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ABSTRACT 
This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best 

can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already 

have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took 

place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-

stream-mapping has been mapped and analyzed. In collaboration with the company, and 

together with the value-stream-mapping, improvement proposals were developed for the case-

company´s processes regarding what they call “repeat-orders”. 

Three questions have defined and formed the study, of which the first question (1) has been the 

main question of the thesis and the remaining two questions (2-3) are considered minor 

supplementary questions: 

1. Which Lean administration application methods exists and which would work best for 

a service company? 

2. Based on a value-stream-mapping, what wastes in the form of non-value-added 

activities and problem areas can be identified with the aim of enhancing a company´s 

efficiency and simplifying their internal processes? 

3. What are the challenges of implementing Lean administration at a service company? 

To find out how a service company can implement Lean in an office environment, this study 

has been conducted using a literature study to attain five different methods for introducing Lean 

into the administrative support processes. A comparison of the five methods resulted in the 

study presenting a combination of three of these methods. 

With the help of the created value-stream-mapping at the case-company, improvement 

proposals have been developed to help them eliminate non-value-added activities and waste in 

the form of unnecessary moves and waiting, which means that they can dedicate more time to 

value-added activities or other work. 

For continued work, it is recommended that the case-company assign one or more employees 

responsible for implementing Lean; as the biggest problem in the case-company has been that 

many projects are started but never finished because no-one is responsible for the projects. 

Furthermore, they should also study other processes within the company at other departments. 

Continued recommendation for further studies on the subject of Lean and Lean Administration 

is to study the value-added activities instead of simply focusing on the activities that do not 

create any value. It would be interesting to investigate how many and which processes are 

value-adding and if they could be used and imitated in other processes and activities within a 

company. 

Keywords: Lean Administration, Lean Office, value stream mapping, process mapping, 

efficiency  



SAMMANFATTNING 
Denna studie är ett slutligt resultat av en undersökning med syftet att studera hur Lean 

administration på bästa möjliga sätt kan implementeras i ett befintligt service- och tjänsteföretag 

med resultatet att standardisera de processer som redan finns idag tack vare en kvalitetssäkring 

och effektivisering av det dagliga arbetet. Studien har ägt rum under hösten 2018 på 

fallföretaget Deva Mecaneyes i Västerås där en värdeflödesanalys har kartlagts och analyserats. 

I samarbete med företaget och den skapade värdeflödesanalysen utvecklades förbättringsförslag 

för deras processer gällande vad de kallar för ”repeat-ordrar”. 

För att avgränsa arbetet har tre frågeställningar format studien, varav den första fråge-

ställningen (1) har varit huvudfrågan och de resterande två frågeställningarna (2-3) bedöms som 

mindre följdfrågor: 

1. Vilka appliceringsmetoder av Lean administration finns och vilken skulle fungera bäst 

på ett service- och tjänsteföretag? 

2. Utifrån en värdeflödesanalys, vilka slöserier i form av icke värdeskapande processer 

och problemområden kan identifieras med målet att öka ett företags effektivisering och 

förenkla de interna processflödena? 

3. Vad är utmaningarna med att implementera Lean administration på ett service- och 

tjänsteföretag? 

För att ta reda på hur ett tjänste- och serviceföretag ska kunna implementera Lean i en 

kontorsmiljö har denna studie genomförts med hjälp av en litteraturstudie för att komma fram 

till fem olika metoder för införande av Lean i de administrativa stödprocesserna. En jämförelse 

mellan de fem metoderna resulterade i att studien presenterade en kombination av tre av dessa 

metoder. 

Med hjälp av den skapade värdeflödesanalysen på fallföretaget har förbättringsförslag tagits 

fram för att kunna hjälpa dem att eliminera icke värdeskapande aktiviteter och slöserier i form 

av bland annat onödiga rörelser och väntan. Att eliminera dessa icke värdeskapande aktiviteter 

bidrar med att de kan spendera mindre administrativ tid per order och istället ägna den tiden åt 

att arbeta med värdeskapande aktiviteter eller övriga arbeten.   

För fortsatt arbete rekommenderas att fallföretaget utser en eller några personer som har ansvar 

för implementeringen av Lean då ett av de största problemen fallföretaget har är att många 

projekt startas men aldrig avslutas på grund av att många inte känner ansvar för de interna 

projekten. Vidare bör de även studera övriga processer inom företaget på övriga avdelningar. 

Fortsatt rekommendation för vidare studier inom ämnet Lean och Lean administration är att 

studera värdeskapande aktiviteter istället för att endast fokusera på de aktiviteter som inte 

skapar värde. Det vore intressant att undersöka hur många och vilka processer som är bra och 

värdehöjande och om de skulle kunna användas och efterliknas i andra aktiviteter. 

Nyckelord: Lean Administration, Lean Office, värdeflödesanalys, processkartläggning, 

effektivisering  
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ORDFÖRKLARINGAR 
 

 
  

Ord Förklaring

5 Why/5 Varför Att ställa frågan "varför?" fem gånger i rad för att finna rotorsaken till 

problemet. (Chen och Cox, 2012).

5S Sortera, strukturera, städa, standardisera, se till. En metod för att skapa 

ordning och reda. (Chen och Cox, 2012).

DMAIC Define-Measure-Analyse-Improve-Control. Verktyg för 

kvalitetsförbättringar. (Dubey och Yadav, 2016).

FMEA Failure Mode and Effects Analysis. Ett verktyg för att identifiera risker 

med till exempel ett projekt. (de Castro Freitas, do Carmo Duarte 

Freitas, Gomes de Menezes och Siebenrok Odorczyk, 2017).

Gemba Japanskt ord för att gå och se med egna ögon där problemet faktiskt 

uppstår istället för att hitta en lösning på ett kontor. (Monteiro, Pacheco, 

Dinis-Carvalho och Paiva, 2015).

Kaizen Japanskt ord. Ständiga/kontinuerliga förbättringar. (Chen och Cox, 

2012).

Kanban Japanskt ord.  En tydlig visuell signal i form av t.ex. ljus eller kortfärger 

som kan berätta när material är slut eller att det är stopp i flödet. 

(Locher, 2011).

Lean thinking Ett sätt att tänka kring en aktivitet och att se slöserier i processerna. 

(Drew, McCallum och Roggenhofer, 2004).

Outsourcing Att låta ett annat företag sköta en eller flera processer.

PDCA Plan-Do-Check-Act. Verktyg för kvalitetsförbättringar och 

kontinuerliga förbättringar. (de Castro Freitas et al., 2017).

Pull Ett flexibelt förhållningssätt för att styra och balansera flödet av 

resurser och ingenting tillverkas innan det efterfrågas. (Chen och Cox, 

2012).

Repeate-order Uttryck från fallföretaget för order som upprepas av samma kund vid 

olika tillfällen.

Sex Sigma En metod för förbättringar med målet att minska orsaker till defekter 

och variation i produktionen. (Dubey och Yadav, 2016).

Slöseri Icke värdeskapande aktiviteter som då klassas som slöseri och behöver 

elimineras för att skapa effektivare flöden. (Larsson, 2010).

TPS Toyota Production System. En filosofi som Lean föddes ur. (Womack, 

Jones och Roos, 2007).

VSM Värdeflödesanalys/värdeflödeskartläggning.

WIP Work in Progress. Antal arbeten som behandlas samtidigt i flödet. 

(Chen och Cox, 2012).
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning och problemformulering till forsknings-

studien om Lean som utvecklats till att passa de administrativa stödprocesserna, kallat Lean 

administration. Därefter presenteras studiens syfte och tre frågeställningar som smalnat av 

studiens omfång, följt av de avgränsningar som begränsat arbetet ytterligare. 

 

 Bakgrund 
Företag behöver vara konkurrenskraftiga för att lyckas på marknaden idag (Rossiti, Serra och 

Lorenzon, 2016). Enligt Monteiro et al. (2015) beror det på den stora globaliseringen företag 

genomgår. Speciellt service-företag behöver öka sin konkurrens för att lyckas ta ikapp det 

försprång som producerande företag har tagit med hjälp av Lean och Sex Sigma. 

Konkurrenskraften hör starkt ihop med produktiviteten, vilket är en nyckelegenskap inom en 

industri såväl som inom servicesektorn (Rüttimann, Fischer och Stöckli, 2014) och detta 

innebär att man måste se till att ta bort de slöserier som finns inom företaget för att öka 

effektiviteten och kundnöjdheten. Att eliminera slöserier är ett av de mest effektiva sätten att 

öka kundnöjdheten, möjligheten att konkurrera samt öka kvalitén, effektiviteten och 

lönsamheten. (Heilala et al., 2008).  

Lean, tillsammans med dess hjälpverktyg, ser till att ta sig an och effektivt förbättra alla 

aktiviteter och se till att begränsa behovet av antalet medarbetare (Larsson, 2010). Samtidigt 

menar Antomarioni, Bevilacqua och Ciarapica (2018) att företag idag känner igen Lean som en 

användbar metod för att effektivisera sina processer och sin prestanda.  

Lean är en metod som från början användes inom bilindustrin men har börjat sprida sig till 

andra industrier och områden då det är flertalet verksamheter som har upptäckt fördelarna med 

att implementera Lean i deras verksamhet (Chen och Cox, 2012). Lean är ett verktyg, en metod 

och en filosofi som föddes ur Toyota Production System (TPS) på slutet av 30-talet. (Womack, 

Jones och Roos, 2007). 

Lean har funnits länge och har över tiden utvecklats och förändrats, vilket den gör än idag. Lean 

har gått från att vara något som endast appliceras i en produktionsmiljö till att se och eftersträva 

behovet av en förändring inom företagets kontor och kultur. (Ingelsson och Mårtensson, 2014). 

Idag har Lean utvecklats till en ny gren – Lean administration – som vänder sig mot de 

administrativa stödprocesserna för att eliminera onödigt spill, ojämnheter, överbelastning och 

overksamma tider för att bland mycket annat öka kundnöjdheten (Larsson, 2010; Chen och 

Cox, 2012).  

Lean sprids idag snabbt mellan företag för att de vill hämta de fördelar som filosofin erbjuder 

för att det inte längre fungerar att endast lita på att de kan härma sina konkurrenter eller lägga 

all sin tillit till externa leverantörer. De behöver själva skapa ny kunskap för att utveckla sina 

egna processer som fungerar för just dem. (Yamamoto och Bellgran, 2013). Många 

väldokumenterade framgångsfall för appliceringen av Lean finns att läsa och ta del av, det är 

dock mycket färre som talar om Lean i administrativa stödprocesser, och de fördelar som det 

kan ge när Lean implementeras i hela organisationen, jämfört med att endast applicera det i 

produktionen. (Locher, 2011). 
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Det förekommer en stor potential för att uppnå förbättringar inom administrativa stödprocesser, 

men många underskattar filosofin och inser inte heller att upp till 30 % av alla administrativa 

aktiviteter är oproduktiv tid (Schuh, Potente, Jasinski och Nuyken, 2013). Det arbete som utförs 

i de administrativa stödprocesserna är ett värdehöjande arbete för kunden, men det finns även 

mycket tid som läggs ner som skulle kunna minskas eller elimineras då det används till onödiga 

saker som att kontrollera, söka, inspektera, flytta, kopiera, klippa och klistra. Den tiden upptar 

onödig tid som istället skulle kunna omvandlas till något som sänker företagens kostnader och 

förbättrar dess prestanda. (Larsson, 2010).  

Många organisationer ser fördelarna med att implementera Lean men har det svårt att förstå hur 

de ska gå tillväga för att göra en förändring i ens egen organisation utan att ha en mall för hur 

det ska gå till, gärna med exempel från tidigare fall (Womack och Jones, 2003). Det svåra med 

detta är att varje organisation är unik och måste implementera Lean på sitt egna sätt som passar 

organisationen (Monteiro et al., 2015).  

 Problemformulering 
För att kunna reducera de slöserier som finns i en kontorsmiljö är Lean administration ett bra 

verktyg och filosofi för att kunna eliminera onödiga slöserier. Ett bra första steg är att utföra en 

värdeflödesanalys (Value-stream-mapping - VSM) för att kunna fastställa var slöserierna finns 

någonstans (Monteiro et al., 2015; Schuh et al., 2013; Larsson, 2010). På grund av att de 

administrativa processerna är så hårt ingjutna i företagets kärnprocesser måste de fungera 

exemplariskt för att företaget ska kunna leverera förstklassiga produkter och tjänster till 

kunderna (Larsson, 2010).  För att få denna förändring krävs det en förändring av företagets 

kultur där det ska bli ens vardag att använda sig av kontinuerliga förbättringar och se till att ha 

en lärande organisation (Yamamoto och Bellgran, 2010). 

Även om ämnet Lean administration, Lean office och Lean service växer mer och mer för varje 

år är det fortfarande svårt att hitta källor som behandlar Lean för administrativa stödprocesser 

på tillräckligt djup för att förklara hur det ska appliceras istället för att högvis hitta information 

om vilka verktyg man ska använda sig av (Locher, 2011). Därför kommer denna studie leta 

efter de metoder som existerar för Lean administration och vilken av metoderna som bäst 

anpassar sig för den typ av service- och tjänsteföretag som det studerade fallföretaget. 

 Syfte och frågeställningar 
Det finns många olika modeller och metoder att använda för att implementera Lean i ett företags 

interna processer och flöden. Av den anledningen har fem metoder funnits och jämförts med 

varandra i denna studie med syftet att finna den metod som passar ett, inom Lean, oerfaret 

företag som med hjälp av metoden kan förstå hur implementeringsarbetet med Lean 

administration kan se ut. Alla företag är unika och behöver därför justera Lean administrations 

appliceringsmetod efter just deras behov (Monteiro et al., 2015), och denna studie ska ge en 

grund för det arbetet. 

Tre frågeställningar formar studien, en huvudfråga (1) och två mindre följdfrågor (2-3): 

1. Vilka appliceringsmetoder av Lean administration finns och vilken skulle fungera bäst 

på ett service- och tjänsteföretag? 

2. Utifrån en värdeflödesanalys, vilka slöserier i form av icke värdeskapande processer 

och problemområden kan identifieras med målet att öka ett företags effektivitet och 

förenkla de interna processflödena? 
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3. Vad är utmaningarna med att implementera Lean administration på ett service- och 

tjänsteföretag? 

 Avgränsningar 
Detta är ett arbete som pågått under 20 veckor och studiens omfång har nödvändigtvis fått 

avgränsas därefter. Studien berör hur det går att implementera Lean i en kontorsmiljö för att 

eliminera slöserier och förbättra strukturen på de administrativa arbetsprocesserna, därför har 

studien begränsats till att endast behandla vilka metoder som finns för implementeringen av 

Lean administration och vilka arbetsprocesser som kan förbättras med hjälp av detta. Studien 

behandlar vilka metoder som finns för applicering av Lean administration, vilka verktyg som 

finns att ta hjälp av för att förbättra olika problemområden i de administrativa processerna och 

vad det finns för utmaningar att ta hänsyn till vid denna sorts arbete. 

Studien utförs på ett fallföretag på en avdelning som behandlar upprepade order av olika sorters 

lyftverktyg och kommer därmed inte att behandla övriga avdelningar eller processer som inte 

tillhör denna avdelning och den specifika ordervarianten av lyftverktyg som under studiens 

gång kommer att hänvisas till ”repeat-order”. 

Intervjuer och datainsamling utförs exkluderande på de medarbetare som sitter i direkt kontakt 

med repeat-ordrarna och kan därför anses bli en aning tunn. Valet av denna avgränsning har 

dock gjorts på grund av den begränsade tiden för studien, som begränsats ytterligare på grund 

av ledighet kring jul och nyår på fallföretaget, och på grund av de olika arbetsområdena som de 

olika avdelningarna arbetar med som innebär att övrig personal inte har någon insikt i hur 

arbetet på studiens valda avdelning går till. 

Forskningsstudien kommer att resultera i en framtagen metod för införandet av Lean 

administration i en verksamhets administrativa processer, samt förbättringsförslag framtaget 

för specifikt fallföretaget som kan generaliseras och implementeras på service- och 

tjänsteföretag som arbetar med administrativa stödprocesser. Studien behandlar fem metoder 

för implementering av speciellt Lean administration och de metoder som ansetts vara 

otillräckliga eller som inte kunde tillämpas på ett service- eller tjänsteföretag har utelämnats ur 

studien.  
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2 Metod 

Kapitlet presenterar upplägget av fallstudien, studien i helhet och hur informationen har 

samlats in för att svara på studiens syfte. Inledningsvis beskrivs forskningsstrategin, därefter 

datainsamlingen. Sedan presenteras det kritiska tänk som har använts vid insamlandet av 

relevant data för att säkerställa att informationen kommer från pålitliga källor. Kapitlet 

avslutas sedan med en beskrivning över tillvägagångssättet för informationsinsamlingen av 

fallföretaget. 

 

 Metodval 
Den här studien består av en forsknings- och förklarande studie med en kvalitativ tonvikt för 

att hitta de problemområden inom en kontorsmiljö som behöver förbättras för att ge mer värde 

till kunden och ge en bättre strukturerad arbetsmetod. Den huvudsakliga metoden för denna 

forskningsstudie är litteratursökning.  

 Datainsamling 
Nedan presenteras de metoder i form av litteraturstudie, observationer och intervjuer som 

använts för att samla in relevant data till studien och avslutas med en förklaring kring hur 

primär- och sekundärdata har använts i denna studie. 

 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innefattar artiklar, rapporter och böcker, både tryckta och elektroniska 

dokument. Det är här som den kunskap som behövs för studien insamlas för att hitta stödjande 

teori och modeller inom forskningsområdet. 

En litteraturstudie innebär att systematisk söka och kritiskt granska litteraturen för att 

sammanställa den funna informationen inom ett valt ämne. (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). Patel och Davidson (2011) förklarar att kunskapen hämtat från litteraturen 

innehåller centrala begrepp och förklaringar och beskriver relationerna mellan dem, vilket gör 

teorin allmängiltig och kan appliceras på flera situationer. Litteraturstudien är viktig att använda 

sig av för att kunna planera sitt eget arbete för att undvika misstag och problem som uppstått 

tidigare i andras arbeten (Patel och Davidson, 2011). Fördelen med att använda sig av en 

litteraturstudie är just att kunna belysa vad andra forskare redan har gjort inom ämnet för att 

undvika tidigare gjorda misstag och finna information som antingen stödjer ens egen studie 

eller som hjälper till att föra en diskussion eller reflektion och fördjupning (Eriksson Barajas et 

al., 2013).  

Friberg (2017) förklarar att man kan använda sig av avgränsningar i form av “peer reviewed”, 

“scholarly” och “referee” för att söka efter artiklar enbart ur vetenskapliga tidskrifter. Dock 

sorterar detta inte bort alla artiklar som inte är vetenskapliga och man får manuellt se till att 

välja den dokumenttyp som man söker efter. Den främsta informationskällan i denna studie 

kommer från litterära källor, vilket ger anledning till att vara extra kritisk mot de källor som 

informationen hämtas ifrån. (Friberg, 2017). För att säkerställa den maximala vetenskapliga 

nivån har det, i den mån det gått, under litteratursökningar använts avgränsningarna 

“journals”, ”articles” och “peer reviewed” och i annat fall, som i snöbollsprincipen, eller 

sekundärsökningar, har dessa avgränsningar säkerhetsställts i efterhand. 
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Sekundärsökningar 

Sekundärsökning är en effektiv metod som innebär att man studerar de referenser som artiklarna 

eller böckerna har för att hitta mer relevant litteratur som man annars kanske inte skulle ha hittat 

med sina sökord. Eventuellt kan man använda sig av de nyckelord som författarna använt sig 

av för att hitta ännu mer relevant litteratur. (Friberg, 2017). 

Allmän litteraturstudie 

Denna variant av litteraturstudie kan, enligt Eriksson Barajas et al. (2013), benämnas som 

litteraturöversikt för att sammanställa och beskriva kunskapsläget inom det studerade området. 

Detta är oftast det första en studie startar med, menar författarna. 

Denna typ av litteraturstudie har använts för att sammanställa majoriteten av teori som svarar 

på studiens forskningsfrågor genom att samla in det allmängiltiga data som har lagt en grund 

för studien. Även då Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar att denna typ av studie sällan är 

systematisk, har litteraturstudien i denna forskningsstudie varit organiserad och systematisk vid 

framtagningen av den grundläggande teorin, vilket beskrivs mer i avsnitt 2.4 Tillväga-

gångssätt. 

Systematisk litteraturstudie 

En systematisk litteraturstudie är däremot en metod för att systematiskt ta fram information 

relevant för ett specifikt ämne, ofta för att testa en särskild hypotes. Denna studie kan även 

hjälpa till att besvara många praktiska frågeställningar som “Vad fungerar bäst? Vad är 

effektivt?” och “Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller 

undervisningsmetod?”. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 27).  Att systematiskt genomföra en 

litteraturstudie kan avsevärt begränsa urvalet av litteratur på grund av hur man väljer att 

avgränsa sökningen. Den funna informationen ska kunna besvara frågor såsom varför studien 

görs, sammanställa data, dra slutsatser och analysera och diskutera resultat. (Eriksson Barajas 

et al., 2013). 

Nedan kommer en beskrivning av hur denna studie har avgränsats för att hitta relevant 

information om ämnet Lean generellt, och inriktad mot forskningsfrågorna för att svara på hur 

införandet av Lean administration kan se ut, vilka utmaningar som finns vid arbetet med Lean 

och hur man kan identifiera slöserier och icke värdeskapande aktiviteter. Denna insamling av 

teori kommer sedan att lägga grunden för att kunna göra en jämförelse mellan de olika 

metoderna av implementering av Lean för att finna den mest lämpade metoden för ett service- 

och tjänsteföretag. 

Avgränsningar och sökord 

Bell (2016, s. 100) skriver att “En litteraturundersökning innebär speciella tekniker och 

praktiska kunskaper [...] Man måste [...] definiera undersökningens parametrar och förfina och 

fokusera på nyckelord som gör det möjligt att hitta relevanta källor och, om möjligt, eliminera 

källor som saknar relevans för det egna temat.”. De begränsningar som har gjorts i denna studie 

för att hitta relevanta källor och eliminera källor utan relevans är därför: 

 Det användes en begränsning på de senaste publicerade artiklarna med fokus på de som är 

max tio år gamla, dock har även några äldre material tillåtits för att ge en bild av 

kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet samt hitta så kallade “standardtexter” som 

fortfarande är applicerbara och ger grundläggande information. 
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 Sökord som använts för att hitta relevant litteratur innefattar: Lean administration, Lean 

office, Lean Kaizen, Lean service, Lean service management, Lean challenges, Lean 

implementation. I varje artikel eller rapport har sedan sekundärsökningar aktivt använts för 

att hitta fler relevanta källor inom området. Tillsammans med sökorden har avgränsningarna 

“journals”, “articles” och “peer reviewed” använts i den mån det gått i de olika databaserna 

för att säkerställa den vetenskapliga nivån, och, som tidigare nämnt, i annat fall i efterhand 

säkerhetsställa att dessa avgränsningar stämmer överens med litteratur hittat på andra sätt, 

så som snöbollsprincipen och sekundärundersökningar. 

Avgränsningarna med sökorden, årtalen och vetenskapliga skrifter har tillsammans underlättat 

begränsningen av material i litteratursökningen som blivit mer lätthanterlig. Som tidigare nämnt 

har dock några äldre dokument tillåtits som framförallt har uppkommit som referens i flera 

artiklar. 

 Intervju 
Intervjuer är ett viktigt forskningsverktyg med stor fördel tack vare dess flexibilitet i jämförelse 

med en enkät. Nackdelen är att intervjuer kräver tid och förberedelser, vilket betyder att det är 

svårt att hinna med fler än några fåtal. (Bell, 2016). 

Struktur och standard på intervjufrågor 

Det finns olika sorters intervjuer beroende på vad det är för information man vill samla in och 

intervjuerna kan utföras med olika nivåer av strukturering och standardisering. En hög nivå av 

strukturering innebär att intervjupersonen inte får något stort utrymme för att svara på frågorna, 

till exempel vid alternativfrågor (Patel och Davidson, 2011), (till exempel vid 1, X, 2). Motsatt 

betyder då att ostrukturerade intervjuer inbjuder den intervjuade att fritt tala om ett ämne 

(Eriksson Barajas et al. 2013). Vid halvstrukturerade frågor vid en intervju, där en viss del av 

frågorna är strukturerade och den andra delen är baserade på intervjuarens svar, är det viktigt 

att lägga tonvikt på intervjupersonens svar för att kunna utveckla de frågor som ska ställas 

härnäst. Genom att använda sig av öppna frågor riktas fokus mot forskningsämnet och 

intervjupersonen får då själv prata om de uppfattningar som de finner vara viktiga i ämnet. 

(Kvale och Brinkman, 2014). En hög grad av standardiserade intervjufrågor innebär att likadana 

frågor ställs i samma följd för varenda intervjuperson, vilket kan vara bra att använda när en 

kvantitativ undersökning ska genomföras och man vill kunna jämföra svaren. (Patel och 

Davidson, 2011). 

Intervjuerna som har utförts på fallföretaget har bestått av personliga intervjuer, det vill säga att 

de har utförts på plats på fallföretaget tillsammans med de intervjuade. På detta sätt har det gått 

att utföra mer intensiva intervjuer med de personer som innehar den eftersökta informationen 

(Kothari och Garg, 2014). Frågorna som ställts har varit med låg grad av standardisering och 

halvstrukturerade, det vill säga att det har funnits en riktlinje för vilka frågor som ska ställas 

som under intervjuns gång har utvecklats till en lämplig följdfråga eftersom det är kvalitén på 

svaren som eftersträvas. Kvalitativa intervjuer har utförts under studiens gång vid flertalet 

tillfällen och med flera människor på fallföretaget.  

 Observationer 
Patel och Davidson (2011) påstår att observationer är det främsta sättet för oss att skaffa 

information från då vi dagligen automatiskt gör det både medvetet och omedvetet. Inför en 

teknisk studie måste dock observationerna vara fullt medvetna och inte slumpmässiga. 
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Observationer är ofta en teknik man använder för att komplettera information insamlat genom 

andra tekniker. (Patel och Davidson, 2011). Fördelen med observationer är att de observerade 

människorna inte behöver sitta inne med information som de ska kunna vidarebefordra genom 

frågor och man är dessutom oberoende av de observerades villighet att svara på frågor och delta 

i enkäter (Patel och Davidson, 2011; Kothari och Garg, 2014). 

Man kan använda sig av olika sorters observationer som strukturerade och ostrukturerade och 

deltagande och icke-deltagande, lite liknande som vid litteraturstudier. Många gånger finns det 

inte möjlighet att göra mer än ett fåtal observationer, därför är det otroligt viktigt att förbereda 

sig inför en observation, ta reda på vad man vill observera, vilka personer som ska observeras 

och syftet med att observera just detta möte, händelse eller lektion. (Bell, 2016). 

Utmaningen med observationer är att tolka situationen rätt, samt att korrekt kunna återge 

situationen i efterhand medan fördelarna är att observatören samlar in information i dess 

naturliga sammanhang. (Eriksson Barajar et al. 2013). 

Observationer har inte huvudsakligen använts inom denna studie, men det har använts som 

komplement till och under de utförda intervjuerna genom att observera de medarbetare som 

arbetat med det studerade området. 

 Primär- och sekundärdata 
De data som är insamlat för första gången av forskaren själv räknas som primärdata (Kothari 

och Garg, 2014). Bell (2016) förklarar att primärdata även kan vara en källa som man får tag i 

under projektets gång, genom till exempel ett protokoll. 

Sekundärdata kallas de data som insamlas som redan existerar tack vare att någon annan redan 

har samlat in och analyserat informationen tidigare. Observationer och intervjuer är det som 

kallas för primära källor och litteraturstudie är en sekundär källa. (Kothari och Garg, 2014). En 

sekundärkälla kan även vara en tolkning av en primärkälla, primärkällan kan vara nedtecknad 

och publicerad i en bok av en författare och räknas sedan som sekundärkälla av en forskare som 

läser boken (Bell, 2016). 

Denna studie har använt båda delarna, men ett stort fokus har legat på sekundärkällor för att 

samla in data som bidrar med information för att kunna svara på studiens forskningsfrågor. 

Primärdata har samlats in från fallföretaget för att sammanställa deras nuvarande processer och 

få kunskap för att kunna skapa ett VSM över nuläget, identifiera de slöserier som existerar i 

fallföretagets processer och få kunskap för att kunna skapa ett VSM för framtiden med 

förändrade processer som består av fler värdeskapande aktiviteter och mindre slöserier.  

 Reliabilitet och validitet 
Vid en studie måste man veta om man har god validitet, det vill säga att man faktiskt undersöker 

det som man har som mål att undersöka (Patel och Davidson, 2011; Kvale och Brinkman, 2014). 

Patel och Davidson (2014) skriver även att det är viktigt att veta att undersökningen görs på ett 

pålitligt sätt (att man har god reliabilitet). Utan att ha en pålitlig undersökning kan det inte 

garanteras att själva undersökningen ger det som man tror att man ska få ut, eller att som 

forskare inte kunna veta vad det är som faktiskt undersöks. Reliabilitet och validitet hör ihop, 

skriver Patel och Davidson (2014, s. 102), och menar att “låg reliabilitet ger låg validitet”. Kvale 

och Brinkman (2014) pratar om att reliabilitet och validitet har en moralisk mening i betydelsen 

som när en person anses vara pålitlig.  
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Reliabilitet relateras till frågan om en annan forskare kan komma fram till samma resultat vid 

en annan tidpunkt och om, som exempel, de intervjuade kommer att förändra sina svar eller ge 

olika svar till olika forskare (Kvale och Brinkman, 2014; Bell, 2016). Validiteten hänför sig 

istället till giltigheten, sanningen och riktigheten i ett yttrande som, för att få vara ett giltigt 

argument, ska vara korrekt välgrundat, övertygande, försvarbart och hållbart (Kvale och 

Brinkman, 2014). Bell (2016) menar att validiteten är ett mått på hur väl en fråga mäter eller 

beskriver det som efterfrågas, men att det är en väldigt vag beskrivning som är svårtolkad och 

ger många obesvarade frågor. 

För att se till att hålla en bra nivå av reliabilitet och validitet rekommenderar Kvale och 

Brinkman (2014) att, vid intervjuer, se till att inte använda sig av ledande frågor. Vidare skriver 

de att validitet innebär att kontrollera sig själv och sin egen studie, samt att ifrågasätta med hjälp 

av frågor som “vad?”, “varför?” och “är det sant?”.  

 ”Vad?” har använts i form av ”vad händer?” vid framtagningen av VSMet på 

fallföretaget för att förstå de olika aktiviteterna. 

 ”Varför?” har använts många gånger vid framtagningen av fallföretagets nuvarande och 

framtida VSM för att få full förståelse för de processer som utförs vid en order samt 

vilka processer som är icke värdeskapande och onödiga. Frågan har även ställts under 

arbetet av insamlingen av teori för att tänka till om författare påstår något speciellt. 

 ”Är det sant?” har använts i studien vid säkerhetsställandet av de påståenden och 

slutsatser som framförallt framkommit under arbetet med fallföretagets VSM 

tillsammans med personal på fallföretaget.  

 Kritiskt tänkande 
Att tänka kritiskt hör ihop med ovanstående påståenden för att säkerställa att det är rätt 

information som samlas in från säkra, pålitliga källor. “Kritiskt tänkande är ett centralt mål för 

forskarutbildning och annan högre utbildning” (Bexell och Kalm, 2017, s. 1). Detta är därför 

en viktig aspekt som under denna studie has i åtanke vid val av informationskällor. Det gäller 

även att kritiskt vara uppmärksam så att den insamlade informationen inte enbart stödjer ens 

egna åsikter utan att låta diskussionen balanseras av andra och olika åsikter (Bexell och Kalm, 

2017). 

För att kritiskt se på de källor som använts i studien har några kriteriefrågor använts i form av 

tidsfrågor, beroendefrågor, äkthetsfrågor och partsintressen som presenteras nedan. 

Äkthetskritik 

Äkthetsfrågorna handlar om att kritiskt ställa sig frågan om informationen är äkta, om det är 

sanna eller falska rykten, om citaten är korrekt återgiven. (Eriksson, 2018). 

För att hålla den insamlade datan så äkta som möjligt har de tidigare nämnda avgränsningarna 

gjorts i litteraturen, till exempel avgränsningar för ”articles” och ”peer reviewed”. För att 

säkerställa att informationen kommer från säkra källor som går att lita på har inga elektroniska 

källor i form av hemsidor använts för att samla in vital information i ämnet. 

Kritik mot partsintresse 

För att se till att datan inte är falsk eller partisk på grund av egna intressen går det att ställa sig 

frågor om vem som står bakom informationen, om det finns partsintressen. (Eriksson, 2018). 

Det är viktigt att se till att ens insamling av litteratur och information samt vinklingar på 
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intervjuer inte blir skev på grund av att den utvalda datan/frågorna stödjer ens egna 

uppfattningar (Bell, 2016; Eriksson, 2018).  

Under hela studiens gång har alla åsikter tagits emot med ett öppet sinne för att få en så 

mångsidig nyansering av den insamlade datan som möjligt utan att sortera ut endast den 

informationen som stödjer den egna uppfattningen. 

Tidsgranskning 

Med tiden sjunker kvaliteten på informationen, förklarar Eriksson (2018) och med utvecklingen 

av samhället har många uppgifter en kontext- och tidsbegränsad giltighet, vilket leder till 

betydelsen av tidsfrågor.  

Detta är något som har tagits i beaktning under studien, vilket är anledningen till försöken att 

samla in så många artiklar, texter och litteratur som möjligt som inte är utdaterade. Trots det 

har mycket inte förändrats inom detta ämne då Lean är ett så stort begrepp att grunden har hållit 

sig detsamma genom åren och det är endast det nytänkande som har förändrats, som att 

applicera Lean i administrativa stödprocesser (Larsson, 2010). 

Beroendegranskning 

Den sista frågan är beroendefrågor som handlar om att kritiskt se om källorna är beroende av 

varandra. Konsekvenserna av att inte granska källorna kan leda till att helt felaktig information 

presenteras. Det är lättare med ett kritiskt tänkande för de data som är äldre eller som kan klassas 

som “historia” än nya, levande processer som förändras. Vi kan alla anses vara enögda eller 

närsynta, vilket leder till att vi ser den informationen som vi är mest intresserade av, vilket i sin 

tur leder till felaktig data utan att vi vet om det. (Eriksson, 2018). 

Eriksson (2018) skriver även att det är positivt med att kritiskt ifrågasätta de lösningar som man 

kommit fram till, men att samtidigt be den som är kritisk att komma med ett alternativ till 

lösning. Det kanske inte finns en alternativ lösning men det har åtminstone kunnat öka 

medvetenheten om att allting har för- och nackdelar. Därför skriver Eriksson att den 

presenterade lösningen kanske inte är den mest optimala, men för tillfället är det den enda och 

den bästa lösningen.  

Studien har i bästa möjliga mån försökt att kritiskt granska de problem och lösningar som 

behandlats för att granska om det verkligen är de bästa lösningarna och om och varför en metod 

ska anses vara optimal. Det togs därför i beaktning att en enda metod möjligen inte var den 

bästa lösningen. 

 Tillvägagångssätt 
Arbetet kommer att vara strukturerat efter Sex Sigmas DMAIC-modell (D-efine, M-easure, A-

nalyse, I-mprove, C-ontrol) för kvalitetsförbättringar, se figur 1. Den fungerar dock även 

utmärkt som modell att gå efter för att följa ett bra och strukturerat upplägg. DMAIC är en 

vidareutveckling av PDCA (Plan-Do-Check-Act) som är ett lätt och enkelt verktyg för 

förbättringar med enkel överblick och DMAIC är en ”utvidgning av den viktiga 

planeringsfasen” ur PDCA, enligt Bicheno, Anhede, Hillberg och Lindberg Howard (2009, s. 

139). 
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Tillsammans med Bicheno et al.´s (2009) beskrivningar över de viktigaste stegen och verktygen 

för en implementering av VSM för att skapa en bred Lean-förändring (se tabell 1) och DMAIC-

modellen har ett tillvägagångssätt skapats, se avsnitt 2.4.1. 

 

Figur 1. Illustrerande bild över innebörden och tillvägagångssättet för DMAIC. Egen tolkning av Dubey och Yadav´s 

illustration (2016). 

CONTROL

Se till att förbättringarna blir permanenta

ANALYSE

Analysera den nuvarande situationen och hitta åtgärder för att nå 

målen.

↓
IMPROVE

Implementera åtgärderna för förbättring.

↓

DEFINE

Definiera målet för projektet.

↓
MEASURE

Undersök den nuvarande situationen.

↓
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Tabell 1. Beskrivning över implementeringcykler för VSM. Egen tolkning av Bicheno et al. (2009). 

 

Mellan steg 2 och 8 utvecklar samma författare 10 ytterligare steg med mer noggrann 

information om utförandet av ett VSM: 

1. Bryt ner alla processer i olika fysiska- eller ansvarsområden. 

2. Anteckna detaljerat varje område och process. 

3. Skilj på värdeskapande och icke värdeskapande processer. 

4. Notera avstånd, tid och antal operatörer. 

5. Notera slöserier, intressanta händelser och andra kommentarer. 

6. Följ endast en speciell komponent istället för en sorts komponent. 

7. Påbörja analys av VSMet. 

8. Dela in alla processer i värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. 

9. Försök att använda ”5 varför” för att analysera och finna rotorsaken till problemet. 

10. Påbörja omdesignen för processerna. (Bicheno et al. 2009). 

 Förklaring av poster 
Nedan förklaras de olika posterna som repeteras under studiens gång för att läsaren ska få en 

övergripande förståelse för vilka de är och vad de har för uppgift. 

 

Steg Beskrivning Relevanta verktyg

1 Organisering Implementeringsteam, Lean-kontor

2 Förberedelse för 

kartläggning

Workshop om förberedelse av 

kartläggning

3 Grundläggande 

kartläggning

Värdeflödeskartläggning, 

spagettidiagram, behovsförstärkningar, 

kvalitetsfilter m.m.

4 Insamling av aktuell 

fakta

Lean-utvärdering, frekvensstudier, total 

utrustningseffektivitet (TUE), insamling 

av grundläggande fakta

5 Nuläget Workshop om nuläget

6 Aktiviteter på kort sikt Kaizen, 5S

7 Detaljerad kartläggning Detaljerade kartläggningsverktyg

8 Workshop om det 

framtida läget

Workshop om framtida läget, 

flaskhalsar, skapa flöde, skapa det 

framtida läget

9 Simulering, mätningar 

och kostnader

Kostnader och implementeringscykel

10 Intern 

implementeringsplan

Intern implementeringsplan, 

medarbetare

11 Extern 

implementeringsplan

Lean-supply

12 Utvärdering Utvärdering, Plan-Do-Check-Act 
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Chef 

Chefen för avdelningen kontrollerar den färdiga ordern och godkänner att ordern har gått 

igenom de processer som den ska för att bli godkänd och ser då till att ekonomiavdelningen ska 

kunna ordna med fakturering till kunden.  

Kunden 

Kunden är under denna studie alltid samma kund som lägger dessa ”repeat-order”- beställningar 

hos fallföretaget. Kunden har mottagit en prislista från fallföretaget med de produkter och 

tjänster de kan beställa och vad det kostar, vilket möjliggör för dem att de kan skicka en ”färdig” 

orderbeställning med prisuppgifter som fallföretaget får kontrollera. Det är med den 

orderbeställningen som processerna startar på fallföretaget. 

Ordermottagare 

Ordermottagaren tar emot order från kunden och behandlar ordern från ritning till leverans. Här 

benämns tre olika ordermottagare: Ordermottagare 1, Ordermottagare 2 och Nya 

ordermottagaren. Ordertagare 1 står för den ordertagare som normalt sätt tar emot den sortens 

order som studien har följt. Ordertagare 2 är den person som tidigare arbetat med dessa order 

och Nya ordertagaren är en person som Chefen för avdelningen vill ska lära sig processen för 

dessa order i de fall där Ordertagare 1 är bortrest eller sjuk. Under studiens gång har den största 

kontakten att hållits med Ordermottagare 1 och några tillfällen med Ordermottagare 2. 

Ordermottagaren står även för att tillhandahålla nya ritningar i de sällsynta fall då de måste 

skapa nya till kunden, och ser till att CE-skylten alltid är uppdaterad. Ordermottagaren ser också 

till att utföra provlyftet på de beställda produkterna. 

Underleverantör 

Underleverantören står för produktionen av de beställda produkterna och tillhandahåller med 

de lyftverktyg som behövs för att kontrollera att produkterna håller rätt standard för att bli CE-

märkta. 

 Framtagning av VSM 
Med hjälp av tillvägagångssättet för DMAIC-modellen och Bicheno et al.´s (2009) 

rekommendationer för en Lean-implementering har en metod utformats vid arbetet att skapa ett 

VSM på fallföretaget. 

1. Definiera vad problemet är med hjälp av intervjuer för att kunna skapa en analys av nuläget 

i ett VSM. Intervjuerna har varit semistrukturerade och utförts vid flera tillfällen med flera 

personer på fallföretaget. Intervjuerna har bidragit med den information som behövs för att 

skapa en korrekt bild av de processteg som utförs av fallföretaget. En första skiss skapades med 

hjälp av den informationen intervjuerna bidragit med. 

Skissen valideras sedan vid fem separata intervjuer med den första och andra ordertagaren, 

chefen för avdelningen samt den person som tar över aktiviteten när det behövs vid sjukdom 

eller när de andra två ordertagarna har andra uppdrag. Personerna har intervjuats i ordningen: 

1. Chef för avdelningen 

2. Ordertagare nummer 1 

3. Ordertagare nummer 2 

4. Nya ordertagaren 

5. Ordertagare nummer 1 igen 
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Vid varje ny intervju har de förändringar som påpekats i VSMet tagits med till nästa intervju 

för att slippa upprepa eventuellt samma förändringsförslag. Syftet med intervjuerna var att 

skapa en korrekt VSM, inte att testa dessa personers förmåga att hitta brister i informationen 

givet i VSMet. 

Under dessa intervjuer ställs frågor angående den första skissen på VSMet. Vid intervju 1-5: 

 Är ordningen på processerna korrekt? 

 Fattas någon process i ordningen? 

 Stämmer VSMet från början till slut? 

 

2. Mät processerna med hjälp av fler intervjuer och ett tidtagarur för att skapa ett korrekt VSM. 

Här har en klocka använts för att säkerställa den tid det tar att utföra varje enskilt steg i 

processen och sedan har det förts in i det skapade VSMet. Antal steg har räknats som 

ordertagaren tar genom kontoret för att utföra de olika processerna och antecknats direkt på 

VSMet. Även här har resultatet validerats genom att intervjua ordertagare nummer 1 som har 

fått kontrollera att inga siffror har blivit fel. Detta på grund av att det är många moment som 

utförs under en order och det har inte funnits möjlighet att följa en specifik order från början 

till slut på grund av den långa ledtiden hos leverantör. Varenda order är olik den andra och 

därför har de flesta tider fått uppskattas till ett medelvärde. 

 

3. Analysera resultatet från VSMet för att hitta de processer som innehåller icke 

värdeskapande aktiviteter som behöver elimineras för att kunna skapa effektiva processer. 

Utifrån det skapade VSMet har det analyserats för att finna de icke värdeskapande processer 

och de processer som skapar slöserier för fallföretaget. 

Här har en huvudsaklig intervjufråga ställts för att utveckla ett framtida VSM och identifiera de 

slöserier och onödiga processteg: 

 Vad anser du är onödigt, av alla processer som utförs? 

 Hur skulle du vilja ändra om processerna som de är idag? 

 Har du förslag på en lösning till problemen? 

Med hjälp av intervjuerna och det färdigställda VSMet skapades även ett simbane-diagram för 

att lättöverskådligt redovisa hur informationsflödet över tid ser ut inom företaget. Detta 

kompletterar VSMet på ett bra sätt för att kunna se både flödet av ordern genom företaget samt 

flödet av information mellan de olika inblandade aktörerna och hur lång tid ordern spenderar 

hos varje aktör. 

Diagrammet har använts för att illustrera hur processerna ser ut informationsmässigt för att 

kunna skapa en bättre förståelse för de slöserier som finns och behöver elimineras inom 

fallföretaget. 

4. Förbättra de processer som innehåller icke värdeskapande aktiviteter och slöserier. Utifrån 

de icke värdeskapande processer som identifierats i fallföretaget har det presenterats lösningar 

och förbättringsförslag för att kunna arbeta med att eliminera dessa och därmed skapa 

effektivare flöden. En metod anpassad efter fallföretaget presenteras för hur detta arbete ska gå 

till med konkreta förslag på förbättringssteg. 
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5. Styra för att se till att de nya processerna fungerar för företaget och se till att fortsätta arbeta 

med hjälp av utvärderingen för att finna nya flaskhalsar och problem som behöver utvärderas. 

Hur jag har funnit och behandlat respektive information: 

 Data för att skapa VSM: Insamling med hjälp av intervjuer med de medarbetare som är 

bekanta med de processteg som i denna studie antecknats och analyserats. 

 Cykel och ledtider: I samråd med medarbetare för att få fram genomsnittliga 

genomloppstider för respektive process. Cykeltiderna varierar oerhört vid olika order, 

därför har tiderna, i samråd med fallföretaget, behövt avrundats för att finna ett accepterat 

medelvärde. 

 Arbetssätt för framtagning av appliceringsmetod 
Huvudsyftet och huvudfrågeställningen i denna studie är att ta fram en passande metod för 

implementeringen av Lean administration för ett service- och tjänsteföretag. För att finna en 

metod som lämpar sig för detta förarbete har en litteraturstudie genomförts i första hand för att 

få kunskap om existerande metoder och tillvägagångssätt. Fem sådana metoder har hittats och 

jämförts med varandra för att finna vilken metod som är den bäst lämpade. 

Detta tillvägagångssätt har förenklat sett ut såsom: 

1. Söka efter och läsa litteratur. Metod för att söka efter relevant och källkritisk litteratur har 

redan blivit nämnt ovan. 

2. Plocka ut och skriv ned de metoder som hittats. Av de litteratursökningar som gjorts har 

flera (5) metoder identifierats och blivit antecknade. 

3. Jämför metoderna med varandra. 

4. Analysera jämförelsen och dra slutsatser efter jämförelserna. 

5. Återge den metod som svarar på forskningsfråga 1. 

Tillvägagångssättet har även på liknande sätt kunnat användas för att svara på den sista 

forskningsfrågan, fråga 3 om vilka utmaningar som existerar vid implementeringen av Lean 

administration.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenteras begreppet Lean och Lean administration för att ge de 

grundläggande teorikunskaperna som behövs för företagsanalysen i nästa kapitel. Detta ger 

kunskapen för att utföra ett VSM samt information som berättar hur ett införande av Lean ska 

gå till och vad för verktyg som ska användas. Fem metoder för applicering av Lean i 

administrativa stödprocesser har identifierats och beskrivits, information kring olika 

värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter har antecknats och utmaningar med 

implementeringen av Lean administration har funnits. 

  

 Lean  
Sedan The Machine that Changed the World släpptes av Womack, Jones och Roos (1990) som 

presenterade Krafciks koncept lean produktion har Lean blivit ett välkänt begrepp (Åhlström, 

2004). Fördelen med denna filosofi är enkelheten som med användandet av den sprider sig 

genom företaget, reducerar komplexitet och skapar värde för kunden. Kunder föredrar ofta 

enkelhet. (Larsson, 2010). 

Ordet “Lean” står för betydelsen att du inte behöver eller ska ha mycket av någonting - helst 

ska du halvera personalstyrkan, kostnaderna, utrymmet, lagret med mera för att resultera i 

snabbare produktion med färre defekter med möjlighet till större variation av produkter. 

(Womack, Jones och Roos, 2007). Detta betyder dock inte att personal ska sparkas utan att de 

ska omplaceras inom företaget där de kan arbeta med andra processer och aktiviteter (Larsson, 

2010). Womack et al. förklarar vidare att enligt Lean är ingenting någonsin “good enough”, 

något behöver alltid förbättras eller strävas efter att bli bättre - lägre kostnader, inga defekter, 

inga lager och oändligt stor varietet av produkter. Målet med Lean är även att ta bort alla 

onödiga slöserier då detta inte ger värde till slutprodukten och kunden är inte villig att betala 

för det. (Monteiro et al., 2015; Womack et al., 2007). 

Alla processer som utförs i ett företag kan klassas in i två kategorier enligt Lean; värdeskapande 

och icke värdeskapande. Genom att minska de slöserier som existerar inom dessa processer kan 

man se till att öka de värdeskapande processerna och minska ner de icke värdeskapande 

processerna. (Chen och Cox, 2012). Det kunderna betalar för är både ett resultat i form av en 

produkt eller tjänst, men också en upplevelse i form av utfallet av en serviceprocess. (Åhlström, 

2004). Slöserier som skapar icke värdeskapande aktiviteter kostar tid och pengar, vilket kunder 

inte är villiga att betala för (och därför är viktiga att eliminera). (Åhlström, 2004; Monteiro et 

al., 2015).  

Lean hjälper till att effektivisera samtidigt som det tar bort slöserier i de administrativa 

processerna för att öka de ekonomiska vinsterna så väl som affärsprestationen. (The new 

improvement frontier, 2005). Att ta bort slöserier och icke-värdeskapande processer innebär 

dock inte neddragningar utan hur man på bästa möjliga sätt ska forma verksamheten och 

processerna för att utföra företagets aktiviteter, gärna på ett resurseffektivt sätt som gynnar 

kunden. Det innebär även att man ställer krav på verksamheten för att få ett enkelt, snabbt och 

korrekt informationsflöde. (Larsson, 2010). 

Genom att inte ta företagets slöserier på allvar, ignorerar man också de fel som “byggs in” i 

produkterna. Det räcker dock inte att endast se till ens egna slöserier, man måste även granska 
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leverantörerna och ställa högre krav på dem så att det som levereras från dem också har högsta 

möjliga kvalité.  (Larsson, 2010). 

Allting hör ihop i en verksamhet, och det är viktigt att förstå. Vill man ha högre krav på kortare 

ledtider ställer man även högre krav på informationskvalitén. (Larsson, 2010). Arbetet som 

utförs på kontoret kan sträcka sig från design och utveckling till marknadsföring, schema-

läggning, inköp, ekonomi och orderläggning som måste fungera effektivt om verksamheten ska 

kunna prestera. Lean tacklar de djupt rotade problemen och slöserierna med icke värdeskapande 

aktiviteter på grund av att det ser på aktiviteter och förbättringar ur ett annat perspektiv än andra 

tillvägagångssätt. (The new improvement frontier, 2005). 

 Leanverktyg 
För att implementera och leva efter Lean måste man utnyttja de Leanverktyg som existerar. 

Dessa Leanverktyg hjälper till att hitta slöserierna, eliminera dem och efteråt fortsätta arbetet 

för att kontinuerligt arbeta för att finna förbättringar. Även fast verktyg är ganska centralt inom 

Lean, är det inte själva verktygen som är Lean, utan det handlar snarare om att utveckla en 

starkare företagskultur. (Larsson, 2010). Fler författare håller med om det påståendet och 

hävdar att nyckeln till att lyckas med Lean är att bygga en kultur (Bicheno et al., 2009; 

Yamamoto och Bellgran, 2010; Ingelsson och Mårtensson, 2014; Schuh et al., 2013). I tabell 2 

syns sju steg med tillhörande aktiviteter och hjälpverktyg för hur man bygger upp en kultur som 

Bicheno et al. (2009) redovisar tillsammans med de verktyg man behöver för att lyckas. 

Tabellen är kortfattad och beskriver komprimerat vad som behövs i arbetet med varje aktivitet 

för att lyckas genomföra aktiviteten. Som sett i tabellen kan verktyget textas väldigt kort, som 

till exempel ”medarbetare” eller ”kultur”, vilket innehåller så mycket mer än bara en person 

och ett ord och kommer att beskrivas mer senare i detta kapitel. 

Tabell 2. Egen tolkning av Bicheno et al.´s (2009) sju steg för att bygga en Lean kultur. 

 

För att lyckas bygga en bestående och djupt rotad kultur krävs användandet av de hjälpverktyg 

som är centrala inom Lean för att lyckas med en applicering av filosofin. (The new 

Steg Aktivitet Relevant verktyg

1 Lägga grunden Medarbetare, grundläggande 

information

2 Förstå fallgroparna Medarbetare, visa fallgroparna

3 Skapa laganda Vad är Lean? Vad är Gemba? Vad är 

visionen?

4 Öka kompetensen Lagkompetens, 

problemlösningskompetens, 5S, 

standardiserat arbete, Kaizen

5 Genomför positiva 

aktiviteter

Gemba, kommunikation, slöseriglasögon, 

revisioner

6 Tackla bakåtsträvare Acceptanskurva

7 Ändra beteende, bygga 

och skapa hållbarhet

Kultur, hållbarhet
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improvement frontier, 2005). Ett urval av dessa Leanverktyg som är aktuella för studiens 

fallföretag och för att svara på studiens forskningsfrågor presenteras nedan. 

 5S 
Att använda sig av 5S erbjuder bättre effektivitet och bidrar till att mindre tid behöver spenderas 

på att söka efter rätt produkt och att vänta på rätt tillbehör eller saker. Om 5S arbetet inte följs 

upp och underhålls kommer det ha varit ett meningslöst arbete där resurser har spenderats på 

arbetet i onödan. (Monteiro et al., 2015). 

Många kontorsmiljöer är stökiga och gör att det är svårt att se om och vilka saker som fattas. 

(Monteiro, 2015). Det gör det svårt att arbeta, svårt att ha rätt mental inställning och rätt attityd 

till arbetet. Alla mår och arbetar bättre på väl fungerande arbetsplatser (Bicheno et al., 2009). 

Dessutom hittar alla alltid de saker, till exempel en hammare eller en häftapparat, som de är ute 

efter om sakerna alltid kommer tillbaka till deras förutbestämda rätta platser. Detsamma gäller 

för arbetsytor, arkiv, hårddiskar och servrar. Med ordning och reda minskas genomloppstider, 

väntetider och den effektiva tiden vid utförande av arbetsmoment ökar, vilket tillsammans leder 

till färre fel och brister. (Larsson, 2010). 

Bicheno et al. (2009) anser att 5S är den grundläggande disciplinen för Lean, kvalitet och 

säkerhet som behövs lika mycket i produktionen som på kontoret. De 5 S:en står för: sortera, 

strukturera, städa, standardisera och se till, se tabell 3 för exempel. 5S lägger grunden för att 

få ett standardiserat arbete och det är även målet med verktyget. (Bicheno et al., 2009). 

5S kan ibland ha blivit en metod som associeras med det engelska ordet ”housekeeping”, men 

handlar om mycket mer än endast att städa, organisera och sortera (Jaca, Viles, Paipa-Galeano, 

Santos och Mateo, 2014). 5S kan hjälpa till att hitta dolda problem och maximera effektivitet 

och produktivitet genom att minska de fel den mänskliga faktorn skapar genom att förenkla 

processer. Effektiviteten maximeras även då 5S bidrar med företagets transparens, säkerhet och 

välmående. (Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008). 

Metoden 5S kommer från den Japanska kulturen där 5S står för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

och Shitsuke (Jaca et al., 2014; Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008) och har sedan slarvigt blivit 

översatta till andra språk (Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008).  

 Seiri (Sortera) står för villigheten att nå ett mål. 

 Seiton (Strukturera) står för att ställa saker i ordning. 

 Seiso (Städa) står för att tjäna uppmärksamheten och respekten från både medarbetare 

och överordnade. 

 Seiketsu (Standardisera) står för att upprätthålla självkänsla. 

 Shitsuke (Se till) står för att bygga och behålla självdisciplin. (Jaca et al., 2014). 
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Tabell 3. Illustration över 5S med exempel. (Bicheno et al., 2009). 

 

 

 Slöserier 
Det är viktigt att förstå vad slöserier är och hur de uppstår om man vill eliminera dem  därför 

är det här en viktigaste punkt att förstå. Med hjälp av de 8 slöserierna kan man identifiera de 

områden som behöver förbättras för att kunna förenkla arbetsprocesserna. (Hailala et al., 2008). 

Taiichi Ohno, grundaren av Toyota Production System, grundade 7 stycken slöserier, till vilket 

det i efterhand har lagts till en extra: överproduktion, väntan, transport, onödig rörelse, onödig 

produktion, defekter och medarbetarnas oanvända kreativitet (Abdul Wahab, Mukhtar och 

Sulaiman, 2013). Larsson (2010) har översatt dessa slöserier till de administrativa 

stödprocesserna: 

Överproduktion, sker när ett företag producerar mer än vad kunden efterfrågar och därför ser 

till att skapa onödiga administrativa tjänster. Allting som produceras utöver det kunden vill ha 

är inte av värde för kunden och klassas som spill, överbelastning, slöseri och ojämnheter. 

Väntan, sker när man befinner sig i ett tillstånd där man inte kan ta tillvara på tiden på ett 

effektivt sätt. Målet är att eftersträva att så många pågående ärenden som möjligt kan avslutas 

5S moment Innebörd

Sortera

Gå igenom alla arbetsuppgifter, -rutiner och inventera all 

utrustning för att sortera bort allt som inte kommer att 

användas inom de närmsta 6-12 månaderna.

Strukturera

Placera de föremål som anväds nära 

användningsområdet och märk tydligt upp var utrustning 

och material ska vara.

Städa

Städa grundligt arbetsplatsen och förbättra de områden 

som behöver det, till exempel bättre belysning. 

Identifiera och åtgärda källorna till oordning, både runt 

den fysiska arbetsplatsen och den virtuella på 

hårddiskar. Ta fram rutiner för städning av 

arbetsplatsen och ansvarslistor för att underlätta 

regelbunden städning.

Standardisera

Standardisera hur ordningen ska se ut, till exempel 

genom att ta kort på hur det ska se ut när det är städat 

efter varje arbetsdags slut. Ta fram städscheman som 

alla använder och följer.

Se till

Skapa en vana att följa de givna standarderna och 

scheman. Se till att regelbundet revidera ordningen för 

att undersöka om det följs och se om det behövs 

förbättringar.
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och då rensa bort de väntetider som brukar uppkomma och de halvfärdiga arbetena som lätt 

läggs på hög. 

Onödiga rörelser, sker när medarbetarna behöver röra på sig i onödan för att gå och hämta 

kontorsmaterial, kopiera eller kontrollera något i en pärm. Detta onödiga slöseri kan minskas 

drastiskt eller elimineras helt genom att ställa de material och administrativa stödprocesser så 

nära varandra som möjligt. Detta minskar de onödiga promenaderna fram och tillbaka genom 

kontoret för medarbetarna och kan förbättra arbetsplatsens ergonomi, vilket leder till bättre 

trivsel, kvalitet, säkerhet och produktivitet. 

Felaktiga processer, sker när processerna inte uppfyller kundens krav och medarbetare är 

tvungna att utföra extra aktiviteter i onödan, såsom kontroller och dubbelarbete, vilket ändå kan 

resultera i missnöjda kunder som lägger onödig, värdefull tid på att påpeka bristerna och felen 

i tjänsten. 

Produktion av defekta tjänster, sker när den levererade tjänsten inte uppnår det kunden blivit 

lovad vilket kräver omarbete och förseningar som ökar företagets kostnader och onödiga 

administrativa processer i form av kundsamtal och missnöjda kunder. 

Dåligt integrerade systemlösningar, sker när det inte existerar integrerade IT-system som 

stödjer de administrativa stödprocesserna och skapar lättarbetade programvaror som 

effektiviserar informationshanteringen. 

Sökande efter information och data, sker när det inte finns ordning och reda på kontoret och 

bland gemensamma och individuella servrar. Genom att rensa upp och hålla ordning elimineras 

onödigt sökande efter rätt information till ett minimum. 

Outnyttjad kreativitet, sker när företag inte tar tillvara på den kreativitet, kunskap och idéer 

som medarbetarna besitter. Kunskap finns överallt i den administrativa processen och tar man 

inte tillvara på den förlorar man många bra tankar och synpunkter som kan hjälpa företaget 

handskas med många av de problem som uppstår. (Larsson, 2010). 

Larsson (2010, s. 146) skriver att ”Det rena administrativa slöseriet och spillet kan ofta åtgärdas 

omedelbart. Övrigt slöseri och spill kan elimineras när standardisering och stabilisering 

införs.”. Det krävs att man kombinerar flera verktyg för att kunna eliminera slöserier i företaget 

på såväl som kort sikt som på lång sikt. (Larsson, 2010). 

 Kaizen 
Kaizen är en metod som tillåter att kontinuerligt arbeta med att eliminera slöserier för att få så 

rent värdeskapande flöde som möjligt. (Chen och Cox, 2012). Det handlar om att ständigt i 

vardagen på arbetet arbeta med att hitta och eliminera slöserier för att förbättra de processer 

som tillför värde till kunden (Furman, Kuczyńska-Chalada och Poloczek, 2018). 

Behovet av Kaizen – av att kontinuerligt och ständigt förbättra sina processer – är stort på grund 

av de förändringar som konstant sker i omgivningen, både permanenta och dynamiska. Det 

medför att kraven på produkter och tjänster förändras och blir mer komplexa. Därför måste 

processerna förändras, förbättras och formas för att eliminera de aktiviteter som inte tillför ett 

värde för kunden eller organisationen och samtidigt börja arbeta för att förbättra de aktiviteter 

som ger ett värde till organisationen och kunderna. Kontinuerliga förbättringar definieras som 

en aktivitet med ett syfte för att ständigt utveckla tre processparametrar (tid, kostnad, kvalité). 

(Furman, Kuczyńska-Chalada och Poloczek, 2018). 
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Daglig Kaizen har målet att utveckla och förbättra teamwork hos de team som redan arbetar 

tillsammans med hjälp av dagliga möten på varje avdelning. Under mötena ska teamen kunna 

utläsa viktig data om mål, problem som upptäckts, problem som blivit lösta, nya idéer och 

tankar, standarder och lösningar. Mötena bidrar till att svetsa ihop teamen bättre och hjälpa dem 

att rutinmässigt utföra Kaizen för att kunna bibehålla den effektivisering de nått och att ständigt 

leta efter sätt att indikera sina förbättringar på. (Monteiro, 2015). 

Lean-Kaizen 

Lean-Kaizen är en metod som består av sammansättningen av Lean-filosofin och Kaizen. Med 

Lean eliminerar man icke värdeskapande processer och Kaizen består av ständiga förbättringar 

genom att eliminera slöserier. Sammansättningen ger då en filosofi där man kontinuerligt 

eliminerar slöserier genom små förbättringar. Lean-Kaizen är ett effektivt hjälpmedel för att 

hantera alla olika typer av gömda problem i verksamheten. (Kumar, Kumar Dhingra och Singh, 

2018). 

Office Kaizen 

Office Kaizen är en metod för att sätta ihop arbetsgrupper och förändra administrativa processer 

för att skapa en konkurrensfördel. (Lareau, 2002). Ordet “Office Kaizen” ska dock inte 

förväxlas med Leans TPS Kaizen, då detta inte är en översättning av TPS till kontorsmiljön, 

förklarar Lareau. Metoden hjälper till att skapa struktur, hitta fokus, hitta disciplin och hitta 

ägarskapet till systemet och processerna. Syftet är dock fortfarande att eliminera slöserier över 

en lång tidsperiod för att skapa en strategisk konkurrensfördel. (Lareau, 2002). 

 VSM - värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys (VSM) är ett viktigt och bra verktyg för att hitta och separera slöserierna 

från de värdeskapande processerna i flödet (de Castro Freitas et al., 2017; Nash och Poling, 

2008; Bicheno et al., 2009). Metoden har fått väldigt stor spridning på grund av dess förmåga 

att samla in, analysera och presentera information i en väldigt översiktlig, lättåskådlig och 

komprimerad tidsperiod. VSM är en bra metod att använda för att systematiskt bryta ner 

process- och kommunikationsflödet i en verksamhet för att då kunna se de slöserier och icke 

värdeskapande aktiviteter som existerar. (Nash och Poling, 2008). VSM används för att 

dokumentera och presentera både det nuvarande, verkliga läget med alla brister och icke 

värdeskapande processer och framställa en bild av det framtida, önskade läget efter att 

förbättringar har implementerats. (Nash och Poling, 2008). 

Nash och Poling (2008) förklarar att ett VSM är uppdelad i tre olika sektioner: Process- eller 

produktionsflöde, Kommunikation- eller informationsflöde och Tidslinje och transport-

avstånd, som man kan se i ett utfört VSM. 

Chen och Cox (2012) delar upp utförandet av ett framtida VSM i sju punkter för att enkelt få 

idéer genom att använda brainstorming. Svaren på frågorna ska markeras direkt på den 

nuvarande värdeflödesanalysen för att markera de områden som kräver en förändring (se avsnitt 

3.6.1, punkt 4 om brainstorming för utvecklandet av VSM för mer information om de sju 

punkterna). 

Det är viktigt att alltid försöka analysera och förbättra ett VSM för att följa Kaizen och alltid 

förbättra företaget enligt Lean-filosofin (Rossiti et al., 2016). En värdeflödesanalys är ett 

levande dokument som alltid behöver förändras och förbättras beroende på de förändringar som 

dagligen sker inom verksamheten (Nash och Poling, 2008). 
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De vanligaste problemen som upptäcks med hjälp av VSM är för mycket kommunikation, över-

komplexa processteg, icke värdeskapande steg och flaskhalsar. De “osynliga” slöserierna kan 

upptäckas i VSMet genom att studera tiden som det tar att utföra processerna. (Nash och Poling, 

2008).  

 Lean administration 
Även mänskliga funktioner är beroende av processer som kräver olika aktiviteter som innehåller 

olika “slöserier” som går att eliminera med hjälp av Lean. (The new improvement frontier, 

2005). Samma artikel hävdar att Lean administration inte bara är en bevisligen prövad 

problemlösarprocess utan är även en sammansättning med kraftfulla verktyg för att kunna göra 

de förändringar som behövs i människors attityd så väl som att den kan tackla de administrativa 

processerna som behöver förbättras. Resursslöserier är ett stort problem inom processer i en 

verksamhet där även viktig information kan försvinna på vägen eller vara otydlig så att 

motsägelsefull information skickas nedåt i processen. (Larsson, 2010).  

Många processer i det administrativa arbetet tar onödigt lång tid, det är många extra onödiga 

steg och onödigt lång väntan. Lean administration reducerar onödiga slöserier i form av 

administrativt spill, ojämnheter och överbelastning. (Larsson, 2010). Genom att applicera Lean 

administration kommer det att hjälpa att reducera den sysslolösa och overksamma tiden för att 

kunna hjälpa kontoret att bli mer strukturerade och organiserade för att kunna öka 

kundnöjdheten (Chen och Cox, 2012). 

Precis som Lean är Lean administration ett systematiskt arbete som hela tiden finner fler saker 

att förbättra. För varje förbättring som sker inom de administrativa stödprocesserna synliggörs 

mer av flödet, vilket ger möjlighet för mer förbättringsmöjligheter. Det är ett ständigt pågående 

arbete som aldrig tar slut på grund av att det alltid finns nya flaskhalsar att ta itu med när en har 

eliminerats. (Larsson, 2010).  

Vid införandet av ett Lean-team är det viktigt att medarbetarna har kunskap och erfarenhet av 

att arbeta med varandra/personerna i det hopsatta teamet för att kunna samarbeta (de Castro 

Freitas et al., 2017). De hävdar att 5S, FMEA, PDCA, Kaizen, arbetsrutiner och förbättring till 

väl fungerande arbetsplatser hjälper avsevärt att förbättra kommunikationen och underlätta 

spridningen av information och kunskap. Det är också viktigt att man uppmuntrar engagemang 

och motivation för att få medarbetarna mer hängivna och intresserade för att känna att de är 

ansvariga och kan påverka de förändringar som sker. Att använda sig av Lean administration 

ger även inlärningsprocesserna en fördel. (de Castro Freitas et al., 2017). 

Genom att använda sig av Lean administration och hjälpverktyget värdeflödesanalys (VSM) 

som ger en lättöverskådlig karta över de processer som finns, ledtider med mera, kan man göra 

en fortsättningsanalys och markera ut de ställen på kartan som inte fungerar, flaskhalsarna som 

man kan se och de slöserier som existerar i de processer som utförs. Därefter går det att arbeta 

med ständiga förbättringar för att uppehålla det nya förbättrade arbetssättet och samtidigt se till 

att ständigt försöka fortsätta att förbättra de processer som används. (Larsson, 2010). 

Larsson (2010) argumenterar att de som implementerat Lean i sina processer inte tolererar att 

det läcker olja ur deras maskiner, så varför skulle de tolerera att de administrativa processerna 

har ojämnheter och slöserier? Drivkraften från de företag som arbetar med Lean administration 

är, förutom ovan nämnda anledning, att skapa ett ökat värde för verksamheten och dess kunder. 

Viktigt inom Lean är att alltid endast fatta beslut grundat på fakta och väl underbyggd 
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information. (Larsson, 2010). Produktiviteten för utrustningen är viktigt för Lean i 

produktionsföretag medan människors produktivitet är viktigt inom service- och tjänsteföretag 

(Rüttimann et al. 2014). 

Kontorsmiljön med dess administrativa processer anses vara standardiserad när man har 

definierat: takten på efterfrågan, processtegen och processernas omfattning för den aktuella 

tidsperioden. Ett sätt att enkelt skapa en multifunktionell samverkan som erbjuder utveckling 

av både arbetsformer och arbetssätt är att samordna arbetet genom att skapa ett gemensamt 

administrativt center. (Larsson, 2010).  

Cirka 30 % av alla administrativa aktiviteter är slöserier (Schuh, Potente, Jasinki och Nuyken, 

2013) och genom att implementera Lean-filosofin förbättrar man företagets transparens, 

enkelhet och det ger en bättre översikt (Yamamoto och Bellgran, 2013). 

Schuh, Potente, Jasinski och Nuyken (2013) påstår att individens försök till förändring inom ett 

företag gör liten till ingen skillnad, utan förändringen måste ske över hela verksamheten. Detta 

föreslår de ska ske genom att använda sig av deras Lean Administrationshus som består av två 

grundplattor, tre pelare och ett tak. Grunden består av kultur och metod och verktyg, pelarna är 

ökat samarbete, att minska insatserna för koordination och minska arbetsfördelningen och taket 

är industrialisering på kontoret. (Schuh et al., 2013). 

 Medarbetarna 
Medarbetarna och ledaren inom en verksamhet räknas som de mjuka delarna inom Lean 

administration där det är viktig att fokusera på deras delaktighet, självkänsla och medvetenhet, 

säger Larsson (2010). För att det ska gå att implementera och leva efter Lean är det avgörande 

att både ledning och medarbetare är med i arbetet och förstår vad det innebär samt vet vad de 

har för roll och vad som krävs av dem (Chen och Cox, 2012). 

Det är ett måste att förändringsarbetet implementeras både uppifrån och ned och nedifrån och 

upp, men även kors och tvärs i verksamheten för att följa processerna från början till slut. Det 

är en förutsättning att låta alla medarbetare avsätta tid för Lean administration, för inte bara 

implementeringen men även för att förändringsarbetet ska fungera, annars stannar arbetet upp 

och det kommer inte att ske några förändringar. (Larsson, 2010). 

 Kunden 
Kunden är inte alltid en extern utomstående kund utan kan lika gärna vara en intern kund på 

företaget. En intern kund kan vara från en process och aktivitet till en annan genom att lämna 

över arbete till nästa arbetskamrat, som då blir den interna kunden. Båda är minst lika 

betydelsefulla i förändringsarbetet. Kundens behov är viktigt att förstå att de förändras över tid 

i takt med nya teknologier eller att intresset förändras, därför måste även arbetet med att ta reda 

på deras krav och behov ständigt uppdateras. (Larsson, 2010). 

 14 Principer för Lean administration 
Larsson (2010) har översatt dessa 14 principer från att passa produktion till att passa de 

administrativa stödprocesserna. Dessa 14 principer handlar om att lägga fokus på arbetssättet 

och ett långsiktigt resultat, medarbetarna ska stärkas till att ta personligt ansvar för 

arbetsresultaten och kvaliteten. Det kan de uppnå genom att göra rätt från början, se till att 

stanna upp processen om de upptäcker något fel och hjälpas åt att bygga in kvalitet i processerna 

istället för att kontrollera eller inspektera fram kvalitén. En förutsättning för att arbeta med 
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kontinuerliga förbättringar är att standardisera och stabilisera den administrativa stödprocessen. 

(Larsson, 2010). 

1. Basera alla beslut på långsiktigt tänkande.  

2. Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen. 

3. Producera endast vad och när kunden behöver. 

4. Jämna ut beläggningen. 

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

göra fel. 

6. Standardisera och stabilisera. 

7. Visualisera så att inga problem kan döljas. 

8. Använd teknologi först när de administrativa processerna förenklas. 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin. 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och team. 

11. Respektera ditt nätverk av interna och externa partners. 

12. Gå och se efter själv för att förstå problemet. 

13. Ta beslut genom samstämmighet. 

14. Skapa en lärande organisation. (Larsson, 2010). 

 Utmaningar vid implementering av Lean administration 
Innebörden av vad Lean är och förståelsen för hur Lean går till, hur det appliceras och används 

är ofta missförstått vilket leder till att man inte får de förväntade resultaten, menar Rüttimann 

et al. (2014). Rüttimann et al. påstår även att många fall misslyckas med Lean administration 

just för att företag tror sig kunna använda exakt samma format som man applicerar i sin 

produktion och då inte heller får det önskade resultatet. Chen och Cox (2012) påstår detsamma, 

att det är svårare att implementera Lean inom kontorsmiljö på grund av brist på förståelse, brist 

på samarbete mellan avdelningarna och brist på ledarskap uppifrån. Båda fallen handlar om 

missförstånd av vad Lean är. Om kunskapen om Lean administration inte finns är det lätt att 

“vanlig” Lean, till för produktion, används istället. Detta fungerar inte då arbetsplatsen på ett 

kontor skiljer sig starkt mot den arbetsplats och de arbetsuppgifter som finns i en verkstad. 

(Rüttimann, 2014). 

Lean handlar om att göra mer för mindre resurser, men detta är även en stor utmaning för många 

företag då man måste ta reda på vad det verkligen är kunden vill ha, vad de har för kravsatt 

behov, för att sedan kunna utvärdera det administrativa värdet. En rejäl utmaning för 

förändringsarbetet är att se till att det tar sin tid, om fokuseringen ligger vid snabba resultat och 

kortsiktiga mål går det inte framgångsrikt att tillämpa detta förändringsarbete. (Larsson, 2010). 

Egentligen kanske denna punkt inte är en riktig utmaning utan mer en brist och en risk, dock 

lika viktig att behandla likaså; att inte involvera vissa avdelningar av verksamheten vid 

införandet av Lean. Om man utelämnar vissa avdelningar, såsom IT-avdelningen, kommer de 

på den avdelningen inte att förstå den roll som Lean har i företaget och kommer heller inte att 

kunna bidra. (Larsson, 2010).  

Ingelsson och Mårtensson (2014) och Yamamoto och Bellgran (2010) konstaterar att Lean är 

beroende av företagsmässiga och kulturella förändringar för att lyckas. Yamamoto och Bellgran 

förklarar att många företag lyckas implementera Lean, men lyckas inte med den kulturella 

förändringen, vilket medför att de förlorar den främsta fördelen med filosofin. Det räcker inte 
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att endast använda sig av de verktyg som Lean erbjuder, man måste även applicera Lean 

Thinking eftersom Lean inte är något som man implementerar som en process och sedan är klar 

med - Lean är filosofi som växer fram i företaget, en resa (Drew, McCallum och Roggenhofer, 

2004). 

En av, om inte definitivt, den största nackdelen med Lean är osäkerheten i början av 

appliceringen av Lean, vilket är anledningen till varför det är svårt för ledningen att ta till sig 

filosofin. Detta betyder dock även att det blir ett måste att lägga ner mycket tid på att förstå och 

lära sig tillvägagångssättet, vilket ökar chansen för att kunna skapa en kulturell förändring i 

form av en lärande organisation. (Yamamoto och Bellgran, 2010). 

Om appliceringen av Lean administration inte startar från rätt ställe kommer det att bli svårt att 

fortsätta arbetet och de som är skeptiska till filosofin kommer att kunna dra nytta av detta 

(Monteiro et al., 2015). Författarna förklarar även hur viktigt det är att hitta en applicerings-

metod som passar teamet bäst baserat på deras förväntningar. Det kan även betyda att man 

måste frångå en viss planering för att få några snabba resultat som motiverar de inblandade 

medlemmarna. Detta kan exempelvis göras i ett pilotprojekt för att motivera arbetarna. 

(Monteiro et al., 2015).  

 Olika metoder för implementering 
Utan att veta hur man ska gå tillväga för att implementera en ny filosofi är det svårt att komma 

igång med arbetet och faktiskt förbättra något alls inom verksamheten. Ett bra tillvägagångssätt 

är att hitta en modell eller metod för hur detta arbete ska gå till. Många olika metoder för 

implementering av Lean administration finns i litteraturen och här ska fem metoder presenteras.  

 Metod 1: Chen och Cox (2012) 
Chen och Cox (2012) föreslår en systematisk process uppdelad i 6 steg för att implementera 

Lean administration: 

1. Skapa ett Lean-team som får lära sig om Lean 

Som en start är det viktigt att övertyga ledarna och cheferna om att Lean administration är 

kostnadseffektiv genom att visa dem andra företag som framgångsrikt har applicerat Lean 

administration. Teamet är viktigt att samla ihop från de avdelningar som anses vara flaskhalsen 

i företaget. Plocka ut någon från varje delprocess och träna dem i Lean för att alla ska ligga på 

samma nivå i förståelse om Lean och dess fördelar. Det finns flertalet verksamheter som inriktar 

sig på att professionellt utbilda nya företag som ska bli Lean-deltagare.  

Deltagarna kommer att få lära sig om olika principer som används för att eliminera slöserier 

och addera värde till kunden. Den betydelsefullaste principen är VSM där det är lätt att 

visualisera hur flödet av produktionen ser ut. Dock behöver de flesta principerna användas för 

att bygga ett fullt fungerande “hus”, se figur 2. I figuren kan man även se hur viktigt det är med 

VSM, då detta är trappan för huset, och kontinuerliga förbättringar är taket för Lean.  

Innebörden av vartenda ord i huset kommer inte att presenteras då inte alla verktyg kommer att 

användas i denna studie och då inte är relevanta. 
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Figur 2. Egen tolkning av Chen och Cox (2012) figur över byggstenarna som utgör Lean. 

2. Välj en produkt-/servicefamilj att utföra VSM på. 

Det blir alldeles för komplicerat att följa flera eller alla produkter/tjänster i ett VSM och därför 

får man hålla sig till endast en, men om det finns liknande kunder eller leverantörsinput så kan 

de adderas tillsammans som en produktfamilj. 

3. Rita upp det nuvarande VSMet 

Det är en fördel att starta det nuvarande VSMet genom att rita det för hand, då slipper man slösa 

tid på att lära sig datorprogrammet och kan istället snabbt och enkelt rita ner flödena på ett 

papper. Nästa steg är att se till att inte sitta på ett kontor och rita flödena, utan se till att gå 

igenom flödet - följ det - så att man ser och förstår hur varje uppgift ser ut och går till. Ju mer 

detaljer, desto bättre. Börja rita från kunden för att på så sätt få processerna mer drivna och 

länkade till kunden. Därefter rekommenderar författarna att man följer fem steg för att rita 

VSMet: 

1. Dokumentera behov och information från kunden,  

2. Gå igenom värdeflödet för att hitta alla processer, fylla i relevant data och beräkna WIP 

(work in progress), 

3. Visa länken mellan information- och materialflöde i kontoret, 

4. Beräkna led- och processtiderna, 

5. Slutför värdeflödesanalysen med ledtider och relevant data. 

Efter att VSMet är skapat ska alla medlemmar i teamet förstå hela processen så att de kan utföra 

nästa steg. 

4. Använd brainstorming för att utveckla ett framtida VSM 

När det första VSMet är skapat för hur nuläget ser ut är det dags att skapa ett framtida nuläge 

som är utan slöserier och endast skapar mervärde för kunden när kunden behöver det. Vid 

skapandet av det framtida VSMet rekommenderar författarna att man svarar på sju frågor och 

markerar idéerna för det framtida läget direkt på nulägets karta. Dessa frågor är direkt-översatta 

till svenska: 

1. Vad/När har kunden för behov? 
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2. Hur ofta ska vi kontrollera hur vi presterar i förhållande till kundens behov? 

3. Vilka steg skapar värde och vilka är slöserier? 

4. Hur kan vi förändra flödet för att få mindre avbrott i arbetet? 

5. Hur ska vi kontrollera arbetet mellan avbrott? Hur ska vi prioritera arbete? 

6. Finns det möjlighet att balansera arbetsbelastningen och/eller andra aktiviteter? 

7. Vilka förbättringar på processerna kommer vara nödvändiga? 

Därefter kan man rita upp det nya, framtida VSMet och sedan börja fundera över hur detta ska 

kunna bli verklighet.  

5. Föreslå en plan för att nå det framtida VSMet 

Det framtida VSMet är en karta som visar det ideala tillståndet, men det kan endast uppnås 

genom att skapa och följa en plan, helst ska detta uppdateras årligen. Det kan vara svårt att 

uppnå det framtida VSMet på en gång och det kan därför vara en idé att dela upp processerna 

individuellt och stegvis för att kunna arbeta med en liten del i taget. Det som man vill uppnå 

för varje individuell process är utveckla en process som är baserad på kundernas behov och som 

är strömlinjeformad, upprätta ett pull-system för att kontrollera produktionen, använda sig av 

utjämning av processerna och slutligen att kontinuerligt eliminera slöserier för att skapa denna 

strömlinjeformade process genom att använda sig av Kaizen. I planen bör det även finnas med 

information om vad som ska implementeras och förändras i varje enskilt processteg, hur och 

när det ska göras, en tydlig deadline med milstolpar, mätbara mål och en avsatt person som ska 

kontrollera detta. 

6. Använd Kaizen för att hitta och eliminera slöserier 

Författarna beskriver att Kaizen normalt består av tre steg: Användandet av 5 Why för att hitta 

rotorsaken, använda sig av brainstorm för att utveckla planen för att nå målen och implementera 

planen och vidhålla den. Detta appliceras på varje uppdelad, enskild process. 

 Metod 2: Larsson (2010) 
Det gäller att en ny kultur ska utvecklas inom organisationen vid införandet och tillämpandet 

av Lean administration. Genom att utveckla kulturen och skapa en ny kultur lägger man en 

grund som handlar om att utveckla en förmåga inom företaget med en vilja att öka det 

organisatoriska och personliga lärandet. För det har Larsson (2010, s. 92) tagit upp fyra stycken 

punkter:  

“Utgå från det värde kunden verkligen efterfrågar, tydliggör det administrativa värdet och 

synliggör flödet för varje tjänst, låt kundens efterfrågan styra produktionen av tjänsten och sök 

ändlöst perfektion i det värde som levereras till kunden.”  

Författaren förklarar att Lean administration innebär att arbeta med det han kallar för mjuka 

och hårda delar i konceptet där verktygen innebär de hårda delarna och de mjuka delarna är 

medlemmarna i företaget och projektet. 

För att se till att Lean administration inte bara är något som sker för att förbättra stödprocesserna 

tillfälligt bör man sikta på att långsiktigt arbeta med alla Lean administrationsprinciper och se 

till att uppfylla dem. Annars finns det en risk att allting avstannar och går förlorat. 

Författaren beskriver inte en metod för implementeringen av Lean administration ur ett steg-

för-steg perspektiv men väljer istället att förklara att man bör fokusera på arbetssättet, 

medarbetarnas ansvar, att göra rätt från början och att uppfylla de 14 principerna för Lean 
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administration (presenterat i avsnitt 3.4). Han framlägger även sex stycken framgångstekniker 

(s. 44): 

1. Visualisering av den administrativa stödprocessen, 

2. Ledningens synliga engagemang i vardagen ute i den administrativa stödprocessen, 

3. Involvering av alla ledare och medarbetare i den administrativa stödprocessen, 

4. Användandet av enkla metoder och verktyg, 

5. En disciplinerad inställning till att allt kan förbättras, samt 

6. Att inte sopa problemen under mattan och medverka till att underblåsa en anklagelse-

kultur. 

Dessa sex framgångstekniker menar författaren är avgörande då de innefattar de punkter som 

krävs för att nå gott resultat med Lean administration. 

Lean innefattar inte endast att se över sina egna processer på kontoret, de kräver att alla 

aktiviteter och händelser både inom och utanför företaget sker med ett hanterande efter Lean-

filosofin. Detta gäller även för förbättringar inom avdelningar som ekonomi, personal, inköp, 

kundtjänst och IT. Lean ställer krav på nya sätt som kräver att organisationen i sin tur får börja 

ställa högre krav på sina leverantörer för att kunna ge kunden det de faktiskt köper. Det är 

kunden som efterfrågar tjänsten, vilket är anledningen till varför det är så avgörande att låta 

kundens behov styra verksamheten.  

Det handlar om att arbeta efter en filosofi som säger att man ska göra ett bättre jobb idag än vad 

man gjorde igår för att långsamt och långsiktigt alltid sträva efter att nå perfektion. 

 Metod 3: Schuh et al. (2013) 
Författarna föreslår att man ska använda sig av olika team bestående av människor precis under 

högsta ledningen för att få en bra kompetensnivå när Lean administration ska implementeras. 

Dessa team får sedan specifika ansvar inom Lean, såsom att koordinera och leda aktiviteter för 

förändringsarbete. Författarna jämför team-strukturen för Lean administration med hur en båts 

besättning ser ut med aktiviteter och uppgifter. 

Amiral: De personer i teamet som ska koordinera de övergripande processerna och 

kontinuerligt driva processen framåt. 

Navigatorer: De som implementerar de stora projekten, följer upp de äldre projekten och 

implementerar Lean Workshops. 

Navigator aspiranter: De tränas upp av navigatorerna för att själva ta över som projektledare. 

Sjömän: De är med och deltar i nuvarande projekt samt tar hand om och arbetar med 

kontinuerliga förbättringar i de äldre projekten.  

Nästa steg efter att ha tilldelat roller till de involverade medarbetarna ska de utförligt planera 

för introduktionen av de metoder som ska användas. Detta ger en fördel för alla inom 

organisationen, speciellt för de arbetare som tydligt kan se fördelen med en konkret och 

begriplig orientation över vad som ska göras. Målet med planeringen är att speciellt bli 

medveten om den kapacitet som behövs och finns tillgänglig för förbättringsprojektet. 
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Projektledarna väljer därefter ut lämpliga metoder som passar det specifika implementations-

steget och kan se med hjälp av indikatorer hur effektiv den metoden är. Ju mer transparent varje 

process kan visas, desto lättare är det att identifiera slöserierna i de processerna. 

Modellen för applicering av Lean administration som författarna presenterar består av fyra steg 

i en bottom-up tillämpning. 

1. Organisering av arbetsplatsen 

Fokus läggs på att eliminera de slöserier som existerar på varje medarbetares arbetsplats. 

Förslagsvis ska 5S användas för att hitta de 8 olika slöserierna och eliminera dessa för målet att 

skapa så pass transparent arbetsplats som möjligt. Det enklaste steget är att uppnå en ren och 

strukturerad, strömlinjeformad arbetsplats, som dessutom hjälper den anställde att fortsätta 

arbeta mer strukturerat. Det man vill uppnå i det här steget är medvetenhet för de förändringar 

som kommer att ske. 

2. Standard och samarbeten 

Nästa steg är att skapa bindande standarder för att öka samarbeten mellan olika processer. 

Dokumentation på utrustning och kommunikationsstandarderna utvecklas också och de ser till 

att medarbetare inte faller tillbaka i gamla vanor. Endast om alla följer samma standard är det 

möjligt att skapa uniform kvalité.  

Man bör sträva efter samarbeten mellan avdelningar för att nå en större potential för att kunna 

åstadkomma förbättringar. Detta gör man genom att involvera fler parter över avdelningar som 

arbetar med olika saker och kan ge olika synvinklar på problem, hinder och lösningar. 

3. Processer 

I det här steget utvecklas en värdeflödesanalys för att identifiera vilka processer som skapar 

värde. Alla individuella processteg ska analyseras genom VSMet för att hitta de svagheter som 

existerar, analysera varför de finns och utveckla möjliga lösningar. Målet som vill uppnås här 

är att alla slöserier ska elimineras och informations- och dataflöden ska bli snabba och pålitliga 

utan slöserier så att de kan mäta sig med de krav och kriterier som finns för kvalitet, kostnad 

och leverans. Vid skapandet och utvärderingen av VSMet ska kunden alltid vara i fokus. 

4. Kontroll 

För att göra de kontinuerliga förbättringarna självständiga skapas synliga tavlor där information 

visas så som indikatorer och årliga planeringar som utvärderas innan de skrivs upp på tavlan. 

Möten hålls även för att förklara statusen på förbättringarna för de anställda. 

Författarna avslutar med att berätta att Lean administration är en process av kontinuerliga 

förändringar. Dessa fyra steg tar ungefär två år att ta sig igenom och sedan börjar nästa stadie 

av arbete med att försöka förankra förändringarna i företaget och sprida de vidare till alla 

avdelningar och sektioner. Utan att hela tiden fortsätta förbättra processerna går det inte att 

säkra företagets långvariga framgång. 

 Metod 4: Monteiro et al. (2015) 
Författarna implementerade Lean genom vad de kallar för ett Kaizen Projekt som fokuserar på 

att årligen se till att varje enskild arbetare ska utvärderas efter sin prestation.  
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Presentation av projektet och Lean 

Den första fasen består av personer från olika team som inte vet vad som förväntas av dem i 

projektet. De personerna väljs ut för att få lära sig grunderna till Lean av en anlitad utomstående 

expert. 

1.  Identifiera prioriteten 

I varje team valdes den viktigaste processen ut för att skapa ett VSM för att hitta förbättrings-

förslag.  

2.  Identifiera pilot-teamet 

Teamet som tidigare valts ut blir ett så kallat pilot-team för att testa att applicera Kaizen 

metodologin. Samtidigt ska de hjälpa de andra teamen att finna lösningar på de svårigheter de 

stött på i sina projekt och sprida vidare de bästa tillämpningarna de kan. 

3.  Applicera metodologin 

Denna nivå består av fyra stycken undernivåer: 

1. Organisation av teamen, där man fokuserar på att bli medveten om slöserier, utövar och 

tränar 5S och skapa styrelse för teamen med ett system för de förslag som uppkommer. 

2. Synliggöra de bästa tillämpningsteknikerna, där det fokuseras på kvalitéts-, tids- och 

övriga synliga standarder. 

3. Förbättring av processerna, där man skapar VSM över processerna och strukturerar 

problemlösning. 

4. Autonomt teamwork, där man dagligen använder sig av en “Gemba” strategi i 

ledningen. Gemba är en japansk term som innebär att man alltid ska gå till platsen där 

problemet/-en uppstår i verksamheten istället för att leta efter en lösning till problemet 

på en annan plats. 

 Metod 5: Locher (2011) 
Författaren förklarar att det finns fyra olika grundsteg för att implementera Lean, vilket är: 

stabilisera, standardisera, visualisera och kontinuerliga förbättringar. Vilken av de man ska 

börja med beror på vart företaget står idag. Här är det otroligt betydelsefullt att identifiera var 

företagets startpunkt är så att man inte går direkt på att standardisera en process som inte är 

stabil. 

Om företagets processer är ostabila och ger inkonsekvent och oacceptabel output ska man börja 

med att stabilisera. I de fall där processerna redan är stabila kan man starta med att standardisera 

processerna, det vill säga att identifiera och skapa det bästa arbetssättet som processerna ska 

utföras på, på så sätt ser man till att alla personer utför processerna på samma sätt och man får 

ett jämt flöde. När processerna är standardiserade behöver man visualisera och visa transparens 

genom företaget. Sista steget utförs för att kontinuerligt se till att förbättra alla processer. 

Stabilisera 

Målet med att stabilisera sina processer är att se till att du kan leverera förutsägbara tjänster och 

produkter som går att lita på att de alltid ska vara likadana. Om outputen inte är konsistent måste 

rotorsaken till detta identifieras. Ofta är brist på kunskap om vad kunden faktiskt vill ha orsak 

till problemet. Genom att implementera ett pull-system ser man till att ge kunden det de vill ha 

när de vill ha det, vilket bara det ger en stabilitet i processen. 



30 

 

Standardisera 

Det är viktigt att alla utför arbetet på samma sätt för att se till att man får ett enkelt och jämnt 

flöde som genom standardisering nu tar mindre tid att utföra. Tiden minimeras på grund av att 

standardisering ser till att minska och eliminera variabilitet om arbetet utförs på det bästa 

möjliga sättet. 

Visualisera 

Transparens är den mest effektiva och produktiva metoden för kommunikation. Genom att se 

till att processerna är transparenta går det lätt att kommunicera och upptäcka problem. Om 

arbetsplatsen är transparent slösar man inte längre bort tid på att leta efter pärmar, papper eller 

andra verktyg. Arbetsplatsen blir dessutom lättare att hantera och mindre tid behöver spenderas 

för att identifiera problem relaterade till utförande av aktiviteter. 

Kontinuerliga förbättringar 

I början av en implementering av Lean kommer man tydligt att se och finna saker och aktiviteter 

att förbättra, som med tiden kommer bli svårare att identifiera. Av den anledningen är det viktigt 

att utnämna effektiva ledare som förser organisationen med en lärande miljö som med tiden 

formar företagets kultur. Utan ledare som förstår innebörden av Lean försvinner lätt vägen för 

företaget när medarbetare byter jobb och nya börjar utan att få lära sig Lean och dess betydelse. 

Tillvägagångssätt 

Det där var de grundläggande 4 stegen som förklarar innebörden av Lean, vidare kommer 

resterande, mer djupgående steg, presenteras kortfattat med endast den allra viktigaste 

informationen. 

1. Organisera med hjälp av värdeflödet 

Att studera hur värdeflödet ser ut och utse en person som har ansvar för och ska övervaka 

framförandet av värdeflödet. Målet är att organisera processerna. Det finns tre alternativ för att 

uppnå detta:  

 Skapa sammanslagna team baserat på värdeflödet, antingen korsfunktionella eller 

mellan avdelningar 

 Utse specifika roller på avdelningen baserat på värdeflödet 

 Organisera aktiviteter för individer som arbetar med flera värdeflöden. 

 

2. Skapa standardarbetssätt 

Sträva efter att standardisera arbetet, vilket går att utföra på alla aktiviteter som upprepas av 

någon person på någon avdelning i något företag. Alla processer, oavsett om de repeteras en 

gång i timmen eller en gång om året bör ha ett standardiserat sätt att utföra uppgiften på för att 

se till att arbetet blir genomfört på korrekt sätt, med minsta möjliga varietet och det stabilaste 

utförandet. Finns det en standard kan alla medarbetare använda sig av den, oavsett avdelning 

och befattning.  

Detta går att genomföra genom att utse ett team som ska utveckla ett sätt att standardisera ett 

arbete efter att de identifierat och prioriterat nyckelaktiviteterna i ett område. Sedan får teamet 

observera den nuvarande processen, finna möjligheter för en strömlinjeformad process, 

dokumentera allting simpelt och synligt, lära ut det nya standardiserade arbetsprocessen och 

sedan övervaka effektiviteten och möjliga problem. 
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3. Skapa flöde i kontor och tjänster 

Precis som i produktionen vill man i administrativa stödprocesser uppnå balans för att 

maximera strömmen i sitt värdeflöde. Genom att kombinera aktiviteter så att endast en person 

får ansvar att utföra dem, ha flera personer med som alla kan utföra alla aktiviteter och arbeta 

med kontinuerliga förbättringar, eller arbeta med att utföra flera aktiviteter parallellt med andra 

relaterade aktiviteter kan man starta arbetet med att skapa ett bra flöde. 

Genom att räkna ut sin takttid kan man använda den för att räkna ut hur många personer som 

man faktiskt behöver ha för att utföra arbetet. När det är gjort kan man tilldela de personerna 

roller och ansvar och finna ett standardiserat arbetssätt. Därefter måste man se över vad för sorts 

behov som förekommer; behöver de gå ytterligare kurser och öka sin kunskap inom något 

område? Utveckla och implementera sedan tekniker för att skapa en visuell ledning. 

4. Skapa pull i kontoret 

När det är gjort är man redo för att applicera pull. Att införa pull i ett kontor innebär att man 

ser till att kontrollera informationen och personerna som arbetar där, vilket innebär att man ser 

till att man avgör vad personerna ska arbeta med och när de ska göra det. Pull ser till att 

förebygga överproduktion. 

Det vanligaste är att man använder pullsystem för kontorsmaterial, som man använder pull i 

produktionen. Det går dock att använda pull genom att elektroniskt spara betydande information 

som andra personer i företaget kan komma åt det utan att avbryta en kunnig person i dess arbete 

för att fråga om den informationen. Personen som vill ha informationen hämtar då den 

elektroniskt genom att dra den till sig. 

Med hjälp av en ”rolodex” kan man visualisera hur lång kö av uppdrag, projekt eller aktiviteter 

som bildats genom att medarbetarna vänder fram ett blad med en högre siffra för att visa att ett 

nytt arbete hamnat i kön, och likaväl vänder de bort ett blad för att visa att det är mindre arbeten 

i kö när ett arbete är färdigt. Genom att använda en rolodex kan man synligt visa när kön hos 

medarbetaren är full eller tom så inte andra kollegor levererar nya jobb som ökar ledtiderna och 

skapar motsatsen till ett pull-flöde.  

Andra smarta lösningar för att visa transparens och synlighet för aktiviteter och processer för 

att kunna visualisera och underlätta användningen av pull är att använda sig av Kanban eller en 

avdelningstavla. Transparensen underlättar även att läsa av stabiliteten och förutsägbarheten av 

en process eller organisationen och bidrar till lättare hantering av aktiviteterna och större 

medvetenhet av problem, bättre kommunikation och minskad tid för inlärning. 

5. Lean verktyg för kontor och tjänster 

För att se till att prestera bättre kan man använda verktygen: 

 5S 

 ”mistake proofing” där man arbetar för att hitta ett sätt för att eliminera chansen att det 

uppstår fel, gärna med hjälp av att finna rotorsaken till problemet 

 ”quick change over” eller ”single minute exchange of die” (SMED), vilket kan minimera 

tiden det tar att byta från en aktivitet till en annan. 

Alla ovan nämnda verktyg måste användas för att kunna optimera organisationen utefter de fyra 

grundstegen stabilisera, standardisera, visualisera och kontinuerliga förbättringar. Det gäller för 
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alla slags avdelningar så som försäljning och marknadsföring, inköp, redovisning, kundservice 

och HR.  

6. Att leda en Lean organisation 

När alla steg ovan är utförda och fungerar måste organisationen bibehålla de förändringar som 

genomförts, samt arbeta med kontinuerliga förbättringar. Det bästa man kan göra är att 

omvandla den vanliga kontrollerande och dirigerande chefen till en ledare som stöttar och leder 

medarbetarna och organisationen genom nya förändringar. 

Nu börjar arbetet med och att leva efter Lean-filosofin genom att se till att förändra kulturen 

och arbeta med kontinuerliga förbättringar. Hjälpverktyg och -aktiviteter för det är PDCA, 

Gemba, 5 Why, mentorskap, arbetsinstruktioner, mätningar av prestanda, Kaizen och 

erkännande vid bra beteende och prestation. 
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4 Företagspresentation 

I det här kapitlet behandlas i första hand forskningsfråga 2. Det ges en beskrivning av fall-

företaget Deva Mecaneyes för att ge en inblick i hur det ser ut på företaget i dagsläget, följt av 

presentation av avdelningen och den nuvarande processen genom tabeller, ett VSM och 

simbanediagram. Detta analyseras sedan och ett framtida önskat nuläge presenteras utifrån 

analysen tillsammans med förbättringsförslag. Allt som rör fallföretaget kommer att enbart 

hållas inom detta kapitel förutom kort i resultat, diskussion och slutsats. För enkelhetens skull 

har kapitlet delats in i två delar: del ett för empirimaterial och del två för resultaten av studien. 

 

Del I. Empiri 
 Deva Mecaneyes 

Deva Mecaneyes är ett medelstort konsultföretag med en stor varietet av industriella kunder 

lokaliserade över hela världen. Avdelningen studien äger rum på behandlar order av reservdelar, 

pressverktyg och lyftredskap för tunga objekt. Huvudsakligen kommer order som rör det som 

företaget kallar för repeat-order i form av lyftredskapen att behandlas under denna studie. 

För enkelhetens skull kommer företaget hädanefter vid benämning att endast kallas för Deva. 

 Nuvarande process 
När en order kommer till Deva har kunden skapat en inköpsorder på de beställda produkterna, 

komplett med överenskomna priser för produkterna. Denna order hamnar oftast hos en av två 

personer som arbetar med att behandla dessa så kallade repeat-order av lyftverktyg och redskap, 

dessa personer kommer att fortsättningsvis att kallas för ”ordertagare”. En order kan innehålla 

allt ifrån en produkt och uppåt utan begränsning, men oftast ligger det på en eller ett fåtal. 

Nedan listas de steg som ordertagaren på Deva går igenom från att orderförfrågan kommer in, 

tills att leveransen har skett och ekonomiavdelningen tar över resterande jobb med fakturering. 

Dessa processteg kan delas in i två delar, den första delen inkluderar inkommande order från 

kund och beställande av produkter från leverantör. Den andra delen börjar när produkterna är 

klara hos leverantör ända fram till att de levereras till kund och fakturering sker av 

ekonomiavdelningen. 

”Ordertavlan”, som presenteras nedan, är en fysisk tavla där ordertagarna skriver upp de 

pågående order som de arbetar med för att alla på avdelningen ska kunna se status för ordern 

ifall ordertagaren är sjuk och någon behöver ta över arbetet. 

Processerna som används idag har kartlagts i ett VSM, se Bilaga A, och analyserats för att finna 

de slöserier som idag inte skapar ett värde för kunden. Utifrån VSMet har ett simbanediagram 

skapats för att översiktligt visa informations- och processflödet av en order från kund till 

faktura. Ett försök till implementering kommer att ske utifrån de förbättringsförslag som 

presenteras utifrån analysen. 
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Tabell 4. Lista över de steg och aktiviteter som utförs vid en order. 

 

Steg Aktivitet

Tid för 

utförande         

(min)

Rörelse 

och väntan 

(min)

Personal 

(antal) Kommentar

1 Digital order 2 1 Order kommer in till Deva via mail.

2 Kontroll av order       

Ev. ändring av pris
2,5 1

Ordern kontrolleras med hjälp av ett e.d. "Orderboken". 

Kunden har själv fyllt i ett pris som kontrolleras med e.d. 

"Devas prislista", om priset är fel, ändras det. Samtidigt sparas 

ordern i en ny mapp på datorn och skrivs ut. 

3 Skanna in, skriv på 

och spara dokument
2 1 1

Den ordererkännandet skrivs på och skannas in.

4 Fyll i "Orderboken" 1,5 1 "Orderboken" fylls i med all information rörande ordern.

5 Fyll i "Ordertavlan"
2 1,6 1

"Ordertavlan" fylls i med information för att synligt se händelser 

rörande ordern.

6 Skapa projektmapp
1,4 1

En projektmapp för ordern skapas där alla tillhörande dokument 

ska sparas.

7 Hämta serienummer
1 1

De serienummer som behövs för varje produkt i ordern hämtas 

från ett e.d. med serienummer.

8 Kontrollera CE-skylt    

Ev. uppdatera 

ritningen
1 1

CE-skylten kontrolleras för att se att märkningen är korrekt, 

annars uppdateras ritningen och skickas till leverantör i 

samband med orderbeställningen. Att skylten behöver 

uppdateras händer färre än 1/100 gånger och därför utesluts 

den aktiviteten ur VSMet på grund av hur missvisande siffran 

blir.

9 Kontrollera ritningar 

mot leverantör                      

Ev. kontruera nya 

ritningar

180 1

I e.d. "Dokument mot leverantör" kontrolleras det att 

leverantören har ritningarna för den beställda produkten. Finns 

inte ritningen skapas den och skickas med beställningen av 

ordern.

10 Beställ av leverantör 2 1 Beställningen skickas med epost till leverantör.

11 Ordererkännande 1 960 1 Vänta på svar från leverantör med ett ordererkännande.

12 Fyll i "Ordertavlan" 

och "Orderboken"
4 1,6 1

Fyll i den nya informationen om leverantörens lovade 

leveransdatum på "Ordertavlan" och i "orderboken".

13 Skriv ut 

bruksanvisningar
3 1

Bruksanvisningar skrivs ut och läggs åt sidan i en blå platsmapp 

tills ordern är klar.

14 Kontrollera ev. 

förseningar                   

Ev. meddela kund om 

nytt leveransdatum

10 1

Ring och kontrollera med leverantörerna hur de ligger till med 

leveransen, om de skulle vara försenade måste kunden 

meddelas om nytt leveransdatum.

15 Order klar 1 1 Leverantören meddelar via epost att ordern är klar.

16 Provlyft
25 20 1

Ordertagaren  åker för att göra ett provlyft med de färdiga 

lyftverktygen.

17 Fyll i protokoll för 

provlyft
10 1

Protokollet fylls i med information från provlyftet.

18 Fyll i info i 

"Orderboken"
1,5 1

Information kring orden fylls i i "Orderboken".

19 Fyll i "Ordertavlan" 2 1,6 1 Bocka av att provlyftet är utfört på "Ordertavlan".

20 Lämna deklaration 

för påskrift
1 1441,2 1

Skriv ut och lämna deklarationspapper för påskrift av behörig 

högre chef.

21 Skanna in och 

kopiera deklaration
2 1 1

Deklarationen skannas in och kopieras. Den inskannade kopian 

läggs i korrekt mapp på datorn.

22 Arkivera original 2 1 Originalet arkiveras i en pärm, kopian följer med till kunden.

23 Samla ihop dokument 

till kund
1 1

Etiketter som ska medfölja ordern skrivs ut och all väsentlig 

dokumentation samlas ihop.

24 Leverera till kund 2 20 1 Alla dokument och den färdiga ordern

25 Fyll i "Ordertavlan 

och "Orderboken"
2 2 1

Ordertagaren åker tillbaka till kontoret och fyller i avslutande 

information på "Ordertavlan" och i "Orderboken".

26 Maila 

ekonomiavdelningen 

och väsentlig 

personal

2 1

Ordertagaren mailar ekonomiavdelningen och annan väsentlig 

personal på företaget so sedan sköter fakturering och 

attestering.

Förklaringar av förkortningar

e.d. = exceldokument
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 Analys av nuläget 
Utifrån de intervjuer och observationer som gjorts på 

företaget tillsammans med en analys av det skapade 

VSMet har en del punkter antecknats för att påvisa de 

saker som tydligt går att se inte fungerar så idealt som 

de borde göra. Ett simbanediagram över hur 

informationsflödet ser ut inom företaget går att studeras 

i figur 3 och samma diagram fast tydligare och in-

zoomat i Bilaga B. Varje punkt i diagrammet kan följas 

stegvis i tabell 4. 

Den tid som faktiskt spenderas av ordertagaren vid en 

order är 99 minuter och 26 400 minuter är väntan. Den 

allra största tiden av väntan går åt att vänta på att 

produkten ska tillverkas hos leverantör. 

 Slöserier 
Nedan listas de slöserier som identifierats under studien. 

De mest märkbara är: väntan, onödiga rörelser, dåligt 

integrerade systemlösningar och sökande efter 

information och data. 

Överproduktion 

Överproduktion sker inte inom fallföretaget då varje 

order skapas när kunden efterfrågar det. 

Väntan 

Som det går att utläsa av tabell 4, Bilaga A och Bilaga 

B är det många dokument och steg och långa väntetider 

genom processen. Det största slöseriet är väntan. Väntan 

på ordererkännande, väntan på produkt, väntan på 

påskriven deklaration. Väntan upptar mer tid än vad den 

faktiska värdehöjande tiden gör, med över 250 gånger 

så lång tid. 

Onödiga rörelser 

Det är många långa och onödiga sträckor att gå för att 

kopiera, skanna, skriva på ordertavla, provlyfta färdig 

produkt och leverera färdig produkt till kund. 

Felaktiga processer och produktion av defekta 

tjänster 

Vad som förekommit under studiens gång sker inte 

många  eller  några  felaktiga   processer  alls,  och   Deva 

arbetar snarare med att göra fler kontroller  än  vad  som 

 

Figur 3. Informations- och processflöde vid en order. 
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behövs, för att se till att kunden blir nöjd med produkten, servicen och tjänsten de beställt. Av 

den anledningen dubbelkollar ordertagaren till exempel med leverantören för att se om det 

kommer ske några förseningar i tidsplanen. 

Dåligt integrerade systemlösningar 

Det är mycket dokument att skriva ut, att skanna, att skriva på och att leta upp bland den röra 

av dokument som existerar i de mappar de ska leta igenom för att finna rätt dokument. Det är 

dessutom ett otroligt komplext arbete att leta efter rätt mapp. Det är hög risk för att anteckna 

fel siffror, läsa av fel eller skriva av slarvigt när ordernummer manuellt antecknas på de 

dokument som ska sparas och skickas till kunden. Fel av denna sort leder till onödigt extraarbete 

och omarbete och finns risk att blanda ihop order. 

Idag finns det inte ett strukturerat arbetssätt för hur det ska gå till när Deva tar emot kundorder, 

vilket leder till att processerna känns ostabila. Det finns en nedskriven process med steg-för-

steg för hur ordern ska hanteras – ”handboken” – dock följs inte den riktigt och den är i behov 

av att uppdateras genom att strukturera, städa upp och standardisera. Ordningsföljden på 

arbetsuppgifterna är inte korrekt och en del saker har förändrats eller görs som en aktivitet 

tillsammans istället för var för sig, som de står i den så kallade guiden eller handboken. Under 

studiens gång uppdaterades handboken med några nya tillägg som inte fanns med, dock är hela 

intrycket av guiden i behov av att förändras för att mer precist följa de steg som faktiskt utförs, 

i rätt ordning. Handboken existerar men är svår att följa då stegen står i en annan ordning än 

vad de faktiskt utförs i, vilket gör att en medarbetare utan kunskap om processen inte kan följa 

en strikt rutin eller strukturerat arbetssätt. Med andra ord så finns ett strukturerat arbetssätt med 

steg-för-steg för hur allting ska utföras, men den följs inte stegvis av ordertagarna och den 

behöver uppdateras. 

Det finns inte något speciellt strukturerat system för skapandet av ordermappar i dator-

systemen, eller är dåligt använt med olika sätt hos olika medarbetare. Enligt handboken ska 

mappar skapas i en viss ordning, men de mappar som finns är inte tillräckligt rena och 

strukturerade för att inte orsaka förvirring vid letandet efter en viss mapp. 

Varje medarbetare har sin egna personliga process som de följer vid hantering av en order, trots 

att handboken existerar. Ordertagare 2 är den personen som hanterat dessa order från början 

men har fört arbetet vidare till ordertagare 1. Ordertagare 2 skapade handboken och de 

Exceldokument som fortfarande används idag, men ordertagare 1 har utvecklat dessa vidare så 

orderatagare 2 inte längre har ett exakt inseende i arbetet. Kommunikation emellan verkar inte 

heller existera eller är minimal.  

Ordertagare 1 vet inte vad ordertagare 2 gör och vice versa då de inte sitter på samma avdelning. 

Ordertagare 1 tar inte längre emot många av dessa ordrar vilket gör att han inte längre är lika 

uppdaterad med processerna. 

Företaget använder inte ett affärssystem för att hantera sina order, vilket leder till en hel del 

extra-arbete med onödiga rörelser och transporter som nästan helt skulle kunna elimineras om 

ett sådant system användes, enligt Devas Chef för avdelningen. Även Larsson (2010) talar om 

att integrerade IT-system som stödjer de administrativa stödprocesserna effektiviserar 

informationshanteringen genom lättarbetade programvaror. 
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Sökande efter information och data 

Här måste samma sak som skrevs ovanför upprepas då de hör ihop. På grund av att det inte 

finns en bra integrerad systemlösning skapar det ett onödigt sökande efter information och data 

i alla de mappar och dokument som ligger på Devas server. Detta i sin tur skapar obehövlig tid 

som i onödan måste läggas på att finna de dokument som behövs till arbetet.  

Outnyttjad kreativitet 

Deva anser att varje medarbetare är viktig och bidrar med en unik kunskap och erfarenhet som 

gör att Deva kan erbjuda bra tjänster till sina kunder. Det är även något som de bör använda sig 

av för att utveckla sin egen organisation och processer och tillsammans kunna handskas med 

de problem som kan uppstå. 

 Övrigt 
Övriga tankar om arbetssättet som Deva har idag: 

Möten 

Avdelningen har ett veckomöte varje måndag morgon för att gå igenom hur projekten ligger 

till. Kommunikationen för övrigt sker i förbigående mellan medarbetarna när de behöver 

diskutera ett projekt eller be om input. För övrigt är kommunikationen mellan avdelningarna, 

trots hur nära de är fysiskt, ganska icke existerande.  

Mötena hålls vid en pulstavla som visar vad som händer på avdelningen för tillfället, hur 

projekten går och om de ligger i tid eller om några problem har uppstått. 

Kunskap om Lean 

Medarbetarna har bristande kunskap om Lean och dess verktyg för att kunna arbeta för att skapa 

effektivare flöden.  

Del II. Resultat och analys av studien 
 Önskat framtida läge 

Här presenteras det önskade framtida läget för fallföretaget med de förbättringsförslag som 

fallföretaget vill ska genomföras för att effektivisera flödet och eliminera slöserier. Det framtida 

läget är framtaget tillsammans med fallföretaget för att presentera deras vision av hur en ideal 

process för dem skulle se ut. 

De direkt påverkade medarbetarna på fallföretaget som studien har varit i kontakt med önskade 

i tidigt skede att det framtida läget för processerna skulle vara så korta och kompakta som det 

gick att få, för att minimera onödig tid och eventuella fel då en ny person måste ta över 

processen. Helst vill de att en ordertagare inte ska behöva utföra något arbete alls. Senare i 

studien, vid analys av det nuvarande VSMet, önskade de medverkande medarbetarna konkret 

att dessa förändringar skulle göras: 

 Ta bort de onödiga processerna som att skanna och kopiera. 

 Hitta ett sätt för att kunna importera siffror direkt från Exceldokumentet till ett 

Worddokument för att slippa riskera felskrivningar, fel avlästa siffror eller slarvigt 

nedskrivna siffror. 

 Hitta ett bra affärssystem som de kan arbeta med snarare än de Excelfiler och 

Worddokument som används idag. Affärssystemet måste vara kompatibelt med de 
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affärssystem som leverantörerna och kunderna använder för bästa möjliga kommunikation 

vid orderbeställningar. 

 VSM över nuläget 
Värdeflödesanalysen har tiden beräknad som total arbetstid (total work content time - WCT) 

istället för det vanliga cykeltiden (cycle time - C/T) på grund av att det är processer i form av 

administrativa uppgifter och inte en produkt som tillverkas. Detta nämns i minuter då de flesta 

uppgifter och rörelser går ganska snabbt att utföra och man då får en uppfattning av den tid det 

tar vid till exempel väntan. 

 Analys: VSM 
Det man tydligt kan se i VSMet är att leverantören är den största tidstjuven i den här studien. 

Leverantörerna tar onödigt lång tid på sig att svara på en order med ett ordererkännande och 

deras leveranstid är flera veckor lång.  

Provlyftet som ordertagaren ska utföra tar lång tid och det är många onödiga rörelser inom 

företaget fram och tillbaka för att skanna, kopiera och skriva upp information om ordern på 

ordertavlan. Dessutom är transportsträckan till och från provlyftsstället onödigt spenderad tid 

på resor fram och tillbaka för att utföra provet. 

Informationsflödet är inte så pass smidigt som det skulle behöva vara och en del processer tar 

för lång tid på grund av onödiga rörelser och dåligt integrerade systemlösningar. Detta 

illustreras i ett simbanediagram presenterat tidigare i figur 3 och Bilaga B där man lätt-

översiktligt kan se hur informationsutbytet ser ut och hur lång tid varje process inom det tar.  

Icke värdeskapande- och värdeskapande processer 

Det går att argumentera för vilka processer som är värdeskapande och inte (Cuervo-Cazurra, 

2007) men i den här studien har de värdeskapande processerna definierats som de processer 

som kunden direkt kommer att få ett värde av, och de icke värdeskapande processerna är de 

som kunden indirekt kommer få ett värde av, eller inte få ett värde av alls. 

Icke-värdeskapande 

Många av de slöserier som existerar för tillfället är de runt 6 olika dokument som ska ses 

igenom, skrivas i, kontrolleras med, letas upp och skapas. För att kunna minska den tiden som 

läggs ner på att göra dessa enskilda processer behöver en helt ny process introduceras med ett 

nytt sätt att arbeta med en ny programvara som kan minska ner antalet utspridda dokument som 

ordertagaren behöver ha koll på. 

Ordertagaren ska egentligen ha sitt kontor vid ordertavlan, vilket betyder att stegen fram och 

tillbaka till kopiatorn och ordertavlan egentligen är mycket färre och mer tid kan sparas in, dock 

arbetar ordertagaren samtidigt på ett annat projekt som kräver att han sitter på en annan plats. 

När han får byta kontor igen försvinner många onödigt långa rörelser genom kontoret, men 

fram tills dess har VSMet analyserat ordertagarens rörelser utifrån hur det ser ut idag. 

Vissa processer skulle kunna klumpas ihop för att ge ett bättre flöde och minska stegen som 

behöver tas fram och tillbaka till ordertavlan. Dessutom kan stegen minskas genom att skriva 

på ordertavlan samtidigt som man går för att skanna eller kopiera dokument. 

Ordertavlan och “orderboken” har samma syfte men skapar dubbelarbete och onödiga rörelser. 

För att förbättra detta vore ett idealt stadie att ha en datorskärm som kan visa aktuellt status 
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direkt från det Exceldokument som informationen hämtas ifrån, och därmed bli av med 

dubbelarbetet och de onödiga rörelserna för att skriva upp information som redan finns på 

servern. Att ta bort den fysiska ordertavlan skulle även minimera risken att av misstag skriva 

upp fel siffror eller glömma att bocka av olika moment. 

Värdeskapande 

De processer som indirekt skapar värde för kunden är egentligen endast utskrift av 

bruksanvisning, protokoll och övriga dokument. Resterande processer är något som är tvunget 

att utföras men som kunden i sig inte märker av i slutprodukten. Det går att argumentera vilka 

aktiviteter som skapar faktiskt, fysiskt värde för kunden och vilka som, i det här fallet, skapar 

värde i form av trygghet och säkerhet för att produkten de köpt är vad den utger sig för att vara. 

Personalen på Deva anser att provlyftet, CE-skylten och deklarationen är värdeskapande 

processer för kunden då kunden i handen får dokument som säger att produkten uppfyller 

kraven. Detta kan vara saker kunden både uppskattar och som samtidigt höjer värdet i form av 

vad produkten ska klara av att göra. Även utan dokument skulle produkten se likadan ut och 

prestera likadant, men märkningen ser till att kunden kan lita på att produkten klarar av det den 

är köpt för, samt minskar eventuella kostnader för vite om de skulle använda redskap som inte 

är certifierade. 

 VSM över önskat framtida läge 
Utifrån det nuvarande VSMet skapades det ett framtida VSM i samspel med den involverade 

personalen på Deva. Tidigare nämndes det önskade framtida läget utifrån Devas krav och 

målformuleringar, vilket skapandet av det nya VSMet har utgått från, se Bilaga C. 

Vid dessa föreslagna förändringar är den tiden ordertagaren faktiskt spenderar på en order 66 

minuter, vilket är en minskning på 33 minuter. Väntetiden är efter genomförda förändringar 

26 431 minuter mot den tidigare 26 449 minuter, vilket är en minskning på 18 minuter. Att det 

går att göra stora förändringar internt är inte konstigt, men det är oroväckande att väntetiden 

fortfarande ligger på strax ovanför 55 dagar. Den största delen av den tiden går åt att vänta på 

att ordern ska bli klar och levereras av leverantör. Dessutom minskar antalet steg per order från 

789 till 172, vilket är en minskning på 617 steg tack vare att det är färre processer som kräver 

att ordertagaren ska gå fram och tillbaka till Ordertavlan. Med förändringarna i processerna 

krävs endast en gång att tvunget att gå för att lämna deklarationspapper och skanna in de 

påskrivna papperna. 

 Analys: Önskat framtida läge 
Målet med en förändring inom företaget är att uppnå så få processer som möjligt för att få 

kortare ledtider, mindre administrativt arbete och ökad administrativ säkerhet i processerna med 

färre felkällor. Ju mindre tid som spenderas per order betyder att det finns mer tid till andra 

uppgifter, projekt och aktiviteter. Fallföretaget vill gärna ha konkreta förslag på 

förbättringsförändringar som de kan arbeta med och integrera inom företaget.  

Det gäller att hitta de enkla lösningarna som förändrar verksamheten till det bättre. Enkla och 

snabba lösningar bidrar ofta med ökad inspiration och drivkraft till förändring, vilket hjälper 

till att se det stora hela och vad mer som behöver förändras för att få ännu bättre processer och 

flöden som minimerar den tid de behöver spendera på samma order. 
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Det framtida VSMet har endast en (1) mail-symbol vid processen där deklarationen skannas in 

och mailas över till ordertagaren. Detta på grund av att ett bra affärssystem där kunden och 

Deva har ett kompatibelt system teoretiskt skulle kunna ta hand om all kontakt som tidigare 

förts över epost. 

Det är viktigt att poängtera att förslagen presenterade kring ett affärssystem endast är ett råd 

utan att ha konkret fakta som säger att det skulle hjälpa Deva med allt som bland annat Chefen 

för avdelningen påstår att det skulle kunna. Som tidigare nämnt, nämner Larsson (2010) att ett 

integrerat affärssystem kommer att effektivisera och förenkla informationshanteringen, men 

vilket affärssystem som passar Deva bäst är upp till Deva att finna utefter sina krav på vad ett 

sådant system skulle klara av och vad som passar de bäst. Beroende på vilket affärssystem de 

skulle välja kommer systemet att hantera deras processer på olika sätt och olika mycket. 

Härefter kommer dock de presenterade lösningarna och förslagen att utgå ifrån att Deva finner 

ett affärssystem som kan klara av det som Chefen för avdelningen påstår att de ska kunna klara 

av. 

Nedan listas de långsiktiga- och kortsiktiga lösningar Deva skulle kunna börja arbeta med 

omedelbart. 

Långsiktiga lösningar 

Det önskade framtida läget är baserat på att Deva inför ett affärssystem som sköter de processer 

som de idag gör manuellt i Excel eller för hand. Ett affärssystem är ett program som kan hantera 

olika moduler med syfte att hantera information kopplat till företaget, ekonomiskt och 

administrativt (Visma, 2018). 

Det finns en del affärssystems-program ute på marknaden som kan hjälpa Deva att eliminera 

mycket manuellt arbete så som att kontrollera order, skriva ut, skanna, skapa projektmappar, 

hämta serienummer med mera, enligt Chefen för avdelningen på Deva. Förutom att de kan 

minimera dessa processer kan även ett affärssystem ofta ta hand om avdelningsprocesser som 

inköp, försäljning, lager, tidrapportering och redovisning (Visma, 2018). 

Att använda sig av ett bra affärssystem höjer säkerheten och minskar felkällorna den mänskliga 

faktorn bidrar med. Detta medverkar att Deva anses vara ett pålitligt företag som inte gör några 

misstag i form av slarv som ett manuellt arbete ofta resulterar i om man inte har stabila 

standardiserade processer. 

När ordertagaren inte längre behöver, eller åtminstone drastiskt kan minska ner på, 

epostkonversationer fram och tillbaka till kunden och leverantörerna minskar väntan på 

ordererkännande som automatiskt kan skötas utav det affärssystem som implementeras och 

istället då kan hamna som en notifikation att ordererkännandet är inne, eller eventuellt endast 

någon sorts notifikation om det skulle vara några problem med ordern.  

Affärssystemet skulle även kunna kontrollera, direkt när en order tagits emot, ifall 

leverantörerna har ritningarna för den produkt kunden efterfrågar. Det spar in tid för onödiga 

kontroller och letande i mappar. 

Idag utför Deva själva provlyftet och leveransen av produkter, vilket sammanlagt tar lite över 

en timme om det inte uppstår problem eller är mycket trafik. 40 minuter av den tiden går åt 

endast för att ta sig till och från provlyft och leveransadressen. Om Deva skulle se över 

möjligheten att outsourca en del av uppgifterna elimineras de onödiga resorna fram och tillbaka 
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mellan företagen. Provlyften för de beställda lyftverktygen görs många gånger på plats hos 

leverantören och om leverantören då tog över uppgiften att provlyfta och skriva 

provlyftsprotokoll försvinner mycket onödig tid för Deva. Detsamma gäller om Deva skulle 

använda outsourcing för leveransen av den färdiga produkten till kunden. Dessa förslag finns 

dock inte med i det framtida VSMet då Deva var osäkra på om det var en lösning de ville eller 

kunde genomföra. 

Kortsiktiga lösningar 

Det bästa beslutet Deva för tillfället kan göra är att se över en lösning med ett bra, integrerat 

affärssystem. Det kommer dock att ta tid att finna det system som passar både Deva och deras 

leverantörer och kunder, samt tid för att anpassa systemet, integrera det och lära sig att använda 

det. Under den tiden finns det möjlighet för Deva att arbeta med små, kortsiktiga mål som att 

lära sig använda Microsoft Excel och Word tillsammans. Det finns funktioner inprogrammerat 

där det går att importera siffror eller text från ett dokument till ett annat, vilket skulle medföra 

mindre manuellt arbete så som att skriva ut kundordern, skriva på den och skanna in den igen. 

Att ta bort det manuella arbetet minimerar risken för felskrivningar och andra fel kopplade till 

den mänskliga faktorn. Detta skulle även minimera tiden för ordertagaren när han ska gå fram 

och tillbaka till skannern och skanna in pappret med ordererkännandet, vilket förutom att det 

blir mindre chans för risker även spar in onödiga rörelser och onödig tid.  

Icke-värdeskapande processer 

Vid en långsiktig lösning med införandet av ett affärssystem försvinner många onödiga rörelser 

och väntan. För att ytterligare arbeta vidare med Lean och minska ner väntetiderna ännu mer, 

även förändringen föreslagen i denna studie, rekommenderas det starkt att se över de 

leverantörer företaget arbetar med idag. Leverantörstiden är utan tvekan den längsta tiden i hela 

processen för repeat-order. 

Värdeskapande processer 

De värdeskapande processerna förändras inte märkbart från de som existerar i det nuvarande 

VSMet. Deklarationspapper och provlyftsprotokoll kommer inte att förändras efter att processer 

med icke värdeskapande aktiviteter tagits bort från flödet.  

 Förbättringsförslag för Deva 
Nedan i tabell 5 presenteras de förbättringar Deva skulle kunna utföra med hjälp av verktyget 

5S. 
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Tabell 5. Identifierade 5S moment Deva omgående kan börja arbeta med. 

 

Fler exempel på aktiviteter de skulle behöva arbeta med, och som skulle lösas med hjälp av 

tidigare nämnda lösningar så som att integrera ett affärssystem: 

 Utveckla och slå fast standarder för information. 

 Reducera antalet ställen där manuell information tillförs den administrativa stödprocessen 

för att öka säkerheten och minimera felkällorna. 

 Lägg ner tid på att tala med kunderna för att få klart för sig vad det är de förväntar sig och 

vilka krav de har på produkter och information. 

 Se till att all utrustning och material som krävs för arbetets utförande finns inom räckhåll. 

upprätta tydliga arbets- och rollbeskrivningar och underhåll dessa. Se till exempel om 

kopiatorn kan flyttas närmare där den behövs som mest. 

 Se till att vara ute i den administrativa stödprocessen och aktivt arbeta med ständiga 

förbättringar. 

 Delegera beslutsfattande så nära utförandet av arbetet som möjligt och ifrågasätt varför 

diverse tillstånd och beslut egentligen verkligen behövs, så som att Deva själva utför 

provlyftet. 

 Utgå från företagets mål och strategier när stödprocessens mål och strategier ska 

fastställas, och bryt ner dessa på team- och individnivå så att de kan arbeta med det 

individuellt och i team. Upprätta målkontrakten så att varje enskild person vet sin roll och 

kan hjälpa till i förbättringsarbetet.  

 Minimera eposten, se till att prata med varandra direkt för att på bästa möjliga sätt 

förmedla information istället för att skapa förvirring och osäkerhet som ett mail många 

gånger kan göra. 

5S moment Förändring för Deva

Sortera

Radera alla inaktiva filer och applikationer på datorerna 

för att det ska bli lättare att hitta det man är ute efter. 

Rensa upp allting som de inte har eller kommer att 

använda inom ett halvår till ett år.

Strukturera

Se till att allting är lättåtkompligt och röj undan alla 

dubbletter av saker som inte behövs. Ordna alla filer i 

logiska mappar och foldrar i en hierarkisk ordning.

Städa

Analysera regelbundet förändringar och förbättra 

leverantörerna genom att samarbeta med hjälp av 

Kaizen. Radera regelbundet alla inaktiva filer.

Standardisera

Inför standarder för hur saker som dokument- och 

eposthantering ska hanteras, ta fram en tydlig 

beskrivning för hur arbetsområdena ska se och 

instruktioner för hur olika situationer som kan uppstå ska 

hanteras. Använd gärna visuella standarder med hjälp 

av fotografier över hur ett område ska se ut.

Se till

Utvärdera leverantörerna regelbundet och granska 

deras prestation. Granska och utvärdera svarstider i 

systemen och se över tiden för att hitta aktuella filer för 

att minska dessa.
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 Villighet till implementering 
Att implementera en så omfattande förändring som Lean till ett företag som inte alls arbetat 

med det tidigare kommer att kräva framförallt tid och energi. Viktigast av allt, som studien tagit 

upp tidigare, är att medarbetarna måste vara villiga att göra en förändring. Att göra denna 

förändring innebär inte bara att arbeta på ett annat sätt, utan även att vilja lära sig något nytt, att 

ständigt tänka och arbeta med nya förbättringar och att vilja göra en förändring hos både sig 

själv och hos företaget. Det är viktigt att ha förståelsen för varför denna förändring ska ske och 

vad det kommer att bidra med. 

Denna villighet finns hos olika personer i olika nivåer i företaget, men med hjälp av den 

presenterade teorin kan det konstateras att förståelsen bör börja uppifrån och rinna nedåt över 

företaget och alla medarbetare för att de personer som sitter högre upp ska kunna motivera 

varför en ny arbetsfilosofi ska appliceras, samt föregå med gott exempel (Larsson, 2010; Chen 

och Cox, 2012). 

Devas villighet till förbättring existerar då de ser fördelen med simpla processer och lösningar 

som hjälper de att växa som företag och eliminera de fel och brister inget företag vill ha. 

Företaget har haft tidigare projekt med ett antal olika medarbetare som fått i uppdrag att 

strukturera och rensa upp bland annat deras interna server men inget av dessa projekt har 

avslutats. På grund av att medarbetarna har fått ett annat uppdrag har projekten aldrig kunnat 

resultera i något nytt och istället finns ett antal olika påbörjade projekt som ingen kommer att 

ta tag i eller avsluta. Av denna anledning behöver företaget ha en eller flera ansvariga personer 

som tar ansvar för kommande projekt och ser till stämma av under projektets tid samt ser till 

att projekten går i mål.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel introduceras analysen av frågeställning 1 som besvaras med hjälp av de metoder 

för implementering av Lean administration som presenterats i kapitel 3. Metoderna jämförs 

och analyseras mot varandra för att upptäcka vilken metod som är bäst lämpad för fallföretaget 

och liknande service- och tjänsteföretag som ännu inte implementerat Lean inom de 

administrativa stödprocesserna. Analysen bidrar sedan till resultatet i nästa kapitel och för att 

kunna dra en slutsats kring den mest lämpade metoden för ett medelstort service- och 

tjänsteföretag. Kapitlet avslutas med sammanfattning av de utmaningar som existerar när en 

verksamhet ska implementera Lean administration. 

 

Lean är en långsiktig lösning för att eliminera icke värdeskapande aktiviteter och skapa 

effektiva flöden och processer. Med hjälp av bland annat de Lean-verktyg som presenteras i 

denna studie kan man även minimera slöserier och icke värdeskapande aktiviteter på kort sikt. 

För att uppnå ett bra flöde och eliminera processer som inte skapar värde för kunden krävs det 

hängivenhet och ett stort engagemang av de inblandade parterna i arbetet för att införa Lean i 

verksamhetens processer. Det är även grundläggande att förstå att denna förändring kommer att 

ta tid då de största förändringarna sker inuti företagets kultur, vilket är djupt rotat i hur man ska 

agera och arbeta. Dessa kulturella förändringar är det som kommer att ta mest tid och energi för 

att få alla medarbetare att förstå varför det är ett måste att förändras och vad det kommer att 

innebära för dem. Om de inte ser en fördel med förändringen kommer de heller inte att vilja 

lägga ner tid och energi på att göra något för den heller. Av den anledningen sammanfattas nu 

de fem olika implementeringsmetoderna för Lean administration för att ta fram den/de metoder 

som bäst lämpar sig för ett serviceföretag. Med ”bäst lämpad” menas den metod som bäst kan 

beskriva hur implementeringen av Lean ska gå till med minst antal frågetecken från företaget 

som ska använda metoden. Den/de metoder som studien vill finna är den som innefattar alla 

ovan nämnda ”villkor” som ger företaget en fördel i förståelsen inför implementeringen av 

Lean. 

 Sammanfattning av metoder 
Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning över de implementeringsmetoder av Lean som 

presenterades i arbetet. Det görs sedan en jämförelse mellan metoderna för att finna vilken 

metod som mest utförligt och bra beskrivande förklara hur, på vilket sätt och med vilka verktyg 

Lean administration ska implementeras. 

 Metod 1: Chen och Cox (2012) 
Författarna presenterar en metod i olika steg som börjar med att skapa ett projektteam som 

sedan skapar ett VSM över en utvald produkt- eller servicefamilj. VSMet utvärderas sedan i 

team som tillsammans utvecklar ett framtida VSM. Utifrån det VSMet planerar de vilka 

slöserier de ska rikta in sig på och vad för sorts hjälpverktyg de ska använda för att minimera 

eller eliminera de funna slöserierna.  

De har presenterat en utförlig metod med tydliga frågeställningar som man kan använda genom 

arbetet genom att ställa sig själv frågorna vars svar underlättar det fortsatta 

implementeringsarbetet. 
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 Metod 3: Larsson (2010) 
Som tidigare nämnt när denna författares metod presenterades är det inte en riktig metod som 

går att följa stegvis vid implementering. Istället presenterar han råd och riktlinjer för vad som 

ska uppnås för att man ska kunna anse att man har implementerat Lean administration i sina 

flöden. Dessa råd utgår från att skapa en ny kultur i företaget med långsiktiga lösningar och att 

långsiktigt sträva efter förbättringar som då har större chans att inte avstanna och gå förlorade. 

Sedan presenteras 6 stycken, vad han kallar för framgångstekniker, som då representerar de 

steg av utveckling organisationen måste genomgå för att framgångsrikt ha applicerat Lean 

administration. 

 Metod 3: Schuh et al. (2013) 
Författarna presenterar en metod som är väldigt likt Chen och Cox´s i anseende med att skapa 

ett projektteam som ska utföra de steg och uppdrag som behövs för att nå målet med att driva 

en organisation som hanterar sina problem och hinder med en filosofi som Lean administration. 

Även deras metod går ut på att använda sig av ett VSM som första steg för att hitta var 

svagheterna existerar för att sedan kunna utveckla och planera för elimineringen av dessa, skapa 

standarder, kontrollera och kontinuerligt förbättra verksamheten och avdelningen genom 

användandet av indikationstavlor. 

 Metod 4: Monteiro et al. (2015) 
Denna metod är den kortast beskrivna metoden av alla fem metoder då författarna inte utförligt 

förklarar alla steg utan istället presenterar de kortfattat och vagt. Det framgår dock ändå hur de 

lägger upp planen för implementeringen av Lean administration. På grund av den lilla 

information de lämnar är det dock svårt att argumentera att de har den bästa metoden då den är 

väldigt fri att tolka som man vill, vilket kan bli svårt när projektteamen inte vet hur de ska gå 

tillväga och då behöver en mer detaljerad plan. Upplägget av deras metod är dock densamma 

som de övriga och projektet delas in i olika faser där man presenterar projektet, man ska 

identifiera vilken process som förklarar starten av Lean-implementeringen, sedan ska man välja 

ut och bestämma ett team som ska arbeta med projektet och sedan applicera metoden i företaget 

med hjälp av 5S, VSM och teamwork. 

 Metod 5: Locher (2011) 
Författaren sammanfattar implementationen av Lean med fyra grundsteg: Stabilisera, 

standardisera, visualisera och kontinuerliga förbättringar, vilket metoden är uppbyggd runt. 

Denna metod är utan tvekan den mest utförliga av alla fem på grund av att den är hämtad från 

en bok som är avsevärt mycket längre och mer utförligt skriven än artiklar. Metoden förklarar 

djupgående och detaljerat varje steg i införandet av Lean och ger skäl till varför ett visst steg 

måste genomföras innan man kan gå vidare till en annan. Metoden är väldigt lik Lean som 

appliceras i produktionen, vilket för många företag troligtvis är en stor fördel för att de då 

känner sig mer hemma vid betydelser och appliceringssätt, enligt författaren. 

 Jämförelse av metoderna 
Sammanfattningsvis är metoderna väldigt lika varandra med få avvikelser. Larssons (2010) och 

Lochers (2011) metoder är båda hämtade från deras böcker, vilket ger de båda en fördel för de 

verksamheter som letar efter en metod och då kan få läsa den nedskriven i detalj och mer 

utförligt än resterande. Återstående författares metoder är hämtade från deras artiklar och även 
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då de är relativt utförliga lämnar de också en del åt projektansvariga att tolka och översätta till 

sina egna behov och förutsättningar i verksamheten. 

Nedan presenteras två sammanställda tabeller (tabell 6 och tabell 7) över de funna viktiga och 

relevanta aspekterna i Lean-metoderna tillsammans med de verktyg som behövs för att uppnå 

de mål ett företag kan tänkas ha satt.  

Tabell 6. Jämförelse av de steg och verktyg metoden inkluderar. 

 

Jämförelsevis inkluderar de flesta metoderna samma element och är uppbyggda enligt ungefär 

likadan princip. Arbetet med implementeringen av Lean administration inkluderar säkerligen 

ännu fler aspekter som inte står skrivet i klartext i artiklarna eller i böckerna, då Lean 

administration i sig innebär att ha en viss filosofi att leva efter, oavsett vad dessa metoder 

presenterat. Men denna analys baseras på informationen skriven direkt i metoderna då syftet är 

att finna en metod som ett oerfaret företag enkelt kan följa för att förstå hur de ska kunna 

implementera Lean administration i deras verksamhet. 

Alla metoder använder sig av 5S, VSM och Kaizen, vilket är de verktyg som står väldigt högt 

inom Lean och som nämns åtminstone någon gång av de allra flesta källor i denna studie. Sedan 

skiljer sig metoderna åt gällande hur de angriper själva appliceringsfasen. En del skapar 

projektteam och workshops medan andra lägger högre fokus på ledare och ledning. Schuh et al. 

är förvånansvärt den enda författaren som inte nämner någonting om att utbilda personalen om 

Lean, vilket de andra författarna menar är en väldigt viktig aspekt då även personalen behöver 

arbeta och leva efter filosofin för att den verkligen ska slå rot i verksamheten. 

Alla författare nämner betydelsen av att förändra företagets kultur, utom Chen och Cox. Kultur 

är ett begrepp som ger intryck av att ha fått större inflytande med åren då många författare 

verkar observera att kultur är nyckeln till ett lyckat implementeringsprojekt av Lean (Larsson, 

Metoden inkluderar

Larsson       

(2010)

Locher       

(2011)

Chen och 

Cox (2012)

Schuh et al. 

(2013)

Monteiro et 

al. (2015)

Att skapa ett projektteam X X X X

Kundens behov X X X X

Användandet av VSM X X X X X

Användandet av 5S X X X X X

Att motivera de anställda X

Planering för framtida steg X X

Användandet av övriga hjälpverktyg X X X X

Att skapa en gemensam kultur X X X X

Att utbilda personal X X X X

Involverandet av ledning X X X X

Användandet av Kaizen X X X X X

Användandet av workshops X X X

Identifiera slöserier, flaskhalsar m.m. X X X X X

Att delegera ansvar X X X

Pulstavlor eller liknande X X X X

Implementera ett pull-system X X
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2010; Bicheno et al., 2009; Yamamoto och Bellgran, 2010; Ingelsson och Mårtensson, 2014; 

Schuh et al., 2013; Monteiro et al., 2015). 

Monteiro et al. nämner pull i sin artikel, men inkluderar den inte i sin metod och Schuh et al. 

och Larsson nämner det inte alls. Chen och Cox inkluderar pull i sin metod och Locher förklarar 

att man kan använda pull inom kontoret precis lika väl som i produktion och i princip på samma 

sätt. 

Tabell 7. Jämförelse av de förbättringar författarna presenterar i metoderna. 

 

Metoderna liknar varandra väl med endast få skillnader mellan deras implementerings-metodik: 

det de flesta metoderna har gemensamt är att starta appliceringsmetoden med att bilda team 

som får ansvar för implementeringen av Lean administration och därefter arbeta tillsammans 

med att utbilda sig i ämnet innan resterande personal får fördjupa sig i Lean och Lean 

administration. Detta för att alla ska förstå vad som krävs av dem som enskild individ och i 

grupp som avdelning eller team och därefter kan ta rätt beslut i sina arbeten (Chen och Cox, 

2012; Schuh et al., 2013; Monteiro et al., 2015). Som redan nämnt väljer dessutom alla 

författarna att rekommendera att utföra ett VSM för att finna de slöserier och flaskhalsar som 

existerar i verksamheten. Locher (2011) nämner mest VSM utan att djupdyka i hur det ska 

användas, dock nämner han verktyget flera gånger som en rekommendation att använda sig av 

i arbetet med införandet av Lean.  

Alla metoder inkluderar att arbeta med 5S och de förklarar att 5S används för att upprätta en 

ren och standardiserad arbetsyta där var sak finns på sin plats så att ingen behöver leta efter det 

verktyg eller de tillbehör de är ute efter. Ingen nämner eller pratar om att arbetet med 5S leder 

till mycket större framgångar än endast standardiserat arbete med ordning och reda, så som att 

Metoden kommer bidra med att

Larsson       

(2010)

Locher       

(2011)

Chen och 

Cox (2012)

Schuh et al. 

(2013)

Monteiro et 

al. (2015)

Öka förståelsen för sina processer X X X X X

Öka effektiviseringen X X X

Skapa transperens X X X X

Skapa standarder X X X X X

Eliminera slöserier X X X X

Skapa struktur X X X X

Uppnå högre kvalité X X

Skapa värde för kunden X X X X X

Skapa processförbättringar X X X

Snabba, synliga och pålitliga flöden X X X X

Väcka medvetenhet om sin verksamhet X

Synligt visa engagemang från ledning X X X

Skapa en ny kultur X X X X

Identifiera och eliminera flaskhalsar X

Hitta rotorsaken till problemet X X

Minska ledtiderna X X X X

Arbeta som ett team X X X X
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5S kan bidra till mindre defekter och minskar risken för olyckor, även kallat för det sjätte s:et 

(Sukedo, 2018). När Lean administration väl har börjat etablera sig och man har kunnat 

eliminera en del slöserier påpekar även alla författare att arbetet inte tar slut, det är viktigt att 

arbeta med kontinuerliga förbättringar, Kaizen, och hela tiden leta efter nästa flaskhals som 

behöver elimineras (Chen och Cox, 2012; Larsson, 2010; Schuh et al., 2013; Monteiro et al., 

2015). 

Om man kombinerar dessa metoder tillsammans har man erhållit en hel del verktyg och nycklar 

för hur man ska kunna utföra ett gott implementeringsarbete i Lean. Var för sig fungerar 

metoderna säkerligen utmärkt, men kombinerat går det att utvinna mycket tydligare processteg 

för implementerandet av Lean administration i stödprocesserna, och denna metod presenteras i 

nästa kapitel. Genom att ha tydliga steg är det lättare för en organisation att veta var och hur 

projektet ska ta form samt se till att faktiskt lyckas applicera Lean (Womack och Jones, 2003; 

Locher, 2011). 

 Sammanfattningsvis jämförelsen mellan metoderna 
Baserat på denna jämförelse med ovan nämnda sammanfattning av de olika metoderna väljs 

den metod ut som bäst lämpar sig för tjänste- och serviceföretag. Sammantaget är metoderna 

väldigt lika varandra med få avvikelser vid själva appliceringstekniken medan de annars 

rekommenderar samma verktyg för elimineringen av icke värdeskapande aktiviteter och 

slöserier. 

Gemensamt för alla metoder är att både medarbetare och chefer måste sitta på kunskap och veta 

vad det är som pågår inom företaget. De måste veta vad det innebär att göra en förändring mot 

Lean administration, vad man får ut av implementeringen och vad det kommer att krävas av 

varje enskild människa inom företaget för att implementeringen ska lyckas. 

Den mest lämpade metoden i bedömande av hur lätt den går att applicera och hur mycket som 

den presenterar för användaren är Lochers (2011) metod. Metoden har ett rikt innehåll av 

hjälpverktyg och tankesätt för de som vill implementera Lean. Den är lätt att förstå och 

författaren bryter ner implementeringen i små, lätthanterliga steg på ett sätt som de andra 

författarna inte lyckats åstadkomma i sina beskrivningar. 

För att verkligen få en metod som är ännu starkare skulle Lochers (2011) metod kombineras 

med Chen och Cox (2012) som även de är utförliga i sin beskrivning av implementeringen av 

Lean administration och bidrar med utförligare steg för utförandet av ett VSM, vilket Locher 

endast nämner och talar väl om utan att behandla i detalj. 

Schuh et al. (2013) presenterade en bra beskrivning av hur strukturen kan se ut för de team som 

skapas inför implementeringen av Lean. Att ha en tydlig fördelning menar författarna kan hjälpa 

många medarbetare som har problem att se sin roll i projektet och som annars är osäkra på sina 

ansvarsområden (Schuh et al., 2013). 

 Vilka utmaningar existerar? 
Det är upp till varje företag för sig att förstå hur de ska angripa de utmaningar de möter i 

införandet av Lean administration. Det hjälper dock att förstå vad för sorts utmaningar som kan 

komma att dyka upp, innan de gör det. På det sättet kan man förbereda sig inför dem och börja 

reflektera över hur man ska hantera en viss situation när den uppstår. Det är redan påstått att en 

förändring av företagets kultur är nyckeln till framgång, vilket i sig är en stor utmaning, speciellt 
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om det är ett äldre företag som alltid arbetat på ett visst sätt. Många företag inser inte att arbetet 

med implementationen av Lean tar sin tid (Larsson, 2010) och ett fullskaligt Lean-arbete kan 

ta upp till två år att arbeta sig igenom (Schuh et al., 2013). Men det är endast arbetet för att 

införa Lean i organisationens processer. Lean är en filosofi, vilket betyder att det är ett speciellt 

sätt att arbeta efter, ett sätt att agera och tänka på och ett sätt att styra verksamheten med. Det 

arbetet slutar inte bara för att man har lyckats införa och arbeta efter Lean i två år och eliminerat 

några slöserier då Lean är ett sätt att tänka och agera som inte kan bli ”klart”. (Womack, Jones 

och Roos, 2007; Drew, McCallum och Roggenhofer, 2004; Rüttimann et al., 2014). 

Hur man startar appliceringsarbetet med Lean verkar vara en av de största riskerna och 

utmaningarna i processen (Yamamoto och Bellgran, 2010; Monteiro et al., 2015; Larsson, 

2010). Om företaget inte vet hur deras processer ser ut och var de står idag och dessutom har 

bristande kunskap om Lean och dess värde, verktyg och innebörd och därtill inte till fullo förstår 

att Lean tar tid att implementera (Larsson, 2010) så kommer det att bli en utmaning att applicera 

filosofin.   
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6 Resultat 

Här presenteras den information som svarar på de ställda frågeställningarna. Kapitel 6 är 

uppdelat i två delar. Den första delen är för att svara på den frågeställning som hör ihop med 

fallföretaget och redogör den genomförda värdeflödesanalysen och dess resultat. Del två i 

kapitlet svarar mer allmänt på de övriga två frågeställningarna – de valda lämpligaste 

appliceringsmetoderna för Lean administration i service- och tjänsteföretag och forsknings-

frågan om de utmaningar som hindrar organisationen från att lyckas med implementeringen. 

 

Studiens syfte har varit att studera vilka implementeringsmetoder som förekommer inom Lean 

administration och vilket som bäst skulle passa för ett service- och tjänsteföretag. Studien 

visade att det bästa vore att kombinera tre metoder som kompletterar varandras metoder.  

Utifrån en värdeflödesanalys har slöserier och icke värdeskapande aktiviteter identifierats och 

förbättringsförslag inriktat mot fallföretaget har föreslagits för att kunna erbjuda fallföretaget 

enklare processflöden och högre effektivitet. 

Del I. Fallstudie 
 Resultat  

Genom att läsa fallföretagets egna värderingar, missioner och mål kan man se att de redan har 

en del tankar och idéer i sin kultur som behövs vid arbetet med att applicera Lean 

administration. För att nå deras mission att stödja ledande industribolag att nå absolut 

världsklass behöver de ingjuta en filosofi som är skapt att fullständigt uppfylla företaget med 

att långsiktigt skapa absolut bästa kvalité rakt igenom alla processer från leverantör till kund. 

För att nå denna mission är det ytterst viktigt att använda sig av en filosofi som ser till att skapa 

de förutsättningar företaget behöver för att nå missionen och långsiktigt arbeta för att eliminera 

alla slöserier på vägen. Detta Lean-arbete betyder även att de behöver sätta högre krav på sina 

egna leverantörer så att högsta kvalité även kommer från dem och deras produkter. Som 

ordspråket lyder: du är bara så stark som din svagaste länk. 

Ett VSM utfördes på fallföretaget med resultatet att en rad olika slöserier identifierades i form 

av främst väntan, onödiga rörelser och dåligt integrerade systemlösningar. Tiden som 

spenderades på att faktiskt utföra ett aktivt arbete var endast 99 minuter i jämförelse med 

väntetiden som låg på lite över 55 dagar. Med några förändringar i arbetsprocesserna gick tiden 

att sänka med 33 minuter, respektive 18 minuter. Det tidigare givna rådet är att anskaffa ett 

affärssystem för att kunna minska tiden ytterligare då ett affärssystem sköter många manuella 

arbeten. 

Fallföretaget behöver till att börja med: strukturera sin interna server, uppdatera guiden för 

orderhantering för repeat-order och minimera det manuella administrativa arbetet i form av 

handskrivna ordernummer. För att ta hand om större problem skulle de behöva ändra sitt 

arbetssätt med hjälp av en ny kultur, vilket kräver att de måste börja utbilda personal i Lean för 

att öka förståelsen för Lean och hur man lever efter filosofin. 

Det största rådet fallföretaget kan få utifrån denna studie är att utbilda personalen enligt Lean 

och delegera ansvar till en eller ett par personer för implementeringen av Lean för att se till att 

faktiskt genomföra ett internt projekt från början till slut. Det näst största rådet denna studie kan 
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ge fallföretaget är att leta efter ett affärssystem som passar deras krav och behov. Med hjälp av 

det kommer många av deras problem att minska och de kommer att få ett mycket mer felsäkert 

arbetssystem där den mänskliga faktorn nästan helt kan elimineras.  

Del II. Övriga forskningsfrågor 
 Resultat 

Fem metoder för implementering av Lean administration presenterades tidigare. Metoderna 

liknar varandra väl med få skillnader mellan implementeringsmetodiken som presenteras. Det 

metoderna tydligast har gemensamma är att alla väljer att starta införandet av Lean med att 

bilda team som får ansvar för implementeringen av Lean administration. Därefter får de arbeta 

tillsammans med att utbilda sig i ämnet och sedan undervisa resterande personal för att alla ska 

förstå vad som krävs av dem som enskild individ och i grupp som avdelning eller team. 

 Bäst lämpade metoden 
Tidigare nämndes Lochers (2011) metod som den bäst lämpade för ett service- och 

tjänsteföretag som vill implementera Lean administration, på grund av det hur utförligt 

författaren förklarade sina val av steg och implementeringstaktik. För att få en ännu tydligare 

implementeringsteknik betraktas valet att kombinera Lochers metod med Chen och Cox (2012) 

och Schuh et al.´s (2013). Lochers metod lämnade vissa delar öppet för tolkning, såsom hur 

utförandet av ett VSM kan se ut, vilket då Chen och Cox metod skulle kunna fylla i och leverera 

i Lochers ställe.  

Anledningen till att inte Monteiro et al.´s (2015) metod kombineras med övriga tre författares 

metoder är på grund av att den inte bidrar med någon information som inte går att hämta från 

någon av de andra metoderna. På grund av att även Larsson (2010) uppvisar liknande material 

som de ovan nämnda tre författarna utesluts även hans metod och används istället mer för att 

svara på frågeställning 2 och 3.  

Den kombinerade metoden av de tre författarna Locher, Schuh et al. och Chen och Cox 

presenteras nedan i sin helhet, även om det innebär att texten från teorikapitlet upprepas igen. 

 Metod 6: Locher (2011) + Chen och Cox (2012) + Schuh et al. (2013) 
Lochers metod beskrivs ha fyra olika grundsteg för implementationen av Lean i administrativa 

stödprocesser, vilket är, i ordning: stabilisera, standardisera, visualisera och kontinuerliga 

förbättringar. Beroende på hur företaget står idag ska man starta vid olika grundsteg. Det är 

otroligt betydelsefullt att korrekt identifiera företagets startpunkt så att man till exempel inte 

går direkt på att standardisera en process som inte är stabil. (Locher, 2011). 

Om företagets processer är ostabila och ger inkonsekvent och oacceptabel output ska man börja 

med att stabilisera. I de fall där processerna redan är stabila kan man starta med att standardisera 

processerna, det vill säga att identifiera och skapa det bästa arbetssättet som processerna ska 

utföras på, på så sätt ser man till att alla personer utför processerna på samma sätt och man får 

ett jämnt flöde. När processerna är standardiserade behöver man visualisera och visa 

transparens genom företaget. Sista steget utförs för att kontinuerligt se till att förbättra alla 

processer. (Locher, 2011). 
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Stabilisera 

Målet med att stabilisera sina processer är att se till att du kan leverera förutsägbara tjänster och 

produkter som går att lita på att de alltid ska vara likadana. Om outputen inte är konsistent måste 

rotorsaken till detta identifieras. Ofta är brist på kunskap om vad kunden faktiskt vill ha orsak 

till problemet. Genom att implementera ett pull-system ser man till att ge kunden det de vill ha 

när de vill ha det, vilket bara det ger en stabilitet i processen. (Locher, 2011). 

Standardisera 

Det är viktigt att alla utför arbetet på samma sätt för att se till att man får ett enkelt och jämnt 

flöde som genom standardisering tar mindre tid att utföra. Tiden minimeras på grund av att 

standardisering ser till att minska och eliminera variabilitet om arbetet utförs på det bästa 

möjliga sättet. (Locher, 2011). Endast om alla följer samma standard är det möjligt att skapa 

uniform kvalité. (Schuh et al., 2013). 

Visualisera 

Transparens är den mest effektiva och produktiva metoden för kommunikation. Genom att se 

till att processerna är transparenta går det lätt att kommunicera och upptäcka problem. Om 

arbetsplatsen är transparent slösar man inte längre bort tid på att leta efter pärmar, papper eller 

andra verktyg. Arbetsplatsen blir dessutom lättare att hantera och mindre tid behöver spenderas 

för att identifiera problem relaterade till utförande av aktiviteter. (Locher, 2011). 

Kontinuerliga förbättringar 

I början av en implementering av Lean kommer man tydligt att se och finna saker och aktiviteter 

att förbättra, som med tiden kommer bli svårare att identifiera. Av den anledningen är det viktigt 

att utnämna effektiva ledare som förser organisationen med en lärande miljö som med tiden 

formar företagets kultur. Utan ledare som förstår innebörden av Lean försvinner lätt vägen för 

företaget när medarbetare byter jobb och nya börjar utan att få lära sig Lean och dess betydelse. 

(Locher, 2011). Schuh et al. (2013) menar att kontinuerliga förbättringar behövs för att säkra 

verksamhetens långvariga framgång och Chen och Cox (2012) betonar att Kaizen är nyckeln 

till att upptäcka och eliminera slöserierna för gott. Detta föreslår samma författare att man gör 

genom att använda sig av 5 Why för att hitta rotorsaken till problemet, att samarbeta och 

använda sig av brainstorm för att utveckla planen för eliminering och sedan implementera 

planen och stå fast vid den. 

Tillvägagångssätt 

Ovan fyra grundläggande steg för implementering av Lean i kontorsmiljö är starten för arbetet 

som kommer sedan. Nedan introduceras de sex djupgående steg-för-steg som de metoder 

Locher (2011), Chen och Cox (2012) och Schuh et al. (2013) presenterat och som 

sammanslagits till en för att få ut det mesta av alla. 

Innan det första steget är Chen och Cox (2012) och Schuh et al. (2013) överens om att ett team 

ska skapas med de personer som ska få olika ansvar för implementeringen av Lean, så som att 

koordinera och leda aktiviteter för förbättringsarbete och skapa förståelse förfilosofin. Dessa 

personer har även ansvar för att se till att motivera och övertyga övriga medarbetare att delta i 

projektet och genomföra (Chen och Cox, 2012; Schuh et al., 2013). 
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1. Organisera med hjälp av värdeflödet 

Att studera hur värdeflödet ser ut och utse en person som har ansvar för och ska övervaka 

framförandet av värdeflödet. Målet är att organisera processerna. Det finns tre alternativ för att 

uppnå detta:  

 Skapa sammanslagna team baserat på värdeflödet, antingen korsfunktionella eller 

mellan avdelningar 

 Utse specifika roller på avdelningen baserat på värdeflödet 

 Organisera aktiviteter för individer som arbetar med flera värdeflöden. (Locher, 2011). 

Chen och Cox (2012) presenterar en mer utförlig metod med användandet av ett VSM. Första 

steget är att välja ut den produkt- eller servicefamilj som man vill följa flödet på grund av hur 

stort och komplicerat arbetet annars kommer att bli om flera produkter ska följas samtidigt. 

Därefter ska det nuvarande VSMet över nuläget ritas upp, med fördel för hand för att lätt och 

snabbt kunna rita ner flödet varefter man går igenom det som det är. När VSMet skapas bör 

man: dokumentera kundens behov och övrig viktig information, hitta alla processer genom att 

gå igenom flödet och beräkna antal produkter i arbete, visa kopplingen mellan informations- 

och materialflödet i kontoret, beräkna led- och processtiderna och slutför värdeflödesanalysen 

med ledtider och relevant data. När dessa punkter är avbockade ska alla personer i teamet förstå 

hela processen så de kan arbeta med nästkommande steg i utvecklingen av verksamheten. (Chen 

och Cox, 2012). 

När det första VSMet är skapat över nuläget är det dags att skapa ett framtida nuläge som är 

utan slöserier och endast skapar mervärde för kunden när kunden behöver det. Vid skapandet 

av det framtida VSMet rekommenderar författarna att man svarar på sju frågor och markerar 

idéerna för det framtida läget direkt på nulägets karta. Dessa frågor är direkt-översatta till 

svenska: 

Vad/När har kunden för behov? 

1. Hur ofta ska vi kontrollera hur vi presterar i förhållande till kundens behov? 

2. Vilka steg skapar värde och vilka är slöserier? 

3. Hur kan vi förändra flödet för att få mindre avbrott i arbetet? 

4. Hur ska vi kontrollera arbetet mellan avbrott? Hur ska vi prioritera arbete? 

5. Finns det möjlighet att balansera arbetsbelastningen och/eller andra aktiviteter? 

6. Vilka förbättringar på processerna kommer vara nödvändiga? 

Därefter kan man rita upp det nya, framtida VSMet och sedan börja fundera över hur detta ska 

kunna bli verklighet.  

Det framtida VSMet är en karta som visar det ideala tillståndet, men det kan endast uppnås 

genom att skapa och följa en plan, helst ska detta uppdateras årligen. Det kan vara svårt att 

uppnå det framtida VSMet på en gång och det kan därför vara en idé att dela upp processerna 

individuellt och stegvis för att kunna arbeta med en liten del i taget. Det man vill uppnå för 

varje individuell process är att utveckla en process som är baserad på kundernas behov och som 

är strömlinjeformad, upprätta ett pull-system för att kontrollera produktionen, använda sig av 

utjämning av processerna och slutligen att kontinuerligt eliminera slöserier för att skapa denna 

strömlinjeformade process genom att använda sig av Kaizen. I planen bör det även finnas med 

information om vad som ska implementeras och förändras i varje enskilt processteg, hur och 
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när det ska göras, en tydlig deadline med milstolpar, mätbara mål och en avsatt person som ska 

kontrollera detta. 

2. Arbeta med standard och samarbeten 

Locher (2011) menar att man ska sträva efter att standardisera arbetet, vilket går att utföra på 

alla aktiviteter som upprepas någon gång av någon person på någon avdelning i något företag. 

Alla processer, oavsett om de repeteras en gång i timmen eller en gång om året bör ha ett 

standardiserat sätt att utföra uppgiften på för att se till att arbetet blir genomfört på korrekt sätt, 

med minsta möjliga varietet och det stabilaste utförandet. Finns det en standard kan alla 

medarbetare använda sig av den, oavsett avdelning och befattning. Detta går att genomföra 

genom att utse ett team som ska utveckla ett sätt att standardisera ett arbete efter att de 

identifierat och prioriterat nyckelaktiviteterna i ett område. Sedan får teamet observera den 

nuvarande processen, finna möjligheter för en strömlinjeformad process, dokumentera allting 

simpelt och synligt, lära ut det nya standardiserade arbetsprocessen och sedan övervaka 

effektiviteten och möjliga problem. (Locher, 2011). Dokumentation på utrustning och 

kommunikationsstandarderna behöver utvecklas då de ser till att medarbetare inte faller tillbaka 

i gamla vanor. Endast om alla följer samma standard är det möjligt att skapa enhetlig kvalité. 

(Schuh et al., 2013). 

Schuh et al. (2013) skriver att man ska skapa bindande standarder för att öka samarbeten mellan 

olika processer. Samarbeten mellan avdelningar är något som man bör sträva efter för att 

använda en större potential för att åstadkomma förbättringar genom att involvera fler parter 

över avdelningar som möjligen arbetar med olika saker och kan ge olika synvinklar på problem 

och hinder samt lösningar.  

3. Skapa flöde i kontor och tjänster 

Precis som i produktionen vill man i administrativa stödprocesser uppnå balans för att 

maximera strömmen i sitt värdeflöde. Genom att kombinera aktiviteter så att endast en person 

får ansvar att utföra dem och ha flera personer som alla kan utföra alla aktiviteter och arbeta 

med kontinuerliga förbättringar, eller arbeta med att utföra flera aktiviteter parallellt med andra 

relaterade aktiviteter, kan man starta arbetet med att skapa ett bra flöde. (Locher, 2011). 

Genom att summera sin takttid kan man använda den för att räkna ut hur många personer som 

man faktiskt behöver ha för att utföra arbetet. När det är gjort kan man tilldela de personerna 

roller och ansvar och finna ett standardiserat arbetssätt. Därefter måste man se över vad för sorts 

behov som förekommer; behöver de gå ytterligare kurser och öka sin kunskap inom något 

område? Utveckla och implementera sedan tekniker för att skapa en visuell ledning. (Locher, 

2011). 

4. Skapa pull i kontoret 

När det är gjort är man redo för att applicera pull. Att införa pull i ett kontor innebär att man 

ser till att styra informationen och personerna som arbetar där, vilket innebär att man ser till att 

man avgör vad personerna ska arbeta med och när de ska göra det. (Locher, 2011). Pull ser till 

att förebygga överproduktion (Locher, 2011) genom att kontrollera produktionen (Chen och 

Cox, 2012). 

Det vanligaste är att man använder pullsystem för kontorsmaterial, som man använder pull i 

produktionen. Det går dock att använda pull genom att elektroniskt spara betydande information 

som andra personer i företaget kan komma åt det utan att avbryta en kunnig person i dess arbete 
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för att fråga om den informationen. Personen som vill ha informationen hämtar då den 

elektroniskt genom att dra den till sig. (Locher, 2011).  

Genom att använda en rolodex kan man synligt visa när kön hos medarbetaren är full eller tom 

så inte andra kollegor levererar nya jobb som ökar ledtiderna och skapar motsatsen till ett pull-

flöde. (Locher, 2011). 

Andra smarta lösningar för att visa transparens och synlighet för aktiviteter och processer för 

att kunna visualisera och underlätta användningen av pull är att använda sig av Kanban eller en 

avdelningstavla. Transparensen underlättar även att läsa av stabiliteten och förutsäg-barheten 

av en process eller organisationen och bidrar till lättare hantering av aktiviteterna och större 

medvetenhet av problem, bättre kommunikation och minskad tid för inlärning. (Locher, 2011). 

Schuh et al. (2013) håller med och tillägger att man gör de kontinuerliga förbättringarna 

självständiga genom att använda sig av synliga tavlor med betydelsefull information som 

utvärderats innan det skrivits upp på tavlan. 

5. Lean verktyg för kontor och tjänster 

För att se till att prestera bättre kan man använda verktygen: 

 5S 

 ”mistake proofing” där man arbetar för att hitta ett sätt för att eliminera chansen att det 

uppstår fel, gärna med hjälp av att finna rotorsaken till problemet 

 ”quick change over” eller ”single minute exchange of die” (SMED), vilket kan minimera 

tiden det tar att byta från en aktivitet till en annan. (Locher, 2011). 

Alla verktyg inom Lean måste användas för att kunna optimera organisationen utefter de fyra 

grundstegen stabilisera, standardisera, visualisera och kontinuerliga förbättringar. Det gäller för 

alla slags avdelningar så som försäljning och marknadsföring, inköp, redovisning, kundservice 

och HR. (Locher, 2011). 

6. Att leda en Lean organisation 

När alla steg ovan är utförda och fungerar måste organisationen bibehålla de förändringar som 

genomförts, samt arbeta med kontinuerliga förbättringar (Locher, 2011). Utan att hela tiden 

fortsätta förbättra processerna går det inte att säkra företagets långvariga framgång (Schuh et 

al., 2013). Det bästa man kan göra är att omvandla den vanliga kontrollerande och dirigerande 

chefen till en ledare som stöttar och leder medarbetarna och organisationen genom nya 

förändringar. (Locher, 2011). 

Nu börjar arbetet med och att leva efter Lean-filosofin genom att se till att förändra kulturen 

och arbeta med kontinuerliga förbättringar. Hjälpverktyg och -aktiviteter för det är till exempel 

PDCA, Gemba, 5 Why, mentorskap, arbetsinstruktioner, mätningar av prestanda, Kaizen och 

erkännande vid bra beteende och prestation. (Locher, 2011). 

 

 Slöserier och icke värdeskapande aktiviteter 
Många slöserier och icke värdeskapande aktiviteter har nämnts under denna studie, speciellt 

under fallföretagets kapitel då de specifika slöserierna för deras processer identifierades. 

Slöserier är det främsta man vill arbeta för att eliminera på grund av att en sorts slöseri skapar 

en annan i en ond cirkel. För att eliminera de slöserier som uppstår kan man ta hjälp av olika 

verktyg så att slöserierna både kortsiktigt och långsiktigt avlägsnas (Larsson, 2010). Tack vare 
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eliminerandet av slöserier minskar den onödiga tid personalen behöver lägga på att till exempel 

vänta och transportera produkter och tjänster fram och tillbaka. Slöserier skapar icke 

värdeskapande aktiviteter som kunden inte vill betala för (Monteiro et al., 2015; Womack et 

al., 2007) och därför inte heller skapar värde för företaget som utför en process som kunden 

inte vill ha eller betala för. 

 Utmaningar 
Lean är en filosofi som ska appliceras genom alla företagets processer och ska förändra 

verksamheten inifrån och ut. Det är därför av stor betydelse att man arbetar för att skapa en 

kulturell förändring som förändrar hur personal tänker och hanterar olika situationer där brister 

och fel i processerna uppstår. Med hjälp av förberedelser i form av utbildning och förståelse för 

Lean kan ett företag tackla de utmaningar som de ställs inför då ett implementeringsarbete ska 

starta, då detta är det mest utmanande i processen (Yamamoto och Bellgran, 2010; Monteiro et 

al., 2015; Larsson, 2010; Chen och Cox, 2012). Ökad förståelse, samarbete och ledarskap 

underlättar också appliceringen av Lean (Chen och Cox, 2012). Som tidigare nämnt är många 

författare överens om att de kulturella förändringarna kommer att se till att Lean appliceras 

genom företagets kärnprocesser för att maximera sina chanser att arbetet består och man inte 

faller tillbaka i gamla vanor (Ingelsson och Mårtensson, 2014; Yamamoto och Bellgran, 2010; 

Larsson, 2010; Bicheno et al., 2009; Schuh et al., 2013). 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras de diskussioner och slutsatser som framkommit under studiens gång. 

Kapitlet inleds med allmänna tankar om Lean-implementering och går över till att diskutera 

och dra en slutsats kring appliceringsområdena och forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring rekommendationer för fortsatt arbete och behandlar brister i studien.  

 

De presenterade lösningarna i denna fallstudie är endast ett första steg i rätt riktning. Även om 

inga slöserier har eliminerats under studiens gång har ändå något kommit ut från arbetet i form 

av insikter, början på diskussioner och nytänkande för att komma på lösningar på de problem 

som företaget har och vill bli av med. Resultatet har hittills inte visat att det är kvalitetsbrister 

för kunden, utan snarare bara onödigt arbete som tar tid från andra arbetsuppgifter och andra 

viktiga företeelser. Om den tiden elimineras skulle den i framtiden kunna ägnas åt att arbeta 

med kontinuerliga förbättringar och andra Lean-verktyg för att hitta fler lösningar på andra 

omkringliggande problem och onödiga slöserier. När en flaskhals är borta kommer en ny alltid 

att dyka upp, vilket kräver dessa kontinuerliga förbättringar. 

 Appliceringsområden 
Ingen metod nämnde de 14 principerna för Lean i administrativa stödprocesser utom Larsson 

(2010) och då endast i förbigående där han listade de utan att förklara mer ingående hur de ska 

realiseras i implementeringsprojektet. Jag anser dock att de är viktiga på grund av att de 

kännetecknar Lean som filosofi och enkelt i 14 punkter förklarar det viktiga med Lean som 

annars försökts förklarats genom större delen av teorikapitlet i denna studie. 

Metoden som denna studie presenterar är generaliserad, detta på grund av att inget företag är 

det andra likt och därför behöver anpassa implementeringsmetoden efter sina egna behov och 

förutsättningar. Fördelen med min sammanvägda metod (”metod 6”) är den översiktliga 

inledning författarna bidrar med inför och under ett implementeringsarbete med Lean. Tack 

vare enkelheten utan för mycket akademiska ord och fraser kan metoden förstås och följas även 

av de personer som ännu inte har så stor kunskap av Lean eller Lean administration. 

 På fallföretaget 
Fallföretagets processer kartlades med hjälp av ett VSM och ett simbanediagram där slöserier i 

form av icke värdeskapande aktiviteter identifierades som begränsade de administrativa 

processernas effektivitet och flöde. Med hjälp av kartläggningen av fallföretagets processer och 

identifieringen av de förekommande icke värdeskapande aktiviteterna skapades ett 

förbättringsförslag för framtida processer med konkreta kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

till de funna slöserierna. 

På företaget finns liknande processer på andra avdelningar som skulle kunna applicera samma 

metod som tagits fram i detta arbete. Företaget behöver studera de processer och aktiviteter de 

har idag genom alla avdelningar för att förstå och se över vad för slöserier som existerar i deras 

processer och sedan arbeta tillsammans med att lägga upp framtida mål och planer för hur de 

ska eliminera slöserierna och förbättra deras effektivitet och flöde. 



58 

 

 Generaliserat  
Fem olika metoder för implementering av Lean i de administrativa stödprocesserna har 

identifierats och analyserats för att finna att en kombination av tre av metoderna tillsammans 

ger ett bra underlag med stöd för att starta och genomföra ett förbättringsarbete. 

De företag som kan dra nytta av denna studie med denna framtagna metodik är de service-och 

tjänsteföretag som arbetar med att ta emot order per epost eller som aktivt arbetar över intranätet 

med att skapa order och som inte använder sig av ett integrerat affärssystem. Med hjälp av ett 

sådant system skulle högst troligen många problem försvinna från fallföretaget och företag med 

liknande processer och problem. Införandet av ett affärssystem tillsammans med 

tillvägagångssättet för implementering av Lean ger en bra start för att effektivisera de interna 

flödena. 

Även liknande företag skulle hämta inspiration och förstå skillnaden de skulle kunna skapa 

genom att implementera Lean i deras processer för att skapa ett så bra flöde som möjligt med 

så få slöserier som möjligt med så bra förutsättningar som möjligt för att möta den ständiga 

konkurrens som förekommer på marknaden idag. Med ett sätt att förstå hur Lean fungerar och 

hur man startar ett sådant implementeringsarbete kommer man troligtvis att finna många 

processer och aktiviteter som behöver förbättring, och som genom en förbättring kommer att 

förenkla det dagliga arbetet och troligtvis förminska mycket onödig tid. 

 Rekommendationer 
Nedan presenteras de tankar och funderingar som har uppkommit under studiens gång som har 

resulterat i en sammanfattning av rekommendationer, både allmänna och för fortsatta studier. 

 För fallföretaget 
Ett förslag för fallföretaget, när och om de väljer att applicera Lean administration i deras 

stödprocesser, är att efter att de har lyckats ta kontroll över sina processer bör de utvidga sina 

områden ytterligare i företaget och sprida Lean vidare internt till andra avdelningar. När den 

fasen är under kontroll och allting har kommit igång så väl att alla medarbetare förstår 

betydelsen av Lean och deras egen roll i arbetet bör fallföretaget även se över sina leverantörer 

då det är just leverantörerna som är den största flaskhalsen i flödet. Lean handlar om att se över 

hela kedjan, alltså måste även leverantörerna klara av att ställa upp på de krav som företaget 

ställer gällande högsta möjliga kvalité. Om leverantörerna kan arbeta med sina slöserier och på 

så sätt förkorta sina ledtider skulle de spara in tid från minuter till dagar och veckor beroende 

på vilka förändringar de kan åstadkomma i sin produktion. 

Fallföretaget önskade att eliminera det manuella arbetet med ordererkännande och att skriva 

saker för hand, detta går att utföra genom att exportera siffror från Excel och importera de till 

Word utan att det ska behöva bli fel på vägen. 

Fallföretaget ville även ha ett affärssystem som skulle hjälpa de med de problem de har med 

bland annat den mänskliga faktorn. Den rekommendation de kan få är att aktivt söka och ta 

kontakt med olika aktörer som erbjuder affärssystem och jämföra de med varandra för att 

komma fram till ett som passar deras krav och behov. 

 För övriga frågeställningar 
Det krävs en stark och bra ledare som ska lyckas motivera personalen att aktivt arbeta med en 

förändring i form av Lean. En rekommendation är att djupare se över ledarens roll i arbetet, då 
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ledarens engagemang och kunskap är det som kommer sätta ett exempel och motivera de 

anställda inom arbetet med Lean och dess hjälpverktyg.  

För att utveckla den framtagna metoden vidare skulle fler metoder behöva jämföras med 

varandra och/eller kombineras för att skapa ett gediget tillvägagångssätt med mer exempel och 

föreslagna vägar för att förstå vad varje steg innebär och hur det går att använda i sin egen 

organisation. 

För framtida studier vore det intressant att studera och leta efter styrkor i verksamheters 

processer istället för att endast se på deras svagheter, detta skulle vara intressant för att höja de 

värdeskapande processerna och se hur och om det går att använda sig av de för att skapa högre 

värde i resterande processer och aktiviteter. Detta skulle leda till att ytterligare hjälpa företag 

att öka sin konkurrenskraft på marknaden, vilket är en av anledningarna till att många 

verksamheter vill förbättra sina interna processer.  

Att eliminera onödiga rörelser och transporter är självklart för alla författare, och de anser att 

man ska minska och eliminera alla onödiga rörelser utan att diskutera kring hur detta påverkar 

arbetsplatsens ergonomi att vara mycket mer stilla. Endast en källa (Larsson, 2010) diskuterade 

ergonomi på arbetsplatsen och ansåg att mindre rörelser fram och tillbaka genom kontoret var 

något bra, då det förbättrar arbetsplatsens ergonomi och leder till ökad trivsel, kvalitet, säkerhet 

och produktivitet. En fortsatt studie kring om detta är sant i praktiken och hur mycket eller lite 

en sådan person då rör sig vore otroligt intressant att betrakta. 

 Brister i studien 
Studien hade blivit mer omfattande om den hade inkluderat företag att göra benchmarking 

studier hos. Med hjälp av benchmarking hade denna studie kunnat kompletteras med den 

undersökningen om hur just benchmarkingföretagen har implementerat Lean administration i 

sina processer, och kunnat jämföra det med hur fallföretaget och liknande företag skulle kunna 

dra nytta av deras kunskaper. Att applicera Lean i ett företag är en långsiktig lösning och 

kommer därför också att ta tid, vilket är den största nackdelen när ett företag vill ha en 

förändring, och vill ha den på en gång (Monteiro et al., 2015). Författarna skrev även att man, 

genom att studera liknande företags framgångar, kan ge den motivation som krävs för att förstå 

vilket arbete som begärs av ett företag, och samtidigt se vad det är företaget får ut av det i 

slutändan.  

Det som saknats i denna studie var mer utförlig information kring kunden. Många, om inte 

nästan alla, talar om att kunden ligger i fokus och att man ska arbeta kring vad kunden vill ha, 

när kunden vill ha det. Dock behandlar texterna det inte mycket djupare än så och har inte 

beskrivits hur man ska arbeta med detta mer än att fråga vad det är kunden vill ha. Detta vore 

intressant att inkludera under ett steg i implementeringsmetoden. 

En ekonomisk kalkyl i form av beräkningar som delger procentenheter som representerar de 

ekonomiska vinster fallföretaget skulle göra med hjälp av att arbeta med dessa förbättrings-

förslag skulle varit intressant att se för att få en annan slags uppfattning av den förändring som 

faktiskt sker när de standardiserar sina processer och effektiviserar sina flöden. Detta skulle 

också säkerligen vara en hög motivator för företaget genom att de kan se vad de långsiktigt 

skulle spara ekonomiskt, förutom endast avstånd och tid som var den här studiens fokus. 
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INFORMATIONS- OCH PROCESSFLÖDE ÖVER TID

ORDERTAGAREKUND CHEF LEVERANTÖR EKONOMI

T
ID

START

SLUT

               1
  R

U
T

A
 =

 1
 M

IN
U

T                                                                                                                                                        1
8

0 M
IN

U
TE

R
                                   9

6
0 M

IN
U

TE
R

                                                                                                                                                                                                                                                                          8
 V

EC
K

O
R

                             4
5

 M
IN

U
TE

R
                                                                                                                                                                                   3

 D
A

G
A

R
                                                                                     2

2
 M

IN
U

TE
R

 

 



 

ii 

 

Bilaga B (2/3). Detaljerad bild över Deva´s informationsflöde 
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Bilaga B (3/3). Detaljerad bild över Deva´s informationsflöde 
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PROVLYFT

 4800 MIN

6,5 MIN

 0 STEG

B
 

FYLL I PROTOKOLL 
FÖR PROVLYFT

 

LÄMNA DEKLARATION 
FÖR PÅSKRIFT

 

SKANNA IN OCH 
KOPIERA 

DEKLARATION C 

ARKIVERA ORIGINAL

1450,5 MIN

15 MIN

3940 METER

C
 

SAMLA IHOP DOC. 
TILL KUND

 

LEVERERA TILL KUND

 

SLUTFÖRA ORDER

SLUT

INTRANÄT

2 2,5 2
1-10 DAGAR

1 10 1 25

10 1 2 2
3 DAGAR

4343

0,5 8 VECKOR

0-3 
DAGAR

6-8 
VECKOR

TOTALT JSJSJSJSJJJJJJSJSJSJS  

26 431,5 MIN

66,5 MIN

172 STEG/15 100 METER

INTRANÄT

MEDDELA 
EKONOMIAVD. OCH 

PERSONAL FÖR 
FAKTURERING

10 MIN

8 MIN

7200 METER

2 2 3 1

43 43

0-2 
DAGAR

2 DAGAR

0,5

<10 <10

3,5 KM 3,5 KM

10

10

3,9 KM

3,9 KM

200 METER

100 METER
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Bilaga D. VSM över nuläget med angivna förändringar 

KUND  

DIGITAL ORDER

 

KONTROLL AV ORDER

 

ÄNDRING AV PRIS

A

A
 

FYLL I  ORDERBOKEN  
OCH OFFERTLISTAN

 

FYLL I ORDERTAVLAN

 

SKAPA PROJEKTMAPP

B

 

SKANNA IN, SKRIV PÅ 
OCH SPARA DOC.

INTRANÄT

20%

2,1 MIN

8 MIN

173 STEG

 

HÄMTA 
SERIENUMMER

 4800,5 MIN

6,5 MIN

43 STEG

B
 

KONTROLLERA CE-
SKYLT

 

KONTROLLERA 
RITNINGAR MOT 

LEVERANTÖR
 

BESTÄLL AV 
LEVERANTÖR

C 

ORDERERKÄNNANDE

960 MIN

8 MIN

0 STEG

C
 

FYLL I ORDERTAVLAN 
OCH  ORDERBOKEN 

 

SKRIV UT 
BRUKSANVISNINGAR

 

KONTROLLERA EV. 
FÖRSENINGAR

D 

ORDER KLAR

19202,6 MIN

25 MIN

216 STEG

D  

PROVLYFT

 

FYLL I PROTOKOLL 
FÖR PROVLYFT

 

FYLL I INFO I 
 ORDERBOKEN  OCH 

ORDERTAVLAN E

22,2 MIN

40 MIN

7980 METER

 

LÄMNA DEKLARATION 
FÖR PÅSKRIFT

 

MEDDELA KUND OM 
NYTT LEV. DATUM

E

 

SKANNA IN OCH 
KOPIERA 

DEKLARATION
 

ARKIVERA ORIGINAL

 

SAMLA IHOP DOC. 
TILL KUND

F 

LEVERERA TILL KUND

1451,5 MIN

8 MIN

3760 METER

F
 

FYLL I ORDERTAVLAN 
OCH  ORDERBOKEN 

SLUT

11 MIN

4 MIN

3535 METER

INTRANÄT

2 2,5
0,5

2
1-10 DAGAR

43

0,5

43

3 2 2 1

2 3 2 1

INTRANÄT

4 10 10
0,5

10

1

2 DAGAR

25
10

10

3,9 KM

4

8 VECKOR

1

3 DAGAR 0,5

4354+11

2 2

3,5 KM

<10
2

2 2
<10

3,5 KM

200 METER

1

65

INTRANÄT

6565

0,8 0,8

0-2 
DAGAR

43

3,9 KM

6-8 
VECKOR

65+54

0,8+0,6

0-3 
DAGAR

100 METER

2

MAILA EKONOMIAVD. 
OCH PERSONAL FÖR 

FAKTURERING

TOTALT JSJSJSJSJJJJJJSJSJSJS  

26 440,9 MIN

270,9 MIN

871 STEG/15 100 METER

INTRANÄT

0,8 0,8+0,5

65 65+43

0,8

65

 


