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ABSTRACT 
Palmér, G. 2015. Lean i den fysiska planeringsprocessen – “It’s not about finding the big fish, 
but fishing all the time”. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 
universitet. 
 
Den svenska planprocessens effektivitet är ett problematiskt och omdiskuterat ämne. 
Uppsatsen behandlar effektivisering av den fysiska planeringsprocessen med leanteoretiska 
begrepp som utgångspunkt. På senare tid har flera alternativa lösningar för effektivisering 
uppkommit. En av dessa lösningar är lean, en verksamhetsstrategi med ursprung från Toyotas 
produktionsfilosofi. Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod med målet att genom 
intervjuer, offentliga rapporter och litteratur granska den svenska planeringsprocessen och 
fenomenet lean inom fysisk planering. Uppsatsen utgår ifrån syftet att studera den svenska 
planeringsprocessens problematik och ifall en verksamhetsfilosofi utvecklad för industriell 
tillverkning i Japan kan bidra till en effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige. Uppsatsen 
utgår ifrån två empiriska exempel: verksamhetsutveckling av bygglovshantering inspirerat av 
lean i Norrtälje kommun och en övergripande verksamhetsutveckling inspirerad av lean på 
stadsbyggnadskontoret i Täby. Resultat tyder på att vägen till att bli lean inte är helt 
okomplicerad, samtidigt finns det tydliga indikationer på att effektivisering av planprocess 
med inspiration av Lean har gett goda resultat. 
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1. INLEDNING 
 
I sitt anförande rörande betänkande 2013/14:CU31 (Anf.16 Stefan Attefall 
(Kristdemokraterna) i Riksdagsdebatten den 23 juni 2014) beskriver före detta 
bostadsministern Stefan Attefall ett besök hos den tyske bostadsministern:  

När jag besökte min tyske bostadsministerskollega Peter Ramsauer och berättade att vi var där för att 
studera de korta planprocesserna i Tyskland; så tittar han förvånat på mig och sen på sina kollegor och 
undrar; vad pratar vi om? Vi håller ju på länge här i Tyskland, vi håller på i två-tre år innan vi kommer 
igång med byggen och det är alldeles för länge. Lugn sa jag bara, i Sverige och i Stockholm inte minst 
håller vi på i tio till tolv år och då utbrast han; was ist los in Schweden? Och det är frågan, vad är fel på 
Sverige? Det är alldeles för lång väg från idé till produktionsstart. 

Sedan 1990-talet är det svenska bostadsbyggandet ungefär hälften per capita i jämförelse med 
de nordiska grannländerna.  En bidragande faktor till detta är den nuvarande planprocessens 
ineffektivitet, där vägen från idé till byggstart begränsas av flera hinder som följaktigen 
resulterar i långdragna planprocesser. Eftersom effektivisering av planprocessen blivit ett hett 
ämne inom offentlig förvaltning har flera alternativa metoder och verktyg för effektivisering 
uppkommit. En av de metoder som tagit fäste är fenomenet lean production, en 
verksamhetsfilosofi med ursprung från Toyota Production System (TPS).  Lean omfattar 
begrepp som: skapa flödeseffektivitet, processkartläggning, värdeskapande för kunder, 
identifiering av flaskhalsar, standardiserat arbetessätt, ständiga förbättringar och att gå till 
roten av ett problem. Niklas Modig, medförfattare till boken Detta är Lean beskriver lean på 
följande sätt: it’s not about finding the big fish, but fishing all the time. Citatets innebörd är att 
lean som verksamhetsfilosofi ej grundas i storslagna lösningar; som över en natt förändrar en 
hel organisation. Lean handlar rättare sagt om att sätta upp dynamiska mål, där arbetet 
successivt sker genom ständigt lärande och förbättring.  
 Denna uppsats utgår ifrån empiriska undersökningar av den kommunala fysiska 
planeringsprocessen utifrån ett leanteoretiskt perspektiv. Målet är att undersöka om lean som 
verksamhetsstrategi kan vara en relevant metod för att effektivisera och tydligare definiera 
den fysiska planeringsprocessen.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att undersöka varför den fysiska planeringsprocessen i svenska kommuner 
kan anses vara ineffektiv och komplicerad; och ifall den kan effektiviseras via lean, en filosofi 
grundad i en verksamhetsstrategi som utvecklats för industriell tillverkning i Japan. Empiriskt 
avses undersöka om det finns en problematik i den kommunala planeringsprocessen, och hur 
lean har implementerats på kommunal nivå för att effektivisera den fysiska 
planeringsprocessen. 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

1. Hur är den fysiska planeringsprocessen uppbyggd i Sverige och existerar det en 
problematik som leder till att den anses vara ineffektiv och komplicerad? 
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2. Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för industriell tillverkning i Japan – lean, bidra 
till att utveckla en effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige? 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer enbart att avhandla planeringsprocessen i Sverige och fokusera på; om det 
existerar en bakomliggande problematik till varför den fysiska planeringsprocessen anses 
långdragen och ineffektiv. Intervjuer kommer endast att utföras med representanter från 
kommuner med geografisk närhet till Uppsala, som implementerar någon form av lean inom 
sin organisation. För att sätta den svenska planeringsprocessen i kontext och belysa fenomenet 
lean inom den fysiska planprocessen kommer intervjuer med tidigare yrkesutövare och 
experter användas som komplement. På grund av uppsatsens relativt korta omfattning 
kommer närliggande kommuner som inte arbetar med lean inom sin organisation att 
utelämnas.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel som redogör det metodologiska tillvägagångssättet. I 
metodkapitlet följer sedan en argumentationsdel med för- och nackdelar av metodvalet, hur 
urvalet har skett och utförandet av intervjustudier och intervjuguider.  

Vidare följer en fördjupning i den kommunala planeringsmodellen med fokus på att 
konkretisera processen i fysisk planering och belysa de faktorer och intressenter som måste 
beaktas. Kapitlet är en kombination av intervju- och litteraturstudier och utgör en grund för att 
skapa en djupare förståelse för den svenska planeringsprocessen och hur lean kan användas 
för att effektivisera fysisk planering. 

I kapitel fyra introduceras lean utifrån ett teoretiskt perspektiv. Kapitlet utgår ifrån 
begrepp och teorier från The Toyota Way, (Liker 2009) och Detta är Lean (Modig & 
Åhlström, 2013). Eftersom lean är ett svårdefinierat begrepp omfattar teorikapitlet även ett 
empiriskt fall, där lean som verksamhetsstrategi implementerats för att effektivisera processen 
inom bröstcancervården i Malmö. Kapitlet avslutas med en presentation om tidigare forskning 
inom lean i offentlig sektor och efterföljs av en summering för att tydligare definiera uttrycket 
lean.  

Kapitel fem utgår ifrån empiriska undersökningar av verksamhetsutveckling inspirerat av 
lean, på bygg- och miljönämnden i Norrtälje och stadsbyggnadskontoret i Täby. Vidare 
beskrivs effekterna av båda kommuners verksamhetsutveckling inspirerat av lean. I en 
sammanfattande analysdel kombineras det empiriska materialet med två forskningsrapporter 
angående lean i offentlig sektor från Innovationsrådet (2012) och de leanteoretiska begrepp 
som beskrivs i kapitel fyra.  

Slutligen följer ett resultatkapitel och en slutdiskussion. I resultatkapitlet besvaras 
frågeställningen utifrån uppsatsens syfte. I den sista delen följer en slutdiskussion där 
problematik och ineffektivitet som existerar i den svenska planeringsprocessen lyfts fram. I 
diskussionsdelen argumenteras begreppet lean och ifall Täby och Norrtälje kommuner 
verkligen är lean. Avslutningsvis diskuteras ifall lean är en relevant metod att implementera 
inom offentlig sektor och frågor för vidare forskning ställs. 
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2. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlets första del 
beskriver valet av forskningsmetod samt dess för- och nackdelar. Därefter följer en 
genomgång av hur urvalet skett och intervjustudier med fokus på det semistrukturerade 
metodvalet.  

För att konkretisera den svenska planeringsprocessen och belysa fenomenet lean inom 
fysisk planering; har intervjuer utförts med fyra personer inom offentlig sektor, akademi samt 
näringsliv. Samtliga intervjupersoner har en relevant kompetens för studien. För att göra en 
teoretisk anknytning har intervjuerna kombinerats med litteratur som behandlar lean, det 
svenska administrativa systemets uppbyggnad och forskningsrapporter från Innovationsrådet. 
 Formulering av uppsatsens tema och frågeställning utfördes i samband med 
litteratursökning och research. Ett annat uttryck för detta är spaning, vilket innebär att platser 
som är relevanta för temat identifieras och miljön kartläggs innan projektet påbörjas. 
Formulering av problemställningar är viktigt, eftersom tydligt formulerade frågeställningar 
leder till ett mer fokuserat genomförande (Dalen 2007).   

2.1 Kvalitativ forskning 
Under arbetets gång har fokus legat på objektivitet och att inte fokusera på egna tankar, idéer 
och förutfattade meningar. Författaren har sedan tidigare god erfarenhet av lean, vilket skapar 
en viss nyansering i det kritiska ställningstagandet av lean som verksamhetsstrategi. Inför 
studien fanns även ett behov av en djupare undersökning i den svenska planeringsprocessens 
utformning. För att nå en djupare förståelse för detaljplanering och planeringsprocessen har en 
genomgående instudering utförts utifrån Boverkets hemsida.  
 För att uppfylla uppsatsens syfte används en kvalitativ forskningsmetod. Valet av 
kvalitativ forskning faller på dess styrka att kunna gå in på djupet och se hur respondenterna 
upplever den svenska planeringsprocessen och fenomenet lean inom fysisk planering. Den 
kvalitativa metoden som forskningsstrategi är till skillnad från kvantitativ forskning mer 
inriktad på ord än siffror. Det mest utmärkande för kvalitativ forskning är att den är induktiv, 
det vill säga att den härleder slutsatser utifrån empiriska erfarenheter. Något som även är 
typiskt för kvalitativ forskning är att man utgår ifrån en kunskapsteoretisk ståndpunkt, 
forskningsmetoden brukar beskrivas som interpretativistisk. Kvalitativ forskning innebär att 
man försöker återspegla verkligheten utifrån deltagarens perspektiv (Bryman 2011). 
 Inom kvantitativ och kvalitativ forskning finns det olikheter i åsikter, det existerar en 
kritik mot kvalitativ forskning som främst bygger på att den är för subjektiv och 
impressionistisk. Kritiker menar att forskningen i en hög grad utgår ifrån forskarens 
uppfattningar om vad som är relevant och irrelevant för studierna. En annan problematik som 
uppstår inom kvalitativ forskningsstrategi är att den är beroende av forskarens infallsvinkel. 
Forskaren själv står för datainsamlingen där personliga uppfattningar kan styra vilken data 
som väljs som relevant, där intrycken ofta kan inriktas på forskarens personliga intressen.  
(Bryman 2011).   
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2.2 Urval 
I studien tillämpas intervjustudier som ett komplement för att empiriskt konkretisera den 
svenska planeringsprocessen och lean inom offentlig sektor. Totalt genomfördes fyra 
intervjuer. Två utfördes med representanter från Norrtälje och Täby, två kommuner som 
använt lean som inspiration för att förbättra sin planeringsverksamhet. En intervju utfördes via 
telefon med Sara Helmersson, verksamhetschef för bygg- och miljökontoret i Norrtälje 
kommun. Den andra intervjun utfördes med Johanna Dillén, verksamhetsutvecklare på 
Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun. Intervjuer utfördes även med Sten-Åke Bylund, 
forskare och samhällsplanerare med 40 års erfarenhet inom offentlig sektor och näringsliv 
samt Hans Lind professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan.  
 Eftersom lean inom fysisk planering är ett relativt nytt begrepp i Sverige, identifierades 
relevanta urvalsgrupper genom research och litteratursökning. Resultatet avgränsades till 
kommuner med geografiskt närhet till Uppsala, vilket ledde till kontakt med kommunerna 
Täby och Norrtälje. Representanter för respektive kommun var Johanna Dillén samt Sara 
Helmersson som i tre års tid varit aktiva i nätverkande och arbete kring lean i 
samhällsplaneringsprocessen. Ett urval på två personer utfördes för att återspegla 
planeringsprocessen i Sverige. Sten-Åke Bylund valdes genom snöbollsurval där en kontakt 
från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, rekommenderade hans expertis och 
erfarenhet som relevant för studien. Professor Hans Lind valdes genom ett målinriktat urval, 
där hans expertis inom samhällsplaneringsprocessen ansågs som ett relevant komplement till 
de tre andra intervjuerna. Under studiens gång uppmärksammades Södertälje kommun som en 
föregångare för lean inom samhällsplanering, men på grund av sent uppmärksammande och 
studiens relativt begränsade omfattning kunde ingen intervju utföras. 
 De fyra urvalen kan ses som målinriktade urval, en vanlig urvalsteknik inom kvalitativa 
intervjuer som oftast rekommenderas (Bryman, 2011). Målinriktade urval utgår ifrån en 
strategisk teknik, där forskaren försöker skapa en överensstämmelse mellan frågeställning och 
urval. När det målinriktade urvalet sker har forskaren en viktig roll att ha vetskap om kriterier 
som är viktiga för studien. I detta fall kan urvalet legitimeras genom det tidigare nämnda 
spaningsarbetet som skedde i förarbetet till studien (Bryman, 2011). 

2.3 Intervjustudier  
En viktig del av intervjustudierna utfördes innan intervjuerna påbörjades. Inför varje intervju 
utfördes en tematisering, ett begrepp inom metodläran som innebär att innan en studie utförs 
så införskaffas förkunskap inom ämnesområdet och olika typer av intervju- och 
analystekniker (Kvale & Brinkmann 2009). En annan viktigt faktor är att identifiera vilken 
typ av intervju- och analysteknik som är mest relevanta för studien. En viktig del i 
intervjustudier är att ha en förståelse för det ämne som skall undersökas. Författaren är sedan 
tidigare insatt i både lean och planeringsprocessen; men innan utförandet av intervjuerna har 
djupare förundersökning skett. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver förkunskap som en 
viktig faktor för att kunna ställa relevanta frågor i en intervju.  
 Innan varje intervju skedde ett informerat samtycke, en teori inom metodforskningen som 
innebär att forskaren informerar deltagaren innan intervjun påbörjas (Kvale & Brinkmann 
2009). Inför varje intervju blev deltagarna informerade om studiens syfte, frågeställning och 
rätten att dra sig ur eller att inte svara på en fråga. Deltagarna fick även godkänna att de var en 
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förlängd arm och representant för sin organisation och att namn samt citat förkommer i 
publiceringen. Kvale och Brinkmann (2009) talar om risken för konflikt i känsliga ämnen, där 
en skriftlig överenskommelse kan vara ett skydd för båda parter. Inom den kvalitativa 
metoden finns även etiska principer som innebär att forskaren ska minimera risken för att 
undersökningspersonen råkar illa ut (Kvale & Brinkmann, 2009). I uppsatsen behandlas 
ibland känsliga ämnen om ansvarsutkrävande och problematiken inom lag, politik och 
offentlig sektor; men enbart en muntlig överenskommelse slöts. Under uppsatsen gång 
gjordes även en avvägning där slutsatsen blev att känsliga ämnen inte utesluts; eftersom det 
ger ett viktigt perspektiv på den problematik som uppsatsens syfte  avser att undersöka. 
 Uppsatsens intervjuer utgår ifrån ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Inför varje 
intervju skapades en lista av specifika ämnen som intervjun vill beröra, detta kallas för en 
intervjuguide. Fördelen med en semistrukturerad intervjuguide är dess flexibilitet och att 
intervjun håller en viss riktning. Samtidigt finns utrymme för att låta respondenten själv 
beskriva vad hen upplever som relevant i ämnet som undersöks (Bryman, 2011). Inom den 
kvalitativa forskningen används sällan telefonintervjuer, men för intervjun med Sara 
Helmersson var det ett mer optimalt tillvägagångssätt för båda parterna. Tidigare studier 
påvisar att det inte blir några märkbara skillnader mellan en telefonintervju och den 
konventionella intervjumetoden. En viktig notis är att det finns en viss problematik att utföra 
en telefonintervju, de två viktigaste aspekterna i detta fall var: avsaknaden av att läsa av 
reaktioner och respondentens kroppsspråk samt möjligheten att inte kunna spela in intervjun 
på grund av tekniska skäl (Bryman, 2011).  

3. DEN KOMMUNALA PLANERINGSMODELLEN 
 
I en intervju med Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan 
beskriver problematiken i den svenska planeringen på följande sätt: 
 

Alla som kommer i kontakt med det här och märker att det tar tre till sex år. Sedan ser man på Tyskland 
och Finland där det tar halva tiden, då ser man att det är ett problem. På 70-talet brydde sig ingen då det 
var bostadsöverskott; vi har bland de längsta planeringsprocesserna i världen och brist på bostäder.  

 
Rådande bostadsbrist och långa handläggningstider har gjort den svenska planeringsprocessen 
till ett aktuellt ämne. År 2013 kom regeringens proposition 2013/14:126 ”En enklare 
planprocess” och utdragna planeringsprocesser har varit föremål för ett flertal debattinlägg 
och diskussioner på olika politiska nivåer. I sitt anförande rörande betänkande 2013/14:CU31 
(Anf.16 Stefan Attefall (Kristdemokraterna) i Riksdagsdebatten den 23 juni 2014) beskriver 
den före detta bostadsministern Attefall planeringsprocessen i Sverige på följande sätt:  

Jag har sedan jag tillträdde 2010 som bostadsminister rest runt, talat med kommuner, hyresgäster, 
organisationer, fastighetsägare, byggherrar, byggföretag och ställt just frågan varför bygger vi i Sverige 
ungefär hälften per capita jämfört med Norrmän, Finnar och Danskar? Jämfört med OECD genomsnittet. 
Vad är det som är fel? Svaren har varit många och skiftat men haft en röd tråd och det har varit; det finns 
för lite byggklar mark och det tar för lång tid att gå från idé till byggstart. 
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Det svenska planeringssystemet är unikt genom att Plan- och bygglagen ger ett kommunalt 
monopol för planering. Trots en decentraliserad förvaltning finns det många faktorer som 
kommuner måste anpassa sig efter. I sin tur leder det till en problematisk process med ovissa 
ansvarsroller och många intressenter. I en intervju med Johanna Dillén, 
verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun, uttrycker hon: det finns ett 
jättebehov i kommunerna att förbättra planeringsprocessen (Dillén, 2014).  
 Detta kapitel avser att utifrån empiri och teori; konkretisera problematiken som 
förekommer i det svenska planeringssystemet. Intervjumaterialet sammanvävs med en 
teoretisk anknytning av den offentliga sektorns uppbyggnad utifrån två kapitel av Hägglund 
(2013) och Hedström och Lundström (2013) i publikationen: Planning and sustainable urban 
development in Sweden. Eftersom uppsatsen inte har syftet att påverka lagändringar och 
politiska beslut avslutas kapitlet med att presentera lean som en alternativ metod för lösa den 
existerande problematiken inom svensk planering. 

3.1 Politikens ansvar i samhällsplanering 
I svenska kommuner är planering och utveckling en politisk process där de politiska ledarna 
har det slutgiltiga ansvaret. I en intervju berättar Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, att det finns en växande oro från akademi och näringsliv mot politiken. Man 
ställer sig frågan om våra politiker är tillräckligt modiga och kunniga för att fatta beslut. Lind 
menar att vi i dagens Sverige är kvar i den klassiska planeringsdebatten från 1970-talet. Han 
beskriver att i dagsläget vill politiker försäkra sig genom att göra massvis med utredningar. 
Utredningarna leder i sin tur till att man har ryggen fri, men processen blir utdragen eftersom 
man inte vågar fatta ett beslut. Lind drar många paralleller mellan Sverige och Tyskland och 
menar att den representativa demokratin i Tyskland är starkare än den i Sverige, i sin tur leder 
det till färre överklagande och planeringsprocessen sker effektivare. I fråga om relationen 
mellan politik och planering stödjer Johanna Dillén (2014) informationsproblematik som 
Hans Lind uppmärksammar. Hon belyser att det finns en svårighet att tidigt få ut vad 
politikerna vill inom fysisk planering och ibland är det svårt för politiker att sätta sig in i 
planeringen. I sin tur leder detta till att politiker i ett sent skede vill ändra planer och 
förutsättningar.  

3.2 Olika politiska nivåer i Sverige 
Hägglund (2013) beskriver den svenska offentliga sektorn utifrån tre demokratiska nivåer: 
riksdag, region och kommun, alla med egna direktvalda politiker och beskattningsrättigheter. 
I jämförelse med andra europeiska länder ligger mycket av den svenska förvaltningen på en 
decentraliserad nivå, från riksdag till regional och kommunal nivå. Utöver de tre tidigare 
nämnda nivåerna är den svenska staten även representerad av statliga myndigheter och på en 
regional nivå genom 21 länsstyrelser.  
 Sten Åke Bylund är forskare på kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, och 
har 40 års erfarenhet av planering inom offentlig sektor och näringslivet. I en intervju med 
Bylund (2014) beskriver han de politiska nivåerna i Sverige som ett problem inom fysisk 
planering. Han förklarar alla de olika nivåerna och faktorerna som samhällsplaneringen måste 
ta hänsyn till. Delvis måste den utgå ifrån riksnivå där riksintressen och infrastruktur ska 
beaktas; där tillkommer även europeiska unionens direkta förordningar om gränsvärden 
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etcetera. Bylund (2004) nämner även den regionala nivån som prioriterar vägar och järnvägar. 
Utöver tidigare nämnda finns den lokala nivån; där måste samhällsplaneringen ta hänsyn till 
översiktsplanering, detaljplanering samt miljö- och hälsoskydd. Hans Lind stödjer Bylunds 
tankar om att alla dessa faktorer skapar en problematik på kommunal nivå. Lind påpekar att 
man kan se att de interna processerna inom planering är mycket långdragna. Delvis anser han 
att de utdragna processerna beror på ett komplicerat remissförfarande, då handläggare på 
stadsbyggnadskontoren ska ha översikt över flera faktorer, bland annat trafik, detaljplanering 
och miljöförvaltning.  

3.3 Kommunens roll i samhällsplaneringen 
I det svenska politiska systemet omfattas kommuners ansvarsområde även av att ansvara för 
ärenden som påverkar kommunens invånare och miljö. Inom kommunal samhällsplanering 
och utveckling har kommuner även en legal och avtalsenlig skyldighet att balansera mellan 
allmänhetens och olika intressenters behov (Hägglund 2013). Hägglund (2013) beskriver 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen som de två viktigaste lagarna inom fysisk planering i 
Sverige. Plan- och bygglagen ger svenska kommuner ett unikt planeringsmonopol i frågor om 
mark och vattenanvändning. Lagen ställer ett hårt krav på demokrati i planeringsprocessen 
och behandling av miljöfrågor samt allmännare krav på detaljplanering och bygglov.  

Bylund (2014) belyser kommuners komplicerade roll. Han påpekar att kommuner måste 
hantera målkonflikter och tillgodose allmänhetens behov. Inom samhällsplanering måste 
kommuner också göra goda avvägningar utifrån sociala, ekonomiska och kulturella 
synpunkter där alla intressenter har rätten att föra sin talan i den demokratiska processen. 
Inom fysisk planering beskriver han Uppsala som ett exempel där flera intressenter 
involveras, det kan röra sig om allt från: fastighetsägare, sakägare, kommun, kulturhistoriska 
perspektiv, politik till riksintressen med mera.  
 Lind (2014) belyser även den problematik som finns i den demokratiska processen i 
Sverige. Han menar att i Sverige är det många som ska tycka till men inte kan fatta snabba 
beslut. Han påpekar även att det i vissa fall inte är glasklart exakt vad som skall beaktas. I sin 
tur leder detta till synpunkter och en repetitiv process där man får göra om. I intervjun 
påpekar han även att i Sverige har vi många välutbildade människor som kan spelreglerna, det 
har i sin tur skapat ett system som gör det lätt att överklaga.  Lind lyfter även diskussionen om 
rättsäkerhet och tid för konsultation som ett annat problem. Han menar att en 
sannolikhetsbedömning borde utföras för att se om det blir resultat av längre 
konsultationstider. Dillén (2014) stödjer den problematik som Lind uppmärksammar, inom 
planeringen finns flera experter utströdda på olika områden och eftersom det råder en form av 
diskrepans inom planeraryrket tar det onödigt lång tid; då många sitter och väntar på oklara 
ansvarsförhållanden och mandat. Dillén (2014) påpekar att kort handläggningstid och analys 
kan skapa dålig effekt på närboende och trafik då snabba beslut kan leda till konsekvenser i 
efterhand. Hon nämner att enbart arbeta efter kortare kalendertider kan ge negativa effekter, 
och i vissa fall behövs längre handläggningstid för att skapa en högre acceptans och 
förankring hos befolkningen. 
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3.4 Detaljplanering, en hörnsten i markanvändning och fysisk planering 
I överrensstämmelse med Plan- och bygglagen kan kommuner reglera fysisk utveckling 
utifrån två lagbindande instrument: områdesbestämmelser och detaljplaner. 
Genomförandeprocessen av en detaljplan ger kommuner möjligheten att undersöka om 
utvecklingsförslaget är tillräcklig i relation till ett område. Skapandet av en detaljplan börjar 
med en planhanterare, plankonsult, eller en plankonsult anställd av en extern exploatör. 
Processen styrs av en verkställande planeringschef som övervakar planeringsprocessen, den 
politiska processen och planeringsdokument. Förutom planeringschefen är ett brett utbud av 
tjänstemän delaktiga: arkitekter och samhällsplanerare, ekologer, transportplanerare, 
hälsotjänstemän etcetera. Processen kan även involvera representanter från kommunal- eller 
privatägda tillhandahållare av infrastruktur som energi, vatten och sophantering (Hedström & 
Lundström 2013).  
 Det råder inget tvivel om att framtagandet av en detaljplan involverar flera aktörer och 
tjänstemän. Men vilka konsekvenser skapar det? Enligt Bylund (2014) finns det en ovisshet 
som skapar problem i den svenska planeringen. Om en exploatör har satsat pengar för att köpa 
fastigheter och inte vet utfallet de första fem till sju åren tillkommer både risker och 
räntekostnader. De långa planprocesserna leder även till minskad konkurrens där enbart stora 
företag har råd med de långa handläggningstiderna. I en intervju med Lind (2014) beskriver 
han problematiken utifrån en otydlighet i vad planhandläggare ska titta på. Enligt honom är ett 
minimikrav på en myndighet att tjänstemän ska vara tydliga med vad som ska bevakas. Om 
tjänsteman A är sjukskriven eller föräldraledig ska tjänsteman B kunna sköta ärendet, ofta är 
så inte fallet utan istället måste man börja om från början. En annan viktig faktor som Lind 
nämner i intervjun är ansvarsutkrävande och vad som ska göras i processen: I Tyskland när en 
exploatör går till kommunen med; ”här vill jag bygga”, så vet exploatören redan vad 
kommunen ska titta på och då vet de i förväg vad som ska vara fixat” (Lind, 2014). Lind 
anser att vitala delar som är viktiga för att effektivisera planeringen är; tydlighet, transparens, 
klara roller och tydligt definiera hur långa planeringsprocesserna ska vara. 
 Sammanfattningsvis verkar det råda konsensus om att det existerar en problematik inom 
planering. Det finns ett politiskt ansvar att kunna ta viktiga beslut, dels genom att skapa en 
högre legitimitet för beslut och stärka den representativa demokratin. En radikal slutsats är att 
politiken har brist på transparens och är fast i en analytisk paralysis där man inte vågar ta 
beslut i planeringsfrågor. En annan viktig faktor inom svensk planering är den offentliga 
sektorns konstellation. När kommuner utför planering måste de ta hänsyn till lagar, privat- 
och allmänintresse, riksintresse, EU-förordningar, regionala myndigheter, översiktsplan, 
detaljplan, miljö- och hälsoskydd och samtidigt värna om invånares demokratiska rättigheter. 
Detaljplaneringsprocessen involverar många tjänstemän och enligt studiens respondenter 
finns det en tydlig diskrepans och otydlighet mellan ansvarsområden och utförande. Bylund 
(2014) påpekar i en intervju att de långa processerna hämmar konkurrensen och skapar högre 
risk för företagarna. Lind (2014) menar på att man skapat spelregler som gör det enkelt att 
överklaga, i ett system där tjänstemäns roll är svårdefinierad. Problematiken leder oss 
slutligen till frågan: hur kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan, bidra 
till att utveckla en effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige? 
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3.4.1 Lean som verksamhetsstrategi 
Under slutet av 1980-talet fanns ett brinnande intresse för Toyota bland västerländska 
forskare. Genom observationer av Toyotas verksamhet myntades konceptet lean. År 1990 
släppte ett forskarlag från MIT, Cambridge, Massachusetts, i samband med flera 
världsledande forskare boken The Machine that Changed the World. Publikationen gav en 
utbredd bild av konceptet Lean Productions innebörd. Publikationen var resultatet av flera års 
forskning och författarna kunde peka ut hur Toyota hade lyckats uppnå effektivitetsnivåer 
som konkurrenter inte var i närheten av. Författarna pekar ut fyra principer som fundamentala 
beståndsdelar i Lean. 1. Lagsamarbete 2. Kommunikation 3. Effektivt utnyttjande av resurser 
och eliminering av slöseri 4. Ständiga förbättringar (Modig & Åhlström 2013, s. 77). Trots att 
Lean ursprungligen utvecklats för industriell tillverkning och som en metod för att 
effektivisera produktion har Lean på senare tid utvecklats till ett flertal andra funktioner, 
miljöer och industrier. Modig & Åhlström (2013, s. 82) nämner exempelvis: inköp, 
produktutveckling, logistik, service, försäljning och redovisning. Lean har även utvecklats 
inom bank och försäkring, dagligvaruhandel, handel, konsulttjänster, media och 
underhållning, hälso- och sjukvård, läkemedel, telekom och IT. 
 Det råder inget tvivel om att Lean på senare år har spridits explosionsartat, men vad är då 
Lean och hur kan det implementeras inom fysisk planering? I kapitel fyra följer en djupare 
teoretisk del utifrån Modig & Åhlströms ”Detta är Lean” och Jeffrey K. Likers ”The Toyota 
Way”. Kapitlets syfte är att konkretisera och fördjupa sig i det komplicerade uttrycket som 
kallas Lean. 

4. LEAN – EN SVÅRDEFINIERAD VERKSAMHETSSTRATEGI 
 
Lean är ett svårdefinierat uttryck som härstammar från Toyota Production System (TPS), en 
verksamhetsfilosofi utvecklad för att effektivisera Toyotas produktion. Lean kan ses som den 
västerländska varianten av TPS, där alla begrepp och teorier är hämtade från forskning och 
observationer av Toyotas organisation. I detta teorikapitel beskrivs de begrepp som lean 
grundas i: hur man ständigt ska förbättra sin verksamhet, förenkla och effektivisera processer, 
fokusera på att skapa värde för kunden, finna flaskhalsar som leder till fördröjning, hantera 
variation, standardisera sitt arbete och gå till roten av- och åtgärda problem. För att empiriskt 
konkretisera lean beskrivs även ett verkligt fall där Lean applicerats inom sjukvården. 

Inom lean finns det ett flertal begrepp som är viktiga att beskriva. En viktig aspekt är 
faktumet att lean ses som en övergripande verksamhetsstrategi där alla olika begrepp fungerar 
i en form av symbios. I ett anförande på Stockholm School of Economics TEDxTalk (2014) 
beskriver Niklas Modig lean på följande sätt: It’s not about finding the big fish, but fishing all 
the time. Meningen med Modigs citat kan tolkas på flera olika sätt. Min tolkning är att lean 
inte handlar om att hitta storslagna lösningar som över en natt förändrar hela verksamheten, 
lean betyder snarare att man successivt arbetar för att ständigt förbättra sin verksamhet. I 
boken ”Detta är Lean” berättar Modig och Åhlström (2013, s. 190) om det europeiska 
företaget som bjöd in den legendariske Toyotachefen vid namn Ooba-san. Syftet med 
inbjudan var att Ooba-san skulle analysera deras leanarbete och verifiera att de var lean i 
världsklass. Under besöket fick Ooba-san se företagets verksamhet samtidigt som företagets 
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leding skröt över deras storslagna leanarbete. Vid slutet av dagen ställde företagets 
styrelseordförande frågan till Ooba-san: Vi har nu visat er runt i fabriken och berättat om vårt 
leanarbete som vi är mycket stolta över. Nu undrar vi ju självklart, är inte det här lean i 
världsklass? Ooba-San svarar: Det är omöjligt att säga, jag var ju inte här igår (Modig & 
Åhlström, s. 191). Berättelsen om Ooba-sans möte hos det europeiska företaget sätter fingret 
på den mest centrala aspekten av lean. Lean handlar om ständig förbättring genom dynamiska 
mål och lärande. Ooba-san kan omöjligt veta om det har skett en förbättring eller lärande 
eftersom han inte följt företagets utveckling. Modig och Åhlström (2013) beskriver lean som 
ett dynamiskt mål, där organisationen ständigt kan bli bättre och att arbetet måste fortsätta 
över tid, hela tiden. En annan fundamental del av lean är enligt Modig och Åhlström (2013) 
att skapa flödeseffektivitet och spara istället för att slösa resurser. I boken Detta är Lean talar 
de om fundamentala delar av lean som: att skapa kundfokus istället för resursfokus, skapa 
effektivare processer, identifiera flaskhalsar och minska variationen. i The Toyota Way, Liker 
(2009) beskriver han ständiga förbättringar, standardisering och att gå till roten av problemen 
som viktiga delar av lean.  

4.1 Teoretiska begrepp inom lean 
 
4.1.1 Flödeseffektivitet, processer och värdeskapande 
Enligt Modig och Åhlström (2013) är en process något som rör sig framåt, inom Lean 
benämns det ofta som en flödesenhet. Flödesenheter kan vara allt från material på en 
produktionsfacilitet, en plan på ett stadsbyggnadskontor eller en person som söker vård på ett 
sjukhus. Modig och Åhlström (2013) menar att en viktig detalj är att se processen utifrån 
flödesenhetens perspektiv. Ett fel företag gör, är att man ser det utifrån organisations 
perspektiv och olika funktioner. 
 Modig och Åhlström (2013) nämner också värdeskapande som en viktig del i att förstå 
begreppet flödeseffektivitet. En av de mest vitala delarna för att definiera värdeskapande 
aktiviteter är att utgå ifrån flödesenhetens perspektiv. Så vad är då ett värdeskapande 
moment? det kan exempelvis vara när material till en bil bearbetas, när en anställd på det 
lokala plankontoret hanterar ett planeringsunderlag eller när en person träffar en läkare på 
vårdcentral. Icke värdeskapande moment kan exempelvis vara när material står väntandes på 
lager, när ett planeringsunderlag ligger på någons skrivbord i väntan på handläggning eller när 
en patient får vänta två timmar innan hen får en läkartid (Modig & Åhlström, 2013). 
 Värde definieras alltid utifrån kundens perspektiv men ibland kan uttrycket kund leda till 
definitionsproblematik. Vilka är kunder inom offentlig sektor? eller vilka är kunder inom 
brandkårsverksamhet? Modig och Åhlström (2013) definierar det på följande sätt; om det är 
problematiskt att specificera vem kunden verkligen är kan fokus istället vändas mot behoven 
som organisationen ska tillgodose. Frågan kan uttryckas följande: Vilket behov ska 
brandkåren möta? -de är specialiserade på att släcka eld. Således kan processen definieras 
utifrån den tid då ett behov har identifierats tills det att behovet är mött (Modig & Åhlström 
2013, s. 28). 
 
4.1.2 Lagen om flaskhalsar & variation 
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Flaskhalsar är ett annat relevant begrepp för att nå en djupare förståelse för processer och vad 
som hindrar organisationer från att öka sin flödeseffektivitet. Modig och Åhlström (2013) 
beskriver att fenomenet flaskhalsar kan benämnas som platser där flödet saktar ner eller 
stannar. I dessa olika stadier av processen sker olika former av ”sub-processer” eller 
individuella aktiviteter som likt en flaskas hals begränsar flödet. Modig och Åhlström 
benämner flaskhalsar som en orsak till fördröjningar. Oftast är flaskhalsar icke-värdeskapande 
som förlänger genomströmningstiden: strävar vi efter hög flödeseffektivitet vill vi därför 
undvika flaskhalsar i våra processer (Modig och Åhlström 2013, s. 46). 
 Så varför uppkommer flaskhalsar i processer? Modig och Åhlström nämner två 
anledningar till flaskhalsars uppkomst. Första exemplet kan konkretiseras genom boardingen 
av ett flyg. Bagaget måste lämnas av innan man passerar säkerhetskontrollen, och för att 
komma till planet måste man först passera gaten. I dessa fall är flaskhalsar oundvikliga på 
grund av organisationens utformning. Det andra fallet nämner Modig och Åhlström (2013, s. 
48) som variation. Variation är oundvikligt inom processer och har en stor påverkan på 
flödeseffektivitet. Det kan summeras utifrån tre olika källor: resurser, flödesenheter och 
externa faktorer. Resurser kan vara att en dator eller maskin har gått sönder, variation inom 
flödesenheter kan vara att en planansökan är felaktigt utformad vilket leder till en längre 
process. Externa faktorer kan vara att två bussar med hungriga studenter anländer oannonserat 
till en snabbmatsrestaurang. Modig och Åhlström (2013) menar att oavsett typ av variation så 
påverkar den tiden, antingen genom processtid eller ankomsttid. Variationen kan illustreras 
via planhantering där olika plantillstånd kan ta olika lång tid. Vissa ansökningar kan vara 
korrekt ifyllda medan andra inte är det. Vissa plantillstånd kan vara enklare medan andra är 
mer komplicerade. Alla skillnader leder således till variation i processtiden (Modig & 
Åhlström 2013). 
 
4.1.3 Ständiga förbättringar, standardisering och att gå till roten av problemet 
Liker (2009) beskriver ständiga förbättringar som ett viktigt begrepp inom lean. Ständiga 
förbättringar fokuserar på att få bort kostnadsökande slöseri inom en process, oavsett hur små 
förbättringarna är. Förbättringsarbetet utförs ofta inom små grupper där; problemlösning, 
dokumentering och förbättring av processer sker med mål att förbättra och öka 
värdeskapandet. Ständiga förbättringar grundas i ett standardiserat arbetssätt, det vill säga att i 
största mån utföra arbetet på likadant sätt. Ett standardiserat arbetssätt leder i sin tur till färre 
avvikelser och möjliggör att enklare kunna finna problem och icke värdeskapande i sina 
processer. I tidigare kapitel belyser Modig & Åhlström (2013) problematiken med variation i 
processer. Variation existerar oundvikligt i många processer, framförallt inom offentlig 
sektor; variation är en bidragande faktor till att processer inte alltid kan utföras på ett 
standardiserat tillvägagångssätt. 
 Liker (2009) nämner även att gå till platsen och se den faktiska situationen som ett viktigt 
begrepp. Vad Liker menar med uttrycket är att första steget i en problemlösning är att förstå 
alla aspekter av problemet, att vara delaktig och se med sina egna ögon.  
 En grundläggande problemundersökningsprincip inom lean är 5 why; att ställa frågan 
varför fem gånger för att gå till den verkliga roten av problemet. Användandet av 5 why är 
viktigt då resultatet av problemundersökningen kan tyda på andra problem som gjorde att det 
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första problemet uppstod. I sin tur leder det till att man kan finna ursprunget av problemet och 
resultatet kan leda till att andra åtgärder också rättas till. I bilaga 1 exemplifieras användning 
av 5 why (se bilaga 1. ”Why was my tea cold?”). 

4.2 500 gånger snabbare vård med lean 
Begreppet lean är svårdefinierat och utgår ifrån flera olika metoder för att förbättra, förenkla, 
involvera och effektivisera processer och tillvägagångssätt. Följande är ett exempel och en 
förkortad version av det scenario som Modig och Åhlström (2013) beskriver som ”500 gånger 
snabbare vård med lean”. Viktigt att notera är att även om namnen är uppdiktade så är all 
statistisk data hämtat från ett verkligt fall. Exemplet utgår ifrån ”ett-stegs bröstkliniken” i 
Malmö, målet med kliniken var att genom lean effektivisera och förbättra diagnostiden för 
bröstcancer (Modig & Åhlström 2013, prolog). Projektet i Malmö ingick i ”ett-stegsgruppen” 
där totalt tre kliniker med samma koncept startades. Projekten var lyckade och intresset för 
ett-stegs bröstkliniker blev så pass stort att man inte kunde ta emot alla patienter. Enligt 
utvärderingen var klinikens resultat att de kvinnliga besökarna led mindre, hade kortare tid till 
diagnos men samtidigt utgjorde en större kostnad.  Utvärderingen av hela ”ett-stegsgruppen” 
visade att kostnaden för både kunden och vården hade något högre medelvärde. År 2007 kom 
ett upphandlingsbeslut att klinikerna skulle läggas ned, anledningen var att alla kvinnor i 
Region Skåne skulle ha tillgång till mammografi på samma villkor (Källberg et al, 2011). 
Vidare följer fallet ”Caroline och Sofia”.  
 Fallet handlar om lean inom sjukvården vilket inte är uppsatsens ämne, men på grund av 
avsaknaden av konkret leanexempel ur ett samhällsplaneringsperspektiv valdes Modig och 
Åhlströms (2013) fall som empiriskt exempel. 
 
4.2.1 Fallet Caroline, den konventionella sjukvården. 
Caroline har upptäckt en knöl i bröstet, Caroline vet att en av tio drabbas av bröstcancer och 
att det är en av de vanligaste formerna av cancer. Direkt på måndag morgon bestämmer hon 
sig för att ringa sin vårdcentral, sjuksköterskan hittar en tid samma dag. Under läkartiden kan 
läkaren inte stilla hennes oro, läkaren kan inte utesluta risken att det kan vara cancer. Caroline 
får en remiss till bröstkliniken på det lokala sjukhuset, de skulle återkomma med en kallelse 
(Modig & Åhlström 2013). 
 En vecka går utan svar och efter tio dagars väntan ringer hon till bröstkliniken, efter 
några minuters sökande bland remisser hittar sjuksköterskan hennes journal. De lovar att de 
kommer behandla ärendet samma dag. Fyra dagar senare får Caroline ett brev från 
bröstkliniken, hon kallas till undersökning den kommande veckan. På bröstkliniken utförs en 
mammografi och ultraljudsundersökning. Läkaren berättar för Caroline att hon kommer få en 
undersökningstid hos en bröstkirurg, den nya tiden kommer postas hem till henne. Tio dagar 
efter hennes sjukhusbesök får Caroline en tid hos bröstkirurgen; baserat på hennes 
undersökning kan inget beslut tas ifall det är cancer eller inte. Hon remitteras ännu en gång, 
då till en cytologmottagning. Efter det vaga svaret ringer Caroline mottagning för att boka en 
tid, sjuksköterskan berättar att cytologmottagningen är väldigt upptagen och att det kommer ta 
två veckor innan hon kan få en besökstid (Modig & Åhlström, 2013). 
 Efter en provtagning på cytologmottagningen berättar läkaren att proven kommer skickas 
till ett laboratorium för djupare analys, resultatet skickas sedan tillbaka till bröstkirurgen som 
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Caroline träffat två veckor tidigare. Svaret till Caroline är att hon än en gång får vänta på ett 
brev, sjuksköterskan är även oförmögen att berätta hur lång tid Caroline måste vänta. Sex 
veckor efter Carolines första besök på vårdcentralen har hon äntligen fått en tid hos en 
bröstkirurg. Efter att ha läst igenom hennes journal och studerat cellproverna kan han ställa en 
diagnos (Modig & Åhlström 2013) 

(Figur 1) Tidsgeografisk illustration från Carolines första besök hos en läkare, tills diagnosen ställs. 
Källa: Detta är Lean 2013, s. 9. Modig och Åhlström. 
 
4.2.2 Fallet Sofia, 500 gånger snabbare vård med Lean. 
Under tisdagsmorgonens dusch märker Sofia att hennes vänstra bröst känns annorlunda. Vid 
lunch berättar Sofia om sin oro till hennes nära väninna Emma. Emma berättar att hon läst en 
artikel om en ny testklinik på det lokala sjukhuset, klinikens är ett så kallat ”ett-stop 
bröstklinik”, idén är att kvinnor ska kunna gå dit utan en remiss från en doktor (Modig & 
Åhlström, 2013).  
 Sofia tar reda på att kliniken har öppet på torsdagar och klockan 16:00  två dagar senare 
anländer Sofia till kliniken. Sofia blir välkomnad av en sjuksköterska som leder henne till ett 
undersökningsrum för en preliminär undersökning. Sjuksköterskan verifierar att knölen i 
Sofias bröst behöver vidare undersökning och sjuksköterskan ber Sofia sätta sig ner och 
väntar på en bröstkirurg. Femton minuter senare kallar bröstkirurgen in Sofia för en 
undersökning, hon får snabbt beskriva varför hon är på kliniken och kirurgen fastställer att 
Sofia behöver undergå mammografi, ultraljud och cellvävnadsprov. Sofia får återigen sätta sig 
i väntrummet och när hennes namn ropas ut får hon följa med en specialistsjuksköterska in i 
ett undersökningsrum, där utförs en röntgen och ultraljud. Därefter får Sofia träffa en Cytolog 
som utför en finnålspunktion, doktorn kan inte säga om det är cancer eller inte men 
cellvävnadsprovet kommer att ge ett definitivt svar. Återigen befinner sig Sofia i väntrummet, 
när hennes namn ropas ut ser hon att klockan är 18:00. Hon sätter sig ner och kirurgen ger 
Sofia hennes diagnos (Modig och Åhlström 2013). 
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(Figur 2) Tidsgeografisk illustration från Sofias första besök hos en läkare, tills diagnosen ställs. 
Källa: Detta är Lean 2013, s. 12. Modig och Åhlström. 
 
Vad säger dessa exempel? Både Caroline och Sofia ville få reda på om de hade cancer, de 
gick igenom samma process av undersökningar och båda blev diagnostiserade, men där slutar 
även likheten. Från Carolines första möte med vårdcentral till dess att hon fick en diagnos tog 
det 1008 timmar, i jämförelse med Sofia där det tog två timmar, det vill säga 500 gånger 
snabbare (Modig & Åhlström, 2013). 
 Att kunna ställa en bröstcancerdiagnos 500 gånger snabbare kan ses som en utopisk 
tanke, men det finns en substans i det. Innan Caroline får sin diagnos måste hon genomgå en 
lång processtid hos flera läkare och avdelningar. Carolines fall utgår ifrån det konventionella 
tillvägagångssättet där fokus inte är att skapa en snabb process, snarare att distribuera resurser 
på alla patienter samtidigt. I Sofias fall fokuseras istället att skapa en effektiv processtid, allt 
som behövs för att ge Sofia en diagnos finns samlat på en plats, nämligen ”one-stop 
bröstkliniken”. Genom att skära ner på de icke-värdeskapande momenten som; remisser, 
flaskhalsar och väntetider kan processen förkortas. Resultatet blir att genom leanbegrepp som: 
värdeskapande, processkartläggning och ökad flödeseffektivitet, med fokus på en patient kan 
man en bröstcancerdiagnos ställas 500 gånger snabbare.  
 I sitt anförande rörande betänkande 2013/14:CU31 (Anf.16 Stefan Attefall 
(Kristdemokraterna) i Riksdagsdebatten den 23 juni 2014) beskriver före detta 
bostadsministern Stefan Attefall: det tar för lång tid att gå från idé till byggstart. Om en 
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bröstcancerdiagnos kan ställas 500 gånger snabbare, borde således tidigare nämnda 
leanbegrepp även vara applicerbara för att effektivisera den fysiska planeringsprocessen.  
 

4.3 Tidigare forskning om lean inom offentlig sektor 
År 2012 lät Innovationsrådet göra en forskningsöversikt avseende fenomenet lean inom 
offentlig sektor (Brännmark, 2012). Genomgången visade att det fanns få studier gjorda på 
offentlig sektor och resultaten var otvetydiga.  Brännmarks (2012) tentativa slutsatser blev 
följande: centrala inslag av leanarbete på kommunal- och myndighetsnivå är 
processkartläggning och slöserireducering. Överlag handlade arbetet om punktinsatser medan 
lean genom hela organisationen var relativt ovanligt. Syftet med leanarbete var i hög 
utsträckning att öka produktiviteten. Gällande resultat, framförallt inom 
värdeflödeskartläggning var ökad produktivitet det vanligaste resultatet. Arbete med 
inspiration av lean har även lett till minskade problem och störningar för anställda. 
Innovationsrådets slutsatser tyder på mer varierande effekt för personal än verksamhet. De 
leanmetoder som skapat negativa konsekvenser var bland annat: standardisering, 
visualisering och kundkontakt. I Innovationsrådets rapport Lean och systemsyn i stat och 
kommun – förutsättningar, hinder och möjligheter (2012) lyfts även en problematik med att 
genomföra förändringar och se de långsiktiga effekterna av arbetet. Utifrån ett 
beteendevetenskapligt perspektiv anser Innovationsrådet (2012) att en rationell 
verksamhetsstrategi kan anses som naiv. I rapportens diskussionsdel beskrivs även en 
problematik och stor sannolikhet för misslyckande; när man på kort tid inom professionella 
organisationer implementerar nya arbetssätt och förändringar inom kulturen utifrån externa 
strategier och central toppstyrning. En annan faktor som Innovationsrådet (2012) belyser är 
även om effektiviseringsvinster kan mätas genom antal handlagda ärenden per medarbetare 
och processtid; måste samtidigt vitala delar som kvalitet och rättssäkerhet på såväl lång och 
kort tid beaktas. I rapportens slutsats konstateras att det finns stora möjligheter att utveckla, 
förbättra och effektivisera offentlig sektor; där lean som verksamhetsstrategi kan bidra till en 
positiv utveckling. Man menar även att offentlig sektor ska bedrivas effektivt och att man i 
dagsläget prioriterar kostnadseffektivitet över verksamhetens verkliga syfte, där man således 
glömmer bort att organisationen eller verksamheten faktiskt är finansierad med offentliga 
medel. 

4.4 Vad är lean? 
Lean är en verksamhetsstrategi och en filosofi, en metod som utgår ifrån begrepp som: 
ständiga förbättringar, skapa effektivare flöden och processer, fokusera på kunden, identifiera 
flaskhalsar, minska variation, gå till roten av problemet och att standardisera sitt arbetssätt. 
Lean handlar om att in på detaljnivå rationalisera sitt arbetssätt och ställa sig frågan, vad är 
det som vi egentligen gör och hur kan vi göra det bättre? Lean har de senaste åren spridit sig 
som en löpeld i alla möjliga sektorer. I det empiriska exemplet Caroline & Sofia bevisar man 
att en bröstcancerdiagnos kan ställas 500 gånger snabbare; genom att öka fokus på kunden 
(medborgaren) istället för att fokusera på resurserna. Det borde finnas en anledning till den 
stora spridningen av lean de senaste åren, och att verksamhetsstrategin grundas i ett relevant 
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och modernt tankesätt. Således kommer vi till frågan: Kan lean bidra till att utveckla en 
effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige? 

5. LEAN I DEN FYSISKA PLANERINGSPROCESSEN 
 
Under de senaste åren har lean spridit sig till flera olika miljöer, bland annat: service, bank 
och försäljning till hälso- och sjukvård, telekom och IT med flera. I kapitel fyra beskriver 
Modig och Åhlström (2013) lean som en metod att: skapa kundfokus istället för 
resurseffektivitet, effektivisera processer, identifiera flaskhalsar och minska variation. Liker 
(2009) benämner ständiga förbättringar, standardisering och att gå till roten av problemet som 
andra viktiga delar av lean. I studiens tidigare kapitel tyder det empiriska materialet på att det 
finns en problematik inom den svenska samhällsplaneringsprocessen, man kallar den komplex 
och ineffektiv. Hur kan lean appliceras på den kommunala planeringsverksamheten? Och kan 
en filosofi utvecklad för industriell tillverkning i Japan verkligen bidra till att utveckla en 
effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige? 
 I detta analyskapitel ämnas undersöka hur kommunerna Täby och Norrtälje har 
implementerat konceptet lean för att effektivisera sin bygglovshantering och 
planeringsprocess. Analysen grundas på intervjuer med Sara Helmersson, bygg- och 
miljöchef, Norrtälje kommun och Johanna Dillén, verksamhetsutvecklare på 
Stadsbyggnadskontoret, Täby kommun. I sista delen av analyskapitlet sammanfattas 
fenomenet lean inom den kommunala planeringsprocessen. Sammanfattningen anknyter till 
det empiriska intervjumaterialet och med en teoretisk anknytning till leanbegrepp utifrån 
böckerna: Detta är Lean (Modig & Åhlström 2013), The Toyota Way (Liker 2009) och två 
forskningsrapporter gällande lean inom offentlig sektor (Innovationsrådets 2012).  

5.1 Lean som verksamhetsstrategi inom kommunal fysisk planering 
För 80 år sedan inledde Taiichi Ohno sin karriär inom Toyotakoncernen och blev på senare tid 
fadern till Toyota Production system, det som vi i västvärlden idag, efter viss modifikation 
kallar för lean. Under 60 år utvecklade han Toyotas produktionsfilosofi och 1978 publicerade 
Ohno boken Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. I boken hävdar 
Taiichi Ohno att produktivitet skapas genom ett effektivt flöde: All we are doing is looking at 
the time-line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the 
cash. And we are reducing the time-line by reducing the non-value adding wastes (Modig & 
Åhlström 2012, s. 75). Citatet kan låta avancerat och icke applicerbart inom offentlig sektor 
men principen är den samma, fokus ska ligga på att skapa ett effektivt flöde och tillgodose 
behovet hos en kund eller medborgare. I Ohnos citat nämns två vitala delar: cash och non-
value adding wastes. Utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv kan processtid och betalning 
istället ses som den tidpunkt då Stadsbyggnadskontoret får en planansökan till dess att planen 
är levererad, eller när en byggnadsnämnd får in en bygglovsansökan till dess att ett beslut är 
taget. De icke-värdeskapande delarna kan relateras till de moment inom planering då inget 
värde skapas för en kund eller medborgare. Exempel är när en plan ligger högvis på 
stadsbyggnadskontoret i väntan på utredning eller skickas på remiss. 
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5.2.1 Verksamhetsutveckling inspirerat av lean i Norrtälje kommun 
I en intervju med Sara Helmersson (2014), Norrtälje kommun, berättar hon att 
byggnadsnämnden några år tidigare slogs ihop med miljö- och hälsoskyddsnämnden. I 
samband med hopslagningen och ett ökat tryck från medborgarna ansåg politikerna och 
verksamheten att ärendehanteringen var för långdragen. Helmersson nämner att inom deras 
verksamhet har man aldrig uttalat nämnt att man arbetar med lean, men ett flertal anställda har 
kunskap inom ämnet och utvecklingen har skett med inspiration av lean. Förbättringsarbetet 
fokuserar på bygglovshantering och Helmersson uttrycker att kunder kan bli missnöjda om de 
vill bygga sitt drömhus och får vänta länge på ett bygglov eller nekat bygglov.  
 Bygg- och miljökontoret påbörjade sitt förbättringsarbete med att kartlägga sina 
processer; för att identifiera vad man kunde förenkla, förbättra eller reducera. I början hade 
bygg- och miljökontoret totalt 28 processer men insåg snabbt att de enbart behövde ha tre: 
tillstånd, tillsyn och projekt. När processkartläggningen påbörjades med målet att förenkla och 
minska handläggningstiden fann man ett flertal flaskhalsar. En av flaskhalsarna orsakades av 
internt överlämnande och tjänstemän med olika kompetenser. Helmersson beskriver att det 
fanns en bryggtid mellan när tjänstemannen skulle färdigställa sitt arbete. Sedan 
överlämnades arbetet till nästa tjänsteman som skulle utföra sitt arbete, man 
uppmärksammade snabbt att arbetet kunde ske parallellt. En annan tydlig identifierbar 
flaskhals var att man tog ärenden i den ordning som de inkom; vilket innebar att komplicerade 
ärenden hamnade i samma handläggningshög som enkla ärenden. I sin tur skapade denna typ 
av ärendehantering flaskhalsar. Problemet löstes genom att man delade upp i två högar, en för 
enkla ärenden och en för komplicerade ärenden. Bygg- och miljönämnden identifierade även 
att man inte hade ett standardiserat arbetssätt och att det fanns problem i det interna 
överlämnandet. Arbetet gick inte tillräckligt snabbt, kunder kunde få fel besked, obegripliga 
besked eller att ärendet tog en väg som inte behövdes (Helmersson, 2014). 
        Helmersson berättar att en annan metod som bygg- och miljökontoret arbetar med är 
ständiga förbättringar; man vill involvera medarbetare i det dagliga arbetet och man arbetar 
mycket med avvikelsehantering. Hon beskriver förbättringsarbetet som att de är väldigt 
nyfikna på när det blir en avvikelse. De fokuserar mycket på detta och det är frågor som tas 
upp i varje ledningsmöte där de även ser till att delegera och rätta till avvikelsen. Helmerssons 
uppfattning är att de flesta anställda tycker att verksamhetsutveckling inspirerat av lean är bra. 
Interna mätningar tyder på att anställda gillar tydligheten i deras organisation. 
  
5.2.2 Verksamhetsutveckling inspirerat av lean i Täby kommun 
Johanna Dillén är verksamhetsutvecklare på Täby kommun och berättar i en intervju att Täby 
ingår i Stadsbyggnadsbenchen, ett nätverk som startades av Nacka kommun och Stockholm 
stad med mål att effektivisera stadsbyggnadsprocessen. Idag omfattar Stadsbyggnadsbenchen 
nio kommuner i Stockholms län. Målet är att ha mätbara effektiviseringar i alla medverkande 
kommuner. Målen omfattar att: öka kunskap, transparens och förståelsen för 
stadsbyggnadsprocessen och tydligare definiera stadsbyggnadsprocessen genom att etablera 
ett mer enhetligt arbetssätt (se bilaga 2 ”Stadsbyggnadsbenchens mål”). 
 I intervjun beskriver Dillén hennes roll som verksamhetsutvecklare i Täby kommun är att 
effektivisera processerna på stadsbyggnadskontoret, hon nämner även att effektivisering av 
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stadsbyggnadsprocessen är något som att alla börjar diskutera och sträva efter. Hon uttrycker 
sig på följande sätt: man har tidigare haft specialister men inte funderat så mycket över att 
effektivisera processerna (Dillén 2014). Sedan tre år tillbaka har bygglovshanteringen i Täby 
kommun implementerat lean som verksamhetsstrategi. Eftersom bygglovshanteringen hade 
haft goda resultat, i kombination med personal som har tidigare erfarenhet inom lean, beslöt 
stadsbyggnadschefen och kommunledningen för ett år sedan att implementera lean som 
verksamhetsstrategi över hela stadsbyggnadskontoret i Täby.  
 I frågan om hur Täby kommun implementerat lean i sin verksamhetsstrategi svarar Dillén 
att deras första steg var att kartlägga stadsbyggnadsprocessen. Eftersom det finns många olika 
avdelningar som till exempel plan, park samt vatten och avlopp var det viktigt att tydligt 
definiera och få en gemensam syn på hur arbetet inom fysisk planering faktiskt ska utföras. 
Inom detaljplaneprocessen har även en nuläge analys utförts, resultatet av analysen är fem 
konstateranden:  

1. Plankön är tre år 
2. Täby kommun har långa handläggningstider där det tar två år från projektstart till 

antagande 
3. Detaljplaneringen involverar många enheter och medarbetare 
4. Få planer som vunnit laga kraft per år 
5. Täby kommun har inte en tydlig koppling mellan mål och produktionskapacitet  

(Se bilaga 3 ”Detaljplaneprocessen – nuläge analys”) 
  
I intervjun med Dillén (2014) berättar hon att inom bygglovsenheten arbetar man med att 
identifiera förbättringsidéer; där beräknas insats och effekt för att identifiera de problem som 
är lätta att rätta till och ger en stor effekt. Tanken med arbetssättet är att anställda får skriva in 
en förbättringsidé i en mall, sedan beräknas omfattningen av arbetsinsatsen och vilken effekt 
och förbättring insatsen leder till. Allt eftersom förbättringsidéer inkommer ställs de upp i ett 
diagram där det beslutas om insatsen ska utföras, läggas i väntkö eller förkastas. Inom 
bygglovshanteringen finns även en stor analytisk del där arbetet sker genom 5 why. Dillén 
(2014) beskriver användningen av 5 why som en metod för att gå till roten av det verkliga 
problemet. I sin tur kan resultatet leda till identifiering av det faktiska felet och en annan 
åtgärd kan tillämpas för att rätta till problemet. Inom bygglovshanteringen sker arbetet 
kontinuerligt och enligt Dillén (2014) är en viktig del att mäta nyckeltal, ett tillvägagångssätt 
för att mäta effektivitet inom organisationen. 
 Inom plansidan säger Dillén (2014) att det är en variation av lean. Hon uttrycker sig 
följande: fokus ligger på att göra rakt på åtgärder för att förbättra och förtydliga processen. 
Även inom plansidan är en viktig del att mäta nyckeltal; då mäts flöde och plankö för att 
bestämma hur mycket arbete man har i orderstocken. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har även en ärendeindelning på fem olika typer av ärenden; då man mäter kalendertid 
och arbetstid för att sedan kunna bestämma hur lång den egentliga kalendertiden för en enkel 
detaljplan borde vara. I intervjun nämner Dillén (2014) att variationen komplicerar 
standardiseringsarbetet. I tre års tid har stadsbyggnadskontoret i Täby kommun gjort 
tidsrapporteringar för att bestämma hur lång bygglovsprocessen är. Inom detaljplaneringen 
har tidsrapporteringen skett i ett år. Dillén berättar att om tio år har man mer pålitlig statistik. 
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Det finns även en problematik med både interna och externa expertområden, var och en av 
dessa experter kan ta några dagar extra på sig och summan blir en lång ledtid. Ett stort arbete 
som man genomför på stadsbyggnadskontoret är att utforma mallar, rutiner och checklistor. 
Denna typ av standardiseringsarbete leder till att man tydligare kan definiera planprocessen. 
En viktig aspekt inom standardiseringsarbetet är att information går från huvudet på folk; till 
att det blir nedtecknat på papper (Dillén 2014). 
 I Täby kommun arbetar man även med ständiga förbättringar. På bygglovsenheten har 
arbetet kommit längst och tillvägagångssättet är att man ser på processerna, sätter upp tidsmål 
och ser ifall man har tidsavvikelse och i så fall ställer sig frågan varför tidsavvikelsen 
uppkommit. Dillén nämner problematiken att kommunen är företag i företaget och ett stort 
behov ligger i att ha drivande personal och ansvariga samt att arbetet kräver mycket disciplin: 
vi handlägger fler beslut nu per anställd men ärendemängden ökar (Dillén 2014). 

5.2 Effekter av lean 
I rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder och möjligheter 
från innovationsrådet (2012) dras slutsatsen att lean som verksamhetsstrategi kan vara ett 
relevant tillvägagångssätt för att nå upp till regeringens förvaltningspolitiska mål: en innovativ 
och samverkande statsförvaltning som är rättssäkerhet och effektivitet och som har väl 
utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet (prop. 2009/10:175). I innovationsrådets rapport 
(2012) framkommer även att lean kan medverka till att effektivisera och förbättra 
verksamheter inom offentlig sektor. En viktig del för att leanarbetet ska ge resultat är att 
begrepp och metoder inom lean anpassas till de olika typerna av offentlig sektor i en 
tjänsteverksamhet som inte är marknadsstyrd. I rapportens avslutande diskussion anser 
Innovationsrådet (2012) att lean som verksamhetsstrategi inom offentlig verksamhet 
rimligtvis borde kunna implementeras med ett syfte att uppnå en bättre flödeseffektivitet. 
 Forskning rörande lean i offentlig sektor befinner sig i ett relativt tidigt stadium. I sin tur 
medför det en problematik med att endast möjliggöra tentativa slutsatser av lean som 
verksamhetsstrategi. Innovationsrådet (2012) har tagit del av LERC-studien, en studie av tre 
brittiska kommuner som påvisar att det finns en stor potential i lean som verksamhetsstrategi; 
i samband med den konventionella systemsynen med fokus på effektivitet, kvalitet och 
kostnadsminskningar. 

Helmersson (2014) beskriver i en intervju att Bygg- och miljönämnden i Norrtälje 
kommun har en stor ärendemängd i jämförelse med andra kommuner, på grund av detta har 
arbetet med effektivisering av processerna haft ett bra stöd. I frågan om medborgare har märkt 
någon skillnad svarar Helmersson (2014) att de alltid haft relativt nöjda kunder och att det är 
svårt att mäta eftersom bygglovsansökan sällan är en repetitiv process. Bygg- och 
miljönämnden i Norrtälje har även förbättrat kontakten med handläggare, Helmersson påpekar 
dock att företagare snarare ser kommunen som en helhet och inte enbart utifrån deras 
organisation. I intervjun konstaterar Helmersson (2014) att verksamhetsutvecklingen 
fokuserade på att skapa kortare ärendehantering. Ett annat märkbart resultat är att reformen 
även lett till stora ekonomiska besparingar, något som inte var ett grundmål. 
 Johanna Dillén, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun 
beskriver att en negativ effekt är det initiala arbetet och den nedlagda tiden för att 
implementera av lean. Dillén nämner skapandet av mallar och checklistor samt reflektering 
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över vilka processer som ska förbättras som en stor del av det initiala arbetet. Hon nämner en 
viss problematik med att involvera anställda och visa upp nyttan med att arbeta med lean. På 
stadsbyggnadskontoret i Täby är det blandade åsikter; vissa medarbetare tycker att det är 
intressant och bra, medan andra inte ser poängen med att lägga ner det initiala arbetet och 
tiden för implementering lean. Dillén (2014) säger att en viktig chefsuppgift är att se till att 
medarbetare förstår innebörden av lean. En viktig del är att kunna visa upp resultat och se till 
att man får fram bättre rutiner, där spelar nyckeltal en viktig roll. I frågan om hur länge 
Stadsbyggnadskontoret väntas arbeta med lean säger Dillén (2014) att de kommer fortsätta ett 
par år till; arbetet är väldigt långsiktigt där man hela tiden måste se över arbetssätt och 
effektivitet.  
 Vidare i intervjun berättar Dillén (2014) att bygglovsenheten har haft goda resultat med 
handläggningstiderna, samtidigt är volymerna högre eftersom inkomna ärenden har ökat. 
Inom planhantering tar det lång tid innan man kan se resultat och det existerar även 
problematik med resursbrist på vissa positioner i kommunen. Dillén (2014) summerar att hon 
anser att lean är en modern verksamhetsstrategi som är bra; eftersom medarbetare själva får 
vara delaktiga i utvecklingen av hur man arbetar. Hon utrycker följande: Med lean skapar 
man ett gemensamt ansvar för hur man levererar till befolkningen och att personalen får 
påverka är en viktig roll i arbetet (Dillén 2014).  

5.3 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis kan det fastslås att både Norrtälje och Täby kommuner har 
implementerat och inspirerats av flera viktiga begrepp inom lean. I Innovationsrådets 
forskningsöversikt avseende lean i offentlig sektor (Brännmark, 2012) dras de tentativa 
slutsatserna att det vanligaste leanarbetet på kommunal- och myndighetsnivå är: 
värdeflödeskartläggning och slöserireducering, genomgripande leaninsatser över en hel 
organisation är dock ovanligt. I studiens båda empiriska fall finns det antydningar som ger 
stöd för Brännmarks (2012) slutsats. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje grundar sitt 
effektiviseringsarbete i att både verksamhet och politiker ansåg att ärendehanteringen var för 
långdragen. Bygg- och miljönämndens största fokus omfattar: förbättring, förenkling, 
kartläggning av deras processer och eliminering av slöseri och onödiga moment i processen. I 
fallet Norrtälje har inte en genomgripande verksamhetsstrategi av lean implementerats, istället 
har förbättringsarbetet skett via punktinsatser med inspiration av lean.   
 I Täby kommun finns det liknelser med Bygg- och miljönämnden i Norrtälje. 
Stadsbyggnadskontoret i Täby anser att stadsbyggnadsprocessen är komplicerad och det finns 
ett behov av effektivisering. Effektiviseringsarbetet påbörjades för tre år sedan, genom 
implementering av lean som verksamhetsstrategi inom bygglovshantering. Efter goda resultat 
har en variation av lean sedan ett år tillbaka implementerats som en övergripande strategi på 
stadsbyggnadskontoret. Förbättringsarbetet har skett via en kartläggning av 
stadsbyggnadsprocessen där stadsbyggnadskontoret arbetar för att skapa en gemensam syn 
och definiera arbetsprocessen inom samhällsplanering. 
 I Norrtälje och Täby kommuner har effektiviseringsarbetet skett i samband med flertal 
insatser som inspireras av leanteoretiska begrepp. Både Bygg- och miljönämnden i Norrtälje 
och stadsbyggnadskontoret i Täby har arbetat efter leanbegrepp som Modig och Åhlström 
(2013) nämner: att effektivisera sina processer och skapa en bättre flödeseffektivitet genom 
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eliminering av slöseri, flaskhalsar och öka värdeskapandet. I Bygg- och miljönämndens fall 
har man via flödeseffektivisering insett att 28 processer inom bygglovshantering kan 
reduceras till tre huvudprocesser. Ett annat resultat var identifieringen av flaskhalsar, genom 
att kartlägga sina processer lyckades bygg- och miljönämnden identifiera delar av 
bygglovsprocessen där flödet stannade upp och fördröjdes.  En insikt var att det existerade en 
bryggtid mellan internt överlämnande och tjänstemän med olika kompetenser; i sin tur ledde 
det till att ärenden skickades runt via flera instanser innan ett beslut kunde fattas. Bryggtiden 
rättades genom att man snabbt uppmärksammade att arbetet kunde ske parallellt. En annan 
flaskhals som man identifierade var ärendehantering. På Bygg- och miljönämnden tog man 
ärenden i den tur som de inkom, i sin tur ledde det till att komplicerade förfaranden hamnade i 
samma handläggningskö som enkla ärenden. Flaskhalsen korrigerades genom att man delade 
upp ärendehantering i två högar, en för enkla ärenden och en för de mer komplicerade. 
 På stadsbyggnadskontoret i Täby kommun har effektiviseringsarbetet skett internt men 
också externt via nätverket Stadsbyggnadsbenchen. Stadsbyggnadsbenchen omfattar nio 
kommuner i Stockholms län och målet är att öka kunskapen och förståelsen om 
stadsbyggnadsprocessen. På stadsbyggnadskontoret har lean implementerats som en 
långsiktig verksamhetsstrategi. Inom bygglovshantering har arbetet skett med hjälp av lean i 
tre år och inom plansidan är det en variation av lean; fokus ligger på att göra rakt på åtgärder 
för att förbättra och förtydliga processen. Inom detaljplaneprocessen har 
stadsbyggnadskontoret i Täby gjort en nulägesanalys för att redogöra hur processen ser ut, 
man konstaterar att handläggningstider är långa, detaljplanering involverar många experter 
och medarbetare och att fler planer påbörjas än vinner laga kraft. En vital del inom 
processkartläggningen beskrivs enligt Dillén som nyckeltal. Arbetet utgår ifrån att flöde och 
plankö mäts; målet är att identifiera hur mycket arbete man har i orderstocken och mättider 
för att konstatera hur mycket arbetstid och kalendertid en detaljplan ska ta.  I en intervju 
beskriver hon en problematik med variation, ett begrepp som Modig och Åhlström (2013) 
beskriver som ett hinder till att standardisera sitt arbetssätt. Anledningen till att 
komplikationer uppstår i standardiseringsarbetet är att det finns yttre faktorer och 
organisatorisk utformning som gör variation omöjlig att undvika. Variationens påverkan på 
planprocessen i Täby kommun innebär att nyckeltal inom detaljplaneprocessen är svåra att 
mäta; eftersom processen för framtagande av en detaljplan är en unik process med flera olika 
typer av förfarande. 
 I studiens empiriska fall finns det tydliga indikationer på att man använt sig av: ständiga 
förbättringar, att gå till roten av problemet och standardisering. Leanbegrepp som Liker 
(2009) lyfter fram i The Toyota Way. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje har identifierat ett 
behov av standardisering. I en intervju nämner Helmersson att arbetet inte sker på ett 
standardiserat sätt, i sin tur leder det till att bygg- och miljönämnden ger obegripliga besked 
och skapar en onödigt lång ärendetid inom bygglovshantering. Bygg- och miljönämnden 
arbetar frekvent med ständiga förbättringar och fokuserar på att involvera alla anställda i det 
dagliga arbetet. Förbättringsarbetet fokuserar på avvikelsehantering där fokus ligger på varför 
en avvikelse uppkommer och ledning samt medarbetare lägger en stor fokus på att delegera ut 
och åtgärda avvikelserna.  
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 Även stadsbyggnadskontoret i Täby kommun har implementerat leanbegreppen som 
Liker (2009) beskriver i The Toyota Way. Inom verksamheten har man utvecklat ett arbetssätt 
där anställda får utarbeta förbättringsidéer. Idéerna sätts sedan in i ett diagram där man sedan 
beräknar hur stort det initiala arbetet är och vilka effekter förbättringsidén kan ge. Inom 
bygglovshantering praktiseras även begreppet 5 why, vilket betyder att man ställer sig frågan 
varför fem gånger; för att finna den verkliga roten till problemet. Stadsbyggnadskontoret 
arbetar även efter att standardisera sitt arbetssätt, standardiseringen innebär att mallar, rutiner 
och checklistor skapas. Standardiseringen är en viktig del av arbetet eftersom intern expertis 
minskar där fler anställda kan utföra fler arbetsroller eftersom man överför en ”tyst kunskap”. 
 Effekterna av lean inom den fysiska planeringen är svåra att bedöma. Tidigare forskning 
från Innovationsrådet påvisar att positiva effekter inom leanarbete på kommunal- och 
myndighetsnivå är processkartläggning och slöserireducering. De leanmetoder som skapat 
negativa konsekvenser var bland annat standardisering och kundkontakt. Studiens empiriska 
undersökning påvisar att både Norrtälje och Täby kommun har haft goda resultat genom att 
effektivisera sin planeringsprocess. I båda fallen har arbetet utgått ifrån att utreda hur 
processen ser ut och vilka delar som är onödiga, slöseri eller icke värdeskapande. 
Effektivisering av bygglovsprocessen på Bygg- och miljönämnden i Norrtäljes har lett till 
bättre handläggarkontakt och stora ekonomiska besparingar. Stadsbyggnadskontoret i Täby 
har haft goda resultat med handläggningstider men det initiala arbetet och nedlagd tid för 
implementering av lean kan ses som en problematik där en viss tudelning existerar. 
Problematiken med att få alla anställda involverade och dedikerade till leanarbete kan 
återkopplas till Innovationsrådets tidigare forskning om problematiken med att utföra 
standardiseringsarbete och ändra organisatoriskt. 

6. RESULTAT 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka varför den fysiska planeringsprocessen i svenska 
kommuner kan anses vara en ineffektiv och komplicerad process; och ifall den kunde 
effektiviseras via lean, en filosofi grundad i en verksamhetsstrategi som utvecklats för 
industriell tillverkning i Japan. 

Hur är den fysiska planeringsprocessen uppbyggd i Sverige och existerar det en problematik 
som leder till att den anses vara ineffektiv och komplicerad? 

Den svenska planeringsprocessen är unik i det avseendet att kommuner har monopol på fysisk 
planering. Trots monopolet måste samhällsplaneringen beakta flera olika nivåer och faktorer 
som EU-förordningar, riksintressen och regionala intressen. Utifrån ett kommunalt perspektiv 
måste intressen på lokal nivå som översiktsplanering, detaljplanering samt miljö- och 
hälsoskydd beaktas. Dessa regleras av två viktiga lagar: Miljöbalken och Plan- och 
bygglagen. Detaljplanering är en grundläggande del av fysisk planering och markanvändning 
och inom denna process involveras ett brett utbud av tjänstemän och kommunala eller privata 
tillhandahållare av infrastruktur. 
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 Resultatet av uppsatsens empiriska studier tyder på en konsensus att planeringsprocessen 
i Sverige är problematisk, komplicerad och långdragen.  
I sitt anförande rörande betänkande 2013/14:CU31 (Anf.16 Stefan Attefall 
(Kristdemokraterna) i Riksdagsdebatten den 23 juni 2014) beskriver före detta 
bostadsministern Stefan Attefall ett besök hos den tyske bostadsministern: det finns alldeles 
för lite byggklar mark och det tar för lång tid att gå från idé till byggstart. I en intervju med 
Hans Lind (2014) professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan anser han 
att alla som kommer i kontakt med planeringsprocessen ser att det är ett problem, eftersom det 
tar dubbelt så lång tid i jämförelse med närliggande länder som Tyskland och Finland. Sten-
Åke Bylund, forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, belyser även 
kommuners komplicerade roll där kommuner måste; hantera målkonflikter, tillgodose 
allmänhetens behov samt göra goda avvägningar utifrån sociala, ekonomiska och kulturella 
synpunkter. Bylund påpekar även att kommuner måste värna om den demokratiska processen 
och anpassa sig efter: EU-förordningar, riksintressen och regionala och kommunala intressen. 
Lind beskriver en otydlighet i vad en planhandläggare faktiskt ska göra, något som Johanna 
Dillén, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun stödjer; då hon 
anser att planeringsprocessen är komplex och tar onödigt lång tid på grund av oklara 
ansvarsförhållanden och mandat. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den fysiska 
planeringsprocessen i Sverige är en kombination av mycket byråkrati med hänsyn till flera 
faktorer som: intressenter, politiska nivåer, demokrati och otydliga ansvarsförhållanden. 
Således bidrar faktorerna till en långdragen och komplicerad planeringsprocess. 

 
Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan – Lean, bidra till att utveckla 
en effektivare fysisk planeringsprocess i Sverige? 
 
I rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder och möjligheter 
från Innovationsrådet (2012) dras slutsatsen att lean som en verksamhetsstrategi kan anses 
vara en viktig tillvägagångssmetod för att uppnå förvaltningspolitiska mål: en innovativ och 
samverkande statsförvaltning som är, rättsäkerhet och effektivitet och som har väl utvecklad 
kvalitet, service och tillgänglighet (prop. 2009/10:175). En viktig faktor för att nå resultat 
anser Innovationsrådet vara att lean anpassas efter offentliga sektorns olika 
tjänsteverksamheter som inte är marknadsstyrda.  

Sara Helmersson, Bygg- och miljönämnden i Norrtälje beskriver att deras 
verksamhetsutveckling har inspirerats av lean. Förbättringsarbetet har fokuserat på flera 
begrepp tagna från lean: effektivisera processer, identifiera flaskhalsar och ständiga 
förbättringar. Med hjälp av dessa begrepp har bygg- och miljönämnden lyckats kartlägga sina 
processer inom bygglov, och insett att de initiala 28 processerna kunde minimeras till tre 
stycken: tillstånd, tillsyn och projekt. Förutom processkartläggning har de identifierat flera 
flaskhalsar som fördröjt processen och nämnden arbetar även med ständiga förbättringar, där 
anställda involveras i det dagliga arbetet för att kunna identifiera och rätta till avvikelser. 
Helmersson konstaterar att målet med verksamhetsutveckling var att effektivisera 
ärendehantering men arbetet har även lett till stora ekonomiska besparingar. 
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Johanna Dillén, verksamhetsutvecklare på Stadsbyggnadskontoret i Täby Kommun 
berättar att lean i tre års tid implementerats inom bygglovshantering. Efter goda resultat togs 
beslutet att en variation av lean skulle användas som övergripande verksamhetsstrategi för 
hela stadsbyggnadskontoret. Processkartläggning, ständiga förbättringar, gå till roten av 
problemet och standardisering är leanbegrepp som varit viktiga inslag i förbättringsarbetet. 
Inom bygglovshantering fokuserar förbättringsarbetet på att involvera anställda genom att de 
själva får arbeta med förbättringsidéer. Sedan beräknas omfattningen av arbetsinsatsen och 
vilka tänkbara effekter förbättringsidén kan ge. Ett annat leanbegrepp som används inom 
bygglovshanteringen är 5 why, en metod där man ställer sig frågan varför fem gånger för att 
komma till roten av det verkliga problemet. 

 Det initiala arbetet inom planprocessen utgick ifrån att kartlägga 
stadsbyggnadsprocessen och skapa en gemensam bild över hur arbetet inom detaljplanering 
ska utföras. En nulägesanalys av detaljplaneprocessen har även utförts för att skapa en 
övergripande bild över planköns längd, hur långa handläggningstiderna är, vilka som 
involveras i detaljplaneringen och hur många planer som vinner laga kraft varje år. Inom både 
bygglovshantering och detaljplanering har tidsrapportering utförts för att bestämma hur lång 
processtiden är. Eftersom rapporteringen pågått i en relativt kort tid och att det finns en stor 
variation i planutförandet nämner Dillén (2014) att det är komplicerat att exakt bestämma hur 
lång processtiden är. Bygglovsenheten i Täby har haft goda resultat med handläggningstider 
men samtidigt har enheten ökade volymer av ärenden och resursbrist. Inom plansidan anser 
Dillén att det är för tidigt att tyda ett märkbart resultat, men att arbetet är långsiktig där man 
hela tiden ser över arbetssätt och effektivitet. Dillén lyfter även fram en problematik med att 
involvera alla i det initiala arbetet som omfattar skapandet av mallar och checklistor samt 
analysera vilka processer som ska förbättras. Hon beskriver även att korta handläggningstider 
och analys kan skapa konsekvenser i efterhand och att den demokratiska delen av processen 
är viktig för att skapa förankring hos befolkningen. 
 I både Norrtälje och Täby kommuners fall finns det tydliga indikationer på att lean är en 
relevant metod för att effektivisera deras verksamhet, något som Innovationsrådet ger stöd åt i 
rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder och möjligheter. 
Båda kommunerna har haft goda resultat inom bygglovshantering men Täbys arbete med 
planprocessen och övergripande lean i verksamheten är i ett för tidigt skede för att identifiera 
ett tydligt resultat. En viktig notis är att implementering av lean som verksamhetsstrategi är en 
komplicerad process som kräver ett stort initialt arbete från ledning och tjänstemän.  
 Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att lean är ett relevant men komplicerat verktyg. 
Lean kan fungera som en verksamhetsstrategi för att förbättra processer, undersöka vad som 
görs inom fysisk planering, hur man gör det och hur man kan göra det bättre. Men även för att 
undersöka varför problem, flaskhalsar och förseningar uppstår samt arbeta efter att ständigt 
förbättras inom sin organisation. 

7. SLUTDISKUSSION 
 
I uppsatsen femte och sjätte kapitel framställs lean som en alternativ metod för att tydligare 
definiera planeringsprocessen. Den fysiska planeringen i Sverige är en komplicerad process 
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som måste ses utifrån dess fulla kontext och omfattar ett stort antal intressenter, specialister, 
faktorer och lagar. Samtidigt måste samhällsplanering även beakta politiska intressen på olika 
nivåer i offentlig sektor. Lean kan ses som en metod för att ställa planeringen på sin spets och 
definiera planeringsprocessen och samhällsplanerarens arbetsroll. Att utreda hur 
planeringsprocessen ser ut och arbeta efter att förbättra den är ett aktuellt ämne som tydligt 
framhävs i uppsatsens intervjuer. En viktig faktor att ta hänsyn till är den demokratiska 
processen och inte enbart fokusera på effektivitet. Eftersom demokrati inom planprocessen är 
lagstadgad via Plan- och bygglagen är det en faktor som inte kan eller ska förbises. Enligt min 
mening måste emellertid en rimlig avvägning göras där relevanta frågor att ställa för vidare 
forskning följaktigen är: har vi för många onödiga moment i den svenska 
planeringsprocessen? kan planeringsprocessen och samhällsplanerarens roll ytterligare 
konkretiseras? vilka konsekvenser leder en långdragen planeringsprocess till? 

I studiens empiriska fall har båda kommuner nått goda resultat genom implementering 
och inspiration av lean. Men är det lean? Ett svar i ren ”lean-anda” skulle vara att återcitera 
den legendariska Toyota Chefen Ooba-san: Jag vet inte, för jag var inte där igår, citatet är det 
egentliga svaret för båda kommuners arbete. Både Norrtälje och Täby arbetar med 
förbättringsarbete inspirerat av Lean. Målet är att utifrån sin egen organisation effektivisera 
den fysiska planeringsprocessen, men jag skulle inte kalla det för lean; snarare en 
verksamhetsutveckling med inspiration av ett fåtal leanbegrepp. Eftersom enbart en 
telefonintervju utfördes med bygg- och miljönämnden i Norrtälje och endast ett besök 
utfördes på stadsbyggnadskontoret i Täby kan studien inte definiera om de över tid har 
förbättrats genom dynamiska mål, processkartläggning och ständiga förbättringar. 
Stadsbyggnadskontoret i Täby har enbart använt lean som övergripande verksamhetsstrategi i 
ett år. Relevant för vidare forskning inom området Lean inom fysisk planering vore således att 
följa en kommun under en längre tid, där framgår Täby och Södertälje som två exempel på 
kommuner som använder sig av olika övergripande Leanarbeten som verksamhetsstrategi. 
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