar Mattsson (2012) är en förtjänst av Lean-arbetet och det mer enhetliga arbetssättet. 

Vidare förklarar han att dippen i augusti då köerna återigen ökade (se Bilaga 2.) berodde på 

att tre av fyra koordinatorer var på semester samtidigt och att ingen annan på enheten kunde 

utföra deras arbete. Därför registrerades inga ansökningar förrän de var tillbaka. En ny rutin 

togs därefter fram för att alla på enheten skulle kunna registrera nya ärenden. 

Handläggare/Inspektör 1 & 2 menar att uppföljningen styrker den upplevda känslan av att 

arbetsbelastningen minskat inom enheten trots att de under vissa perioder har haft fler ärenden 

i omlopp. Delar av enheten efterfrågar att uppföljningen involverar andra aspekter än endast 

ledtider och köer. Handläggare/Inspektör 1 & 2, Koordinator 1, samt Arkivarie belyser vikten 

av att också mäta kvaliteten för utfört arbete. De menar att det är bristfälligt att endast 

fokusera på ledtider och köer, då många andra faktorer inte är inräknade. ”En granntvist 

skulle ge långt sämre publicitet för enheten än en några dagar för lång handläggningsprocess.” 

(Arkivarie, 2012). Koordinatorerna (1, 2, 3 & 4) och Arkivarie efterfrågar uppföljning som 

inkluderar mer ”mjuka” mått. Bland annat bör det mätas hur personalen mår i fråga om stress 

och arbetsglädje, eftersom de på enheten upplever att de arbetar under stressiga förhållanden, 

särskilt med tanke på att Lean-arbetet inneburit ytterligare arbetsuppgifter vid sidan av de 

huvudsakliga. Det påpekas även att andra delar av arbetet kan bli lidande av för stort fokus på 

att hålla ledtiderna (Koordinator 3). Handläggare/Inspektör 1 & 2 och Handläggare 1 förklarar 

att arbetet med Lean har varit övergripande positivt, och att de kunnat se en förbättring även i 

uppföljningen. Dessutom menar de att enheten har blivit mer samspelt då de fått ordning och 

reda, vilken har bidragit till en högre effektivitet och mindre interna fel.  
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5.	  Analys	  
Detta avsnitt syftar till att sammankoppla den teoretiska referensramen med det empiriska 

underlaget för utifrån analysfrågorna analysera hur Lean har påverkat personalens 

arbetssätt inom Bygglovsenheten. 

5.1	  Hur	  har	  Lean	  införts	  på	  Bygglovsenheten?	  
Bygglovsenheten i Täby kommun har infört Lean på ett sätt som i mångt och mycket 

påminner om vad som beskrivs i tidigare studier om Lean i kommunal verksamhet. Tanken är 

att Lean ska användas som ett styrningsverktyg inom Bygglovsenheten med målsättningen att 

först och främst uppnå kortare handläggningstider och högre rättssäkerhet. Brännmark (2011) 

betonar att resultaten av arbetet med Lean i tidigare studier har varit anknutna till hur 

implementeringen har genomförts. Förutsättningar måste anses vara unika för varje 

organisation. Därför finns det ingen bokstavlig handbok som bör följas vid en 

implementering. Detta kan kopplas till ett vanligt misstag som beskrivs av Modig och 

Åhström (2012) att organisationer rakt av kopierar en verksamhetsstrategi för Lean och 

sedermera förväntar sig samma resultat som för den organisationen. Därför är det nödvändigt 

att anpassa de metoder och verktyg som ska introduceras efter den egna verksamheten och 

dess förutsättningar. Bygglovsenheten har anammat delar av Lean genom att främst fokusera 

på metoder och verktyg i form av värdeflödesanalys, 5S (Sorteringssystemet), 

förbättringstavla (Leantavla) och förbättringsgrupper. Tankesättet om eliminering av slöseri 

och ständiga förbättringar utgör också uppsatta mål för enheten. Utgångspunkten för hela 

Lean-arbetet hos Bygglovsenheten är den överskådliga process som följer genom ett 

bygglovsärende, från det att ärendet registreras till att det expedieras. Vilket sedermera blivit 

den process som är central för Lean-arbetet och vad som även ligger till grund för 

uppföljningen. Dock involverar denna process främst en specifik yrkesgrupp, handläggarna. 

Utifrån det empiriska underlaget kan vi även se att det framförallt är just handläggarna som 

ser på arbetet med Lean mest positivt och att denna grupp upplever att det varit mer givande. 

Övriga grupper menar istället att Lean-arbetet i många fall har inneburit utökade 

arbetsuppgifter, vilket har upplevts negativt. Även om hela organisationen är delaktig i arbetet 

med Lean, genom förbättringsgrupperna och att de medverkar vid uppföljningsmöten 

(tavelmöten), är det tydligt att den centrala processen är starkast knuten till handläggarna. 

Eftersom Lean ännu inte har implementerats på samtliga delar av Bygglovsenheten skulle det 

enligt Allway och Corbett (2002) kunna medföra att Lean inte tydligt har förankrats inom 

organisationen. Vidare skulle detta kunna vara en anledning till att Lean inom 
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Bygglovsenheten till viss del upplevs som något som ligger utanför det huvudsakliga arbetet. 

Detta påminner om den problematik som återkommande beskrivs i samband Lean-arbete och 

ständiga förbättringar, att tydligt inkludera det som en del av det dagliga arbetet (Sörqvist, 

2004). 

5.2	  Hur	  är	  Lean	  kopplat	  till	  personalens	  dagliga	  arbete?	  
Utifrån Figur 3 (sid. 17) går det att utläsa vilka delar av hela bygglovsprocessen som det 

hittills har fokuserats på. För att tydligare kunna koppla olika yrkesgrupper till de olika 

momenten inom processen repeteras vilka grupper som är knutna till vad. Den första delen, 

Information, har behandlats genom att en förbättringsgrupp kontinuerligt uppdaterar och 

utvecklar hemsidan, för att på så sätt ge medborgaren tydligare information, vilket i sin tur 

ska leda till färre inkompletta ansökningar. Även om detta arbete anses betydande och har 

underlättat för hela organisationen är det fortfarande något som görs när personalen får tid 

över från de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Registrering ingår inte i processen som en 

separat del utan innebär snarare startpunkten för mätningen av bygglovshandläggningen, som 

avslutas när ett beslut sedan expedieras. Det är just denna del som Lean-arbetet koncentrerats 

på, från registrering till expediering. Även om det är koordinatorerna som står för både 

registrering och expediering är det arbetet däremellan som ligger i fokus för utveckling, 

handläggarnas arbete. Som vi kan se i Figur 3 har Byggskede och Slutarkivering ännu inte 

involverats i arbetet med Lean. Således ligger för tillfället inspektörerna och arkivariens 

arbetsuppgifter utanför själva Lean-processen. Vad som framgår är att handläggarnas dagliga 

arbete är tydligt anknutet till både Lean-arbetet och Bygglovsenhetens Lean-processen. För att 

nya arbetssätt och förbättringsarbete ska bli bestående i en organisation menar Nilsson (2011) 

att detta måste engagera och påverka samtliga grupper inom en avdelning och att detta ska 

göras hängivet och tålmodigt. Inom Bygglovsenheten påverkas främst handläggarnas arbete. 

Det har framförallt visat sig genom det nya sorteringssystemet, vilket enligt respondenterna i 

stor utsträckning har underlättat deras arbete. Personalen på enheten upplevde även att 

systemet för ärendehantering bidrog till en jämnare arbetsfördelning och en minskad 

arbetsbelastning. Detta styrker vad personal inom kommunal verksamhet tidigare upplevt 

(Arlbjørn et al, 2011; Hines et al, 2008; Radnor and Walley, 2008; Suárez-Barraza and 

Ramis-Pujol, 2010; Suarez Barraza et al, 2009).  Arbetet med att utveckla hemsidan, vilket 

dock inte är knutet till yrkesgrupp, utan snarare delar av personalen som har visat intresse har 

varit en avgörande faktor när det gäller att minska antalet inkompletta ansökningar. På så sätt 

har de kunnat minimera slöseri då onödigt arbete undviks och förlängda ledtider eftersom 
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kompletteringar tar tid i arbetet för både handläggare och koordinatorer. Indirekt har även 

övriga grupper inom enheten påverkats genom att hela enheten har fått en tydligare struktur 

för arbetsgången. Även om dessa gruppers arbete inte är direkt kopplat till Lean upplever 

ändå enheten gemensamt att både kommunikationen och samarbetet har blivit bättre. 

Personalen på enheten upplever att variationen av delaktighet och engagemang i Lean-arbetet 

har varit stor. De orsaker som nämns av personalen är: mer eller mindre tidskrävande 

ansvarsområden, personliga egenskaper och intresse för uppgiften. Det framgår även att det är 

möjligt att koppla engagemanget till olika grupper inom enheten, då personalen menar att 

allas arbete inte berörs lika mycket eller överhuvudtaget av Lean-arbetet. Personalen menar 

alltså att det förutom just kopplingen till yrkesgrupp går att se andra faktorer, som mer 

handlar om olika individers personlighet och uppfattningar. Eftersom resterande delar av 

bygglovsprocessen senare planeras att bli inkluderade är det viktigt att hela enheten även i 

detta skede visar engagemang och delaktighet. Allway och Corbett (2002) menar att det är 

viktigt att få personalen att både se och förstå nyttan av arbetet med Lean. Vidare menar de att 

ledningen är betydande i rollen att förmedla framtida förtjänster för personalen. I och med att 

de grupper som senare ska involveras i processen än så länge inte har upplevt några direkta 

förtjänster av den tid de lagt ner på Lean-arbetet skulle det kunna finnas en risk att de tappar 

intresset för Lean och att de inte visar samma engagemang som vid det befintliga Lean-

arbetet. Dock antyder flera respondenter att de ser fram emot att just deras arbete ska 

inkluderas i Lean-processen och de vid en tydligare anknytning till just deras tjänst skulle 

vara mer drivande och delaktiga. I så fall är det rimlig att anta att större inflytande skulle 

kunna leda till ökat engagemang och större arbetsglädje, vilket även tidigare forskning i 

kommunal verksamhet visat (Svensson et al, 1990). Frågan är om personalen är tillräckligt 

tålmodig och om ledningen tydligt har förmedlat de möjliga positiva förtjänsterna i framtiden. 

I nuläget upplever delar av personalen att den tid och energi som lagts ned på arbetet med 

Lean inte speglat vad de har fått tillbaka i form av underlättande förbättringar eller ökad 

arbetsglädje. Tvärtemot har delar av personalen snarare upplevt ökad stress på grund av ökad 

arbetsbelastning och försämrat arbetsinnehåll, vilket påminner om vad Carter et al (2011a) 

delvis kommer fram till i deras studie. Sammantaget skulle personalens iver att se klara 

effekter redan efter kort tid kunna kopplas till vad Imai (1991) beskriver som en typiskt 

resultatinriktat västerländsk organisation, där det förväntas att förändringar sker omedelbart 

och att resultaten också förväntas synas med det samma. Imai (1991 betonar liksom Womack 

et al (1990) att organisationen måste ha ett långsiktigt perspektiv och med hjälp av gradvisa 

förändringar och förbättringar nå den målbild som de i ett inledande skede målat upp.  
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5.3	  Hur	  sker	  uppföljning	  av	  Lean-‐arbetet?	  
Eftersom målet med ständiga förbättringar inom Bygglovsenheten främst är kortare ledtider 

har tavelmötena behandlat fortlöpande ärendehantering och köer. Denna uppföljning anses 

mest relevant för handläggarna och det är också de som främst kan påverka utfallet av kötider 

och handläggningstider. Övriga delar av personalen menar på grund av detta att tavelmötena 

till stor del är irrelevanta för deras arbetsroll och att de har känt sig förbisedda då 

uppföljningen och de möjliga förbättringar som diskuteras, i liten utsträckning, berör deras 

arbete. Detta belyser ytterligare att personal som inte är i direkt relation till Lean-arbetet 

upplever att de bidrar med mycket av deras tid, men att deras insats inte svarar mot 

förtjänsten. För handläggarna har dock uppföljningen givit tydliga indikationer på att deras 

arbete med Lean har givit resultat i form av mindre antal ärende på kö och kortare ledtider. 

Nyckeltal är enligt Atkinson et al (1997) av stor betydelse, då personal och ledning får en 

uppfattning om hur lyckad utvecklingen är. Det är också ett sätt för ledningen att bedöma 

personalens prestationer i förhållande till de uppsatta målen. Den befintliga uppföljningen 

fokuserar endast på så kallade hårda mått. Liker (2004) betonar vikten av att uppföljning görs 

både med hjälp av hårda och mjuka mått. På bygglovsenheten menar en stor del av personalen 

att uppföljningen är bristfällig då den endast tar hänsyn och mäter en del av de mål som de 

gemensamt satt upp. Personalen betonar en avsaknad på uppföljning av både kvalitet, i form 

av rättssäkerhet och arbetsmiljö, i form av arbetsglädje och stress. Det betyder att den 

uppföljning som idag används inte fullständigt utvärderar vad Bygglovsenheten efterfrågar. 

Det tycks dessutom finnas en konflikt mellan det stora fokuset på ledtider och köer, och andra 

delar som berör arbetet i form av stress och arbetsglädje. Det skulle därför kunna finnas en 

risk att arbetet med Lean stannar upp i utvecklingen om det fokuseras för mycket på hårda 

nyckeltal (Atkinson et al, 1997). Något som skulle kunna vara riskabelt för Bygglovsenheten 

är om koncentrationen på att ständigt korta ner eller hålla ned ledtiderna tar för mycket fokus 

ifrån säkerheten och kvaliteten i arbetet. Som Arkivarien beskrev det skulle en granntvist som 

grundade sig i ett fel hos Bygglovsenheten skapa långt värre publicitet än om bygglovet 

expedierades några dagar för sent. Detta är ytterligare en anledning till varför det efterfrågas 

kompletterande uppföljning som kretsar kring kvalitet.  
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6.	  Slutsats	  
Detta avsnitt avser att återkoppla till studiens frågeställning och syfte för att presentera vilka 

slutsatser som har dragits. Dessutom följer en vidare diskussion och förslag på 

fortsattforskning inom det studerade ämnet.    

Syftet med denna studie har varit att beskriva och utforska hur Bygglovsenheten i Täby 

kommun arbetar med Lean för att kunna svara på frågeställningen om hur Lean som 

styrningsverktyg påverkar personalens arbetssätt. Detta för att återkoppla till det gap som 

finns i tidigare forskning angående hur personalen inom kommunal verksamhet påverkas av 

arbetet med Lean. Utifrån den genomförda studien har vi kunnat se att Bygglovsenhetens 

arbete med Lean har haft varierande inverkningar på personalens arbetssätt. Studien antyder 

att det finns ett tydligt samband mellan hur personalen upplever arbetet med Lean och vilken 

yrkesgrupp de tillhör inom enheten. Variationen tycks främst bero på det faktum att Lean-

arbetet endast fokuserats på en del av bygglovsprocessen, vilket har inneburit att effekterna 

varit betydligt mer påtagliga för vissa yrkesgrupper än för andra. Handläggarnas dagliga 

arbetsuppgifter har varit tydligt anknutna till den process som Bygglovsenhetens arbete med 

Lean hittills har fokuserat på. Då det är just deras arbete som har varit en central roll för både 

uppföljning och utveckling har deras gensvar som yrkesgrupp varit att de har påverkats 

positivt av hela Lean-arbetet. Detta med hänsyn till att de ser en förbättring i form av resultat 

och effektivare arbetssätt som en direkt koppling till sitt arbete med Lean. De yrkesgrupper 

inom enheten vars dagliga arbetsuppgifter i mindre utsträckning har berörts av Lean-arbetet 

har upplevt att deras förtjänster inte står i relation till den tid och energi de bidragit med. 

Deras arbetssätt är i stort sätt oförändrat och de upplever att Lean-arbetet istället för att 

underlätta deras dagliga arbete har inneburit ytterligare arbetsuppgifter. Kopplat till målet om 

ökad arbetsglädje upplever denna del av personalen att Lean-arbetet istället har bidragit till en 

minskad arbetsglädje och i vissa fall ökad stress. Studien visar dock att arbetet med Lean på 

Bygglovsenheten har fört med sig en rad positiva effekter för personalen inom hela enheten. 

Till att börja med har de lyckats uppnå kortare ledtider, vilket har varit centralt i 

målsättningen. De har även genom sitt arbete med Lean åstadkommit en bättre ordning och 

städat upp inom organisationen. Samarbetet och kommunikationen har ökat då de 

kontinuerligt integrerar med varandra i form av förbättringsgrupper och uppföljningsmöten. 

Dessutom har de rutiner och mallar som har tagits fram i samband med Lean-arbetet bidragit 

till ett mer standardiserat arbetssätt som underlättat det dagliga arbetet och även medfört ökad 

samsyn. Detta leder i sin tur till ökad kvalitet och därmed högre rättssäkerhet. Denna studie 
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ger stöd till tidigare forskning som visar att Lean-arbete leder till ökad stress på grund av 

ytterligare arbetsbelastning och försämrat arbetsinnehåll. Studien stödjer även forskning som 

visar att arbete med Lean kan leda till minskad arbetsbelastning, jämnare arbetsfördelning och 

ökad produktivitet. Sammanfattningsvis har vi i denna studie kommit fram till att påverkan på 

personalens arbetssätt varierar inom olika yrkesgrupper beroende på hur Lean har införts i 

organisationen, med hänsyn till vilken grad personalens arbetsuppgifter varit direkt 

involverade i arbetet kopplat till Lean.  

7.	  Generaliserbarhet	  och	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Att resultaten i denna studie i sin helhet skulle kunna generaliseras på annan kommunal 

verksamhet kan ifrågasättas. Detta främst med tanke på studiens omfattning och det faktum 

att studien endast behandlar en specifik organisation. Hade vi undersökt en annan 

bygglovsenhet är det möjligt att vi skulle kunnat se andra resultat. För att i ett bredare 

perspektiv kunna lyfta fram de resultat vi kommit fram till i denna studie, skulle liknande 

studier behöva utföras på fler kommunala verksamheter, som likvärdigt applicerat Lean och 

där arbetssätt och andra förutsättningar är direkt jämförbara. Med detta sagt, finns det delar av 

resultaten som ändå kan anses styrka effekter på personal som forskning tidigare sett samt ge 

upphov till frågor för vidare forskning. För fortsatt forskning om Lean i kommunal 

verksamhet tycks det behövas studier av större omfattning där påverkan på personal 

inkluderas med förankring i olika former av mätetal, observationer eller statistisk analys. 

Detta då det kan anses finnas bristfällig forskning om Leans påverkan i ”mjuka” mått inom ett 

medarbetarperspektiv. Utifrån vår genomförda studie skulle det vara intressant att vidare 

undersöka liknande organisationer där Lean införts inom hela organisationen. Detta för att 

undersöka om det i så fall skulle ge ett annat resultat om samtliga delar av personalens arbete 

var direkt kopplat till Lean. Det skulle även vara intressant att förlänga vår befintliga studie 

genom att återkomma till Bygglovsenheten när de som planerat inför Lean på samtliga delar 

av bygglovsprocessen och således inkluderat ytterligare delar av personalen. Hur skulle detta 

påverka den gemensamma upplevelsen av arbete med Lean? 
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Koordinator 4. Bygglovsenheten. Täby kommun, Täby, 2012-12-12. Personligt möte. 

Mattsson, M. Bygglovschef, Bygglovsenheten. Täby kommun, 2012-12-11,  

Personligt möte. 

Walldén, J. Lean-konsult, Valcon. Täby, 2012-12-11. Personligt möte. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  –	  Identifiera	  slöserier	  och	  förbättringsområden	  
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Bilaga	  2	  –	  Bygglovsenhetens	  Leantavla	  	  
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Bilaga	  3	  –	  Pågående	  ärenden	  	  
	  

	  



36	  

Bilaga	  4	  –	  Månadsutfall	  2012	  
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Bilaga	  5	  –	  Övergripande	  mall	  för	  genomförandet	  av	  Intervjuer	  
Planerad längd på intervjun: Ca 30-45 minuter. 

Inledning  

Varje intervju inleddes med att förklara syftet med studien samt att ge bakgrundsinformation 
om hur och varför studien genomförs. I detta skede frågades även om eventuell anonymitet 
för respondenten. 

Personlig Bakgrund 

• När började du på Bygglovsenheten i Täby Kommun?  
• Vilken position/arbetsroll har du? 
• Hur arbetar en (position)?  
• Vad är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Bakgrund till arbetet med Lean 

I bakgrunden till Lean fokuserades det på hur det implementerades på Bygglovsenheten samt 
hur det upplevdes av respondenten.  

• När började arbetet med Lean? 
• Hur genomfördes implementeringen på enheten? 

o Förklaring av syfte? 
o Utbildning? 

• Var du delaktig i implementeringen? Hur? 
• Hur påverkade Lean dig i det inledande skedet? 
• Gjorde det skillnad i din arbetsmängd? När och hur? 
• Hur reagerade andra kollegor inom enheten på Lean i det inledande skedet? 

Kontinuerliga arbetet med Lean  

• Hur arbetar ni med Lean idag? 
• Vad är syftet/målet med ert arbete med Lean? 
• Arbetar ni något med ständiga förbättringar? 

o Hur arbetar ni med det? Hur fungerar det? Positivt/negativt? 
• Arbetar ni något med eliminering av slöseri? 

o Hur arbetar ni med det? Hur fungerar det? Positivt/negativt? 
• Har ni någon uppföljning?  

o Hur fungerar den? Positivt/negativt?  
• Hur delaktig är du i arbetet med Lean? Hur delaktiga är dina kollegor? 
• Är det några andra delar som Lean-arbetet har påverkat som vi missat att ta upp? 

Effekterna av Lean på Respondentens arbetssätt 

• Har arbetet med Lean påverkat på något sätt? Hur? 
• Har du kunnat se några direkta positiva effekter? Vilka? Utveckla. 
• Har du kunnat se några direkta negativa effekter? Vilka? Utveckla.  
• Hur har arbetet med Lean påverkat dagliga arbetet för dig? 
• Har arbetet med Lean gjort någon skillnad för arbetsglädjen? 
• Hur har arbetet med Lean påverkat den upplevda arbetsbördan? 
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Effekterna av Lean på Enhetens arbetssätt 

• Hur tycker du att arbetet med Lean har påverkat enhetens arbetssätt i stort? 
• Hur har man nått upp till de uppsatta målen? 
• Finns det skillnader i hur olika människor reagerat? 

o Vilka och varför? 
• Har alla varit lika delaktiga i arbetet med Lean? 

o Om inte - varför? Hur har du upplevt detta? 
• Hur har den interna kommunikationen i enheten påverkats? 

Utveckling av arbetet med Lean 

• Hur skulle man kunna arbeta bättre med Lean på Bygglovsenheten? 
• Hur skulle arbetet med Lean kunna gynna ditt arbetssätt på bästa sätt?  
• Hur skulle arbetet med Lean kunna gynna enhetens gemensamma arbetssätt på bästa 

sätt? 
• Hur skulle man kunna öka allas delaktighet? 
• Vem tycker du är ansvarig att arbetet med Lean fungerar och följs?  
• Vad är viktigt hos ledningen i arbetet med Lean? 

Avslutning  

Avslutningsvis säkerställs att varken respondenten eller intervjuarna saknar något eller har 
något att tillägga. Respondenten bads även dela med sig av sin E-mail adress för möjlighet till 
eventuella kompletteringar eller vidareutvecklingar av delar av intervjun. 

 

	  

	  


