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Sammanfattning 

P å uppdrag av V erket för förvaltningsutveckling (V erva) och Sveriges kommuner och 

landsting (SK L) har denna rapport rörande tjänsteproducerande system i offentlig sektor 

författats. Den primära målgruppen för rapporten är ledare och b eslutsfattare inom den 

svenska förvaltningen. I rapporten argumenteras för att den b ehandlar ett område med 

hög aktualitet för den nuvarande förvaltningspolitiska situationen. Den metod som i 

rapporten b enämns Lean Service är utvecklad i Storb ritannien som ett försök att 

applicera T oyotas produktionssystem inom tjänsteproducerande organisationer. 

R apporten utgör en kunskapsöversikt avseende de erfarenheter som finns av att tillämpa 

denna metod inom offentlig tjänsteproduktion. 

De erfarenheter som redovisas från olika offentliga aktörer är generellt positiva. 

Metoden b etonar att ett tjänsteproducerande system b ör b ygga mätsystem med 

utgångspunkt i det syfte som kan formuleras för verksamheten. P å så sätt utgör den ett 

intressant alternativ till den funktionellt b aserade, top-dow n styrningen som dominerar i 

våra organisationer idag. Metoden innehåller också en värdefull distinktion mellan 

verklig och onödig efterfrågan samt ett enklare verktyg i form av så kallade styrdiagram 

som hjälper frontpersonal att b ättre förstå den efterfrågan som medb orgare och företag 

riktar mot verksamheten. Lean Service är vidare utformat med b as i ett systemsynsätt. 

Därför innehåller rapporten också några nedslag inom en mer generell systemteori som 

utvecklats som en motreaktion mot den reduktionism som många menar präglar studier 

av komplex a system. Den aktuella metoden positioneras också i förhållande till andra 

angreppssätt som b ygger på ett systemsynsätt.   

R apporten innehåller också en översiktlig genomgång av den förvaltningspolitiska 

situationen i Sverige. V idare sätts erfarenheterna avseende Lean Service i relation till 

förvaltningspolitiskt intressanta områden som det fragmenterade värdeskapandet, mål- 

och resultatstyrningen samt utvecklingen av en E-förvaltning. Ett antal områden som 

förtjänar fortsatt b elysning presenteras i anslutning till detta. B land annat föreslås ett 
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alternativ till de nuvarande politikområdena samt en försöksverksamhet kring ett 

isolerat tjänsteproducerat system. Det påminner om det uppdrag som den engelska 

hälsoministern nyligen formulerat om att utforma ett nytt styrsystem för en geografiskt 

avgränsad del av äldreomsorgen. Under försöksperioden är det aktuella systemet 

frikopplat från det nuvarande styrsystemet.  
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1. Inledning 

Hur kan det komma sig att de resultat på kort och lång sikt som den svenska 

förvaltningen åstadkommer för medborgare och företag så sällan följs upp och 

redovisas?  Å terkommande skapas olika former av värden för individuella och kollektiva 

mottagare genom de många värdeskapande processer som skär kors och tvärs genom 

den struktur av organisationer och nivåer som vuxit fram när statens verksamhet 

expanderat för att klara nya uppgifter. Det är inte så att det saknas mätningar och 

uppföljningar. Många offentligt anställda kan vittna om den ökande mängden av 

rapporteringskrav och att mäta, följa upp och utvärdera är vardagsmat. Men vad är det 

egentligen som står i fokus för dessa ansträngningar och hur kan vi förstå detta 

fenomen?  

Den här rapporten kan ses som ett försök att beskriva den problembild som jag och 

andra tycker oss se i svensk offentlig sektor. Utmaningarna är enorma och frågan är om 

den befintliga strukturen besitter kapacitet att hantera dessa. Rapporten innehåller ett 

försök att visa på alternativa synsätt och återkommande behandlas de värdeskapande 

processerna och de system inom vilka de existerar. G enom att översiktligt beskriva den 

internationella forskningslitteraturen rörande systems thinking samt att redovisa 

erfarenheter från enskilda system i Sverige och internationellt introduceras alternativa 

vägval för den svenska förvaltningen.  

1.1 Den svenska förvaltningen 

Det finns många historiska skildringar av hur den svenska förvaltningen formats och 

omformats. Förvaltningens relation till rikets regent, maktkamper mellan olika grupper 

av svensk adel och framväxten av de starka svenska kommunerna och de unika svenska 

självständiga myndigheterna förtjänar dessa skildringar. Offentlighetsprincipen, 

rättsäkerhet, frånvaron av korruption samt medborgarnas rättigheter och skyldigheter i 

relation till det offentliga står ofta i fokus när utländska delegationer studerar den 

svenska förvaltningen. Vi har två distinkta nivåer i form av stat och kommun med 
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förhållandevis klara spelregler och lever sedan länge med den mellanform som länen 

utgör. Det två regionförbunden i form av Skåne och Västra Götaland representerar en ny 

form av regional aktör. Denna struktur har ingående behandlats av Ansvarskommitté n 

(SOU 2007:10) och säkert står vi inför någon form av strukturomvandling av den 

svenska förvaltningen. Viktigt i sammanhanget att påpeka är att den enskilda 

medborgaren eller företaget sällan bryr sig eller har kännedom om den organisatoriska 

strukturen av förvaltningen. Istället är det värdeskapandet i relation till de behov och 

förväntningar som mottagaren av detta värde har som är centralt vid skapandet av 

uppfattningar om hur väl det offentliga fungerar.  

Om vi dock fortsatt belyser strukturerna i den svenska förvaltningen och studerar de 

senaste 10 åren framträder några tendenser som förtjänar att diskuteras. För det första 

kan vi notera att det pågått en strukturomvandling på den statliga nivån som gett oss 

avsevärt färre statliga myndigheter. Vid 1990-talets början fanns det 1400 statliga 

myndigheter och 2005 hade antalet minskat till 4701. En viktig förklaring till denna 

reduktion är att man inom flera sektorer lämnat en struktur med självständiga 

myndigheter i en län- eller regionstruktur med tillhörande HK och istället skapat så 

kallade enmyndigheter (se till exempel inom skatteområdet). Vi kan också under 

perioden se en renodling av myndigheternas uppdrag där främjande och stödjande 

verksamhet i många fall har skiljts från tillsyn och utvärdering2.  

På den kommunala nivån är det på grund av vår långa tradition av kommunalt självstyre 

svårare att se några generella trender när det gäller strukturer. I en rapport från 

European Observatory on Health Systems and Policies3 (s. 103) finns en uppställning av 

                                                
1 Uppgifterna är hämtade från den rapport som Verva 2006 publicerade under namnet 
Organisations- och strukturförändringar i staten. Reduktionen av antalet anställda under samma 
period är inte alls lika dramatisk. 2005 var 208 000 anställda i den statliga förvaltningen, att 
jämföra med 234 000 år 1990. Intressant i sammanhanget är att 60 %  av de anställda år 2005 
fanns i de 22 största myndigheterna. 
2 Viktigt att notera är att den statliga förvaltningens uppgifter och organisation också är under 
utredning. ESV:s Generaldirektör Y vonne Gustafsson ska avrapportera sitt uppdrag 
(kommitté direktiv 2006:123) senast den 15 december 2008. 
3 Health Systems in Transition, 2005. 



7 

de reformer som den svenska hälso- och sjukvården genomgått sedan 1982. Bland dessa 

finns bland annat Ä DEL-reformen som påverkade ansvarsförhållandet mellan kommun 

och landsting med avseende på äldreomsorgen. Ett annat mer närliggande exempel är 

den psykiatriska reformen från 1995. Antalet anställda inom kommuner och landsting 

har under 2000-talet legat relativt stabilt på drygt 1 miljon.  

Relationen mellan de två nivåerna stat och kommun förtjänar också en kortare 

reflektion. Vi kan å ena sidan betrakta den svenska förvaltningen som i hög grad 

decentraliserad. De 290 kommunerna och 20 landstingen/regionerna med egen 

beskattningsrätt och demokratiska församlingar sköter den större delen av de offentliga 

tjänster som produceras. Å andra sidan kan vi konstatera att en omfattande lagstiftning 

styr denna tjänsteproduktion. Det skatteutjämningssystem som i nuvarande form varit i 

bruk sedan 2005 påverkar också frihetsgraden på den kommunala nivån. Relationen 

mellan nivåerna är dessutom svår att belysa. Många olika myndigheter påverkar den 

kommunala nivån genom exempelvis regler och tillsyn och inte mindre än 104 olika 

anslag i statsbudgeten för 2006 berörde den kommunala nivån.  Huruvida den svenska 

förvaltningen betraktas som centraliserad eller decentraliserad varierar troligen 

beroende på vem som tillfrågas eller vilket perspektiv du anlägger. 

Förvaltningspolitiken förtjänar sin egen beskrivning. I mina ögon är en aktiv 

förvaltningspolitik nödvändig för att de politiska intentionerna ska kunna realiseras och 

skapa goda förutsättningar för medborgare och företag. Förvaltningen ligger som ett 

filter mellan politiker och medborgare och genomsläppligheten kan definitivt variera 

och påverkas. Mot bakgrund av ovanstående resonemang rörande relationen mellan den 

statliga och den kommunala nivån argumenterar jag för att förvaltningspolitiken 

definitivt påverkar förutsättningarna för tjänsteproduktionen på båda dessa nivåer. 

Förvaltningspolitiken har sedan 1990-talets början placerats inom olika departement och 

i olika ministerportföljer. Idag är området placerat inom Finansdepartementet och 

ansvarigt statsråd är kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.  
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Den senaste förvaltningspolitiska propositionen lades fram 1997. Propositionen hade 

ledorden ” en förvaltning i medborgarens tjänst” . År 2000 följde så ett handlingsprogram 

i spåren av propositionen. Förvaltningspolitiken hade under åren mellan proposition och 

handlingsprogram flyttats från Finansdepartementet till J ustitiedepartementet och till 

dåvarande demokratiministerns portfölj.  Handlingsprogrammet kom att rubriceras ” En 

förvaltning i demokratins tjänst” . Detta handlingsprogram färgade en stor del av den 

förvaltningsutveckling som pågått under 2000-talet och bland annat uttrycktes en 

målbild (s. 5-6): 

Målen för 2000-talet är en statsförvaltning som med höga krav på säkerhet, 
effektivitet och demokrati är tillgänglig och tillmötesgående. Den har 
medborgarnas fulla förtroende och ger näringslivet goda arbets- och 
tillväxtförutsättningar. Den är framgångsrik och respekterad internationellt. I denna 
förvaltning genomför statliga myndigheter sina uppdrag med hög servicenivå, 
öppenhet, kompetenta och motiverade anställda och dugliga chefer och en stor 
förändringsförmåga.  

Vidare påpekades vikten av systematiskt utvecklingsarbete4 och vikten av att betrakta 

förvaltningen som en helhet (s. 11): 

Ett systematiskt kvalitetsarbete bör ingå som en viktig del i myndighetens arbete 
med att utveckla sin verksamhet. Det innebär att kvalitetsarbetet bör bedrivas på ett 
metodiskt sätt (systematik), baserad på en strategi som sträcker sig över en längre 
tidsperiod (långsiktighet) och med medborgarna i centrum (medborgarfokus). 
Utvecklingsarbetet bör omfatta hela verksamheten och dess gränsytor mot övrig 
offentlig förvaltning så att luckor i ansvaret mellan myndigheter inte uppstår inom 
ramen för det offentliga åtagandet (helhetssyn). 

I detta handlingsprogram finns också ett antal punkter som rör staten som en föredömlig 

IT-användare och konceptet 24-timmars myndighet förekommer i texten. J ust 

utvecklingen av den elektroniska förvaltningen har sedan den här tiden varit en påtaglig 

tendens5. Rapporter kring kanalstrategier, e-fakturor och utmärkelser för bästa e-tjänster 

har blivit vanligt förekommande inom förvaltningen.  

                                                
4 J ämför gärna med Socialstyrelsens riktlinjer från 1997 om kvalitetssystem i hälso- och 
sjukvården. 
5 J ämför gärna med utvecklingen av elektroniska journaler och liknande utvecklingstendenser 
inom svensk hälso- och sjukvård.  
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Men vi saknar fortsatt ett nytt samlat grepp om förvaltningspolitiken. Inga propositioner 

eller handlingsprogram sedan år 2000 och vi får söka oss till linjetal och liknande för att 

spåra nya signaler om prioriterade förändringar. Förra statsrådet med ansvar för 

förvaltningspolitiken var Sven-Erik Ö sterberg. Han kombinerade också med ansvaret 

för kommuner och finansmarknader i ministerportföljen. Det linjetal som ministern höll 

inför landets generaldirektörer strax före sommaren 2005 rubricerades En modern och 

sammanhå llen fö rvaltning. I talet presenterades de tre sammanhängande strategier som 

då ansågs vägledande för den framtida förvaltningspolitiken; en sammanhållen 

förvaltning 2010, en effektiv och rättssäker förvaltning samt en innovativ och lärande 

förvaltning. Bland de komponenter som sades vara gemensamma för de tre strategierna 

kan nämnas ledarskap, klokare styrning och teknikanvändning. Statsrådet nämnde också 

EU-samarbetet som en viktig dimension av förvaltningspolitiken.  

Retoriken rörande en sammanhållen förvaltning är den svenska motsvarigheten till en 

internationell reformtrend där vikten av horisontell samverkan betonas. I andra länder 

har koncept som joined-u p -government, w hole-of-government och horiz ontal 

management utvecklats. Ö verhuvudtaget är det viktigt att bära med sig den starka 

internationella påverkan som finns rörande reformer i offentlig sektor. Hela det 

förvaltningspolitiska handlingsprogrammet från år 2000 visar till exempel på betydande 

likheter med det program som Storbritanniens Tony Blair presenterade under rubriken 

M odernising G overnment. Den tydliga trenden rörande horisontell samverkan under 

2000-talets första hälft beskrivs ofta som en reaktion mot den kraftiga betoningen av 

organisatoriskt avgränsade och mätbara enheter som mål- och resultatstyrningen6

förutsatt (Q uist, 2007).  

Det finns ett antal påtagliga utvecklingstendenser i den svenska förvaltningen som 

indikerar att den politiska retoriken avseende en sammanhållen förvaltning har färgat av 

sig i praktiken. Till exempel har Statskontoret förtjänstfullt dokumenterat erfarenheterna 

                                                
6 Den svenska mål- och resultatstyrningen är i skrivande stund föremål för den så kallade 
Styrutredningen (Dir. Fi2006:30). Sten Hekscher är ansvarig för utredningen som ska 
presenteras den 28 september 2007.  
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från projektet VISAM (Statskontoret 2005:125). Detta var ett projekt där ett flertal 

myndigheter med ett stort antal tjänstemöten arbetade tillsammans för att utreda olika 

frågeställningar kopplat till horisontell samverkan. Ett något senare exempel är de olika 

myndigheter som arbetar tillsammans för att underlätta den så kallade starta-eget-

processen7. 

Den dåvarande stabsmyndigheten Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)8 fick 

2004 i uppdrag att, i dialog med Ekonomistyrningsverket och andra myndigheter, 

analysera och bedöma hur traditionell styrning kan kompletteras med vad som kallades 

en styrning baserad på myndighetsövergripande verksamhetsprocesser. Uppdraget 

redovisades i rapporten Processbaserad verksamhetsstyrning i staten
9
. En viktig slutsats 

i rapporten var att en processbaserad verksamhetsstyrning kan bidra till såväl att 

effektivisera statsförvaltningen som att utveckla resultatstyrningen. Processbaserad 

verksamhetsstyrning definieras i rapporten som samverkan utifrån en sammanhållen 

process i vilken två eller flera aktörer tillsammans levererar en tjänst till en medborgare. 

Utgångspunkten är att förstå medborgarnas förväntningar och önskemål på en viss tjänst 

och hur man bäst skapar den värdeskapande kedja av aktiviteter som kan möta dessa 

förväntningar. Med ett sådant synsätt blir det också tydligt att det finns ett antal faktorer

som kan underlätta, försvåra eller ibland till och med förhindra processen att fungera.

Utformningen av mätsystem är en sådan systemfaktor. Processen är en del av ett större 

system som genom sin utformning sätter gränser för hur goda resultat som kan uppnås.  

I ett regeringsbeslut (dnr Fi2006/2687) angav dåvarande regeringen sin avsikt att 

bedriva ett utvecklingsarbete för att pröva om en processbaserad horisontell 

verksamhetsstyrning kan bidra till att utveckla resultatstyrningen, för att på sikt 
                                                
7 Fler exempel på rapporter som tar upp denna dimension är Jämställdhetspolitiska utredningen, 
Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården, Statskontorets rapport 2005:3 
samt 24-timmarsdelegationens slutrapport. 
8 Den tidigare regeringen genomförde en omorganisation av stabsmyndigheterna, vilket 
medförde att Verva bildades samtidigt som Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) lades 
ned (årsskiftet 2005/2006). Redan i budgetpropositionen 2007 annonserade den nya regeringen 
en översyn av omorganisationen, vilken inkluderar Statskontoret, ESV, Verva samt 
Kammarkollegiet. 
9 dnr Fi2004/2631 
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effektivisera statsförvaltningen. Inom finansdepartementet pågår därför i skrivande 

stund fyra delprojekt rörande vad som benämns horisontell styrning. Det gemensamma 

syftet med dessa projekt är att utveckla styrningen av statlig verksamhet så att det 

samlade värdet av offentlig verksamhet förbättras för olika grupper. Med gemensamt 

lärande i fyra olika fallstudier skall projektet resultera i en bättre förståelse av 

sambanden mellan regeringskansliets arbetssätt, regeringens styrning av statlig 

verksamhet och avsedda effekter inom sektorsövergripande verksamheter som omfattar 

annan verksamhet än den statliga. De fyra fallstudierna är regionförstoring som 

sektorsövergripande process, snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända 

invandrare, vuxnas lärande samt utrikesmyndigheternas författningsreglerade service till 

svenskar. 

1.2 En systemmodell 

I föregående avsnitt konstaterades att en influens i den pågående utvecklingen av den 

svenska förvaltningen är en betoning av en sammanhållen förvaltning. Vidare nämndes 

att en processbaserad verksamhetsstyrning står i fokus för de försöksprojekt som drivs 

av Finansdepartmenetet under rubriken horisontell styrning. I just rapporten 

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten noteras för första gången i svenska 

publikationer närvaron av den systemmodell (se figur 1) som utvecklats av den engelska 

konsulten John Seddon, verksam i det egna bolaget Vanguard. Figuren illustrerar den 

metod som Seddon utvecklat10, som i den här rapporten går under namnet Lean 

Service
1 1 . Verksamhetens processer finns i en helhet där olika faktorer 

(arbetsorganisation, regelverk, uppföljningssystem, IT-stöd m.m.) kan underlätta eller 

försvåra processernas möjlighet att skapa värde för mottagarna eller kunderna. I många 

fall verkar dessa systemfaktorer hindrande eftersom processerna inte är tydligt 

identifierade och inte ligger till grund för verksamhetens utformning. Detta är ett vanligt 

                                                
10 Bakgrunden och en mer ingående diskussion rörande metoden återfinns i kapitel 2.  
11 Jag är medveten om att begreppet lean i den allmänna debatten ibland indikerar närmast 
magra organisationer med stressade och utarbetade medarbetare. Dock handlar denna rapport 
om helt andra lösningar på organisatoriska problem, vilket jag hoppas ska framgå av den 
kommande framställningen.  
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problem i de fall de värdeskapande processerna löper över organisationsgränser (jmf 

diskussionerna i avsnitt 1.1 rörande en sammanhållen förvaltning). 

5. Systemfaktorerna

Struktur/ Regler/   Mål/mät- IT-stöd       Kultur
A rb etso rg. P ro c edurer sy stem

1. Vilket är syftet? 2. Vad är 
viktigt för 
kunden?

3. Kapabilitet

Hur svarar Vilken 
systemet på efterfrågan   
denna efter- möter vi?    
frågan?

4. Processens 
effektivitet 
(Efficiency)

6. Ledningsfilosofin

Figur 1. En systemmodell, översatt och anpassad från Seddon (2005). 

Syftet med metoden är att optimera systemets resultat i förhållande till den efterfrågan 

som kunderna riktar mot systemet.  Seddon hävdar bl.a. att det är avgörande att förstå 

”how the work works”, dvs. hur det operativa arbetet faktiskt går till. Han visar med en 

rad exempel hur olika systemfaktorer kan bidra till att det operativa arbetet blir 

ineffektivt och skapar lågt kundvärde till hög kostnad. Han hävdar vidare att systemets 

utformning i hög grad bestämmer verksamhetens resultat. Arbetssättet följer därför de 

tre stegen check-redesign-do där en transformation av systemet är det önskvärda 

resultatet. Metoden har uppenbara kopplingar till den förvaltningspolitiska utvecklingen 

i Sverige och rönt så stort intresse i den svenska förvaltningen att ett uppdrag om en 

kunskapsöversikt har formulerats av Verva. Detta uppdrag beskrivs närmare i nästa 

avsnitt.  
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1.3 En kunskapsöversikt avseende systemsynsätt 

2005 initierade C entrum för tjänsteforskning –  C TF Akademin för medborgarorienterad 

verksamhetsutveckling i staten. Deltagarna i det nätverk som bildats är olika statliga 

myndigheter som får ta del av varandras utvecklingsarbete. De deltagande 

myndigheterna kan också initiera forskningsprojekt av olika karaktär. Verva12 har 

utnyttjat denna möjlighet och beställt ett uppdrag rörande en kunskapsöversikt avseende 

system- och processbaserad verksamhetsutveckling. Det är primärt detta uppdrag som 

redovisas i föreliggande rapport. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under flera år arbetat med 

utvecklingsprojekt som ligger i linje med det uppdrag som formulerades av Verva. 

Genom diskussioner mellan de tre parterna - C TF, Verva och SKL –  öppnades 

möjligheten för SKL att delfinansiera den aktuella studien. Således har det uppdrag som 

ligger till grund för denna rapport formulerats av Verva, men finansierats av Verva och 

SKL. 

Enligt uppdragstexten ska rapporten ta sin utgångspunkt i den systemmodell som 

presenterats i avsnitt 1.2. Genom att studera internationell forskningslitteratur och 

rapporter författade inom offentlig sektor i andra länder ska tillämpningen av liknande 

synsätt redovisas. Fokus förväntas ligga på studier som rör tjänsteutformning och 

tjänsteleverans utifrån ett horisontellt och i vissa fall myndighetsövergripande 

perspektiv; verksamhetsstyrningens utformning (mål, mätningar, resultatkriterier) samt 

studier av transformering av system. Vidare ska sådana förutsättningar för och hinder i 

strukturer och processer som påverkar dels samverkan mellan olika berörda 

myndigheter, dels processernas förmåga att leverera värde för medborgare och företag 

fokuseras. Genom att sätta de internationella erfarenheterna i relation till sådana svenska 

problem som helt eller delvis ligger inom förvaltningspolitiken att hantera, förväntas 

                                                
12 Ursprungligen formulerades förvisso uppdraget av dåvarande KKR. Det togs över av Verva 
när KKRs verksamhet upphörde och Verva bildades.  
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rapporten slutligen att innehålla ett utkast till tänkbara framtida utvecklingsstrategier för 

svensk offentlig sektor inklusive centrala kunskapsfält och relevanta forskningsfrågor.  

Uppdraget har genomförts som en litteraturstudie. Genom att söka på begrepp som lean 

service, systems thinking tillsammans med begrepp som public och citizen fann jag snart 

en kritisk massa av artiklar, böcker och rapporter. Jag har också i de fall dessa källor 

refererat andra intressanta publikationer sökt mig vidare i något som kan liknas vid ett 

snöbollsurval. Dock bör sägas att det är ett relativ omoget kunskapsfält som studerats 

och att det därmed finns relativt få kvalificerade studier inom det aktuella området. För 

att fördjupa min egen kunskap rörande den aktuella systemmodellen har jag också 

intervjuat medarbetare inom Skatteverket som i skrivande stund tillämpar densamma i 

sitt utvecklingsarbete. Uppdraget har bedrivits i nära samverkan med Verva och SKL 

och kontinuerliga avstämningar har genomförts. 

Resterande delar av rapporten disponeras enligt följande. Nästa kapitel innehåller en 

närmare presentation av Lean Service och den systemmodell som ligger till grund för 

uppdraget. Här följer också en vidare betraktelse av fenomenet systemsynsätt och en 

positionering av den metod som Seddon utvecklat. I det tredje kapitlet sammanfattas de 

erfarenheter av Lean Service som inhämtats framförallt från förvaltningen i 

Storbritannien. Här redovisas också erfarenheter från tillämpningar av närliggande 

metoder och angreppssätt. Avslutningsvis återvänder vi till den svenska situationen och 

till den diskussion som återfinns i inledningen av denna rapport. De erfarenheter som 

presenterats sätts i ett inhemskt sammanhang och mer ingående diskussioner kring 

exempelvis styrning och E-förvaltningen förs.  
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2. Att se system 

Vilket framgår av inledningskapitlet är det i första hand den metod (Lean Service) som 

utvecklats av den engelska konsulten John Seddon som skall fokuseras i denna rapport. 

I detta kapitel kommer vi att närmare studera utgångspunkterna för metoden och söka 

dess historiska rötter. Jag kommer att argumentera för att det finns tydliga kopplingar 

till Total Quality Management (TQM) och Toyotaism. Vi kommer också att positionera 

Lean Service till andra skolbildningar som betonar vikten av att se organisationer som 

system. På detta sätt lägger detta kapitel grund för flera av de diskussioner som följer 

längre fram i rapporten.

2.1 Lean Service 

För att kunna spåra de historiska rötterna till Lean Service behöver vi bättre förstå den 

metod som Seddon utvecklat. Den enskilt viktigaste källan för att kunna göra detta är 

den bok som Seddon (2005) skrivit med den något provokativa rubriken Freedom from 

C ommand and C ontrol –  R ethinking Management for Lean Service. Till min hjälp har 

jag också haft underlag i form av oh-bilder som Seddon använt vid olika besök i Sverige 

under de senaste åren. Vidare finns svenska texter producerade i rapporter från såväl 

KKR13 som Verva14, som kan rekommenderas för en mer utvecklad beskrivning av 

metoden.  

2.1.1 T Q M  o c h  T o yo taism 

Redan i inledningskapitlet av sin bok argumenterar Seddon för behovet av att se 

organisationer som system. Han har ingen enhetlig benämning av sin metod i boken, 

men använder i flera fall systems thinking. Han är också uppenbart inspirerad av det 

synsätt som en av förgrundsfigurerna inom den moderna kvalitetsrörelsen, W  E 

Deming, utvecklat.  

A system is a network of interdependent components that work together to try to 
accomplish the aim of the system. A system must have an aim. W ithout an aim, 

                                                
13 Processbaserad verksamhetsstyrning i staten. 
14 Styrning för ökad effektivitet, rapport 2007:12. 
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there is no system. (… ) Management of a system therefore req uires knowledge of 
the interrelationships between all the components within the system and of the 
people that work in it. A system must be managed. It will not manage itself. Left to 
themselves in the Western world, components become selfish, competitive, 
independent profit centres, and thus destroy the system. The secret is cooperation 
between components toward the aim of the organiz ation. We can not afford the 
destructive effect of competition. (Deming, 1994:50) 

I Blankenship &  Petersen (1999) beskrivs sambanden mellan den på 1930-talet unge 

Deming och hans mentor WA Shewhart. Båda var intresserade av statistik och 

Shewharts kanske viktigaste bidrag till kvalitetsrörelsen är det så kallade statistical 

control chart (styrdiagram). Genom att över tid mäta utfallet av till exempel antalet 

producerade enheter per tidsenhet kan man med stor säkerhet notera att systemet 

producerar med en viss variation. Shewhart lärde oss vikten av att se två olika former av 

variation och behandla dem på olika sätt. Den första formen är den normala variationen 

som ett system så att säga är designat för att skapa. Både Seddon (2005) och Deming 

(1994) argumenterar för att ett system producerar precis det resultat som det är designat 

att åstadkomma. Så länge vi inte förändrar centrala förutsättningar kommer systemet att 

fortsätta att producera inom de styrgränser som ramar in den normala variationen. Den 

andra formen av variation orsakas av speciella omständigheter och kan iakttas som ett 

resultat utanför styrdiagrammets kontrollinjer. Enligt Deming (1994:174) är det vanligt i 

organisationer med begränsad kunskap om hur det egna systemet varierar att blanda 

ihop de två formerna och så att säga felbehandla orsaken.  

Den sloganliknande titeln Freedom from command and control indikerar att vi har att 

göra med något som kontrasterar eller utmanar den funktionellt baserade, top-down 

styrningen som dominerar i våra organisationer idag. I förordet till boken skriver 

Seddon (2005:xi): 

Our organiz ational norms are based on command-and-control thinking. We think 
of our organiz ations as top-down hierarchies; we separate decision making from 
work; we expect managers to make decisions with measures like budgets, 
standards, targets, activity and so on. We teach managers that their job is to 
manage people and budgets. These are the principles and practises that constitute 
command-and-control management.   
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Alternativet som framställs är att utgångspunkten bör tas i det värde som skapas för 

mottagaren av den aktuella produktionen (kunden). För att kunna lära sig mer om det 

egna systemets variation behöver man se och förstå den process i vilken värde skapas 

för mottagaren och man behöver göra det utifrån mottagarens situation. Deming 

(1994:60) är bekymrad över den fragmentering eller styckning av de värdeskapande 

processerna som så ofta sker: 

The pyramid only shows responsibilities for reporting, who reports to whom. It 
shows the chain of command and accountability. A pyramid does not describe the 
system of production. It does not tell anybody how his work fits into the work of 
other people in the company. If a pyramid conveys any message at all, it is that 
anybody should first and foremost try to satisfy his boss (get a good rating). The 
customer is not in the pyramid. A pyramid, as an organization chart, thus destroys 
the system, if ever one was intended. (…) The pyramid contributes to 
fragmentation of the organization.  

I den systemmodell som beskrevs i inledningskapitlet (figur 1) har processen en central 

plats och Seddon (2005) talar ofta om flow i sin bok. I mötet mellan processen och 

mottagaren kan efterfrågan på systemet avläsas. I detta sammanhang bör efterfrågan ses 

som allt en kund gör i mötet med verksamheten. Efterfrågan mäts i de punkter där 

systemet möter kunden, dvs. via besök, telefon, brev eller mail och bör betraktas ur ett 

kundperspektiv. Seddon kategoriserar två olika slags efterfrågan som i Vervas rapport 

Styrning för ökad effektivitet (2007:12) uttrycks: 

• Verklig efterfrågan (Value demand), sådan efterfrågan vi vill ha. Sådan 
efterfrågan som är ett uttryck för syftet med verksamheten, dvs. 
uppgiften/uppdraget. 

• Onödig efterfrågan (Failure demand), sådan efterfrågan som vi inte vill ha 
och som beror på att vi underlåtit att göra något som vi borde ha gjort eller 
vi har inte agerat rätt sett ur kundens perspektiv.  

Enligt Seddon uppnår man med denna uppdelning en möjlighet att systematiskt 

reducera den onödiga efterfrågan.  Detta kräver givetvis att man tar reda på vad den 

verkliga respektive den onödiga efterfrågan består av. Vi måste förstå vad som är 

betydelsefullt för kunden i mötet. Det är också viktigt att ta reda på systemets 

kapabilitet eller förmåga att hantera kundens efterfrågan. Styrdiagrammen är viktiga 

redskap i detta sammanhang. Viktigt att notera när vi talar om tjänsteproducerande 



18 

system där mottagaren, till skillnad från varuproduktion, har en aktiv roll i 

produktionsprocessen är att graden av variation i efterfrågan är större. En standardiserad 

produktionsprocess som inte tar hänsyn till denna variation i efterfrågan kommer att 

skapa stor variation i hur resultatet upplevs. Seddon (2005:7) har lösningen klar för sig: 

In service organizations, the only way to solve the variety problem is to ‘put the variety 

in the line’. En konsekvens av detta är att medarbetare med expertkunskap bör möta 

kunden tidigt i processen. Intresserar man sig för värdeskapandet och tiden som 

förflyter end-to-end i kundens perspektiv bör man sträva efter att minska antalet 

överlämningar för respektive ärende och inte ”gömma” de medarbetare som har 

befogenhet och kompetens att lösa kundens problem bakom murar av elektroniska 

telefonröster och kundmottagare. 

Genom att peka på systemsynsätt, kundorientering och processorientering i avsnittet 

ovan har släktskapet mellan Lean Service och TQM markerats. Men det finns också, 

vilket ordet Lean indikerar, band till det som jag i denna rapport kallar T oyotaism. Över 

hela världen är Toyotas produktionssystem (TPS) välkänt allt sedan den bästsäljande 

boken T he Machine that changed the world (Womack et al, 1990). Författarna pekade 

på de uppseendeväckande skillnaderna i resultat mellan Toyota och andra biltillverkare 

och använde begrepp som Lean production och Lean manufacturing för att beskriva 

produktionssystemet. Mannen bakom Toyotas produktionssystem sägs ofta vara Taiichi 

Ohno (Hines et al, 2004). Principerna har under de senaste decennierna tillämpats i 

många tillverkande företag i olika branscher. Seddon (2005:9) uttrycker explicit att hans 

ambition har varit att översätta dessa principer till tjänsteproducerande verksamheter.  

Det finns forskare som haft liknande intentioner (exempelvis Bowen & Youngdahl, 

1998 och Åhlström, 2004). Åhlström (2004) beskriver sju generella principer för vad 

han kallar Lean production; elimination of waste, zero defects, pull instead of push, 

multifunctional teams, decentralisation of responsibilities, vertical information systems 

samt continous improvement. Han problematiserar var och en av dessa principer i 

förhållande till tjänsteproduktion och argumenterar för att merparten förtjänstfullt kan 
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tillämpas också där15.  Från resonemang tidigare i detta kapitel känner vi väl igen 

ambitionen att eliminera onödigt arbete (vaste). Tvingas man svara i telefon på grund av 

oklar kommunikation i ett brev till en kundgrupp kan detta klassificeras som onödig 

efterfrågan på systemet och skulle teoretiskt kunna designas bort. Seddon (2005:6) är 

tydlig när han argumenterar för att ansvar för produktion och mätningar bör 

decentraliseras så långt det är möjligt. Han talar om managementfabriken som en 

överflödig del av de flesta organisationer och syftar då på de lager av mellanchefer som 

främst arbetar med att styra och kontrollera medarbetare i produktionen. Seddon (2005) 

talar också mycket om systemets syfte och det värde som skapas, vilket enligt Hines et 

al (2004) är centralt inom Lean thinking. Sammantaget är också kopplingen till 

Toyotaism tydlig. 

2.1.2 Lean Service i offentlig sektor 

Intressant med tanke på den aktuella rapportens uppdragsgivare och förväntade 

målgrupp är att Seddon i ett appendix till sin bok snävar in diskussionen från 

tjänsteproducerande organisationer i allmänhet till offentlig tjänsteproduktion. 

Appendixet har rubriken The better way to improve public services vilket skvallrar om 

att Lean Service enligt författaren är tillämpbart också i offentlig sektor. Han ondgör sig 

bland annat över de prestationsbaserade mätetal som används i Storbritannien i syfte att 

formulera så kallade targets inom ramen för en B est V alue regim. I en tidigare rapport 

(Quist, 2007) har jag ingående diskuterat problemen med att styra med hjälp av 

prestationsbaserade mätetal (outputs) i offentlig sektor. För det första finns en risk att de 

tjänstemän som formulerar de detaljerade kraven på policynivå inte har tillräcklig insyn 

i villkoren runt produktionen. Risken finns också att synfältet blir begränsat till enskilda 

enheter eller funktioner, något som inte minst blir tydligt vid diskussioner i samband 

med horisontell samverkan. Seddon (2005) skriver i det sammanhanget att en bättre 

förståelse för efterfrågan på systemen skulle öppna nya möjligheter för det arbete som i 

                                                
15 Åhlström (2004) konstaterar också att tjänsteproduktion i sig inte är ett homogent fenomen, 
vilket vi får anledning att återkomma till längre fram i denna rapport.   
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England etiketterats joined-up government (jmf en sammanhållen förvaltning), något 

man enligt honom talar om men inte vet hur man ska uppnå.  

Ytterligare ett problem enligt Seddon (2005) är att fokus hamnar på det som är enkelt att 

mäta, vilket inte alltid har en tydlig koppling till myndighetens uppdrag och egentliga 

värdeskapande. Det tydligaste svenska exemplet är den tidigare styrningen av AMS som 

varit en het potatis såväl i media som i den senaste valrörelsen (se Stigendal, 2007 för 

en mer utvecklad diskussion). En av de negativa effekter som riskerar att skapas med en 

sådan design är det som i internationell litteratur benämns goal displacement
16. Norman 

(2006) diskuterar begreppet:  

The concept of goal displacement sums up the human tendency to focus on the 
most easily defined and monitored definitions of results, particularly when their 
work futures depend on such reporting….Clearly specified objectives (outputs) can 
result in people putting all their efforts into achieving the specifications and in so 
doing undermine achievement of the goals (or outcomes) that are the desired end 
result.  

Det finns också en svensk avhandling som behandlar styrningen inom den svenska 

polisen och förtjänstfullt visar på detta fenomen (Holgersson, 2005). Stigendal 

sammanfattar ovanstående resonemang kring styrning väl i Vervas rapport (2007:12): 

Den hierarkiska styrmodellen bygger på att styrningen sker uppifrån och ned samt 
inifrån och ut. Den har ett funktionellt produktionsperspektiv där fokus ligger på 
budget, prestationer, utförda aktiviteter och på uppföljning/kontroll. Den system- 
och processbaserade modellen byggs utifrån och in och nedifrån och upp där 
perspektivet är det för kunden värdeskapande flödet och där fokus är att skapa 
dugliga och stabila processer som har förmåga att levererar högt kundvärde genom 
att undanröja hinder i systemet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Seddon (2005) redovisar en managementfilosofi i 

form av Lean Service som på många sätt utmanar den befintliga normen inom 

tjänsteproducerande organisationer. Det angreppssätt som detaljerat redovisas i boken 

framställs som tillämpbart såväl i privata som offentliga organisationer.  

                                                
16 Seddon (2005) använder uttrycken cheating samt dysfunctional behaviour. 
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2.2 Systems thinking 

I detta avsnitt presenteras den historiska framväxten av en interdisciplinär skolbildning 

med utgångspunkt i ett systemsynsätt. Framställningen bygger i stort på den bok som 

den engelske professorn Michael C. Jackson (2003) författat. Jackson är professor i 

management systems och den aktuella boken är en översikt av det fält som han 

benämner systems thinking. Vi kommer dock att notera att det finns flera andra 

discipliner (exempelvis biologi) som säger sig tillämpa ett systemsynsätt. Några av de 

olika skolbildningar som finns inom management systems/systems thinking presenteras 

och skapar ett underlag för ytterligare diskussioner kring Lean Service. 

2.2.1 Generell systemteori 

Inledningsvis kan vi konstatera att det finns många olika slags system; till exempel 

levande organismer, bilar och familjer. Alla är de exempel på en komplex helhet som är 

beroende av sammansättningen av och interaktionen mellan de olika delar som finns i 

systemet. I och med genomslaget för scientific management blev det giltigt att söka en 

förståelse för komplexa system genom att studera varje enskild del i isolering. Denna 

reduktionism står i fokus för den kritik som systemteoretiker formulerat sedan mitten av 

förra seklet. 

The traditional, scientific method for studying such systems is known as 
reductionism. Reductionism sees the parts as paramount and seeks to identify the 
parts, understand the parts and work up from an understanding of the parts to an 
understanding of the whole. The problem with this is that the whole often seems to 
take on a form that is not recognizable from the parts. The whole merges from the 
interactions between the parts, which affect each other through complex networks 
of relationships. Once it has emerged, it is the whole that seems to give meaning to 
the parts and their interactions. A living organism gives meaning to the heart, liver 
and lungs; a family to the roles of husband, wife, son, daughter. (Jackson, 2003:3f) 

Alternativet till denna reduktionism är holism där intresset primärt riktas mot delarnas 

inbördes relationer. Flera olika discipliner har tagit till sig detta alternativ. Inom 

framförallt biologi utvecklades ett språk för att beskriva system som senare har färdats 

till andra discipliner och idag kan sägas utgöra fundamentet för en generell systemteori. 

En viktig person i det sammanhanget är von Bertalanffy som kunde visa att flera 

insikter vunna inom biologi med fördel kunde föras över till andra discipliner. Inom 
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management och organisationsteori känner vi till exempel igen hans begrepp open 

system model som ursprungligen visar på samspelet mellan en levande organism och 

dess omgivning. 

Över tid har viktiga begrepp och synsätt utvecklats för att studera och beskriva system. 

Ett system har till exempel alltid en mer eller mindre tydlig avgränsning gentemot sin 

omgivning. Från omgivningen flödar någon form av input som i systemet förädlas och 

returneras till omgivningen som output. Maskiner och levande organismer är relativt 

enkla att separera från sin omgivning, medan exempelvis en organisation kan vara 

svårare. Man talar också om en hierarki av systemnivåer där ett system kan vara indelat 

i flera olika subsystem, vilka i sin tur är uppbyggda av olika delar. Ett system kan också 

vara i stark beroendeställning till ett system på högre systemnivå. Inom cybernetiken 

visar man intresse för hur system styrs och kontrolleras och olika begrepp för feedback 

mellan olika delar av ett system har utvecklats.  

När den generella systemteorin började påverka management och organisation skapades 

en distinktion rörande ett systems syfte. En maskin är designad av ingenjörer att utföra 

det syfte som de utomstående skaparna har bestämt (purposive). Sociala system kan 

däremot generera sitt syfte från insidan av systemet (purposeful). Dessutom är det i 

högsta grad troligt att flera olika syften, ibland i konflikt med varandra, kan samexistera 

inom ramen för sociala system. Jackson (2005:63) definierar vad han benämner ett 

komplext adaptivt system: 

This means (…) that they are purposeful at three levels. They are themselves 
purposeful systems and have their own goals, objectives and ideals that should be 
taken into account. But they also contain, as parts, other purposeful systems; 
individuals, whose aspirations need to be met. And they exist, themselves, as parts 
of wider purposeful systems whose interest also should be served. With various 
possible purposes existing at each level, differences of opinions and conflicts are 
bound to exist. 

Det har också vuxit fram en terminologi för att beskriva olika roller i sociala system. 

Jackson (2003:10) exemplifierar: 

A number of roles had to be delimited relevant to purposeful systems and reflecting 
some alternative sources of purposes. The term ‘stakeholder’ is used to refer to any 
group with an interest in what the system is doing. Decision-makers or owners 
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have the power to make things happen in systems; actors carry out basic tasks; 
customers or clients benefit or suffer from what a system does. Problem-owners 
worry about the performance of some aspect of a system. Witnesses are affected by 
systems but unable to influence their behaviour. Problem-solvers or analysts take 
on board the task of trying to improve systems.  

Sammanfattningsvis kan sägas att holism kan betraktas som en reaktion mot 

reduktionismen som varit och fortfarande är det dominerande synsättet vid studier av 

komplexa system. Det har vuxit fram en generell systemteori under senare delen av 

föregående sekel som också fått betydelse för hur vi pratar om och förstår sociala 

system som organisationer. Inom detta område har flera olika skolbildningar vuxit fram 

och i nästa avsnitt kommer vi att närmare studera och jämföra ett antal sådana. 

2.2.2 Systemsynsä tt i ledarskap ets p raktik 

En organisation kan betraktas som ett komplext socialt system. Olika skolbildningar och 

därmed olika metoder och angreppssätt för att tillämpa ett systemsynsätt på 

organisationer har vuxit fram. De ursprungliga tillämpningarna utvecklades under 1970- 

och 80-talet och benämns ofta med ett samlingsnamn i form av Hard Systems Thinking- 

HST (Checkland, 1981). Jackson (2003:16) beskriver: 

In essence, however, it offered managers and manager scientists a means of 
seeking to optimize the performance of a system in pursuit of clearly identified 
goals. Emphasis is placed on the application of a systematic methodology that, 
having established objectives, is able to identify problems that stand in the way of 
optimization and rectify them by employing scientific modelling, rational testing, 
implementation and evaluation processes. 

Det är ställt utom allt tvivel att det inom denna skolbildning utvecklats en stor mängd 

metoder som varit gångbara för att utveckla organisationer, inte minst inom den 

tillverkande industrin. Dock förutsätter metoderna att det finns klara mål för systemet 

och att det går att mäta och utvärdera olika alternativa tillvägagångssätt i 

förbättringsarbetet. Jackson (2003) beskriver att den senare utveckling som skett på 

området kan ses som sprungen ur olika former av kritik riktad mot HST. I en enkel figur 

(se figur 2) illustrerar Jackson med sex olika idealtyper att det finns olika former av 

sociala system. De olika formerna ställer olika krav på de metoder som kan tillämpas. 

Det finns inte en form av sociala system och därmed behöver vi olika metoder och 
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angreppssätt för att förstå de olika formerna. HST beskrivs bygga på en form av system 

som kan liknas vid den enklaste idealtypen (Simple-Unitary).  

            Participants 

Unitary Pluralist Coercive 

Simple Simple-Unitary Simple-Pluralist Simple-Coercive 

S
y

st
em

s 

Complex Complex-Unitary Complex-Pluralist Complex-Coercive

Figur 2. Idealtyper av system enligt Jackson (2003)  

De två axlarna förtjänar ytterligare belysning. Den vertikala axeln beskrivs som ett 

kontinuum där enkelt och komplex t utgör de två ändpunkterna. Ett system betraktas som 

enkelt om det består av få delar/subsystem med få och strukturerade interaktioner. 

Vidare är förändringstakten låg och influenserna från omgivningen ringa.  Ett komplext 

system består å andra sidan av ett stort antal subsystem vars interaktioner är många och 

effekterna av dessa svårförutsägbara. Systemet utvecklas och förändras kontinuerligt 

genom systemets aktörer och dess kontakter med den turbulenta omgivningen. Den 

horisontella axeln behandlar relationen mellan deltagarna i systemet. Från vänster till 

höger i figuren tilltar olikheterna vad avser grundläggande värden och synsätt samt 

uppfattningen om systemets syfte och arbetssätt.  

Sammanfattningsvis så riktas kritik mot HST dels för att inte vara applicerbart vid 

många av de mer komplexa problem som dagens ledare ställs inför och dels för att 

sakna mekanismer för att hantera en situation där det finns oklara eller konflikterande 

syften inom ett system. Ur denna kritik har ett antal andra skolbildningar och därmed 

metoder och angreppssätt vuxit fram. Fyra skolbildningar kommenteras översiktligt i 

den kommande framställningen i detta avsnitt17.   

                                                
17 De 10 skolbildningar som behandlas av Jackson (2003) är Hard Systems Thinking, System 
Dynamics, Organizational Cybernetics, Complexity Theory, Strategic Assumption Surfacing 
and Testing, Interactive Planning, Soft Systems Methodology, Critical Systems Heuristics, 
Team Syntegrity samt Postmodern Systems Thinking.  
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System dynamics har sina rötter i Massachusetts Institute of Technology (MIT) och ett 

forskarlag under ledning av Jay W. Forrester. Primärt kritiserade denne forskare de 

linjära samband mellan de få variabler som användes i olika matematiska modeller för 

att komma till rätta med organisatoriska problem. Ett argument var att så länge man 

uteslöt mer komplexa beroendeförhållanden mellan olika delar av ett system var men 

utelämnad att enbart lösa relativt enkla problem (specific tactical issues). 

Forskargruppen var naturligt inspirerad av de möjligheter som den framväxande 

datateknologin medförde och ambitionen var tidigt att försöka skapa mjukvaror som 

kunde utföra analyser av de komplexa orsakssamband som låg bortanför den mänskliga 

hjärnans kapacitet. På så sätt skulle man kunna ge bättre underlag för ledare i komplexa 

system vid strategiska vägval18. En viktig utgångspunkt är att det är systemets struktur – 

uppbyggd av positiva och negativa feedback-loopar19 mellan systemets delar – som 

determinerar systemets resultat. För att kunna förändra systemets resultat måste man 

förstå och förändra detta komplexa nätverk av beroende20.

Det var Peter Senge som 1990 skapade ett bredare genomslag för system dynamics. 

Hans bok The Fifth D iscipline fick ett enormt genomslag och slogans likt ”The cure can 

be worse then the disease” och ”Cause and effect are not closely related in time and 

space” blev välkända. Positiva och negativa feedback-loopar och jakten på oförutsedda 

sidoeffekter var också frekventa verktyg inom många ledningsgrupper i början av 1990-

talet. Det finns forskare som fortsatt framhåller system dynamics som en framkomlig 

väg och det pågår en omfattande forskning inom området (se exempelvis Sterman, 

2001). Jackson (2003) menar att system dynamics bygger på en form av system som 

                                                
18 En relativt nyligen utvecklad modell innehåller fem steg som kan sägas utgöra det föreskrivna 
arbetssättet; problem structuring, casual loop modelling, dynamic modelling, scenario planning 
and modelling  samt implementation and organizational learning. 
19 En negativ feedback innebär i det här sammanhanget att någon annan del av systemet reagerar 
på en avvikelse i den produktion som den egna delen står för.  
20 Ett intressant försök att diskutera styrning i offentlig sektor med utgångspunkt i sådana feed-
back loopar återfinns i Boland & Fowler (2000). 
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kan liknas vid idealtypen Complex-Unitary (se figur 2). Det är främst komplexitet i 

form av delarnas inbördes relationer och interaktioner som beaktas.  

Organizational Cybernetics bygger på ett intresse för kommunikation och kontroll inom 

ett socialt system. Cybernetik är ursprungligen läran om kommunikation och kontroll 

inom djur och maskiner (Wiener, 1948). Stafford Beer har onekligen varit central inom 

denna skolbildning. Som en reaktion mot ofullständigheten i det hierarkiska 

organisationsschemat utvecklade han Viable Systems Model (VSM) , som enklast kan 

liknas vid en organisation beskriven som en organism med en hjärna. VSM är en relativt 

välförpackad modell med tillhörande riktlinjer och arbetssätt. Enligt Jackson (2003) är 

en av de stora fördelarna att man kan identifiera flera olika systemnivåer och dess 

inbördes förhållande. Modellen utgör ett strukturerat sätt att diskutera frågor som 

cenralisering-decentralisering, stabilitet-förändring och kontroll-koordinering. Jackson 

(2003) argumenterar för att också Organizational Cybernetics förutsätter ett system som 

kan liknas vid idealtypen Complex-Unitary (se figur 2). 

Complexity Theory är i sig ett brett kunskapsområde som berör ett stort antal discipliner. 

Kaosteorier eller komplexitetsteorier känner nog de flesta via den så kallade butterfly 

effect. Om en fjäril gör ett extra slag med vingarna någonstans idag kan det orsaka 

alternativt förhindra en kraftig storm någon annanstans i världen någon gång i en 

framtid. Nilsson (2007:11) uttrycker i en skrift som behandlar komplexitet i svensk 

hälso- och sjukvård: 

Komplexitetsteori kan ses som en klar interdisciplinär teori. Idéerna och koncepten 
som används och utvecklas inom komplexitetsområdet har flera ursprung och det 
pågår idag utveckling av dessa inom flertalet naturvetenskapliga såväl som sociala 
vetenskapsområden. Komplexitetsområdet är först och främst ett försök att flytta 
vetenskapen iväg från de starka och dominerande ideologierna om reduktionism 
och positivism som härskar i majoriteten av forskningsdiscipliner idag. 

Enligt complexity theory betonar modeller av organisationer i alltför hög grad 

lagbundenhet och ordning. Man erbjuder därför modeller och synsätt som i högre grad 

beaktar slumpen och oordning. Jackson (2003) menar att också complexity theory 
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bygger på en form av system som kan liknas vid idealtypen Complex-Unitary (se figur 

2). 

Soft Systems Methodology (SSM) är utvecklat av Peter Checkland (1981), i grunden en 

kemist intresserad av systemsynsätt. I en egen roll som ledare fann han dåtidens 

managementlitteratur som otillräcklig och påbörjade ett eget utvecklingsarbete. 

Chapman (2004:74) beskriver SSM som ”a structured way to establish a learning 

system for investigating messy problems”. Just en problematisk situation är startpunkten 

i den sjustegsmodell som beskrivs. Situationen bör initialt beskrivas och belysas från så 

många utgångspunkter som möjligt. En rik bild skapas och först därefter bör man 

identifiera det aktuella systemet och grundorsakerna till problemet. Således är en av de 

fördelar som Jackson (2003) lyfter fram att metoden på ett systematiskt sätt framhåller 

systemets aktörer och dess olikheter. Därmed kategoriseras SSM som såväl en simple-

pluralist som en complex-pluralist metod (se figur 2).  

Framställningen av olika metoder som alla kan sägas bygga på ett systemsynsätt hade 

kunnat fortsätta. Vi kunde också avsevärt ha fördjupat diskussionerna rörande var och 

en av dessa. Mitt primära syfte med innevarande avsnitt har dock varit att påvisa att det 

finns andra metoder vid sidan av Lean Service och att de alla har sina respektive styrkor 

och svagheter. Detta ger en möjlighet att i nästa avsnitt fördjupa diskussionen kring den 

metod som Seddon utvecklat.   

2.3 En positionering av Lean Service 

Tidigare i detta kapitel har jag argumenterat för att Lean Service bygger på ett 

systemsynsätt. Vi har också sett att det finns ett antal olika skolbildningar inom vilka 

olika metoder och angreppssätt har utvecklats. Jackson (2003) använder sex idealtyper 

(figur 2) för att kategorisera olika former av system, vilka han menar kräver olika 

former av metoder och angreppssätt för att studera och förbättra.  

I samband med att Lean Service tillämpats inom social housing i England utvärderades 

arbetet på uppdrag av Office of Deputy Prime Minister (ODPM). I den 
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utvärderingspanel som fanns knuten till projektet (som vi kommer att återkomma till 

närmare i kapitel 3) ingick bland andra professor Jackson. I den första av två 

utvärderingsrapporter21 författar han en bilaga med namnet Systems Thinking – an 

overview. I denna bilaga diskuteras Lean Service22 i förhållande till andra skolbildningar 

inom management systems/systems thinking. Styrkor och svagheter sammanfattas i åtta 

respektive tre punkter och nedan sammanfattar jag denna genomgång.  

En viktig utgångspunkt för Lean Service är att klargöra syftet med verksamheten utifrån 

ett kundperspektiv. Jackson (2005) påpekar att just ett klargörande av systemets syfte är 

viktigt inom systems thinking, men påpekar samtidigt problemet att identifiera ett klart 

syfte i vissa verksamheter: 

However (…) in complex adaptive systems purposes arise at system, sub-system 
and wider-systems level and may not always be in harmony. (…) In most complex 
systems there will be quite proper disputes about purposes stemming from 
participants with different values, beliefs, philosophies and interests. A university 
for example, has to serve purposes derived from students, research founders, 
employers, employees, government etc., and will actually operate, following debate 
and the usual political squabbles, on the basis of some sort of compromise between 
these purposes. The same is likely to be true of most health, crime, transport, 
education etc. systems.  

Han lyfter fram risken att man vid en bedömning av huruvida ett utvecklingsprojekt 

enligt Lean Service har varit framgångsrikt eller ej, enbart studerar resultatet i relation 

till den intressentgrupp som kommit till uttryck när systemets syfte identifierades (läs 

kundens). Vidare noterar han att det finns andra metoder som i högre grad försöker att 

balansera systemets olika intressenter. Gregory (2006) kommer till samma slutsats vid 

en direkt jämförelse mellan Beers Viable Systems Model och Seddons Lean Service.  

En fördel med Lean Service som Jackson (2005) lyfter fram tydligt i texten är fokus på 

den värdeskapande processen istället för den klassiska funktionella hierarkin. Enligt 

honom möjliggör detta en uppdelning mellan de direkt värdeskapande aktiviteterna och 

                                                
21 A Systematic Approach to Service Improvement – Evaluating Systems Thinking in Housing, 
ODPM, September 2005. 
22 Förvisso under namnet Lean Systems, men det är uppenbart att det är just Seddons metod som 
har använts inom Housing.  
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andra mer stödjande delar av systemet. Vidare diskuterar han den vikt som Lean Service 

tillskriver efterfrågan på systemet och inte minst variationen i denna efterfrågan. Han 

menar att detta kan ses som en önskan att i högre grad förutsäga omgivningens 

påverkan på systemet och väl i linje med ett systemsynsätt. Han noterar att Lean Service 

föreskriver ett självutvärderande system genom dess kontinuerliga fokus på hur man 

möter kundens efterfrågan. Han stödjer tanken om att följa hur systemet levererar totalt 

sett, hellre än att fragmentera värdeskapandet och upprätta mätningar och mål för 

enstaka delar och prestationer.  

Min bedömning är att Jackson (2005) totalt sett upplever att Lean Service uppfyller 

många viktiga krav för att klassificeras inom ramen för management systems/systems 

thinking. Vid sidan av kritiken som tidigare nämnts rörande den ensidiga fokuseringen 

på kunden är det två andra aspekter som han kritiserar. För det första resonerar han 

kring antagandet om den stabilitet i efterfrågan som styrdiagrammen representerar. Han 

argumenterar för att metoden inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till mer långsiktiga 

trendbrott i en turbulent omgivning. För det andra så riktas kritik mot antalet 

systemnivåer: 

There is a well-known holistic principle that, because of the importance of the 
interactions between the parts of a system, we should plan simultaneously and 
interdependently for as many parts and levels of the system as possible. The 
Vanguard approach is willing to redesign sub-systems with little reference to other 
parts or levels until they appear as constrains on the achievement of the purposes of 
the sub-system it is directly concerned with.   

Han kommenterar också svårigheten att med hjälp av den aktuella metoden komma åt 

orsaker till brister i det aktuella systemet som faktiskt orsakas av en högre systemnivå. 

Det finns också en risk vid en ensidig belysning av en systemnivå att en förbättring på 

den aktuella nivån leder till en suboptimering om man anlägger ett vidare 

systemperspektiv.  Han tonar dock ned kritiken något i slutet av sin genomgång och 

konstaterar att man på ett pragmatiskt sätt måste förhålla sig till det faktum att 

”everything are interconnected”.  
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I en något omarbetad version av den tidigare figur 2 positioneras avslutningsvis Lean 

Service i förhållande till några av de övriga skolbildningar som presenterats tidigare. Vi 

kan konstatera att Jackson (2005) placerar metoden ungefär mitt på det kontinuum som 

beskriver graden av komplexitet och relativt nära Unitary på den horisontella axeln. 

Detta indikerar enligt författaren vilka typer av system som skulle ha bäst 

förutsättningar att arbeta med just Seddons metod. Denna positionering återkommer vi 

till i kapitel 4 när Lean Service diskuteras i förhållande till de problem vi har i den 

svenska förvaltningen. I nästkommande kapitel presenteras erfarenheter från arbete med 

Lean Service och andra systemsynsätt i offentlig tjänsteproduktion.  
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Figur 3. En positionering av Lean Service. Något omarbetad från Jackson (2003). 
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3. Erfarenheter av Lean Service i offentlig sektor 

I detta kapitel kommer vi att studera erfarenheter av framförallt Lean Service men också 

andra liknande angreppssätt i offentlig tjänsteproduktion. Kapitlet disponeras så att de 

erfarenheter som tydligast är kopplade till den metod som Seddon utvecklat inleder 

framställningen. Vi kommer att studera ett exempel från Social Housing i England samt 

några inhemska iakttagelser baserat på intervjuer inom Skatteverket. Sedan följer en 

sammanställning av erfarenheter från den skotska förvaltningen. Vidare följer några 

olika avsnitt som behandlar hälso- och sjukvården där det finns relativt omfattande 

erfarenheter att ta del av. 

3.1 Social Housing i Norra England 

I olika skriftliga källor redovisar John Seddon själv erfarenheter från arbete med Lean 

Service i offentlig tjänsteproduktion. Han nämner bland annat call-centers, polis, 

brandkår och social omsorg som exempel på framgångsrika tillämpningar. Dock saknas 

i dessa fall mer objektiva texter som beskriver och utvärderar arbetet. Däremot finns en 

väldokumenterad tillämpning av Lean Service i form av det redan nämnda fallet inom 

Social Housing i ett distrikt kallat Northern Housing Consortium (NHC). Produktionen 

består av boende- och fastighetsrelaterade frågor i ett lokalt sammananhang. Det numera 

nedlagda Office of the Deputy Prime Minister (ODPM)23 var tidigare huvudman för 

dessa frågor och här fanns ett genuint intresse för systemsynsätt i olika former. NHC 

och ODPM iscensatte tillsammans de tre pilotfall som senare omsorgsfullt utvärderats. 

Urvalet baserades på en idé om olikhet. Kriterierna som användes vid urvalet var typ av 

organisation, geografisk lokalisering samt typ av tjänster som producerades. Man 

studerade också tidigare utvärderingar och rapporter i urvalsprocessen. Projektet 

inleddes i början av 2004. 

Här presenteras ingen närmare genomgång av de tre olika organisationerna. Mer 

intressant är att nämna de tre olika områden som prioriterades, ett inom varje 

                                                
23 ODPM ombildades och uppstod i form av ministeriet Communities and Local Government. 
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organisation; inbetalning av hyra och skuldsanering, hantering av tomma lägenheter och 

återuthyrning samt reparationer på begäran från kund. Den metod som använts för 

arbetet är Lean Service och konsulter från Seddons företag Vanguard har fungerat som 

processtöd i samtliga fall24. Till projektet knöts också en utvärderingspanel som valdes 

ut och anlitades av ODPM. Olika intressenter fanns representerade i denna grupp och 

bland dem den tidigare refererade professor Jackson. I september 2005 lämnade panelen 

en omfattande utvärderingsrapport25, som ett drygt år senare följdes av en uppföljande 

rapport författad av medarbetare inom NHC26.

Båda rapporterna är generellt positiva och slår fast att Lean Service är tillämbar inom 

den aktuella kontexten. Flera av de grundläggande idéer som Seddon för fram i sin bok 

kan här studeras i praktiken. Till exempel så fungerar den enkla uppdelningen mellan 

verklig och onödig efterfrågan. I fallet med reparationer på begäran från kunden kunde 

man till exempel konstatera att 45 % av de kontakter som registrerades under check-

perioden var exempel på onödig efterfrågan. Närmare hälften av denna onödiga 

efterfrågan har kunnat designas bort ur systemet. Intressant var också att samtliga tre 

fall initialt definierade systemets syfte baserat på de indikatorer som låg till grund för 

den vertikala rapporteringen. Ett exempel: To do repairs within the target time set and 

maximise use of the in-house team. Efter check-fasen omformulerades syftet till: To do 

the repair right, first time and achieve what matters to customers.  

Samtliga tre fall redovisade effektivitetsvinster vid den första utvärderingen. Till 

exempel redovisades reducerad genomsnittlig end-to-end tid avseende reparationer från 

46 till 5,9 arbetsdagar. Processen för återuthyrning kunde reduceras från 64 till 32 steg 

och antalet dagar för en tom lägenhet kunde reduceras från 50 till 25 i genomsnitt. 

Rapporten innehåller uppskattningar av det ekonomiska värdet av de olika 

                                                
24 ODPM framhåller dock att de inte vill förorda en specifik metod eller konsultfirma. Det är i 
första hand ett generellt intresse för systemsynsätt som förklarar den omfattande utvärderingen. 
25 A Systematic Approach to Service Improvement – Evaluating Systems Thinking in Social 
Housing, ODPM, september 2005. 
26 A Systematic Approach to Service Improvement – an update, Northern Housing Consortium, 
oktober 2006. 



33 

förbättringarna och dessa är avsevärda, också i förhållande till den insats som projekten 

medfört. Vid den senare av de två utvärderingarna har ett av fallen – det som 

behandlade hyresinbetalning och skuldsanering27 – fallit tillbaka i flera avseenden och 

kan inte betraktas som ett uthålligt förbättrat system. Utestående fordringar var till 

exempel vid den andra utvärderingen tillbaka i nivå med det initiala läget. För de andra 

två har dock förbättringarna kvarstått och man har också utvidgat tillämpningen av 

metoden till andra delar av organisationerna. Figur 4 illustrerar med hjälp av ett 

styrdiagram hur antalet tomma lägenheter har reducerats till följd av tillämpningen av 

Lean Service. Det ekonomiska utfallet av denna förbättring beräknas till cirka £ 300 000. 

Antalet reparationer som lämnats till extern underleverantör har i ett fall kunnat minska 

med 2200, vilket enligt beräkningarna motsvarar en besparing på mer än £ 80 000.  

Figur 4. En illustration av effektivitetsvinster. Hämtad från rapporten i oktober 2006.

                                                
27 Påpekas bör att rapporten inte innehåller några kvalificerade resonemang kring orsakerna till 
den uppkomna situationen. Personligen hade jag gärna sett resonemang kopplade till den 
formen av tjänsteproduktion som fallet representerar, men istället diskuteras mer traditionella 
faktorer som högsta ledningens engagemang etc. 



34 

Nämnas bör också att de båda rapporterna innehåller ett flertal sekvenser som tar upp 

andra former av vinster i de aktuella organisationerna. Helt naturligt upplever 

medarbetarna att de efter projektet i högre utsträckning äger utformningen av 

mätsystemen och därmed upplever dem som mer meningsfulla. Siffrorna för 

kundnöjdhet avseende vissa tjänster har också dramatiskt skjutit i höjden.  

Intressant i sammanhanget är också att de tre fallen illustrerar ett problem avseende 

uppföljningar. I och med att enbart en systemnivå beaktas vid arbete med metoden, 

betraktas vertikal rapportering som en systemfaktor som påverkar systemet. Det innebär 

att en förändring som leder till en förbättring för kunden, inte med nödvändighet 

”belönas” av kontrollsystemet. Medarbetare inom de studerade organisationerna ger 

uttryck för en oro över att framstå i dålig dager i överordnades ögon. Exakt samma 

situation uppstod i det numera välkända svenska fallet med Esther inom hälso- och 

sjukvårdssystemet inom Landstinget i Jönköpings län28. I KKR:s rapport om 

Processbaserad verksamhetsstyrning som nämndes i inledningskapitlet framgår med all 

önskvärd tydlighet hur man genom förbättrade relationer med framförallt kommunens 

primärvård minskade antalet återbesök (som här kan kallas onödig efterfrågan). 

Problemet uppstod i och med att de enskilda läkarna följdes upp på antalet behandlade 

patienter per tidsenhet. De onödiga återbesöken som nu designats bort ur systemet 

ersattes av mer tidskrävande, verkligt efterfrågade besök och antalet behandlade 

patienter minskade därmed.  

Sammanfattningsvis kan fallen från Social Housing sägas stödja idén om en tillämpning 

av Lean Service i offentlig sektor. Möjligen kan vi fundera över hur mycket typisk 

”offentlig produktion” som fallen representerar. De tjänster som valdes ut och som vi 

sett framgångsrikt behandlats påminner i hög utsträckning om privat 

fastighetsförvaltning. Vi får anledning att återkomma till den tanketråden längre fram. 

Närmast följer ett exempel hämtat från vår egen förvaltning. 
                                                
28 Projektet runt Esther följde inte Seddons systemmodell, men har uppenbara likheter. Vi 
återkommer till en mer detaljerad diskussion om hälso- och sjukvården i Jönköpings län i 
avsnitt 3.5. Ett liknande exempel beskrivs också i White (2000). 
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3.2 Mälardalsregionen av Skatteverket 

I en av Skatteverkets sju skatteregioner har man sedan ett par år inspirerats av det 

arbetssätt som presenteras i Seddons bok. Jag har intervjuat två ledare som har mycket 

erfarenheter av Lean Service29. Idag utgår alla regionens utvecklingsuppdrag från vad 

man internt kallar Seddon-snurran, vilket är det samma som den systemmodell som 

återfinns som figur 1 i föreliggande rapport. Det betyder inte att alla utvecklingsinsatser 

följer de sex stegen i modellen, utan enbart att man relaterar det aktuella uppdraget till 

systemmodellen. Alla uppdrag ska till exempel beskriva syftet med aktuell verksamhet 

utifrån medborgarens perspektiv.  

Regionen kan inte uppvisa något fall där man studerat ett system eller en process helt 

enligt det föreskrivna sättet. Istället fungerar ”tänket” som en inspirationskälla och ett 

rättesnöre. Under intervjun förevisas en mängd olika exempel som alla har en tydlig 

koppling till Lean Service. De tre beståndsdelar som tycks ha fått störst fäste i 

organisationen är idén om onödig efterfrågan, en förståelse för systemfaktorernas 

betydelse för processens effektivitet samt styrdiagrammen. Vad gäller det förstnämnda 

så har man till exempel studerat tvåhundra ärenden som gäller omprövningar av 

privatpersoners deklarationer och funnit att den onödiga efterfrågan i dessa fall ligger 

mellan 30 och 40%. I syfte att designa bort onödig efterfrågan ur systemet har man 

också utvecklat ett arbetssätt där handläggaren några dagar efter det att medborgaren 

ombetts att inkomma med kompletterande handlingar ringer upp vederbörande och 

frågar om man kan hjälpa till på något sätt. Syftet med den aktuella verksamheten är 

definierat som att medborgaren ska få stöd att göra rätt, få sin deklaration korrekt 

handlagd och få ut slutskatten i rätt tid30. Att ringa medborgaren betraktas som en 

förebyggande insats för att minska den orena input som felaktigt ifyllda blanketter i 

annat fall utgör. I den rapport som beskriver försöksverksamheten rörande detta 

                                                
29 Carin Nordin och Andreas Elvén intervjuades den 16 maj 2007. 
30 Det finns också en mer kollektiv dimension rörande syftet med inkomsttaxeringen och det är 
att medborgaren ska kunna lita på att Skatteverket kontrollerar och åtgärdar de som inte vill 
göra rätt för sig. Vi kan konstatera att det direkt blir svårare att applicera Lean Service för detta 
mer kollektiva värdeskapande. Denna problematik återkommer vi till i det avslutande kapitlet.   
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arbetssätt framgår att såväl medborgare som medarbetare är positiva. Den hela kan 

betraktas som en omfördelning av medarbetarnas arbetstid från granskande till 

förebyggande, vilket bättre stödjer syftet med verksamheten.  

Vad gäller styrdiagrammen så finns flera olika exempel som visar hur man inom 

regionen först har studerat processens kapabilitet, för att sedan vidta utvecklingsinsatser 

som skapar förändrade systemförutsättningar och därmed ett förändrat resultat. Ett 

exempel kan illustreras med nedanstående figurer. Det rör handläggningstider för 

skatte- och avgiftsanmälan (SOA) som är ett obligatoriskt moment vid start av nya 

företag.  
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Figur 5. Styrdiagram före ny design.  

I mars 2005 såg styrdiagrammet för ett av kontoren i regionen ut enligt figur 5. 

Medelvärdet för handläggningstiden var cirka 25 dagar och variationen relativt 

omfattande. Handläggningstider på upp emot 45-50 dagar var vanliga. I oktober samma 

år (figur 6) hade medelvärdet sjunkit till 17 dagar och ett mycket mer stabilt system har 

skapats.   
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SOA oktober 2005
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Figur 6. Styrdiagram efter ny design. 

Under intervjun framkom också att styrdiagrammen är användbara för att bättre förstå 

den egna verksamheten. Genom att mäta variationen i systemet över ett kalenderår kan 

man till exempel se hur olika delar av verksamheten är belastad i olika avseenden. Man 

kan också se eventuella avarter i beteende orsakade av styrsignaler utformade på en 

högre systemnivå (läs HK). Exempel på avart som skulle kunna upptäckas genom en 

analys av styrdiagrammen är om man har ett flertal mätpunkter som ligger strax under 

en nivå som är ett målvärde för organisationen. Vidare kanske man ser att de 

mätpunkter som inte når målet tillåts sticka iväg till en avsevärt högre nivå. Eftersom 

man ofta talar om andelen ärenden som ska uppnå målvärdet, kan ett ärende som går 

snett lika gärna få gå väldigt snett. Man prioriterar då hellre ett ärende som fortsatt har 

chansen att nå målet. Ur ett mottagarperspektiv är detta tankemönster oförklarligt, men 

med ett internt produktionsperspektiv är det ett högst rimligt beteende.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Mälardalsregionen, trots att man inte fullt ut följer 

metoden som utvecklats av Seddon, i detta sammanhang är ett intressant svenskt 
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exempel. Genom att framförallt tillämpa idén om onödig efterfrågan och styrdiagram är 

de tämligen unika bland svenska offentliga tjänsteproducenter.   

3.3 Skottland 

I en rapport från Scottish Executive Social Research
3 1 redovisas en omfattande studie 

rörande tillämpningen av Lean thinking i offentlig sektor (Radnor et al, 2006). För vår 

del är det ett problem med författarnas relativt breda ansats i sin utvärdering av huruvida 

principerna från industrin kan användas i offentlig sektor. På grund av de uppenbara 

likheter med Lean Service som i stora stycken uppvisas i rapporten har jag trots allt valt 

att redovisa resultaten i detta avsnitt. Till exempel diskuteras återkommande principer 

som att identifiera syftet utifrån kundens perspektiv och reducera onödig efterfrågan.  

Men jag vill poängtera att författarna inte specifikt utvärderat den metod som utvecklats 

av Seddon32, utan mer generellt talar om Lean i offentlig sektor.  

Studien baseras på en litteraturgenomgång, där författarna konstaterar att tillämpningen 

av Lean inom offentlig sektor är relativt begränsad och forskningen därmed ännu inte 

kan uppvisa någon större bredd33. Vidare har studien innehållit en enkätundersökning 

till offentliga aktörer i Skottland, åtta case-studier av offentliga aktörer som har arbetat 

med Lean samt tre pilotfall som följts närmare i samband med att arbete enligt 

principerna bakom Lean bedrivits. Totalt sett är det en omfattande mängd data som 

samlats in av den aktuella forskargruppen. Nedan sammanfattas några av de viktigaste 

resultaten i förhållande till föreliggande rapport.  

                                                
31 “ Social Research aims to provide high quality research-based evidence and advice for 
Ministers and officials to inform policy development, implementation and evaluation. Social 
researchers help generate new ideas and open debate, challenge assumptions, beliefs and 
attitudes, test policy ideas and develop a deeper understanding of issues as they affect 
Scotland.” Inklippt från www.scotland.gov.uk/Topics/Research/Research 
32 De tydligaste spåren av Seddon i rapporten är att hans bok ingår i litteraturstudien.  
33 Trots detta är den sammanfattning av litteraturen som redovisas i en bilaga till rapporten väl 
värd att ta del av för den läsare som vill botanisera vidare än vad som ges utrymme för i 
föreliggande rapport.  
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För det första kan vi konstatera att det i rapporten redovisas ett flertal mätbara effekter 

som påminner om fallen från Social Housing i föregående avsnitt. Det nämns till 

exempel om reducerade väntetider i vården från 23 till 12 dagar och reducering av tiden 

för ärendehantering med två tredjedelar inom en förvaltande enhet. I en annan 

myndighet redovisas hur mängden onödig efterfrågan för en av tjänsterna reducerades 

från 82% till 15% av den totala mängden efterfrågan på fyra veckor. Listan kan göras 

längre, men problemet är att det redovisas få detaljer som hjälper oss att värdera dessa 

effekter. Vi kan dock sluta oss till att det finns en mängd exempel på goda resultat som 

redovisas som effekter av arbete som av ledningen i respektive organisation etiketteras 

som Lean thinking. På samma grunder redovisas också en mängd icke mätbara effekter 

som förbättrade förutsättningar för horisontell samverkan, bättre förståelse för 

kundernas behov och mer utvecklade mätsystem.  

Författarna ger också en sammanfattande bedömning som ger oss tydliga indikationer 

rörande tillämpbarheten i offentlig sektor. I sammanfattningen av rapporten går att läsa: 

Analysis from the research with organisations in the Scottish public sector, together 
with the evidence from the literature, indicates that Lean is transferable to the 
public sector and can be used to develop more seamless processes, improve flow, 
reduce waste and develop an understanding of customer value. Lean is most suited 
to organisations with high volume, repeatable tasks that allow greater 
standardisation and integration, supported by a less hierarchical management 
structure that allows empowerment and engagement of the workforce. (Radnor et 
al, 2006:5) 

Ännu tydligare uttrycker de sig inne i själva rapporten när de hävdar (Ibid:71) “The 

research provides strong evidence that Lean can work within the Scottish public sector, 

conditional upon an effective approach to implementaion.” Dessutom uttrycker de sig 

rörande syftet med att tillämpa Lean: 

The evidence from the Scottish public sector indicates that Lean should be used as 
a means to achieve greater output, faster, with higher quality, with the same 
resources, rather than a method of rapid unit cost reduction to release cash or create 
job losses. The evidence also shows that it gives front-line staff a better 
understanding of the end-to-end service delivery process, which increases morale 
and motivation, and better customer focus. (Ibid:75) 
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Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten utgör ett omfattande försök att kartlägga ett 

framväxande och något spretigt utvecklingsområde inom den skotska förvaltningen. 

Rapporten utgör också en inspirationskälla för den som är intresserad av utvärderingar 

av pågående managementpraktik. Personligen finner jag det beklagligt att så få liknande 

utvärderingar görs inom den svenska förvaltningen. 

3.4 Den engelska sjukvården 

I en så kallad leading edge report från The N HS Confederation
34 diskuteras Toyotas 

produktionssystem (TPS) i relation till sjukvården i Storbritannien35. Rapporten är till 

stora delar en belysning av de problem som hälso- och sjukvården står inför samt 

argument för att Lean skulle kunna erbjuda värdefull assistans i det nödvändiga 

reformarbetet. Orsaken till att jag nämner rapporten i detta sammanhang är att den också 

innehåller mer eller mindre detaljerade beskrivningar av utvecklingsarbete inom tre 

olika sjukhus36 som tydligt arbetar enligt TPS.  

I de kortfattade beskrivningarna av de tre sjukhusen används begrepp som vi känner 

igen från beskrivningen av Lean Service. Till exempel talas om vikten att identifiera 

systemets syfte utifrån mottagarens perspektiv och behovet att separera verklig och 

onödig efterfrågan. De typiska styrdiagrammen återfinns också i beskrivningarna. Som 

en slutsats av de positiva erfarenheterna från de tre sjukhusen skriver Nigel Edwards, 

policy director inom NHS Confederation i förordet till rapporten: 

A number of things have struck me about places I have visited where people are 
implementing Lean. Firstly, the clinicians are involved and enthusiastic. People 

                                                
34 “The NHS Confederation is the independent membership body for the full range of 
organisations that make up the modern NHS. We help our members improve health and patient 
care, by: influencing policy, implementation and the public debate, supporting leaders through 
networking, sharing information and learning and promoting excellence in employment.” 
Inklippt från www.nhsconfed.org. Denna sammanslutning representerar mer än 90% av de 
organisationer som tillsammans utgör the National Health Service (NHS) i UK. 
35 Rapporten heter Lean thinking for the N HS och skrevs 2006 av Jones & Mitchell från Lean 
Enterprise Academy UK, som är en icke-vinstdrivande sammanslutning ”established to develop 
knowledge of Lean Thinking and its implementation and to disseminate this knowledge through 
publications and workshops” (www.leanuk.org). 
36 De tre sjukhusen är Bolton, Wirral (UK) och Flinders (Australien). 
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seem to be having fun. Secondly, the scale of the improvements is often 
extraordinary. More problematically, the transformations require whole processes 
to be looked at, with teams sometimes taking an entire week out – often more than 
once. It is also striking how far Lean principles run counter to received common 
sense – they challenge the whole idea of economies of scale, of batching and 
queuing work, triage and de-skilling. Many of these ideas about the organisation of 
work are deeply held and often wrong. Most counter-intuitive of all is the idea that 
we can get more done by working the system less hard. The results are potentially 
very significant. Lean’s focus on delivering care is a refreshing antidote to 
benchmarks, targets and the traditional approach to performance management. The 
emphasis it puts on looking at the whole system is valuable. 

Vilket tidigare nämnts har vi i den svenska hälso- och sjukvården ett bra exempel på 

tillämpningen av liknande idéer i form av Landstinget i Jönköpings län. En närmare 

beskrivning av dessa erfarenheter följer i nästa avsnitt, tillsammans med några andra 

iakttagelser från den svenska hälso- och sjukvården. 

3.5 Den svenska hälso- och sjukvården 

Tidigare i kapitlet redovisades erfarenheter från Skattverket. I detta avsnitt riktar vi i 

intresset mot den svenska hälso- och sjukvården. Landstinget i Jönköpings län har under 

en längre tidsperiod arbetat målmedvetet med systematiskt utvecklingsarbete37. 

Tillsammans med ett fåtal andra vårdsystem runt om i världen ingår de i det 

utvecklingsarbete som drivs av Institute for Healthcare Improvement (www.ihi.org) 

under det gemensamma namnet Pursuing Perfection. IHI leds av den internationellt 

erkända professorn Don Berwick, som uttrycker följande38:  

It is nearly conventional wisdom that integrated health care systems usually 
outperform fragmented ones. But, Jonkoping brings the whole concept of 
“integration” to a new level of ambition, comprehensiveness, and accomplishment: 
integrated financing, integrated management, integrated flow, integrated planning 
and, maybe most important of all, integrated vision and values at a population 
level. The results for patients and the community are perhaps unparalleled 
internationally – or at least not exceeded anywhere that I know. The lessons of the 
Jonkoping example deserve careful study by anyone, anywhere who seeks to 
improve health care as s system. With understanding and adaptation, the Jonkoping 
model can be a template for many other health care settings.   

                                                
37 För den läsare som närmare vill studera det omfattande utvecklingsarbetet rekommenderas 
rapporten Framtiden ä r nu! – Utvecklingskraft för ett hä lso- och sjukvårdssystem som finns att 
hämta på www.lj.se/qulturum.  
38 Citatet är hämtat från Andersson-Gäre & Neuhauser (2007). 
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I ett nyutkommet specialnummer av den internationella tidskriften Quality Management 

in the Health Care (Vol. 16, No. 1) ägnas stora delar av utrymmet åt att redovisa 

erfarenheter från just Jönköping. Bland annat skriver Ø vretveit & Staines en artikel där 

de argumenterar för att Jönköping kan sägas vara ett av de få hälso- och 

sjukvårdssystem som har ”been able to sustain a significant program of improvement”. 

Det är uppenbart att de ledande företrädarna för utvecklingsarbetet inom det aktuella 

landstinget är inspirerade av ett systemsynsätt. Bland annat har man utvecklat en relativt 

komplex systemmodell som inkluderar verksamhetens alla delar och interaktionerna 

dem emellan. Tidigare har vi också bekantat oss med projektet Esther där man tydligt 

anlade ett systemsynsätt för att komma till rätta med problem för en viss patientgrupp. 

Organisationsgränser blev i det fallet sekundärt i jämförelse med patienternas 

upplevelser i relation till det aktuella vårdsystemet. Inom ramen för Pursuing Perfection 

har man också utvecklat systemmått, som kompletterar de traditionella måtten och på ett 

bättre sätt speglar vad organisationen presterar. 

En annan tydlig indikation på att man har anlagt ett systemsynsätt är de så kallade 

kliniska mikrosystemen som är en viktig del av arbetet tillsammans med IHI i Boston. 

Idéerna runt de kliniska mikrosystemen beskrivs i nio olika artiklar som publicerats i 

The J oint Commission J ournal on Quality and Safety
39. I det här sammanhanget består 

ett kliniskt mikrosystem av en grupp medarbetare som regelbundet arbetar tillsammans 

samt patienten och det IT-stöd som används. Mikrosystemet kan också sägas inkludera 

den plats och miljö där patienter och vårdgivare möts. Man har gemensamma 

värderingar, mål, information, man ingår i samma process och åstadkommer 

tillsammans ett resultat. Det kliniska mikrosystemet är en del av ett större mer komplext 

system, som kallas meso. Det vill säga mellannivån, t ex kliniknivån. Utöver mikro- och 

mesonivån finns makronivån, som är den övergripande nivån, dvs. landstingsnivån eller 

det omgivande samhället. En bärande idé är att makrosystemet aldrig kan åstadkomma 

                                                
39 De nio artiklarna kan hämtas via www.clinicalmicrosystem.org. De är skrivna av olika 
författare, men centrala namn i sammanhanget är de amerikanska forskarna Paul Batalden och 
Eugene Nelson.  
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bättre resultat än de som skapas inom ramen för mikrosystemen. Sammantaget kan 

sägas att Landstinget i Jönköpings län utgör ett intressant exempel inom den svenska 

förvaltningen. Trots att man inte explicit använder den metod som vi känner som Lean 

Service, finns det många likheter i synsätt.  

Också inom andra delar av den svenska hälso- och sjukvården diskuteras olika former 

av systemsynsätt. Stenberg & Olsson (2005) talar om hälso- och sjukvården som ett 

komplext adaptivt system. I rapporten talar författarna bland annat om behovet av att 

anpassa verksamhetsidén och skapa styrsystem och IT-system utifrån de praktiska 

behoven där patienten och vårdgivaren möts i vardagen samt att låta ledningsarbetet 

baseras på mätbara resultat som härstammar ur serier av möten mellan patienter och 

vårdgivare i praktiken. I en rapport från SKL från 200640 beskrivs bland annat 

huvuddragen i den så kallade Genombrottsmetoden. Här talas om att matcha kapacitet 

med efterfrågan, att påverka efterfrågan samt ändra systemet. Nilsson (2007) för en 

konceptuell diskussion om den komplexa vården. Han anlägger ett 

komplexitetsperspektiv i sin betraktelse av hälso- och sjukvården som ett system.  

3.6 Sammanfattande intryck 

I detta kapitel har jag försökt att sammanfatta de relativt få väldokumenterade 

erfarenheter som finns rörande Lean Service i offentlig sektor. En av svårigheterna har 

varit att avgränsa det studerade fenomenet i och med att centrala tankegods från Seddon 

(2005) dyker upp i andra skepnader och under annan flagg i olika publikationer . Detta 

är förvisso naturligt med tanke på de historiska rötterna från TQM och Toyotaism som 

redovisades i rapportens andra kapitel.  

Förvisso är det sällan som misslyckade projekt avseende tillämpningen av populära och 

resande managementidéer redovisas.  Men sammantaget är det ändå tydligt att de olika 

rapporterna som studerats stödjer idén om att Lean Service skulle vara tillämpbart i 

offentlig tjänsteproduktion. För att förstärka detta intryck introduceras här ytterligare en 

                                                
40 Effektivitetsstrategier i landstingen. 
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tankeväckande rapport, första gången utgiven 2002 och i en ny och uppdaterad version 

2004. Författare är Jake Chapman som har många års erfarenhet av undervisning 

rörande systems thinking. Uppmuntrad av tankesmedjan Demos relaterade han sina 

erfarenheter till situationen i offentlig sektor i Storbritannien. Resultatet blev Systems 

failure – W hy Governments must learn to think differently. Han använder delar av det 

teoretiska ramverk som presenterades i avsnitt 2.2 och diskuterar utmaningar som 

offentlig sektor står inför. Chapman (2004:21) uttrycker väl i linje med Seddon: 

Systems practice is characteristically different from the command-and-control 
approach in that: 

• interventions would be ongoing and based upon learning what works, 
rather than specifying targets to be met 

• the priority would be to improve overall system performance, as judged by 
the end-users of the system not just by ministers or civil servants 

• the policy-making process would focus on the processes of improvement, 
rather than the control of the agencies involved 

• engagement with agents and stakeholders would be based more upon 
listening and co-researching than on telling and instructing; responsibility 
for innovation and improvement would be widely distributed 

• implementation would deliberately foster innovation and include 
evaluation and reflection as part of the overall design. 

Han argumenterar vidare för användningen av systemsynsätt (ibid:22): 

Governments and policy-makers should begin to experiment more widely with 
systems methods in investigating a range of public policy ‘messes’. The plethora of 
new strategy and innovation units across central government is in danger of being 
marginalised unless they can find new ways of working across existing 
departments and encouraging new ways of viewing existing problems. Scaling up 
systems approaches, and building them into career development and training for 
policy-makers and other public servants, should be a priority. 

Många av de slutsatser som Chapman drar rörande den engelska förvaltningen speglas i 

den Verva-rapport (2007:12) som Lars Stigendal nyligen författat rörande den svenska 

förvaltningen. Några av dessa tankegångar presenteras i det kommande, avslutande 

kapitlet där erfarenheterna rörande systemsynsätt i offentlig tjänsteproduktion relateras 

till den svenska situationen som introducerades i inledningskapitlet.  
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4. En diskussion med utgångspunkt i den svenska situationen 

I inledningskapitlet redovisades en översiktlig bild av det förvaltningspolitiska läget i 

Sverige. I uppdraget från Verva har ingått att med utgångspunkt i den aktuella 

kunskapsöversikten diskutera tänkbara utvecklingsstrategier för svensk offentlig sektor. 

Jag förväntas också peka på centrala kunskapsfält som behöver utvecklas och mejsla ut 

ett antal relevanta områden för fortsatt forskning.  Detta slutkapitel är uppdelat i fyra 

tematiska områden.  

Det första området behandlar vikten av att utveckla former för hur vi pratar om den 

produktion som pågår inom offentlig sektor. Jag kommer att argumentera för att vi i 

samtal om förvaltningens utveckling allt för ofta hamnar i situationer där produktionen 

betraktas som enhetlig. Detta möjliggör också en fortsatt diskussion kring 

tillämpbarheten avseende Lean Service. Det andra temat tar upp det fragmenterade 

värdeskapande som den organisatoriska strukturen av förvaltningen skapar. Genom att 

använda ett systemsynsätt skulle vi skapa bättre förutsättningar att motverka denna 

fragmentering. Som tredje tema följer sedan en diskussion om den svenska mål- och 

resultatstyrningen. Den tematiska framställningen avslutas med att jag diskuterar 

systemsynsätt i relation till den pågående utvecklingen av den svenska E-förvaltningen. 

4.1 Olika former av tjänsteproducerande system i offentlig sektor 

Vid flera tillfällen i rapporten har jag lovat att återkomma till en diskussion om olika 

former av tjänsteproduktion inom offentlig sektor. Vi har i föregående kapitel kunnat se 

hur Lean Service och närliggande angreppssätt med framgång har tillämpats i olika 

offentliga organisationer. Men vi saknar fortsatt generell kunskap om i vilka 

sammanhang metoden bör och kan användas. Statskontoret påpekar i en rapport 

olikheterna avseende produktionslogik i offentlig sektor (2005:3, s 114): 

Den offentliga sektorn blir ett samlingsbegrepp för verksamheter av helt olika slag: 
reglerande, kontrollerande, stödjande, främjande, bevarande, skyddande, spanande, 
förhandlande, dömande och tjänstepresterande. Att placera alla dessa aktiviteter 
bredvid varandra som jämförbara ”delsektorer” leder lätt till att viktiga 
dimensioner försvinner ur synfältet. 
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Rothstein (2002:107) uttrycker i samma anda: 

Vad som krävs för att betala ut generella socialförsäkringar skiljer sig väsentligt åt 
från de organiseringsbehov som följer av att bedriva förebyggande hälsovård. Detta 
är emellertid en viktig insikt i sig, därför att det har funnits och finns en stark 
föreställning om att den offentliga förvaltningen är en i princip monolitisk 
organisationsform och att man därför kan laborera med enhetliga 
organiseringsformer. Den traditionella teoribildningen har i allmänhet poängterat 
denna enhetlighet i den offentliga förvaltningens uppbyggnad.  

Wilson (1989) står för ett av de mer kända internationella försöken att klassificera 

produktionen inom en förvaltning. Han bygger sin klassificering på den distinktion, som 

för övrigt också finns i den svenska resultatstyrningsmodellen, mellan prestationer och 

effekter. En prestation kan vara till exempel antal behandlade patienter, antal 

helårsstudenter eller antal barn placerade i fosterhem. Med effekter avses förändringar i 

samhället som inte skulle ha kommit till stånd i samhället utan myndighetens insatser 

och prestationer. 

Observable outcomes Not observable outcomes 

Observable 
outputs 

Production Procedural 

Not observerable 
Outputs 

C raft C oping 

Figur 7. Typologi över offentlig produktion från Wilson (1989) 

Wilson bygger sin typologi (figur 7) på att såväl prestationer som effekter kan vara 

antingen observerbara eller inte observerbara41. Detta resulterar i fyra olika 

myndighetstyper med olika produktionslogik42. Gregory (1995) har vidareutvecklat 

denna klassificering i syfte att kritisera den ”one-size-fits-all” trend som han anser 

präglar den Nya Z eeländska statsförvaltningen. Han argumenterar för att till exempel 

mål- och resultatstyrningen bygger på ett antagande om att alla myndigheter kan 

                                                
41 Observerbarhet inkluderar i det här fallet också möjligheten att mäta det aktuella fenomenet. 
42 Det är givetvis också möjligt att olika produktionstyper ryms inom en och samma myndighet. 
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producera observerbara prestationer och effekter (dvs. antas vara production 

organizations). Liknande kritik mot mål- och resultatstyrningen i USA har formulerats 

av Radin (2006:34f).  

Managers and officials who face performance measurement demands often find 
that these requirements come from those who seem to ignore the special 
requirements of programs or organizations. (…) As I have written elsewhere, you 
could call this a situation where square pegs are expected to fit into round holes.  

Rothstein (2002:95) har ett alternativ till Wilsons typologi ovan. Han diskuterar fyra 

olika dimensioner i offentlig politik (se figur 8).  

Statiska operativa förhållanden Dynamiska operativa förhållanden 

Reglerande 
insatser 

Generella barnbidrag 

F olkpensioner
Civilrätt 

Interventionistiska 
insatser 

B ehovsprö vade bostadsbidrag 

Ä lgjakt 

K urativ socialvård 

Aktiv arbetsmarknadspolitik 

Figur 8. Typologi över dimensioner i offentlig politik, från Rothstein (2002). 

Den horisontella axeln bygger på en distinktion mellan sådana förhållanden där man 

måste anpassa sig efter varje enskilda falls unika situation och egenskaper för att nå 

resultat (dynamiska) och sådana där man kan arbeta med mer generella och 

standardiserade insatser (statiska). Den vertikala axeln skiljer på formen av intervention 

mellan det offentliga och den enskilda individen. Rothstein (ibid) beskriver att 

reglerande insatser i form av vida regelsystem eller ekonomiska styrinstrument som 

skatter eller vissa former av bidrag kan ses som en indirekt påverkan. Han exemplifierar 

med att äktenskapslagstiftningen inte preciserar med vem du bör ingå äktenskap med, 

men ändå utgör ett viktigt ramverk. I det andra fallet söker det offentliga att mer direkt 

påverka och förändra individers beteende och förhållningssätt. Verksamheten inom 

skolor, alkoholistavvänjning och arbetsförmedlingar är alla exempel på 

interventionistiska insatser. Längre fram i samma bok redovisar Rothstein (2002:109) 
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ytterligare en typologi, den här gången avseende vad han benämner typ av uppgifter och 

typ av insatsteknik: 

Vad gäller de uppgifter förvaltningen får sig tilldelade att lösa så kan dessa vara 
uniforma eller varierade. Frågan är hur mycket åtgärderna måste avpassas till de 
enskilda fallen – om dessa kräver höggradig situationsanpassning eller kan 
rutiniseras. Vad gäller typ av kunskap om insatsteknologin handlar det om 
huruvida det finns standardiserade handlingsrepertoarer för att hantera olika 
fall/situationer, eller om kunskapsläget är mera osäkert och organisationen måste 
söka nya lösningar och ny kunskap för varje nytt fall.  

Vi kan konstatera att det finns fog för att argumentera för att den produktion som pågår 

inom offentlig sektor kan betraktas som heterogen. Intressant rörande alla de hittills 

nämnda försöken att klassificera och exemplifiera olika former av produktionslogik i 

offentlig sektor, är att mottagaren och den roll han/hon spelar är relativt anonym. Jag 

argumenterar för att detta är ett kunskapsområde som skulle behöva vidareutvecklas. Vi 

skulle behöva veta mer om de olika roller och funktioner som mottagaren spelar i 

samband med offentlig tjänsteproduktion. En mer fullständig och elaborerad bild av de 

olika former av produktionslogik som råder skulle också underlätta i samband med 

olika utvecklingsinsatser inom förvaltningen.  

Ovanstående stärker den tes som Jackson (2003) fört fram kring att olika system, bland 

annat beroende på graden av komplexitet, kräver olika metoder vid utvecklingsarbete. 

Detta gäller till exempel när vi ska diskutera tillämpbarheten av Lean Service. Jag tror 

säkert att det finns tjänsteproducerande system i offentlig sektor som är mer lämpliga 

för denna metod än andra. Men som sagt ger denna kunskapsöversikt inget säkert svar 

avseende i vilka sammanhang metoden skulle fungera mer eller mindre bra. Jacksons 

positionering av Lean Service som redovisades i avsnitt 2.3 kan möjligen ge viss 

vägledning. Dock bör poängteras att det saknas empiriskt stöd för denna positionering 

och att John Seddon knappast skulle hålla med. Detta leder fram till ett konkret förslag 

rörande fortsatt forskning. Genom att stimulera användandet av den aktuella metoden i 

fyra svenska fall med distinkt olika produktionslogiker och utvärdera erfarenheterna 

skulle värdefull kunskap kunna erhållas. Här finns också möjligheter att bygga vidare på 

den kunskap som utvecklats av de forskare som studerat den skotska förvaltningen.  
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4.2 Fragmenteringen av den svenska förvaltningen 

New Public Management (NPM) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva 

moderniseringen av ett antal statsförvaltningar, inte minst de anglosaxiska. Ett viktigt 

inslag i denna utveckling har varit en strävan mot mål- och resultatstyrning. Under 

2000-talets början kan vi dock skönja en något annorlunda och delvis kompletterande 

utveckling. Några forskare talar explicit om en post-NPM era där horisontella frågor 

utgör ett centralt inslag (Bakvis, 2002; Ferlie et al, 2003). Argumenten går ut på att 

framförallt mål- och resultatstyrningen har förstärkt organisationsgränser och ökat fokus 

på det interna arbetet inom respektive organisation. Det är alltså de baksidor som NPM 

skapat i form av för stort fokus på detaljerade prestationsmått och svårigheter att 

samverka över organisationsgränser som lyfts fram. I det så kallade VISAM-projektets43

slutrapport diskuteras den svenska mål- och resultatstyrningen i relation till horisontell 

samverkan (Statskontoret 2005:125, s 242): 

Det sätt som mål- och resultatstyrningen används internaliseras i hela 
förvaltningen. Detta medför att såväl enskilda individers mentala strukturer och 
processer som förvaltningens kollektiva dito inte öppnar upp för alternativa sätt att 
betrakta verkligheten. I praktiken innebär detta att mål avseende samverkan och att 
utveckla nya arbetsformer inte får prioritet jämfört med de rena produktionsmålen i 
respektive myndighet.   

Vi ser således i många länder en form av motreaktion där en bärande idé är att bryta sig 

loss från de vertikala, silo-liknande system som skapats med stark betoning på 

prestationsbaserade mät- och styrsystem. Tidigare i rapporten har begrepp som en 

sammanhållen förvaltning, joined-up-government och horizontal management

förekommit i detta sammanhang. Tidigare har också nämnts att Seddon (2005) 

argumenterar för att Lean Service skulle kunna bidra i detta sammanhang.  

I mina ögon är det just i detta sammanhang som Lean Service och möjligen också andra 

metoder baserade på ett systemsynsätt har sin största potential. I olika sammanhang har 

jag fått följa olika myndigheters arbete med processorientering. Allt som oftast ser man 

processkartor som tar sin utgångspunkt i regleringsbrevens verksamhetsgrenar, interna 

                                                
43 Ett projekt där ett flertal myndigheter med ett stort antal tjänstemöten arbetade tillsammans 
för att utreda olika frågeställningar kopplat till horisontell samverkan.     
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produktionsrutiner eller i värsta fall de befintliga avdelningarna med funktionell 

indelningsgrund. Det är ovanligt att en myndighet funderar över syftet med 

verksamheten och undersöker hur kundens process ser ut. Denna skillnad i synsätt 

beskrivs ofta som utifrån-och-in istället för inifrån-och-ut. Ett av de problem som i 

många fall uppstår vid en undersökning av kundens process, är just upptäckten av att 

andra aktörer (offentliga eller icke-offentliga) tycks spela en avgörande roll i 

sammanhanget. I vissa fall kan det se ut som i figur 9, vilket jag benämnt samverkan 

utifrån sammanhållen process (Quist, 2005).  

Figur 9. En illustration av Samverkan utifrån sammanhållen process.

Karaktärsdrag här är att två eller flera aktörer tillsammans levererar en tjänst. Ett 

aktuellt exempel från Sverige är starta-eget-processen, där den nya företagaren i sin jakt 

på ett aktiverat bolag bör följa en mer eller mindre tydligt snitslad bana som löper över 

flera myndighetsgränser. Utifrån den blivande företagarens perspektiv är det ett värde 

som ska erhållas, men den värdeskapande kedjan av aktiviteter löper sekventiellt genom 

flera olika myndigheter. Genom att identifiera flödet utifrån medborgarens perspektiv 

blir det tydligt att processen håller samman de olika myndigheterna. Med ett 

systemsynsätt skulle de tre separata organisationerna kunna beskrivas som sub-system i 

ett och samma system. Syftet med systemet borde därmed formuleras utifrån den 

blivande företagarens perspektiv. Ofta leder denna insikt till en resignerad hållning där 

alla de svårigheter som ligger inbäddad i den silo-liknande strukturen av förvaltningen 

väller fram. Men så skulle det inte behöva vara. 

Systemgräns
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Horisontell samverkan inom offentlig tjänsteproduktion är i sig ett kunskapsområde 

som är i behov av empiriskt grundade studier. Genom att addera dimensionen som ett 

systemsynsätt ger öppnas spännande områden för fortsatt forskning. I Styrning för ökad 

effektivitet (Verva rapport 2007:12) föreslås till exempel att man istället för 

politikområden som grund för regeringens styrning skulle kunna tala om de system i 

vilka ”välfärdsprocesserna” betraktade ur medborgarens perspektiv ingår. Vidare 

föreslås att det skulle finnas ett antal systemägare i RK med en beställarfunktion när det 

gäller att analysera det system i vilken processen eller processerna är inbäddade. Den 

förståelse som en sådan analys genererar skulle sedan ligga till grund för utformningen 

av styrningen. Fokus skulle då förskjutas från styrning av myndigheter till styrning av 

system. En sådan vidareutveckling av styrningen torde omsorgsfullt behöva testas och 

utvärderas. 

4.3 Den svenska mål- och resultatstyrningen 

Tidigare i rapporten har vi kunnat notera att styrningen från en högre systemnivå 

betraktas som en systemfaktor i systemmodellen (figur 1). I flera av de refererade 

exemplen framgår också att styrning, mätsystem och rapporteringskrav kan fungera som 

begränsande faktorer. I detta avsnitt ska vi fördjupa dessa diskussioner i relation till den 

svenska mål- och resultatstyrningen. Resonemangen baseras på den statliga 

styrningen44, men med stor sannolikhet kan merparten av resonemangen vara giltiga 

också på den kommunala nivån.  

Sverige har tydligt påverkats av den internationella utvecklingen mot en mål- och 

resultatstyrning och har i över 15 år haft denna modell som övergripande styrmodell. 

Christensen et al (2006) definierar tre grundläggande komponenter i den mål- och 

resultatstyrning som vuxit fram i så många länder de senaste 20 åren: 

First, the leadership must formulate clear, stable, and consistent goals and targets, 
and give subordinate bodies more leeway and discretion in their daily work. 
Second, subordinate agencies and units must report on performance and results 

                                                
44 Delar av resonemangen i detta avsnitt återfinns i mer omfattande form i Quist (2007).  
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using a well-developed system of performance indicators. Finally, the leadership 
must use the reported results to reward good performance and punish bad.  

I detta citat ser vi tydligt att det aktuella paradigmet vilar på ett antagande om en 

principal som formulerar övergripande inriktning för verksamheten och sedan följer upp 

sin agent på de resultat som föreligger. I Sverige kan vi till exempel översätta principal-

agent förhållandet med Regeringen/regeringskansliet (RK) – Myndigheterna. I 

Statskontorets rapport Effektiv styrning? (2006:3, s24) sammanfattas viktiga 

utgångspunkter förknippade med den svenska mål- och resultatstyrningen. För det första 

fanns en idé om tydligare ansvarsfördelning mellan å ena sidan politikerna som 

ansvariga för att formulera mål, följa upp resultat och utkräva ansvar och å andra sidan 

myndigheterna som genomförare av insatser. Vidare nämns i rapporten ambitionen att 

stärka den politiska makten genom att sätta fokus på uppnådda resultat, istället för att 

som tidigare i förväg detaljerat reglera hur tilldelade resurser får användas. Detta skulle 

samtidigt ge myndigheterna större frihet att välja medlen för genomförandet. Självfallet 

har vi i Sverige kunnat se en kontinuerlig utveckling av det system som sjösattes för 

mer än 15 år sedan. Dock är det tydligt att systemet fortsatt innehåller problem som 

skapar frustration såväl inom RK som bland myndigheterna.  

Redan i den förvaltningspolitiska propositionen (prop. 1997:57) identifierades det låga 

deltagandet från politikerna i resultatstyrningen. Här lyftes också problemet med att 

styrningen i så hög utsträckning inriktades på enskilda myndigheter fram. I samma anda 

konstaterades att ambitionen att bryta ned de övergripande politiska målen i 

myndighetsspecifika mål och resultatkrav samt göra dessa mål precisa och mätbara 

ibland drivs för långt. Ytterligare en allvarlig anmärkning kan återfinnas i form av 

konstaterandet att feedbacken från myndigheterna i form av årsredovisningar så sällan 

används för planering och beslut inom RK. Den senare punkten återkommer bland annat 

i Statskontorets rapport Sektorisering inom offentlig förvaltning (2005:3). En liknande 

tanke återfinns också i en SNS rapport från 200245 där bristerna i regeringens styrning 

av myndigheterna problematiserades. RK bedöms i denna rapport sakna strategisk 

                                                
45 Does anyone govern?  
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kapacitet att styra det växande antalet myndigheter med komplexa verksamheter. Kritik 

mot hur resultatstyrningen tillämpas redovisas även i Riksrevisionens årliga rapport 

2005. Där framgår att styrningen förutsätter att regeringen konkretiserar mål och 

återrapporteringskrav. Mer än hälften av regleringsbreven innehåller mål som är 

otydliga och svåra att mäta. I ett stort antal granskningar konstaterar Riksrevisionen att 

förutsättningarna för en effektiv resultatstyrning saknas46. Den intressanta frågan i 

sammanhanget är på vilket sätt Lean Service kan bidra till vår förståelse av de problem 

avseende mål- och resultatstyrningen som vi idag ser?  

För det första kan vi konstatera att det är relativt sällan som regleringsbrev formulerade 

av principalen eller mer operativa planer hos agenten förhåller sig så tydligt till syftet 

med verksamheten som Lean Service föreskriver. Delvis kan detta förklaras med de 

svårigheter som är förknippade med att studera och mäta effekter av agenternas insatser. 

I avsaknaden av sådana mätetal skapar man istället omfattande mängder av 

prestationsbaserade mål och mätetal. Dessutom påpekades redan i förra avsnittet att 

många värdeskapande processer delas mellan olika delar av den funktionsindelade 

förvaltningen, vilket också förklarar frånvaron av koppling till syftet med verksamheten. 

Ett rimligt antagande mot bakgrund av ovanstående är att de offentliga aktörer som 

anammar Lean Service kan komma att uppleva att det befintliga styr- mät- och 

uppföljningssystemet utmanas. I England har nyligen hälsoministern gett i uppdrag till 

Seddons bolag Vanguard att för ett avgränsat geografiskt område utforma ett nytt 

styrsystem för äldreomsorgen, där man under tiden helt frikopplar det från det befintliga 

styrsystemet. Jag kan bara konstatera att det vore intressant med en svensk 

motsvarighet, där ett tjänsteproducerande system frikopplades från högre systemnivåer 

och ”i lugn och ro” fick möjligheten att utforma ett styrsystem med direkt koppling till 

systemets syfte, så som det formuleras av medborgare eller företag. Här finns troligen 

viktiga lärdomar från Landstinget i Jönköpings län att ta del av.  

                                                
46 I Vervas rapport 2007:12 exemplifieras flera av de problem som diskuteras i avsnittet med 
tydliga fall från den svenska förvaltningen. 
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En annan intressant forskningsfråga i anslutning till den svenska mål- och 

resultatstyrningen är de (i jämförelse med England lindriga) försök som gjorts att 

standardisera rutiner och utlova servicenivåer i form av max längd på 

handläggningstider eller kötider i olika sammanhang. En rimlig slutsats av detta 

”McDonaldiserande” av förvaltningen är att graden av differentiering av tjänsterna 

minskar. Detta talar tvärtemot Seddons lösning på variationsproblemet i 

tjänsteproduktion. Han talar ju i boken om vikten av att individualisera tjänsteutbudet 

och möta den höga variationen i efterfrågan med en variation också i utförandet. 

Troligen finns här någon form av koppling till det resonemang som fördes i avsnitt 4.1 

kring olikheterna inom förvaltningen. Men uppenbart finns här stora kunskapsluckor 

och risken är uppenbar att vi förstärker variationen i hur medborgaren upplever de 

offentliga tjänsterna i en strävan efter ett standardiserat och nivåsäkrat tjänsteutbud.  

I inledningskapitlet ställdes frågan varför de effekter som den svenska förvaltningen 

åstadkommer för medborgare och företag så sällan följs upp och redovisas. Jag 

påpekade också att många medarbetare något motsättningsfullt upplever en ökande 

mängd rapporteringskrav och att mäta, följa upp och utvärdera är vardagsmat. 

Sammantaget, när man studerar erfarenheterna från arbete med Lean Service och de 

brister som den svenska situationen uppvisar är det rimligt att argumentera för fortsatta 

studier inom området. Jag menar till exempel att styrdiagrammen i all sin enkelhet är ett 

alltför dåligt utnyttjat verktyg i svensk offentlig tjänsteproduktion. Det är ett verktyg 

som kan appliceras direkt av frontpersonalen för att skapa ökad förståelse för hur 

systemet lyckas möta efterfrågan. Många av dagens mätningar, ofta med utgångspunkt i 

icke-nedbrytningsbara och tämligen meningslösa målformuleringar i regleringsbreven, 

saknar denna funktion.  

4.4 Utvecklingen av den svenska E-förvaltningen 

Tidigare i rapporten noterades utvecklingen av den svenska E-förvaltningen som en 

påtaglig tendens. I detta avsnitt ska denna utveckling studeras lite närmare. Vi kommer 

att diskutera detta förvaltningspolitiskt viktiga område i relation till Lean Service. Med 

detta synsätt är utformningen av IT-stöd och informationssystem att betrakta som 
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systemfaktorer, vilka påverkar systemets förmåga att leverera i enlighet med 

efterfrågan. 

I budgetpropositionen 2007 (Prop. 2006/07:1, inkl. bilagor) framgår regeringens 

önskemål att Sverige år 2010 ska ha återtagit en ledande position när det gäller 

elektronisk förvaltning47. I skrivande stund bedrivs en stor mängd E-projekt av olika 

slag och rapporter kring olika aktuella områden publiceras. Bland sådana kan nämnas 

Verva:s rapporter kring automatiserad ärendehantering (2006:3) och medborgare och 

företags tillgång till elektronisk samhällsservice (2007:9). 

I den förstnämnda av dessa rapporter behandlas automatisering av ärendehantering, som 

också är en central del i Lissabonstrategin. Resultaten säger entydigt att det finns en stor 

effektiviseringspotential i att automatisera ärendehanteringen i de studerade 

myndigheterna. Man tror vidare att samma potential finns i de flesta myndigheter med 

stor ärendehantering. Jag vill på intet sätt ifrågasätta dessa resultat, enbart väcka ett par 

frågor som har sitt ursprung i Seddons distinktion mellan verklig och onödig 

efterfrågan. Kan det finnas en risk att den omfattande automatiseringen som i skrivande 

stund realiseras inom många myndigheter innebär en automatisering av onödig 

efterfrågan? Skapar vi därmed nya system som befäster en stor mängd oren input i 

processerna? Ytterligare ett problem kan vara att vi i och med automatisering också 

standardiserar tjänster och därmed ökar variationen i hur tjänsten upplevs, i enlighet 

med resonemanget i föregående avsnitt. Med tanke på att vi ”tvingas” tävla med övriga 

europeiska länder avseende graden av automatisering, minskar enligt mitt sätt att se det 

möjligheterna att vi gör kloka avvägningar i detta sammanhang.  

En annan iakttagelse i relation till den elektroniska förvaltningen illustreras väl av 

Seddons formulering (2005:9): ”Computers have become the cement for command-and-

                                                
47 I den så kallade Lissabonstrategin har EU:s medlemsländer förbundit sig till vissa 
gemensamma satsningsområden inför 2010. Strategin är upplagd som en tävling där de olika 
medlemsländerna mäter sina framsteg och jämför med varandra. 
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control management”. Jag tolkar detta uttalande som att de informationssystem som en 

gång byggts för att hantera olika former av produktionsdata, i förlängningen fungerar 

som en effektiv bevarare av en command-and-control kultur. Vi känner igen fenomenet 

i den svenska förvaltningen där många aktörer vittnar om svårigheten att ta sig ur 

komplexa system, trots vetskapen om dess felaktiga utformning. Vecka efter vecka 

sammanställs produktionsdata som i många fall saknar koppling till syftet med 

verksamheten. Dessa data används i olika rapporter och i underlag för kommande beslut 

och blir en naturlig del av verksamheten (jmf Holgersson, 2005).  

Idag talar vi om den svenska E-förvaltningen, men tidigare användes allt som oftast 24-

timmars myndigheten som samlingsbegrepp. Det var framförallt tillgänglighet som 

betonades med denna benämning. Som medborgare skulle jag ha tillgång till 

förvaltningen dygnet runt, sju dagar i veckan. En påtaglig effekt av strävan mot ökad 

tillgänglighet är att vi har skapat olika elektroniska kanaler för medborgaren att 

kommunicera med myndigheterna. Jag skulle vilja hänga kvar vid begreppet 

tillgänglighet och fundera över om det i alla fall är ökad tillgänglighet vi skapat genom 

till exempel call-centers. Jag vill inte alls ifrågasätta alla de goda initiativ som 

exempelvis gör att jag idag kan deklarera via sms eller begära föräldraförsäkring via 

Internet. Men i många fall krävs det flera överlämningar av ett ärende och det upplevs 

som svårt för den enskilda medborgaren att nå fram till den handläggare som kan hjälpa 

till att lösa ett upplevt problem. Med hänsyn tagen till den tid som förflyter end-to-end i 

kundens perspektiv skulle jag vilja ifrågasätta det kloka i att ”gömma” de medarbetare 

som har befogenhet och kompetens att lösa kundens problem bakom murar av 

elektroniska telefonröster och kundmottagare. Seddon redovisar att ett vanligt resultat 

vid en ny design av system är att experten placeras långt fram i processen, så att denne 

tidigt möter den varierande efterfrågan som medborgarna riktar mot systemet. 

De två senare styckena i detta avsnitt erbjuder tillsammans ett intressant 

forskningsområde. Genom att studera några fall av offentliga tjänsteproducenter och 

dess val av kanalstrategier och utformning av informationssystem med hjälp av det 
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systemsynsätt som fokuserats i denna rapport borde intressanta resultat erhållas. Bland 

annat skulle man kunna se huruvida dessa systemfaktorer begränsar eller underlättar 

värdeskapandet i enlighet med systemets syfte. Med tanke på den stora tillförsikt som 

tillskrivs utvecklingen av den elektroniska förvaltningen skulle bidraget från en sådan 

studie vara värdefullt.  

4.5 Några avslutande rader 

Vi har nu nått fram till vägs ände i denna rapport. I detta sista kapitel har jag relaterat 

innehållet i denna kunskapsöversikt till den nuvarande förvaltningspolitiska situationen. 

Möjligen är det väl ambitiöst att uttrycka att jag har lyckats att formulera några 

utvecklingsstrategier för svensk offentlig sektor. Jag har hur som helst försökt att peka 

på ett antal viktiga områden som förtjänar ytterligare uppmärksamhet.  

Att relativt fritt få förhålla sig till vilka bidrag som Lean Service skulle kunna ge svensk 

offentlig sektor har varit en rolig och stimulerande uppgift. Jag vill passa på att tacka för 

förtroendet att författa denna rapport. Självfallet bör varje läsare vara medveten om att 

min bakgrund och mina intresseområden med säkerhet har påverkat framställningen. 

Samtidigt har jag under en 10-års period umgåtts flitigt med företrädare för olika 

offentliga organisationer och tror mig känna stämningarna relativt väl. Det är ju 

dessutom så att jag har förmånen att vara anställd vid en statlig myndighet och på nära 

håll kan se hur styrningen inom högskolevärlden långt ifrån alltid underlättar för 

värdeskapande i enlighet med systemets syfte. Men allt detta är upp till varje läsare att 

förhålla sig till.  

Min förhoppning är att denna kunskapsöversikt kommer att bidra till en nyfikenhet, 

fortsatta studier och fler försök att se de tjänsteproducerande system som definitivt är 

där ute. Vi skulle behöva veta lite mer om hur de fungerar och hur de kan styras, så att 

den politik som de demokratiskt valda företrädarna vill driva i högre utsträckning får 

prägla de leveranser och det värdeskapande som förvaltningen är satt att hantera.  
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Tjänsteproducerande 

sy stem  i offentlig  sek tor

P å  uppdrag  av  V erk et fö r fö rv altning sutv eck ling  (V erv a) och  S v erig es k om m uner och  

landsting  (S K L ) h ar denna rapport rö rande tjänsteproducerande sy stem  i offentlig  sek tor 

fö rfattats. D en prim ära m å lg ruppen fö r rapporten är ledare och  b eslutsfattare inom  den 

sv ensk a fö rv altning en. I rapporten arg um enteras fö r att den b eh andlar ett om rå de m ed 

h ö g  ak tualitet fö r den nuv arande fö rv altning spolitisk a situationen. D en m etod som  i rap-

porten b enäm ns L ean S erv ice är utv eck lad i S torb ritannien som  ett fö rsö k  att applicera 

Toy otas produk tionssy stem  inom  tjänsteproducerande org anisationer. R apporten utg ö r 

en k unsk apsö v ersik t av seende de erfarenh eter som  fi nns av  att tilläm pa denna m etod 

inom  offentlig  tjänsteproduk tion. D e erfarenh eter som  redov isas frå n olik a offentlig a 

ak tö rer är g enerellt positiv a. M etoden b etonar att ett tjänsteproducerande sy stem  b ö r 

b y g g a m ätsy stem  m ed utg å ng spunk t i det sy fte som  k an form uleras fö r v erk sam h eten. 

P å  så  sätt utg ö r den ett intressant alternativ  till den funk tionellt b aserade, top-dow n 

sty rning en som  dom inerar i v å ra org anisationer idag . M etoden inneh å ller ock så  en v är-

defull distink tion m ellan v erk lig  och  onö dig  efterfrå g an sam t ett enk lare v erk ty g  i form  

av  så  k allade sty rdiag ram  som  h jälper frontpersonal att b ättre fö rstå  den efterfrå g an som  

m edb org are och  fö retag  rik tar m ot v erk sam h eten. L ean S erv ice är v idare utform at m ed 

b as i ett sy stem sy nsätt. D ärfö r inneh å ller rapporten ock så  nå g ra nedslag  inom  en m er 

g enerell sy stem teori som  utv eck lats som  en m otreak tion m ot den reduk tionism  som  

m å ng a m enar präg lar studier av  k om plex a sy stem . D en ak tuella m etoden positioneras 

ock så  i fö rh å llande till andra ang reppssätt som  b y g g er på  ett sy stem sy nsätt. R apporten 

inneh å ller ock så  en ö v ersik tlig  g enom g å ng  av  den fö rv altning spolitisk a situationen i 

S v erig e.

K arlstad U niv ersity  S tudies
I S S N  1 4 0 3 -8 0 9 9

I S B N  9 7 8 -9 1 -7 0 6 3 -1 4 0 -5


