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ABSTRACT  
 

This study aim to investigate what kind of waste that exist in the municipality. Out of the two 

studied areas of the municipality, one operates towards end costumers and the other one 

operates internally. The goal of the study is to, from a Lean production- and Toyota Production 

System-perspective, identify the types of waste that exist in the chosen areas and what causes 

them. The study is also referring to relevant theory among the two production systems to 

emphasize the direction of actions that could solve waste problems.  

 

The study is performed from a qualitative perspective and therefore obtain empirics based on 

interviews of different respondents from the municipality. The extent of the identified waste 

therefore remains unclear. The quantitative perspective has on the other hand given a deeper 

insight in what causes the different types of waste. The study has led to theories concerning the 

structure of the organization creating conditions for to emerge.  

 

The studied areas of the municipality has proven to contain a number of different waste. Some 

waste exist, that directly influence the studied areas, but also waste that in first hand affects the 

costumer has been identified. From a macro perspective, all waste will affect the end costumer, 

which in this case is the local population.  

 

The impression after the finished study, is that the municipality contain waste of substantial 

costs. By performing an extensive work of improvement and waste reduction, the costs could 

be reduces and lead to further quality for the local population. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Studien syftar till att undersöka vilken typ av slöseri som existerar inom kommunal förvaltning. 

De delar av kommunen som studerats innefattar en verksamhet som arbetar direkt mot 

slutkunden samt en verksamhet som arbetar mot interna kunder. Målet är att, från ett Lean 

Production- och Toyota Production System-perspektiv, identifiera vilka typer av slöseri som 

finns i de studerade verksamheterna, samt undersöka orsakerna till att eventuellt slöseri 

uppstår. Studien ska också hänvisa till relevant teori inom de två produktionssystemen för att 

ge förslag på eventuella åtgärdsriktningar.  

 

Studien är utförd från ett kvalitativt perspektiv och erhållen empiri är baserad på intervjuer med 

olika respondenter ifrån Eskilstuna kommun. Hur omfattande det slöseri som upptäckts är 

förblir därför oklart. Det kvantitativa perspektivet har dock skänkt insikt i djupare 

problemområden som kan ligga till grund för mycket av det upptäckta slöseriet. Studien har lett 

fram till teorier om att den kommunala organisationsuppbyggnaden tenderar att skapa 

förutsättningar till att slöseri uppstår.  

 

Det har visat sig att de båda studerade verksamheterna omfattar en rad typer av slöseri. Dels 

skapas slöseri som direkt påverkar verksamheterna, men också slöseri som i första hand 

påverkar kunden har identifierats. Ur ett makroperspektiv, påverkar allt slöseri till sist 

slutkunden, som i detta fall är kommuninvånarna.  

 

Intrycket efter avslutad undersökning, är att det idag finns slöseri som står för avsevärda 

kostnader inom kommunen. Genom ett omfattande förbättringsarbete skulle dessa kostnader 

kunna reduceras och på så vis tillåta ytterligare kvalitet för kommuninvånarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD 
 

Detta examensarbete är det sista och avslutande momentet på en treårig 

högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot innovation, produktion och logistik. 

Examensarbetet har genomförts på akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens 

Högskola under vårterminen 2015.  
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BEGREPPSFÖRTECKNING   

 

AMA – Resursenheter för Aktivitet, Motivation och Arbete 

 

Brukare – Vårdtagare eller person i behov av vård. 

 

Samordnare – Schemaläggare för enheter inom hemtjänsten 

 

TPS – Toyota Production System 

 

VSM – Värdeflödesannalys, ett begrepp inom lean  
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1. INLEDNING 

 
1.1.  Bakgrund 

 

I större organisationer förekommer ofta förbättringsarbeten inriktade på att minska olika typer 

av slöseri. Lean produktion (lean) har vuxit fram som ett sätt att handskas med denna typ av 

slöseri och blivit en global företeelse inom tillverkningsindustrin (Liker, 2004). Lean är 

sprunget ur den japanska tillverkningsfilosofin Toyota Production system (TPS) som började 

utvecklas av Taiichi Ohno under 50-talet (Monden, 1996). Lean är därför från början utvecklat 

som ett koncept till produktions- och tillverkningsindustrin men kom sedan att associeras med 

en generellare syn på organisationer (Womack & Jones, 1994).  

 

Sedan lean blev vanligt förekommande på fabriksgolven, har dess livslängd inom den 

offentliga sektorn varit relativt kort. Trots att den övergripande litteraturen fortfarande handlar 

om lean i tillverkningsindustrin, finns idag en mångfald av artiklar och böcker om lean inom 

andra områden. 

 

Det finns goda skäl att hävda att lean dominerar debatten om hur organisationer bör arbeta med 

rationaliseringsarbete, både inom den offentliga sektorn och inom industrin (Brännmark, 2012). 

Det är dock svårt att i litteraturen följa vilken form lean tar i den offentliga sektorn och hur 

omfattande behovet av konceptet är. Vad som framgår, är att lean i många fall inom den 

offentliga verksamheten leder till effektivitet och utveckling.  

 

Många forskare är överens om att lean kan överföras på olika organisationer i olika länder 

(Dennis, 2002; Holweg, 2007; Womack et al., 1990). Faktum är att lean har visat sig ha 

förbättrande effekter inom den offentliga sektorn, som förkortade ledtider, minskat antal fel, 

ökad medarbetarmotivation, visualisering av verksamheten och närvarande chefer (Arlbjørn et 

al., 2011; Lundberg och Petersson, 2004).   

 

Vid införandet av lean inom den offentliga sektorn är det också konstaterat att 

implementeringen kan medföra en stressigare arbetsmiljö för personalen. Detta kan bottna i att 

det sker tjänsteuppsägningar vid implementeringen som ökar arbetsbördan för personalen. (Sim 

& Chiang, 2012). Lean har också fått kritik för att det kan leda till att organisationer blir för 

magra, och utvecklar så kallad organisatorisk anorexi. Då lean kan ses som en verksamhetsresa 

snarare än ett tillstånd, inser inte alltid organisationer när de nått sin destination. (Radnor & 

Boaden, 2004). 

 

En undersökning 2011 visade att en av fem kommuner i Sverige arbetar med lean på ett eller 

annat sätt. Förbättringsarbeten inom offentliga förvaltningar verkar vara kopplat till 

ekonomiska kriser då dessa kom att bli aktuella i samband med den ekonomiska krisen under 

nittiotalet. När ekonomin stabiliserades avtog dock intresset. 2008 slog ännu en ekonomisk kris 

till och olika typer av förbättringsarbete blev då aktuella igen, nu med lean som primärt 

koncept. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012) 

 

Man kan diskutera varför den offentliga sektorn inte bedriver ett mer omfattande 

förbättringsarbete i vilket man reducerar slöseri, vilket i sammanhanget uteslutande kan 

översättas i skattemedel. En stor del av den privata sektorn, särskilt tillverkningsindustrin, har 

länge effektiviserats med hjälp av koncept som lean. Därför anses ofta den offentliga sektorn 

ligga efter i det avseendet.  
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1.2.  Problemformulering 
 

Då kommuner är finansierade av skattebetalarna är det i slutänden invånarna i kommunen som 

förlorar på ineffektivitet inom de kommunala förvaltningarna. När processer förbättras och 

slöseri reduceras kan mer resurser läggas för att förbättra medborgarkvaliteten.  

 

Idag förekommer inte någon omfattande satsning på att systematiskt förbättra processer och 

metoder inom den kommunala förvaltningen vilket leder till att en del av skatteintäkterna är 

uppbundna i exempelvis onödigt tidskrävande arbetsmoment eller onödiga lager. 

 

1.3.  Syfte  
 

Syftet med arbetet är att undersöka eventuellt slöseri inom den offentliga förvaltningen, 

närmare bestämt inom kommunen. Detta är viktigt då kostnadsbesparingar inom kommuner 

innebär ett ökat värde för skattebetalarna i form av ökade resurser till samhällstjänster. 

Författarna vill se om det existerar ett behov av slöserieliminering utifrån eventuellt exponerat 

slöseri som framkommer under arbetsgången.    

 

1.4.  Frågeställning 
 

 Vilka typer av slöseri går att identifiera i valda verksamheter? 

 

 Vilka orsaker leder till slöseri inom valda verksamheters arbetsutförande? 

 

 Vilka verktyg och åtgärder inom Toyota Production System och Lean Production skulle 

valda verksamheter kunna använda sig av för att reducera slöserikostnader? 

 

1.5.  Avgränsningar 
 

Valet av verksamheter som ska undersökas begränsas till verksamheter med hög 

transportaktivitet. Motivet till denna avgränsning är att författarna anser att 

transportmiljöfrågan är av stor vikt. Utvald kommun är också ledande inom miljöarbeten vilket 

troligen underlättar faktainsamlingen och stärker motivationen och engagemanget hos 

intressenter på utvald kommun. 

 

Arbetet begränsas till endast en kommun. Motivet är grundat i projektets tidsramar och i 

projektets bristande budget. 
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2. METOD 
 

 

 
Figur 1: Övergripande metodutförande. 

 

 

2.1.  Metodansats 
 

För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ ansats. Slöseri kan uppfattas som något vagt 

och som ett begrepp som varierar efter sammanhang för människor utan kunskaper inom lean. 

Av den anledningen, och att vi redan vet att den studerade organisationen inte är lean, väljs den 

kvantitativa metoden bort. Vi räknar inte med möjligheten att insamla kvantitativ data då ingen 

dokumentering av slöseri existerar inom den studerade organisationen. Studien undersöker 

snarare vad slöseri grundar sig i inom organisationen än att undersöka omfattningen. På så vis 

framgår inte till vilken grad slöseri sker.  

 

2.2.  Teoretisk referensram 
 

Data till den teoretiska referensramen hämtas främst från databaser och universitetsbiblioteket. 

Också organisationers hemsidor har använts som källor.  

 

Databaserna som använts är Google Scholar samt Scopus.  

Sökord: Kommunorganisationen, kommuners uppbyggnad, lean production, lean, lean verktyg, 

lean production slöseri, kommunala utvecklingsarbeten, lean i den offentliga sektorn, kritik mot 

lean, lean waste, seven waste, lean in public sector, lean tools. 

 

Fysiska källor som används hämtas från universitetsbiblioteket på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Dessa utgörs uteslutande av böcker om Lean Production. 

 

2.3.  Metodval för insamlingsdata 
 

Då slöseri för många är en relativ term och våra tidigare studier inom ämnet klargjort att 

organisationer ofta inte vet att slöseri existerar i sin närmiljö, används intervjuer som 

insamlingskälla. Valet motiveras också av behovet att förstå verksamheterna i praktiken för att 

exponera grundorsakerna till slöseriuppkomsten. Intervjuerna utförs främst i fysisk form men 

kommer för uppföljning och bekräftelse att fortsätta via mail och telefon. 
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2.4.  Urval av verksamheter och respondenter 
 

Verksamheterna väljs utifrån syfte och avgränsningar. Först identifieras transportaktiva 

verksamheter inom organisationen genom en mindre nulägesanalys. Därefter väljs två 

verksamheter av olika karaktär. Detta för att få en bredare bild av slöseriet inom organisationen 

samt för att undersöka om slöseriet är utbrett eller kopplat till specifika organisatoriska 

aspekter. 

 

Respondenterna utgörs främst av chefer inom de valda verksamheterna. Detta för att de besitter 

en övergriplig bild av verksamheten och organisationen. Då chefer misslyckas i att leverera 

information efter vårt behov, söks annan relevant personal. Därför kommer vissa respondenter 

uppsökas som från början inte ingår i urvalet.  

 

2.5.  Genomförande av datainsamling 
 

Olika typer av intervjuer utförs under studien. Primärt intervjuas respondenter i mötesform men 

kompletterande uppgifter kan komma att hämtas via mail och telefon. Intervjuerna är öppna 

och undersökande vilket leder till diskussion och följdfrågor. Frågeställningen bryts ner, 

konkretiseras och anpassas efter verksamheterna. 

 

Följdfrågorna utformas efter behov och är ledande för att en slutsats ska kunna dras utifrån data 

som framkommit under de inledande intervjuerna.  

 

2.6.  Undersökningens reliabilitet och validitet  
 

Studiens reliabilitet avgörs till stor del av det data som samlas in via intervjuer och är därför 

beroende av validiteten i intervjusvaren. En avgörande faktor är också antalet respondenter som 

i kvalitativa studier oftast begränsas till mellan fem och tio personer. Utför man en liknande 

studie kan därför resultatet variera med valet av respondenter. Det är mycket möjligt att 

intrycken skiljer sig då andra respondenter med samma befattningar intervjuas.  

 

Det finns en risk att slöseri är svårt att urskilja i verksamheterna. Då verksamheterna inte 

tidigare är bekanta med lean kan missförstånd uppstå kring vad vi är ute efter. Då 

begränsningar innebär att en djupare undersökning inte kan genomföras, finns risken att studien 

inte omfattar allt det slöseri som finns i verksamheterna. Undersökningen kan därför komma att 

omfatta slöseri av mindre vikt än dem studien söker. 

 

Risken att chefer tenderar att glorifiera bilden av verksamheten har diskuterats. Optimalt hade 

varit att från början intervjua både chefer och anställda som upplever arbete och metoder på en 

operativ nivå då chefer också tenderar att inte ha full insikt i den operativa verksamheten. 

Utifrån studiens begränsningar valdes dock primärt endast chefer till respondenter. Frågan är 

då om en verklig bild av verksamheten ges, eller om vi får ta del av en nyanserad verklighet. 

Följden av detta kan vara att viss data och förståelse går förlorad och att inte en komplett bild 

av nuläget erhålls.  

 

Objektiviteten kring lean- och TPS-koncepten kan ifrågasättas. Vi har blivit starkt färgade av 

dessa koncept genom studier av ämnet vilket har lett till att vi har en positiv inställning till 

koncepten. Frågan är då hur nyanserad studien blir efter våra erfarenheter och hur väl metoder 

och verktyg från koncepten passar in i organisationen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Här presenteras tidigare forskning och annan passande teoribildning som är relevant inom 

studiens ramar.  

 

3.1.  Lean Produktion 
 

Lean Production är sprunget ur den japanska biltillverkaren Toyotas produktionssystem. Efter 

andra världskriget uppgick inte Toyota i tillräckliga försäljningsvolymer och var därför 

tvungna att fokusera på kostnadsreduktioner såsom slöserieliminering och kortare ställ- och 

ledtider. Utifrån dessa krav och förutsättningar utvecklades under 30 år Toyota Production 

System (TPS). (Liker, 2004) 

 

Världen kom senare att få upp ögonen för TPS då en omfattande studie utfördes av det 

amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology. Studien visade att japanska 

biltillverkare, särskilt Toyota, visade upp bättre resultat enligt studiens nyckeltal. De låga 

buffertnivåer som de japanska tillverkarna uppvisade, ledde till distinktionen mellan buffrade 

(eng: buffered) och slanka (eng: lean) produktionssystem (Krafcik, 1988). 

 

3.1.1.  Toyota Production System till Lean Production 

 

 

TPS vilar på 14 principer som kan beskrivas som Toyotas DNA. Principerna definierar hur 

Toyota agerar och resonerar och fungerar som vägledning för hela koncernen. De många 

verktyg som härstammat från TPS, kan en organisation applicera på sin verksamhet för att bli 

mer lean. Viktigt att förstå, är dock att inom TPS innefattar inte verktygen den centrala rollen. 

Man menar att verktygen inte kan träda i full kraft om inte den filosofiska aspekten existerar 

inom verksamheten. (Liker, 2004) 

 

Liker bryter ner de 14 principer i fyra kategorier (ibid): 

 

 

Långsiktig filosofi (ibid): 

 

 Princip 1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt 

tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. (ibid) 

 

 

Rätt processer producerar rätt resultat (ibid): 

 

 Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till utan. 

 Princip 3: Låt efterfrågan styra genom att använda 

pull-system, för att undvika överproduktion. 

 Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen 

 Princip 5: Stoppa processerna för att lösa problem, så 

att kvaliteten blir rätt från början. 

Problemlösning 

Människor och 

partners  

Filosofi 

Processer 

Problemlösning 

Människor och 

partners  

Processer 

Filosofi 

Figur 2: "4P"-modell av Toyota Way 

(Liker, 2004) 

Figur 3: "4P"-modell av Toyota Way 

(Liker, 2004). 
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 Princip 6: Standardiserat arbete är grunder för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

 Princip 7: Gör verksamheten synlig, så att inga problem förblir dolda. 

 Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna och 

processerna. 

 

 

Addera värde till organisationen genom att utveckla personal och partners (ibid): 

 

 Princip 9: Utveckla ledare som verkligen känner 

verksamheten, lever efter företagets filosofi och lär 

andra göra det. 

 Princip 10: Utveckla enastående människor och 

arbetslag som följer företagets filosofi. 

 Princip 11: Respektera partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

 

 

Att ständigt lösa problem driver organisationen till ständigt lärande (ibid): 

 

 Princip 12: Gå och se med egna ögon för att förstå situationen 

ordentligt. 

 Princip 13: Fatta beslut långsamt och i samförstånd, 

genomför dem snabbt.  

 Princip 14: Bli en lärande organisation genom att 

oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.  

 

 

 

 

 

I vissa fall definieras  

 som en filosofi (Womack & Jones, 2003), och i andra fall som en ”verktygslåda” (Bicheno, 

2004). Båda definitionerna är rätt då lean både innehåller en verktygsinriktad dimension såväl 

som en filosofisk. Den filosofiska delen fokuserar på slankheten inom verksamheten och 

verktygsdelen presenterar en uppsättning verktyg som kan hjälpa verksamheten uppnå 

slankhet. Lean finns inte i systemet utan kan snarare skådas i resultatet. Det är inte något en 

verksamhet gör utan något en verksamhet är (Liker, 2004).  

 

I sin bok The Machine That Changed The World myntade för första gången Womack et al. 

(1990) begreppet Lean production. Författarna studerade de avtryck TPS gjort i bilindustrin 

och klargjorde de principer TPS vilar på och gjorde på så vis konceptet mer applicerbart på 

andra typer av verksamheter. De summerade senare, i Lean Thinking (1996), Toyotas tänkande 

i fem principer: 

 

 

Problemlösning 

Människor och 

partners  

Processer 

Filosofi 

Problemlösning 

Människor och 

partners  

Processer 

Filosofi 

Figur 4: "4P"-modell av Toyota Way 

(Liker, 2004). 

Figur 5: "4P"-modell av Toyota Way 

(Liker, 2004). 



7(51) 

 

1. Specificera vad kunden värdesätter 

 

Den kritiska startpunkten för lean är kundvärde. Värdet kan bara definieras av slutkunden och 

är bara meningsfullt när det uttrycks i specifika produkter eller tjänster som möter kundens 

behov vid ett specifikt pris vid en specifik tid. Värdet skapas av producenten och är, ur kundens 

perspektiv, anledningen till att producenten existerar. (Womack & Jones, 1996)  

Liker (2004) beskriver värde som centrum för den första frågan man bör ställa sig vid 

införande av TPS. Att man bör se tillverkningsprocessen ur kundens perspektiv och fråga sig 

vad kunden vill ha ur denna process. Både den interna kund som är nästa steg i processkedjan, 

och den slutgiltiga kunden. Vad kunden vill ha, definierar värdet. 

 

2. Identifiera värdeflödet 

 

Värdeflödet är den uppsättning specifika aktiviteter som krävs för att ta en specifik produkt 

eller tjänst, genom de tre kritiska hanteringsområdena: problemlösningen som sker från 

koncept genom fasen av detaljerad design och ingenjörsinsatser till produktlansering, 

informationshanteringen som löper från ordermottagande genom produktionsplanering till 

leverans, och den fysiska transformationsprocessen från råmaterial till en färdig produkt i 

kundens händer. Identifikationen av värdeflöden är nästa steg inom leantänkandet och 

exponerar i de flesta fall stora mängder slöseri. (Womack & Jones, 1996) 

 

Genom att identifiera värdeflödet kan alla inblandade parter få en översikt över processflödet, 

buffertnivåer, tidsåtgång och andra nyckeltal. Målsättningen är att skapa tydlighet för 

åtgärdsprioriteringar och ge underlag för idégenerering (Bicheno, 2004).  

 

3. Förbättra flödet och minimera avbrott 

 

Inom lean är en målsättning att skapa ett konstant arbetsflöde. Detta innebär motsatsen till att 

dela upp aktiviteter i avdelningar där specifika aktiviteter utförs på en mängd produkter åt 

gången. Då partitillverkning avsätts, frigörs slöseri i form av väntetider och ofta avsevärda 

mängder material. Konstanta flöden går att spåra till 1913 då Henry Ford sänkte den 

nödvändiga prestationen för att tillverka en T-Ford med 90 % (Womack & Jones, 1996). 

 

Enstycksflöde är en stor bidragande faktor till att korta ner tiden från råmaterial till färdig 

produkt. Implementeringen tvingar även ofta fram förbättringar som ett enstycksflöde kräver då 

tillverkningskedjan blir känsligare mot avbrott. (Liker, 2004) 

 

4. Värdet ska dras från kunden 

 

En tydlig effekt av övergången från partitillverkning till enstycksflöde, är att tidsåtgången från 

koncept till lansering, sälj till leverans, och råmaterial till kund dramatiskt sjunker (Womack & 

Jones, 1996). Tanken är att kunna tillverka vad kunden vill ha när kunden vill ha det. Genom 

att förbättra flödet sjunker ledtiderna, och verksamheten kan bättre svara på förändringar och 

fluktuationer i efterfrågan.  

 

5. Perfektion 

 

När organisationer börjat implementera dessa delar i sin verksamhet märker man snart att 

arbetet med att reducera nödvändig prestation, tidsåtgång, utrymme, kostnader och misstag inte 

har något slut. En viktig del inom lean är att ständigt sträva mot perfektion. Att nå perfektion 
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ska ses som en kontinuerlig process. En viktig förutsättning för detta, är att 

värdeskapandeprocessen är tydlig och transparant, så att alla medarbetare kan se, förstå och 

förbättra den. (Womack & Jones, 1996) 

 

3.1.2.  Slöseri 

  

En av grunderna inom lean handlar om att minimera slöseri inom verksamheten. Enligt 

filosofin kan slöseri förete sig i 7+1 former (Liker, 2004): 

 

 Överproduktion  

Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. 

 

 Väntan  

Vänta på t.ex. material eller andra resurser. 

 

 Lager  

Att lagra mer än absolut nödvändigt. 

 

 Rörelse   

Onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb. 

 

 Omarbete  

Reparationer och omarbete som inte tillför värde till kund. 

 

 Överarbete  

Att göra mer arbete än vad kunden kräver. 

 

 Transporter  

Onödiga transporter. 

 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet  

Har på senare tid lagts till som ett slöseri. 

 

Slöseri ter sig i alla de aktiviteter som inte är värdehöjande, alltså de aktiviteter som inte tillför 

värde för produkt eller tjänst. Genom att systematiskt eliminera slöseri, minskar ledtider och 

uppbundet kapital. Då icke-värdehöjande aktiviteter elimineras, minskar ledtiden vilket innebär 

en ökad effektivitet och produktivitet. Då lager och buffertar minskar frigörs uppbundet kapital 

vilket höjer likviditeten. (Liker, 2004) 

 

Listan har under åren diskuterats och utvecklats. L. George (2003) har gjort en tolkning av de 

slöseri som förekommer inom servicesektorn i boken Lean six sigma for service. Då ständiga 

förbättringar är en viktig del inom leankonceptet ter sig utvecklingen av slöserieliminering 

naturligt. Han bygger vidare på Likers (2004) modell fast fokus ligger på service istället för 

produktion, han presentera dessa på följande sätt: 

 

 Överproduktion 

Att tillföra tjänsten mer än vad som behövs för omedelbar användning. Exempelvis kan 

en internethandel använda ett onödigt komplicerat system vilket inte tillför någon nytta 

för kunden utan istället tar orderna bara längre tid att behandla. 
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 Väntan  

All väntan mellan att en process/aktivitet tar slut och nästa kan påbörjas. Inom 

servicesektorn är det svårt att upptäcka vart i processen väntan sker. 

 

 Lager  

Arbete som ligger och väntar som egentligen inte behövs för kunden. Istället för de 

fysiska lager som existera inom produktion hamnar fokus på exempelvis kötider och 

mailinkorg. 

 

 Rörelse  

Onödiga rörelser för personer. Med det menas rörelse personer måste utföra för att 

genomföra sin arbetsuppgift, exempelvis då man måste använda två datorer för att 

komma åt olika system etc. 

 

 Defekter  

När kunden är missnöjd med tjänsten och/eller omarbete behövs. Inom servicesektorn 

kan en defekt omfatta allt från missinformation till utebliven tjänst. Oavsett om felet 

skulle kunna gå att lösa med ett knapptryck kan konsekvensen bli att man förlorar en 

kund.  

 

 Överarbete  

Att addera mer värde till en tjänst än vad kunderna vill eller kan betala för. Exempelvis 

om man inte vet vad kunden vill ha finns risk för att man tillför extra värde som inte 

kunden är villig att betala för, frågan man kan ställa sig är ifall kunden skulle vara lika 

nöjd utan en process? 

 

 Transporter   

Onödiga rörelse för material, produkter samt information. Att gå att hämta ett papper en 

våning upp tar tid på samma sätt det tar tid att hitta information. Så för att minimera det 

tidsmässiga slöseriet är det viktigt att eliminera alla dessa onödiga transporter emellan 

processtegen. 

 

Även Bicheno (2004) tolkar slöseri i sin bok The New Lean Toolbox, då nya typer av slöseri 

som olämpliga system och slösad energi och vatten uppmärksammats. Bicheno menar även att 

de sju slöserityperna finns från ett kundperspektiv: 

 

 Försening  

Då kunden måste vänta på service, leverans, i kö, brutna tidsöverenskommelser. 

Kundens tid kan ibland uppfattas som gratis för leverantören, men tidskrävande vanor 

kan visa sig kostsamma om kunden får nog och byter leverantör. 

 

 Duplicering  

När data skrivs flera gånger, repeterande av detaljer på blanketter, tvärkopiering av 

information, att svara på samma frågor från olika håll i organisationen. 

  

 Onödig rörelse 

Att köa flera gånger, inte ha tjänster och information grafiskt samlat, dålig ergonomi.  

 

 Oklar kommunikation  
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Att söka klarhet, förvirring kring produkt- eller tjänsteanvändning, leta information som 

resulterar i felaktig användning eller duplicering. 

 

 Felaktigt lager  

Slut på artiklar, oförmåga att få vad som behövs, ersatta produkter eller tjänster. 

 

 Förlorad möjlighet  

Att inte behålla eller vinna kund, misslyckande att färdigställa rapport, att kund blir 

ignorerad, ohyfsat och otrevligt bemötande. 

 

 Fel 

Fel i servicetransaktioner, produktdefekter, borttappat eller skadat gods. 

 

3.1.3.  Verktyg inom lean 

 

3.1.3.1. Diagram 
 

En viktig byggsten inom lean är datainsamling då det gör det möjligt att visualisera 

verksamheten för att lättare kunna bedriva förbättringsarbete. Beroende på vilken verksamhet 

man bedriver och vad man vill studera finns det en stor variation av diagram och 

visualiseringsverktyg. (Liker, 2004) 

 

Ett exempel är Ishikawadiagram, även kallat fiskbensdiagram som används för att lösa problem 

genom att visualisera grundorsakerna. Man utgår från problemet, därefter orsakerna till 

problemet som målas upp som ett fiskben. Därefter försöker man identifiera grundorsakerna till 

varje orsak, dessa grundorsaker kan vara små som stora. Användningsområdet är brett och kan 

appliceras i de flesta verksamheter för problemlösning. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

 
Figur 6: Exempel av ett Ishikawadiagram 

Spaghettidiagram är även ett effektivt diagram för att kartlägga flöden och rörelse. Genom att 

plotta vägen en produkt, information, fordon etc. rör sig får man fram ett rörelsemönster. 

Genom att visualisera rörelsemönstret får man en bra bild av vilka delar man kan förbättra för 

att optimera en process. (Garham, 2015) 

 

3.1.3.2. Standardisering  

 

Att standardisera en metod är att utifrån en rad metoder, välja den bästa och låta alla använda 

den (Bicheno, 2004).  Denna idé är relativt oförändrad sedan dess införande då de första 

principerna för den industriella ingenjörsvetenskapen lades som grund. Henry Fords (1988) 
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perspektiv, skrivet 1926, stämmer överens med dagens syn på standardisering. Ford menade att 

standardisering är den nödvändiga grund som morgondagens förbättringar är baserade på. Även 

Toyota har denna syn på standardisering. Standardiserat arbete är en av grunderna i TPS och 

beskrivs just om en förutsättning för ständiga förbättringar (Liker, 2004).  

 

3.1.3.3. Ständiga förbättringar (Kaizen) 

 

Standardisering är alltså inte ett verktyg för att få medarbetare att arbeta repeterande och 

effektivt. Det är en vanlig missuppfattning att syftet med standardiserat arbete handlar om att 

hitta den mest effektiva arbetsmetoden. Syftet leder oss snarare in på ständiga förbättringar. I 

sin bok, Kaizen, förklarade Imai (1986), att det är omöjligt att förbättra processer innan de är 

standardiserade. Om processens metoder skiftar, blir en förbättring bara ännu en metod som 

stundtals används men oftast ignoreras. 

 

När processer är standardiserade och fel eller defekter inträffar, bör den första frågan vara; 

följdes standarden? Om standarden följts och felet fortfarande påträffats, bör standarden göras 

om med målet att minimera eller utesluta det påträffade felet. På så vis förbättras processer 

ständigt med standarden som grund, vilket i sin tur leder till minimering av slöseri. (Liker, 

2004) 

 

3.1.3.4. 5S  
 

Det är inte sällan 5S fungerar som ett första steg mot en implementering av lean. Det är ett 

leanverktyg som ofta relateras till ordning och reda. Det finns dock ytterligare aspekter av 5S 

som är relevanta. Synlighet och tydlighet är ofta ledord inom TPS och lean men är också 

viktiga ingredienser i 5S. Det ska vara lätt att se när något är utanför standarden. 5S bildar en 

ständig process för att kontrollera och förbättra arbetsmiljön (Liker; 2004). Det är därför en 

process som aldrig avslutas, som i figur 5. 

 

Sortera
Rensa bort sällan 
använda  objekt

Systematisera
Organisera och ge allt 

en lämplig plats

Städa
Rengör och 

upprätthåll ordningen  
i arbetsmiljön.

Standardisera
Upprätta standarder 

för det fortgående 5s-
arbetet

Sköt om
Se till att ordningen 
hålls och förbättra

Figur 5: 5S är en process som aldrig avslutas. 
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Seiri (sortera): Ta bort det som inte används och sortera det som används efter 

användningsfrekvens.  

 

Seiton (systematisera): Allting bör ha en egen plats. Systematisera efter arbetsfrekvens och 

användningsförhållanden.  

 

Seiso (städa): Städningsprocessen fungerar ofta som en form av inspektion som exponerar 

avvikelser och tillstånd som kan leda till avvikelser. Genom detta förhindras t.ex. kvalitetsfel 

och maskinhaverier. 

 

Seiketsu (standardisering): Utveckla system och tillvägagångssätt för att upprätthålla och 

kontrollera de tre första S:en.  

 

Shitsuke (sköt om): Att bibehålla en stabil arbetsplats är en pågående process av ständiga 

förbättringar. 

 

3.1.3.5. Värdeflödesanalys  
 

För att få en överskådlig bild av en process är värdeflödesanalys något som används inom lean. 

Målet är att kartlägga hur en process fungerar och vilka flöden som förekommer för att på så 

sätt åskådliggöra slöseriet inom processen (Bicheno, 2004). Det är viktigt att utgå från kunden 

och att eliminera slöseri som inte är värdeskapande (Liker, 2004). Användningsområdet är stort 

och VSM kan appliceras på såväl produktionsföretag som tjänsteföretag som vill kartlägga ett 

flöde i verksamheten. När man arbetar med VSM är det viktigt att tänka på hur nuläget ser ut, 

hur framtiden kommer ser ut samt hur det idealiskt kan se ut och därefter kan man utföra en 

arbetsplan för att nå dit. Därför är det viktigt att kartläggningen baseras på fakta och inte på 

personliga antagande (Bicheno, 2004). 

 

Genom med att man kan använda en VSM på många olika områden och nivåer kan de skilja sig 

något i utformning och detaljnivå trots att det finns standarder. Det väsentliga är att man får en 

överblicksbild över hela processen vilket ger en förståelse för vart i processen det kan 

förekomma flaskhalsar. (Rother & Shook, 2004)  

 

3.1.4.  Lean i den offentliga sektorn  

 

Leanverktygen är viktiga för att en organisation ska kunna eliminera slöseri genom att 

synliggöra och lösa avvikelser. Leanprinciperna ska hjälpa organisationen att bedriva 

verksamheten genom att föra fram och upplysa framgångsfaktorer. Principerna är ett sätt att 

tänka och bidrar till kriterierna för hur problem ska lösas (Peterson et al. 2010), vilket talar för 

att lean också är applicerbart på ett flertal organisationstyper.  

 

Faktum är att forskare är överens om att lean kan överföras på olika organisationer i olika 

länder (Dennis, 2002; Holweg, 2007; Womack et al., 1990). Om man bortser från skillnaden i 

tillverkningen av fysiska föremål mellan tillverknings- och tjänsteorganisationer, så är det 

snarlika ur ett leanperspektiv. De båda producerar och tillhandahåller tjänster mot kund och 

styrs därför av vissa processer. Genom att involvera personalen i analysen av processavvikelser 

och i förbättringsarbeten, har lean visat sig vara en metod för att underlätta förändringen av 

resurser och processer från ett kundperspektiv.  
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Fler skillnader finns mellan tillverknings- och tjänsteorganisationer att ta hänsyn till. Det är 

ofta svårare att visualisera processer i administrativa verksamheter, då en stor del slöseri göms i 

bl.a. datorer och postprocesser (Keyte & Locher, 2008). Många faktorer kan påverka 

uppfattningen om att det är mer komplicerat att förbättra flöden med hjälp av lean i 

kontorsmiljö, men utdelningen sägs bli lika stor som inom tillverkning (Strategic Direction, 

2005). 

 

Lean förklaras ofta utifrån ett värdehöjande perspektiv. Värdehöjande aktiviteter tillför värde 

för kunden och då kunden inte vill betala för aktiviteter som inte bidrar till kundnyttjandet, är 

alla andra aktiviteter icke värdehöjande och därför slöseri. Vissa av de icke värdehöjande 

aktiviteterna kan dock vara nödvändiga för processen trots att inte kunden alltid uppfattar dess 

värde. Flödeseffektivitet kan sägas vara ett mått på hur stor del värdeskapande aktiviteter 

processerna består av (Larsson, 2008).  Då värdet alltid utgår från kunden (ibid), kan detta 

värde- och processfokus uppfattas som bidragande till implementeringsmöjligheterna i 

servicesektorn. 

 

3.1.5.  Fördelar med lean 

 

Det amerikanska Lean Enterprise Institute gör årligen undersökningar om lean, och om synen 

på och kunskapen om konceptet. 2007 behandlade deras undersökning teorin om att lean 

huvudsakligen ses som en kostnadsreducerande metod. I undersökningen gjorde man en studie 

på de upplevda vinsterna av att implementera lean i varierande former av verksamheter.  

Respondenterna utgjordes av 2 400 svarande prenumeranter som fick välja tre av tio möjligt 

upplevda vinster (Lean Enterprise Institute, 2007). Resultatet följer: 

 
Figur 7: Upplevda vinster från lean (Lean Enterprise Institute, 2007) 
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Enligt undersökningen är det tydligt att kostnadsreduktion är den klart mest upplevda vinsten 

som lean implementeringen för med sig. Det går att diskutera om inte majoriteten av 

leanverktygens fördelar indirekt reducerar kostnader, genom minskat lager och ökad 

produktivitet. 

 

När man ser på de fördelar lean skapat för Toyota genom TPS, ser man den kapacitet ett 

komplett införande av systemet har. Toyota har en mängd utmärkande framgångsfaktorer 

gentemot sina konkurrenter (Liker, 2004): 

 

 2003 återkallade Toyota 79 % färre fordon i USA än Ford, och 92 % färre fordon än 

Chrysler. 

 När de tre största biltillverkarnas aktier i USA sjönk 2003, hade Toyotas aktier under 

2002 ökat med 24 %. 

 Toyotas fordon tar tolv månader eller mindre att utveckla. Konkurrenternas 

produktutvecklingsprocess är två till tre år lång. 

 

Då Toyota är ursprunget till leankonceptet och dess utveckling och arbete skett längre än andra 

organisationer, kan verklighetsförankringen i deras framgångar ifrågasättas vid jämförelse med 

många andra organisationer. Man kan också räkna det allmänt känt att lean är applicerbart på 

tillverkningsverksamheter men att implementering i servicesektorn är vidare omdiskuterat.  

 

I Lean som styrmodell i offentlig sektor - en kvalitativ fallstudie av kommunala förvaltningar i 

Växjö, hävdar Lundberg och Petersson (2004) att man efter implementering av delar av lean, 

sett avsevärda förbättringar. Undersökningen omfattar Miljö- och hälsoskyddskontoret och IT-

enheten i Växjö, där den första rapporterat en produktionsökning på 30 procent när det gäller 

livsmedelskontroller. IT-enheten rapporterade att antalet incidenter hade minskat och att 

ledtiden från incident till lösning minskat från 100 timmar till 25 timmar. 

 

Man menar att verksamheterna har åstadkommit följande genom att samlas runt konceptet 

(ibid): 

 

 Visualisering av verksamheten, vilket gett bättre överblick.  

 Gemensamt ansvar.  

 Delaktighet i beslut.  

 Engagemang.  

 Förebyggande arbete.  

 Närvarande chefer.  

 En kultur där man får lära av sina misstag. 

 

Lean har påvisat sig ha vidare positiva effekter inom den offentliga förvaltningen, som 

förkortade handläggningstider, bättre ordning, minskat antal fel och ökad 

medarbetarmotivation. (Arlbjørn et al., 2011).  Lean har effektiviserat bland annat samarbete 

och fördelningen av resurser inom offentliga förvaltningar (Schiele & McCue 2011). 
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3.1.6.  Kritik mot lean 

 

Leanfilosofin har fått utstå en del kritik under åren och enligt Hines et al (2004) har kritiken 

fokuserats kring fyra aspekter: bristen på anpassning till lokala förhållanden, den mänskliga 

faktorn, omfattning och brist på ett strategiskt perspektiv samt hanteringen av föränderlighet. 

Liker (2004) tar i The Toyota Way upp att den filosofiska biten av lean är grunden till att 

verktygen kommer fungera korrekt. Precis som Liker, menar Hines et al (2004) att kritiken mot 

lean oftast sätter fingret på att lean bör ses som mer än bara en uppsättning verktyg.  

 

Vid införande av lean inom den offentliga sektorn, har Sim och Chiang (2012) konstaterat att 

detta kan medföra en stressig arbetsmiljö för personalen. De menar att det finns ett samband 

mellan upplevd stress hos medarbetare och olika chefers införande av lean i förvaltningar. 

Detta kan grunda sig i att uppsägningar av tjänster vid införandet av lean gör att medarbetarna 

får en högre arbetsbelastning, vilket kan leda till minskad arbetsglädje och trivsel (Sim & 

Chiang, 2012).  

 

En annan dimension av kritiken mot lean handlar om när organisationer blir för magra, och 

utvecklat vad man kallar organisatorisk anorexi. Radnor och Boaden (2004) menar att lean är 

en resa snarare än ett tillstånd och att organisationer därför kanske inte inser när de nått sin 

destination. De hävdar att organisationer kan missa sin optimala punkt då fokus ligger på 

process snarare än utkomst och att detta i längden gör dem ineffektiva. 

 

3.2.  Kommunens organisation och uppbyggnad 
 

I Sverige finns det 290 olika kommuner, dessa styrs av demokratiskt valda politiker. Var fjärde 

år får de som är Svenska medborgare samt folkbordförda i kommunen rösta fram en 

kommunfullmäktige vilket är de högsta beslutande organet inom kommunen. (Sveriges 

kommuner och landsting, 2015) 
 

Kommunen följer direktiv från regeringen och dess obligatoriska uppgifter enligt regeringen är 

följande (Ibid).  

 

 Social omsorg (äldre- och handikapps omsorg samt individ- och familjeomsorg) 

 För-, grund- och gymnasieskola 

 Plan och byggfrågor 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Renhållning och avfallshantering 

 Vatten och avlopp 

 Räddningstjänst 

 Civilt försvar 

 Biblioteksverksamhet 

 Bostäder 

För att lyckas med detta tillsätter varje kommun så kallade nämnder. Varje kommun får själv 

bestämma hur många nämnder som behövs. Exempel på vanliga nämnder inom kommunens 

verksamhet är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. (ibid) 

 

Kommunallagen bestämmer hur kommuner och landsting får agera i olika ärenden. Lagen 

omfattar bland annat den kommunala indelningen och medlemskap, kommunens befogenheter 
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samt hur kommunfullmäktige och nämnder ska agera i olika ärenden. Utöver kommunallagarna 

finns de speciallagstiftning som påverkar socialtjänsten, hälso- och sjukvården, miljö- och 

hälsoskyddet. Många av dessa speciallagar kan regeringen eller statliga myndigheter 

komplettera med förordningar eller föreskrifter. (Regeringskansliet, 2015) 

 

3.3.  Tidigare kommunala utvecklingsarbeten 
 

3.3.1.  Samordnad varudistribution  

 

Kommuner gör mängder av upphandlingar med leverantörer som transporterar gods till varje 

enskild kommunal enhet. Detta leder till en mängd transporter som både är kostsamma och 

påfrestande för miljön då lastbilar oftast används. 

 

År 2007 kom riksdagen fram till att en samordnad varutransport för kommuner skulle vara 

fördelaktigare. Detta skulle leda till färre transporter vilket främst skulle gynna miljön men 

även bidra till mindre trafik i rörelse och därför öka trafiksäkerheten. Även bullernivån i 

trafiken skulle minska samt att kommunerna skulle kunna göra kostnadsbesparingar genom 

optimerade transporter. (Nord, 2015) 

 

I praktiken innebär detta att man har en central upphandlingsenhet för kommunens samtliga 

leveranser. När de sedan beställer fraktas dessa varor till en samlastningscentral, därifrån körs 

sedan varorna ut till enheterna. Jämfört med tidigare då varje enhet beställde enskilt vilket 

ledde till ineffektiva transporter då lastutrymmena inte utnyttjades fullt ut samt att 

körsträckorna blev längre och körningarna mer frekventa. 

 

 

  

 

 

Idag har många kommuner implementerat detta till sin verksamhet vilket bidragit till stora 

besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Exempelvis genomförde Växjö kommun en 

sådan reform under 2010-2011. Deras 450 enheter hade innan dess ungefär 1900 leveranser per 

vecka jämfört med 350 leverans efter implementeringen. Förutom minskad trängsel och ökad 

trafiksäkerhet på vägarna minskade koldioxidutsläppen även med 95 %. (ibid) 

 

Figur 8: Vänster: Godsflöde utan samlastning. Höger: Godsflöde med samlastning. 

(Energikontor sydost, 2013) 
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Likaså genomförde Halmstad kommun ett liknande projekt 2008 vilket även det bidrog till 

besparingar både ekonomiskt och miljömässigt då de nästan halverade sina 1300 transporter i 

veckan (Åkesson, 2015). 

 

3.3.2.  Samordnad internpost  

 

Under 2008 genomförde Kungälvs kommun ett projekt för att effektivisera posten inom 

kommunen. Internpostens uppdrag bestod av att frakta post och lättgods mellan olika enheter 

inom kommunen. Det gjordes utan någon direkt planering och distributionsvägarna var många. 

Vaktmästarna som körde postbilarna körde olika turer samtidigt som visa enheter fick hämta 

posten själva. (Schillander, 2011) 

 

Detta ledde till att Kungälv kommun genomförde en förstudie för att se möjligheter till en 

optimering av internpostenen. De använde sig utav ett logistikplaneringsprogram för detta och 

det visade på goda möjligheter för att effektivisera internposten. Under en vecka kördes 170 

mil med en postbil som efter optimering kunde genomföra samma arbete på 40 mil istället. 

(Ibid) 

 

Efter effektiviseringen frigjordes avsevärd arbetstid, vilket möjliggjorde att postbilarna kunde 

användas till att transportera mat vid lunchtid. Efter transportplaneringen kunde internposten 

stå för 1/3 utav kommunens totala mattransporter. Besparingarna för detta uppskattades till 50 

% samtidigt som den totala körda sträckan även minskade med 50 %. (Ibid) 

 

Helsingborgs kommun omorganiserade även de sin internpost. De valde däremot att lägga ut 

tjänsten på entreprenad. Tidigare hade man tre personer som hämtade, sorterade och körde ut 

posten till ett 100-tal adresser. Samtidigt hade de tio olika enheterna egna vaktmästare som sen 

körde ut posten och eventuellt gods till rätt mottagare. Dessutom köpte man 

distributionstjänster av posten vilket ibland ledde till överlappning och onödiga kostnader. 

(Ibid) 

 

2009 lät man posten ta över distributionen utav internposten. Man kunde då optimera rutterna 

och man hade ett 60-tal leveransadress istället för ett 100-tal. Även resurser frigjordes då man 

inte behövde ha så många bilar eller lokaler. De tre vaktmästarna kunde minskas till en. 

Dessvärre visste inte kommunen den ekonomiska konsekvensen av beslutet då de inte gjort 

någon mättning innan och efter. Personalen däremot upplever att servicen blivit mer pålitligt 

sen posten tog över. (Ibid) 

 

Umeå kommun upptäckte under en förstudie de genomförde år 2000 angående deras internpost 

att de oftast förekom dubbelkörningar med korta tidsintervaller. Exempelvis så möttes tre bilar 

från distributionsenheten vid biblioteket på samma tid. Även vissa rutter för medicintransporter 

kördes med 30 minuters skillnad. Följden av förstudien ledde även till att internposten togs 

över av ett lokalt åkeri och senare tog posten över. (Ibid) 

 

Lidköping och Mölndal är ytterligare några exempel på kommuner som genomfört liknande 

åtgärder vilket lett till en centraliserad internpost, antingen i egen regi eller via entreprenad. 

(Ibid) 

  



18(51) 

 

3.3.3.  Effektivisering av hemtjänsten 

 

Under 2007 genomförde De Verdier Consulting, på uppdrag av Eskilstuna kommun 

tillsammans med Vägverket region Mälardalen, en studie för att se ifall det finns 

förutsättningar för att minska resandet med bil inom hemtjänsten. Hemtjänsten bestod av 23 

olika områden med gränser. Dessa hemtjänstområden använder sig utav ett planeringsprogram 

kallat TES. Programmet integreras med två andra program, ett för patienterna som 

tillhandahåller deras historik samt ett som hanterar personalens schema och arbetsuppgifter. 

TES använder sen denna data för att få fram en rutt, dock så är det inget 

ruttoptimeringsprogram utan det ger en ”logisk slinga” man kan köra. 

 

Efter en simulering med ett ruttoptimeringsprogram visade det sig finnas goda möjligheter för 

att minska både restider samt körsträckor. Det visade sig att man kunde minska 49 % av 

körsträckorna samt 42 % av körtiden vilket motsvara 45 000 mil samt 30 000 arbetstimmar 

med bibehållen eller till och med förbättrad servicenivå. Dessutom skulle behovet av bilar 

minska med uppskattningsvis 20 % vilket kostar kommunen 640 000 kronor per år enbart i 

leasing kostnader. (Bohlin & Moback, 2007) 

 

Simuleringen gjorde vissa antagande och förenklingar vilket påverkar trovärdigheten men 

slutsatsen är att det finns besparingar att göra. Främsta sättet vore att jobba över 

områdesgränserna då dessa är ett hinder för att använda bilarna så effektivt som möjligt idag. 

(Ibid)
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4. EMPIRI  

 
4.1.  Resursenheten för Aktivitet, Motivation och Arbete 

 

AMA (Resursenheten för Aktivitet, Motivation och Arbete), är en enhet inom Arbetsmarknads- 

och familjeförvaltningen, inom området Arbete och försörjning. AMA har en varierande 

arbetsmarknadsverksamhet i form av t.ex. möbelflyttning, svetsverkstad, snickeri, paketering, 

café, montering, bygg, förråd och skogsröjning. (Eskilstuna kommun, 2015) 

 

AMA har också det operativa ansvaret för Eskilstuna kommuns fordonsverksamhet. Denna 

verksamhet bedrivs av fordonsenheten som är underliggande AMA.  

 

Enligt Eskilstuna kommun har AMA i uppdrag att arbeta med och tillhandahålla:  

 

• Anställning åt cirka 180 personer som har ett dokumenterat arbetshandikapp OSA (offentligt 

skyddat arbete) samt THA (trygghetsanställning). 

 

• Platser för arbetsprövningar, som beställs av Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd. 

 

• Platser för arbetsmarknadspolitiska program och i samarbete med gymnasieskolor ge elever 

möjlighet till praktikplats/feriearbete. 

 

• Rehabilitering/habilitering. 

 

• Olika projekt med inriktning mot arbete. 

(Ibid) 

 

Enligt kommunen ska verksamheten erbjuda meningsfullt arbete och social gemenskap till sina 

deltagare och man arbetar målmedvetet med att ge dem en kvalitativ vardag.  

 

Nedanstående empiri är baserad på intervjuer gjorda med Fredrik Krait, onsdagen den 22 april 

kl. 15:00 samt med Mohammad Deravian torsdagen den 5 mars kl. 13:30, om inte annan källa 

anges. 

 

4.1.1.  Nulägesbeskrivning  

 

Grundsyftet med AMA var att låta funktionshindrade och arbetslösa utföra enklare och 

personalkrävande delar av kommunens upphandlingar. På så sätt erbjuds anställning och 

rehabilitering och kommunen sparar pengar. Man har dock kommit ifrån grundsyftet och AMA 

arbetar inte idag med utvalda uppdrag från upphandlingar, utan bistår kommunen och ibland 

andra verksamheter. I enlighet med grundsyftet sparar man dock fortfarande pengar åt 

kommunen genom att bedriva en bistående icke vinstdrivande verksamhet i vilken man utför en 

mängd uppgifter.  

 

AMA utför arbeten åt kommunen som är praktiska och mänskligt resurskrävande. Genom att 

erbjuda människor som hamnat utanför arbetsmarknaden avtalsenlig lön, och finansiera detta 

med olika bidrag, exempelvis lönebidrag, kan AMA spara kostnader åt kommunen.  
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Verksamheten (exklusive fordonsenheten) omfattar idag ca 250 anställda samt 33 arbetsledare. 

Tanken är att de anställda ska arbeta under en begränsad tid hos AMA för att sedan slussas ut i 

arbetslivet. Detta är en princip som AMA har gått ifrån då vissa anställda har stannat i 20 år. 

Det finns alltså idag inga uttalade gränser om hur länge de anställda kan vara kvar inom AMA, 

men detta ska inom en snar framtid åtgärdas med en tvåårig programbaserad anställning, då 

AMA enligt uppdrag ska hjälpa människor vidare ut i arbetslivet. 

 

4.1.1.1. Flyttverksamhet 
 

I riktning med examensarbetets syfte har stort fokus lagts på AMAs flyttverksamhet. 

Flyttverksamheten fungerar som en tjänst åt övriga kommunala verksamheter, dit kommunala 

enheter kan ringa för att erhålla flytthjälp. 

 

Arbetslaget består av en arbetsledare samt tio medarbetare. För att nyttja flytthjälpen kontaktar 

man AMA via telefon. Efter mottaget samtal, bedömer arbetsledaren om uppdraget är lämpligt 

genom att jämföra uppdraget med AMAs kriterier. Ibland åker även arbetsledaren ut på plats. 

Då AMA delvis arbetar med funktionshindrade, och då lämpliga flyttverktyg saknas, finns 

begränsningar angående tyngd och otymplighet. Inte heller volymer som överskrider AMAs 

kriterier kan flyttas då lättare lastbil används som transportmedel. 

 

Då möbler flyttas som för tillfället inte fyller en funktion för verksamheten i fråga, 

transporteras möblerna till AMA. Där restaureras de i snickarverksamheten eller lagras i 

möbelförrådet. Förrådet utgör 1000 kvm, vilka inhyser 370 kvm area i pallställ. Möblerna i 

förrådet är tillgängligt för samtliga kommunala enheter att hämta ut kostnadsfritt.  

 

4.1.1.2. Fordonsenheten 
 

AMA har det operativa ansvaret för kommunens fordonsverksamhet. Detta innebär att man har 

det yttersta ansvaret för samtliga kommunens fordon som de andra enheterna inom kommunen 

i sin tur får leasa eller hyra i kortare tidsperioder. Fordonsenheten innehar ca 500 fordon, varav 

290 är personbilar, 80 är släpvagnar och resterande utgörs av övriga fordon, exempelvis 

traktorer eller lastbilar. Utav de 290 personbilarna är ca 250 leasade till kommunala enheter 

med kontrakt löpande under 3 år. De övriga 40 fordonen utgör fordonsenhetens biluthyrnings 

verksamhet för dagsuthyrning.  

 

Bilpoolen är till för samtliga enheter inom kommunen. Två utlämningsställen med bilar finns 

utplacerade nära centrum för ökad smidighet. De flesta bilarna står dock hos fordonsenheten i 

Vilsta industriområde i Eskilstuna. När en bil ska hyras kontaktas fordonsenheten med en 

hyresbegäran, och bilen körs ut av fordonsenheten, alternativt hämtas ut på någon av de två 

platser nära centrum. För det ena utlämningsstället, där mycket personal är i rörelse, hämtas 

bilnycklar av bilpoolens personal eller i en reception. Det andra platsen har ett nyckelskåp, där 

bara ett fåtal personer har tillträde.   

 

Med ansvaret för kommunens fordon faller även ansvaret att uppdatera fordonsflottan på 

Fordonsenheten. Detta sker succesivt och varje vecka byts bilar ut. 
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4.1.2.  Slöseriidentifiering  

 

4.1.2.1. Flyttverksamheten  
 

AMAs flyttverksamhet blir väl nyttjad. Väntetiden för att använda tjänsten ligger på tre till fyra 

veckor. Vid intervju med Anette Wännerdahl diskuterades flyttverksamheten. Enligt henne 

genomgick hennes enhet en flytt för ca ett år sedan. AMA kontaktades men hade lång väntetid 

och Anette valde då att kontakta en extern flyttfirma då väntetiden var för lång. Detta medförde 

en tydlig kostnadsproblematik för Anettes hemtjänstenhet. För att undvika slöseri i form av 

väntan, nyttjades en betydligt dyrare extern tjänst.  

 

Denna problematik bottnar i AMAs brist att bemöta efterfrågan. Enligt Fredrik Krait måste 

AMA avstå en stor del av de inkommande uppdragen. Fredrik menar att flyttverksamheten 

skulle kunna innefatta två arbetslag till och ändå inte kunna ta alla uppdrag. Anledning är 

troligen politisk då antalet arbetsledare AMA får anställa är politiskt beslutat. Det kan också 

vara en ren kapitalfråga. Fredrik uppskattar att första årets kostnader för ett nytt arbetslag 

uppgår till ca en miljon, där en arbetsledarlön kräver hälften och ett flyttfordon kräver hälften.  

 

Istället för att utöka verksamheten väljer man alltså att fortsätta med endast ett arbetslag. Man 

går därför miste om kostnadsbesparingar då inhyrda flyttfirmor och andra lösningar är betydligt 

dyrare. Frågan är vad denna problematik grundar sig i. Möjligheten finns att beslutande 

politiker inte har kunskap om situationen och att problemet då ligger i bristande 

kommunikation från AMAs sida och ett undermåligt intresse från politikernas sida. Om 

kommunikationskedjan felar och information, viktig för kostnadsbesparingar och förbättringar, 

inte når beslutsfattarna, kan man inte undgå att undra hur många fler liknande fall som finns 

och hur mycket kostnadsbesparingar kommunen går miste om. 

 

En annan möjlighet är att situationen är tydlig för alla inblandade men att man väljer att inte 

investera i nya arbetslag. Till skillnad från föregående scenario kan detta istället för ignorans 

innebära att man trots medvetenhet väljer att inte ta ekonomiska och motiverade beslut. 

Problemet är då troligen att man låter kortsiktiga ekonomiska mål gå ut över det långsiktiga 

tänkandet.  

 

Problemet med att kommunala enheter inte alltid använder AMAs flyttverksamhet kan även 

bottna i andra anledningar. Då en enhet inte länger har nytta för möbler och ber AMA hämta 

dem, hamnar de i AMAs möbelförråd. Detta innebär att möblerna är tillgängliga för hela 

kommunen att bruka. Enligt Fredrik är detta en vanlig orsak till bristen på samarbete med ett 

antal kommunala verksamheter. Många kommunala chefer ser det som att de förlorar möblerna 

och använder sig då av andra alternativ för att få behålla möblerna inom sin egen förvaltning. 

Konsekvenserna blir även i detta fall att externa flyttfirmor används, eller att förvaltningarna 

själva ordnar med transport och förvaring. 

 

Orsakerna som leder till att separata möbelförråd upprättas blir mer påtagliga då Eskilstuna 

kommun, enligt Kirsi Dogan, inhandlat möbler för 40 miljoner under treårsperioden 2012-

2014. I denna summa ingår inte specialmöbler som sjukvårdssängar och handikappanpassade 

möbler, utan utgörs främst av kontorsmöbler. Kirsi menar att kommunen har en rad 

möbelförråd i vilka möblerna är odokumenterade och i många fall bortglömda. När förråden 

blir fulla, körs möblerna till ett annat förråd som fungerar som slutdestination innan slängs. 

Förrådet består av en hangar med stampat jordgolv och innehåller möbler som är trasiga eller 

blivit förstörda av skadedjur, men också möbler av stort värde som glömts bort. 
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4.1.2.2. Fordonsenheten 
 

Då kommunen har regler kring färdmedel för kommunalt anställda, måste ibland fordon hyras 

från Fordonsenhetens bilpool. Ett sådant tillfälle är då Anna Hallgren minst en gång i veckan 

ska ta sig ut till sin hemtjänstenhet i Kjula, ca 13 kilometer körväg från hennes kontor. Enligt 

regler ska hon då hyra fordon av bilpoolen då användandet av egen bil undanbedes. Bilpoolen 

ska då köra ut en bil till Anna i Skiftinge. Detta sker med två bilar då chauffören till den 

uthyrda bilen behöver kunna ta sig tillbaka. När Anna sedan uträttat sitt ärende i Kjula ska 

antingen bilen återhämtas eller fortsätta hyras av Annas enhet. 

 

Då bilpoolen levererar bilen från sin ena utlämningsplats, innebär det att bilen färdas ca 4,3 

kilometer till Anna i Skiftinge. Dessutom åker en annan bil med för att transportera tillbaka 

chauffören samma sträcka. Bilpoolen måste sedan hämta den uthyrda bilen när ärendet är klart, 

vilket innebär ännu en sträcka på 4,3 kilometer för den hyrda bilen samt dubbla sträckan för 

bilen som transporterar chauffören. För att Anna ska kunna köra med den hyrda bilen de 26 

kilometrarna fram och tillbaka mellan Skiftinge och Kjula, krävs alltså en total körsträcka på ca 

52 kilometer med de båda bilarna. 

 

Sträckor och körtid har beräknats på hitta.se. 

 

 Transportillfällen ∙ 

sträcka(km) 

Sträcka (km) 

Transport av chaufför 4 ∙ 4,3 km 17,2 

Transport av uthyrningsbil 2 ∙ 4,3 km 8,6 

Sträckan Anna kör 2 ∙ 13 km 26 

Total Sträcka  51,8 
 

Figur 9: Total körd sträcka då bil hyrs. 
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Figur 10: Körda sträckor vid hyrd bil och privat bil. 
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Detta innebär att den totala körsträckan är dubbelt så stor som den sträcka hyrbilen är ämnad 

för. Dessutom måste bilpoolen avsätta två medarbetare både för utkörning och hämtning. 

Sträckan från bilpoolens utlämningsplats till hemtjänsten i Skiftinge tar, beroende på trafiken, 

ca 8 minuter att köra. Bilpoolen avsätter då ca 64 minuter i effektiv arbetstid till transporterna 

för ärendet. 

 

 

4.2.  Hemtjänsten 
 

2012 publicerades en rapport där kommunkoncernens transportvolymer kartlagdes. Rapporten 

beställdes av Auto Force Sweden AB och undersöker logistiska nyckeltal som körsträckor, 

förarantal och fordonsantal för de olika förvaltningarna i kommunen. Rapporten visar tydligt 

den logistiska tryckfördelningen bland de olika förvaltningarna/enheterna. Undersökningen är 

baserad på en tidigare CERO-analys samt nya uppgifter från kommunen. Observera att följande 

tabell visar sträckorna i mil. 

Eskilstuna kommuns totala fordonsnyttjande 
CERO-analys hösten 2011 uppdaterad och kompletterad med uppgifter från fordonsenheten under första 
kvartalet 2012 

Förvaltning Antal bilar Total körsträcka Snitt körsträcka Median 

AMF 32 42 150 1 300 1 100 

BoU 2 2 800 1 438 750 - 2 040 

FE 9 31 260 1 300 1 250 

KLK 2 2 670 670 630 

KoF 13 10 840 1 200 920 

MoR 1 1 100   

SBF 17 1 160 1 100 19 680 

TSF 7 10 140 1 450 1 070 

VUX 142 230 730 1 630 990 

EEM 20 6 800 850 1 000 

Bilar totalt 246 358 170     
 

Figur 11: CERO-analys. 

 

Från tabellen framgår att tidigare vuxenförvaltningen, nu vård- och omsorgsförvaltningen, står 

för ca 64 % av den totala körsträckan inom studerade förvaltningar. Därför är det av intresse att 

identifiera slöseri inom den enhet på vård- och omsorgsförvaltningen som kör frekventast, då 

det även kan minska miljöpåverkan. Förvaltningens arbetsuppgifter är många och varierade då 

deras uppdrag består av att ansvara för vård och omsorg till äldre samt personer med 

funktionsnedsättning. 

 

En sammanställning utav bränsleförbrukningen inom vård- och omsorgsförvaltningen, som 

utfärdades av fordonsenheten (2014), visar att hemtjänsten står för den största 

bränsleförbrukningen inom förvaltningen. Totalt användes 154 607 liter drivmedel varav 

hemtjänsten stod för 86 933 liter drivmedel, det vill säga 56,2 %. Vilket betyder att hemtjänsten 
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är den kommunala verksamheten som kör mest i Eskilstuna, därför är det av intresse att studera 

dem närmre. 

 

4.2.1.  Nulägesbeskrivning 

 

För att lyckas med sitt uppdrag delar man in förvaltningen i tre underkategorier med olika 

arbetsuppgifter nämligen uppdragsenheten, biståndsenheten och utförverksamheten. 

(Eskilstuna kommun, 2015b) 

 

Uppdragsenhetens uppgift är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet 

tillhandahålls till äldre samt personer med funktionsnedsättning. När de fattar sina beslut ska de 

bland annat beakta gällande lagstiftning samt vård- och omsorgsnämndens mål och 

prioriteringar. (Eskilstuna kommun, 2015c) 

 

Biståndsenhetens arbete består till stor del att fatta beslut på individnivå enligt 

socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen om 

bostadsanpassning. (Ibid) 

 

Utförarverksamheten, där hemtjänsten ingår, skall sedan ta hänsyn till ovanstående när dem 

handskas med brukare av tjänsten. För att lyckas med detta finns det olika enheter vars mål är 

att kunna tillgodose olika sorters handikapp. Detta täcker in personer som bara behöver några 

timmars tillsyn i veckan till personer i behov av permanent stödboende. (Ibid) 

 

Enligt Eskilstuna kommun (2015a) omfattar hemtjänstens uppdrag att bland annat hjälpa till 

med: 

 Personlig omvårdnad som att sköta personlig hygien, äta och dricka, klä sig och 

förflytta sig. 

 Service som inköp, städning, tvätt och mat socialt stöd i det dagliga livet. 

 Ledsagning. 

 Olika hälso- och sjukvårdsinsatser som omläggningar, medicin- och insulingivning. 

Den vanligaste formen av hemtjänst innebär att personal kommer hem till brukaren och hjälper 

denne med beviljade insatser. Om du har ett stort behov av omvårdnad kan du få regelbunden 

hjälp dygnet runt. Du beviljas inte hjälp för sådant som du själv kan göra eller kan få 

tillgodosett på annat sätt. (Eskilstuna kommun, 2015b) 

I samband med samtal med enhetschefen av två enheter (torsdagen den 26 februari kl. 13:00) 

framkom att Eskilstuna kommun valt att dela in hemtjänsten i 23 områden med olika 

geografiska omfattningar. För att kunna tillgodose alla brukarna inom respektive område 

arbetar det ungefär 800 heltidsanställda samt 900 vikarier inom hemtjänsten i Eskilstuna. 

Praktiskt består den dagliga verksamheten bland annat i att  

 Köra ut varm mat från leverantör till brukare med matabonnemang en gång per dag.  

 Köra ut medicin till brukarna. 

 Hjälpa till med tvätt, städning och hygien. 

 Finnas till hand för brukarna. 
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 Hjälpa till vid rehabilitering. 

 Ledsagning. 

 Matinhandling. 

Men genom med att man arbetar med människor som har olika behov av hjälp så varierar 

arbetsuppgifterna från dag till dag enligt en vikarie inom hemtjänsten. Detta bidrar även till 

svårigheter att föra statistik kring hur man arbetar då det inte finns något standardiserat 

arbetssätt.  

Nedanstående empiri är främst baserad på intervjuer med enhetschefer inom några av dessa 

områden Stefan Svensson, Anna Hallgren, Anette Wännerdahl samt Noomi Pettersson 

utvecklingsledare inom utförarverksamheten, om inte annan källa anges.  

4.2.2.  Slöseriidentifiering 

Då enhetscheferna har olika områden med olika behov sköts den dagliga verksamheten på lite 

olika sätt beroende på område, se bilaga 1 och 2. En gemensam nämnare är dock svårigheterna 

i att förutse hur en dag ser ut då det sker dagliga förändringar. Den främsta anledningen för 

detta är att brukarnas behov ständigt förändras. Detta leder till att man kan ha en bra dagsplan 

för morgondagen men under natten kan något oväntat inträffa, exempelvis att det inkommit en 

ny brukare som behöver specialutbildad personal. Då tvingas man pussla i schemat för att få 

dagen att fungera. Därför kan man aldrig veta hur en dag inom hemtjänsten kommer se ut 

vilket gör det svårt att planera och kartlägga en typisk dag.  

Detta leder även till svårigheter att förutse personalbehovet vilket bidrar till att det ibland är 

överbemannat men framförallt underbemannat vilket leder till att personalen upplever tidspress 

som kan påverka brukarnas förutsättningar för god vård. Enligt samordnaren, Kristin 

Argillander, som ansvarar för schemaläggningen av två enheter, upplever hon att de är 

underbemannade ungefär två dagar i veckan, framförallt sker det på helger då det är 

problematiskt att ringa in personal på kort varsel. Överbemanningen sker inte lika frekvent då 

det sker mindre än en gång i månaden, främst sker det ifall någon brukare avlidit eller blivit 

inlagd på sjukhus (Svensson, 2015). 

Förutom svårigheten att inte veta hur morgondagen ser ut så måste man även utgå från 

brukarnas behov. Genom med att man arbetar med människor som har olika behov och olika 

tider som de behöver hjälp är det problematiskt att ruttplanera. Dessutom kan visa brukare vara 

i behov specialutbildad personal. 

Enhetschefen för två av områdena belagda inom centrala delar i Eskilstuna (Svalan och Öster) 

ansvarar för ungefär 40 heltidsanställda samt varierande antal vikarier som tillsammans 

ansvarar för fyra bilar för att genomföra sina uppdrag hemma hos brukarna. Det förs ingen 

statistik kring hur bilarna används utan man har som regel att gå eller cykla inom en fyra 

kilometers radie ifall det är möjligt, vilket är något som hela kommunen försöker jobba efter. 

Det kommer förmodligen installeras en form av GPS i bilarna framöver för att lättare kunna se 

hur bilarna används men när det sker är oklart.  
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Problemet är inte unikt för dessa enheter utan idag förs ingen statistik kring hur hemtjänsten 

fordon används vilket ställer till problem vid förbättringsarbeten. Anledningen för detta beror 

dels på sekretessen som gäller kring brukarna, och allmänt inom sjukvården, men framförallt är 

det en budgetfråga att införskaffa GPS.  

Sekretessen ställer även till problem ifall en brukare förflyttas till ett icke kommunalt boende 

såsom sjukhus eller annat privatägt boende. Detta beror på att alla arbetar i olika datasystem 

som inte är kompatibla med varandra. Därför vet inte sjukhuset (landstinget, privat) vilken vård 

hemtjänsten (kommunen) tillhandahållit patienten och vise versa. Genom att dem använder 

olika system blir det även problem ifall en brukare skulle behöva åka in akut till sjukhuset. Då 

får inte hemtjänsten reda på detta och måste själva ringa sjukhuset för att få reda på vad som 

hänt med brukaren och när denne beräknas skrivas ut. 

Områdesindelningen ställer till problem i kommunikationen och istället för att hjälpas åt så 

styrs varje område separat vilket snarare leder till att de konkurrerar med varandra. Detta beror 

till stor del på att varje enhet sitter i sin budget som inte lönar sig på att samarbeta enligt 

utvecklingsledaren för ordinärt boende. 

När brukare är i behov av tvätthjälp kan assistans ges på två olika sätt, beroende på om 

brukaren har en fungerande tvättmaskin/tvättstuga till sitt förfogande. Om så är fallet kommer 

personal hem till brukaren för att tvätta, detta sker vanligtvis med tre till fyra besök under 

dagen med en timmes intervaller. Man försöker kombinera dessa besök med andra ärenden hos 

brukaren så gott det går men ibland är man tvungen att enbart uträtta tvättningen. Det andra 

sättet för brukarna att få tvätthjälp sker genom att personal plockar upp tvätten som de i sin tur 

körs till kommunens tvätteri, tvättbjörnen, som är belägen vid Tunnafors vårdcentral (se bilaga 

3). Tvätteriet är bemannat så dem tar hand om tvätten som vårdarna hämtar dagen efter för att 

leverera till brukare. Uppskattningsvis använder 80 % det sistnämnda alternativet i dagsläget 

men som tidigare nämnts förändras brukarnas behov ständigt.  

 

Inom hemtjänsten förekommer även slöseri kring nyckelhanteringen. Genom med att många 

brukare lånar ut endast ett exemplar av nyckeln till hemtjänsten så skall den vara på kontoret 

när den inte används. Detta blir problematiskt då personalen många gånger har besök efter 

varandra utan att ha vägarna förbi kontoret. Detta innebär att om inte nyckeln finns på plats 

måste man ta reda på vem som hade den senast för att bestämma vart man ska mötas för att 

lämna över nyckeln. Det tidsmässiga slöseriet är svårt att uppskatta genom med att personalen 

sköter detta internt utan att föra någon statistik men enligt samordnaren rör det sig om fyra till 

fem arbetstimmar per dag för två enheter. 

Även provisoriska lösningar används för att posten skall komma fram till vissa enheter inom 

hemtjänsten, främst de som omfattar mycket landsbygd. Enhetschefen för två områden med 

landsbygd får enbart posten till den ena och får själv ansvara för att ta med posten till den andra 

enheten där hon försöker befinna sig en dag i veckan.  

Vid visa godstransporter ut till enheterna förekommer slöseri. Enhetschefen för Gredby/Hällby 

berättar hur de får medicintransporterna var fjortonde dag men man får ingen specificerad 

leveranstid. Därför blir hon tvungen att infinna sig på avdelningen till dess att transporten 

kommit. Visa gånger kommer transporten på eftermiddagen vilket innebär att hon varit tvungen 

att vänta en hel dag på en leverans.  
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5. ANALYS 

 
Här under följer en analyserande del av resultatet som skall besvara arbetets frågeställningar. 

Analysdelen har valts att delas in i två avsnitt, ett för hemtjänsten och ett för AMA. 

 

5.1.  Resursenheten för Aktivitet, Motivation och Arbete 
 

5.1.1.  Slöseriorsaker 

 

Flyttverksamhet och möbelförråd: 

1. Misslyckande att möta efterfrågan 

 

AMA har idag inte möjlighet att möta den efterfrågan som finns. Då AMA:s personal till viss 

del är fysiskt begränsade är tunga och volymstora lyft uteslutna från arbetsuppgifterna. Detta 

innebär att man måste tacka nej till vissa uppdrag och att kommunen går miste om de 

kostnadsbesparingar användandet av AMA för med sig.  

 

För att kringgå denna problematik skulle man behöva anställa människor som klarar mer 

krävande lyft. På så vis låter man kundbehovet styra verksamhetsutförandet. Verksamheten 

skulle då gå ifrån sitt huvudsyfte som är att rehabilitera människor med dokumenterade 

arbetshandikapp. Frågan är om det inte finns andra grupper utanför arbetsmarknaden som 

skulle kunna utföra de mer krävande lyften. På så vis kommer inte verksamheten ifrån sitt syfte 

men kan ändå erbjuda kunderna ett större tjänstespann. Det skulle också innebära större 

kostnadsbesparingar för kommunen då kundbasen skulle öka och AMA:s flyttverksamhet 

fortfarande skulle innebära lägre kostnader än många andra alternativ. 

 

2. Väntetid för nyttjande av tjänst 

 

Den största orsaken till att flyttverksamheten inte kan möta efterfrågan är att de är 

underbemannade. Detta leder till att många uppdrag nekas då väntetiden är 3-4 veckor. 

Väntetider utgörs till stor del av uppskattningar och ju längre väntetiden är ju svårare blir det 

att uppskatta den. Detta innebär att den långa väntetiden försämrar leveransprecisionen och 

kunderna tar därför inte alltid emot tjänsten vid rätt tidpunkt. Kunderna får därför ibland vänta 

eller anpassa sig efter en tidigare tidpunkt.  

 

Väntetiden orsakar också förlorade möjligheter då kunder söker sig vidare vid tidsbrist. I dessa 

fall måste kunden duplicera informationen och delge den till fler aktörer. I samma fall, måste 

också kunden ordna med eget möbelförråd vilket adderar möbler till de många möbelförråd 

kommunen innehar idag.  

 

I grunden är det politikernas beslut som begränsar expansionsmöjligheterna då det behövs 

resurser och arbetsledare. Frågan är om detta diskuterats och om politikerna är varse om de 

potentiella kostnadsbesparingar en utökad flyttverksamhet skulle innebära.  

 

Idag har inte verksamheten någon större kontroll över flyttprocessen, vilket kan te sig naturligt 

då alla uppdrag ser annorlunda ut. Vad man kan göra är att standardisera de delar som förblir 

samma oavsett uppdrag samt göra en värdeflödesanalys för dessa. På så vis kan man använda 

de bästa metoderna och se till att alla använder dem (Bicheno, 2004). Genom att standardisera 

och förbättra skulle ledtiden troligen kunna kortas ner avsevärt och väntetiden skulle då 
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minska. Standardiseringen fungerar inte endast som en förbättring av metoder och arbetssätt 

som utförs i dagsläget, utan är en förutsättning, inom lean och TPS, för att skapa en 

förbättringsplattform (Liker, 2004). På så vis kan AMA kontinuerligt förbättra sina processer 

och bättre möta den stora efterfrågan.  

 

3. Uppdragskontroll av arbetsledaren 

 

Det förekommer alltså att flyttlagets arbetsledare tar sig ut på plats för att undersöka 

omständigheterna kring vissa uppdrag. Detta för att se om uppdraget uppfyller AMA:s kriterier. 

Då arbetsledaren är frånvarande är arbetslaget ledarlöst och därför begränsat. Laget måste då 

vänta på arbetsledaren för att utföra andra uppdrag. 

 

Den tid och resurser arbetsledaren lägger på att kontrollera omständigheterna, kan enligt de 

slöseridefinieringar som existerar inom lean och TPS tolkas som inte värdeadderande 

aktiviteter (Liker, 2004, Womack & Jones, 2003). Persontransporterna till och från kontrollen 

utgör också slöseri i form av onödig transport. Kontrollen förlänger också den totala ledtiden 

för flyttuppdraget vilket i sin tur adderar tid till de långa väntetiderna. En av TPS-principerna 

innebär visserligen att ledare bör gå och se för sig själva för att bilda sig en korrekt uppfattning. 

Detta får dock inte övertolkas så att slöseri uppstår. 

 

Genom att låta uppdragskriterierna vara tydliga för kunden skulle detta arbetsmoment troligen 

kunna tas bort. Man måste visualisera kriterierna för kunden så att det klart framgår vilka 

behov AMA:s flyttverksamhet kan uppfylla. Att visualisera och tydliggöra, kan ofta lösa 

kommunikativa problem.  

 

4. Ovilja att dela resurser  

 

Många chefer inom kommunen har, ur ett helhetsperspektiv, en destruktiv syn på kommunens 

resurser. Istället för att använda sig av AMA:s flyttverksamhet, som är lönsam för alla 

inblandade, väljer vissa chefer istället att använda sig av kostsamma flyttfirmor. Detta för att 

behålla möblerna inom förvaltningen. Från AMA:s möbelförråd blir möblerna tillgängliga för 

hela kommunen och ingen garanti kan därför lämnas för återbruk.  

 

Denna ovilja att dela resurser har varit ett återkommande samtalsämne vid intervjuer med 

respondenter. Den suboptimering som existerar i den kommunala organisationsformen leder till 

att kommunens intressen ibland överses. Uppfattningen är att det finns en rivalitet mellan 

förvaltningar och enheter som leder till att man prioriterar vinning ur ett mikroperspektiv 

snarare än ett makroperspektiv. 

 

Problematikens grad kan vara nära kopplat till en undermålig organisationsfilosofi. En 

övergripande organisationsfilosofi fungerar som en riktningsgivare för ledare och ansvariga 

inom organisationen. Filosofin ska stå över vinningar på mikronivå och guida organisationen 

mot långsiktiga mål ur ett helhetsperspektiv. Detta kan skådas i Likers (2004) ”4P”-pyramid, 

som basen för de resterande TPS-principerna. Det handlar om att inte låta kortsiktiga 

ekonomiska mål förblinda organisationen från att tänka långsiktigt. 

 

Då Eskilstuna kommun är en stor organisation med över 9000 anställda, ter sig en övergripande 

filosofi som guidar de anställda att samarbeta, naturlig. Genom att utveckla, främst ledare och 

ansvariga, men också övrig personal i att tänka ur ett större perspektiv än det ifrån den egna 

verksamheten, kan den generella attityden inom organisationen förändras. Att arbeta efter en 
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filosofi är inte ett tidsbegränsat projekt. Filosofin ska genomsyra organisationen och ena 

människorna inom organisationen att arbeta efter samma mål (Liker, 2004). 

 

5. Ingen statistik eller kontroll över innehavda möbler 

 

Kommunen för idag ingen statistik över sina möbelresurser. Detta kan uppfattas som en mindre 

brist, men då kommunen inhandlade möbler för 40 miljoner under den treåriga perioden 2012-

2014, blir problemet påtagligt.  Kommunen har en stor mängd möbler stående i olika förråd 

som faller i glömska. En stor del av dessa möbler är i fint skick eller har mindre brister. 

Möblerna skulle kunna återanvändas, alternativt rustas upp och återanvändas. 

 

Man behöver upprätta statistik och dokumentera möbler och dess rörelse. På så vis kan man 

före inköp av möbler undersöka om kommunen redan innehar vad som behövs. Det hela 

grundar sig i att stora delar av organisationen är dold och därför inte uppmärksammas eller 

förbättras. Det verkar inte heller finnas någon tydlig ansvarstagare för kommunens möbler. 

Artiklarna faller därför i glömska då dessa hamnar mellan tydliga ansvarsområden som enheter 

och förvaltningar.  

 

En standardisering av möbelinköp, där ett krav är att kontrollera redan lediga möbler innan 

nyinköp, skulle troligen minska kostnaderna drastiskt. Genom att dokumentera alla möbler och 

upprätta ett system där kommunanställda kan söka efter specifika artiklar, skapar man en 

visuellt tydlig metod för att eliminera slöseriet. Genom att ha en kultur av visuell tydlighet, där 

ingenting stoppas undan och döljs, kan inte slösaktiga processer och lager döljas och glömmas 

bort (Liker, 2004). Det bör gå fort och enkelt att identifiera när delar i verksamheten avviker 

(Bicheno, 2004) 

 

Bilpool: 

6. Utleverans av fordon  

 

Bilpoolen levererar bilar till alla kommunens adresser. Detta innebär att kommunanställda kan 

beställa bilar till sina verksamheter och på så vis slippa ta sig till bilpoolen. Tjänsten leder dock 

till att bilen ska transporteras ut till adressen och för därför med sig transportsträckor. I 

exemplet med Anna Hallgren resulterade leveransen av hyrbilen i lika lång körsträcka som 

sträckan Anna skulle använda fordonet till. Dessutom spenderade bilpoolen runt en timme till 

leverans och hämtning av bilen.  

 

Kommunens regler kring transporttyper leder alltså i vissa fall till ineffektivitet och 

slösaktighet. Frågan är om beslutsfattarna övervägt alla scenarion, eller om de ens undersökt 

möjliga brister i reglerna. Enligt lean bör beslutsfattare gå och se för sig själva för att förstå 

situationen fullt ut (Liker, 2004). Det är svårt att ta de rätta besluten om alla aspekter av 

situationen inte räknats in i övervägandet. 
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5.1.2.  Orsak och typ av slöseri 

 

Nedan följer en sammanställning av de identifierade orsaker till slöseri som upptäckts inom 

AMA, utan inbördes ordning: 

 

1. Misslyckande att möta efterfrågan 

2. Väntetid för nyttjande av tjänst 

3. Uppdragskontroll av arbetsledaren 

4. Ovilja att dela resurser 

5. Ingen statistik eller kontroll av innehavande möbler 

6. Utleverans av fordon 

 

Orsakerna översätts nedan till ett serviceperspektiv enligt L. Gerorge (2003) tolkning, samt till 

Bichenos (2004) kundperspektiv.  

  

Slöseri ur serviceperspektiv 1 2 3 4 5 6 

Överproduktion       
Väntan   x    
Lager  x  x   
Rörelse        
Defekter/fel       
Överarbete   x   x 
Transporter    x   x 

Slöseri ur kundperspektiv 

Försening x x x    
Duplicering  x     
Rörelse       
Oklar kommunikation       
Felaktigt lager  x   x  
Förlorad möjlighet x x     
Fel        

 

Figur 12: Matris över identifierade slöseriorsaker och slöserityper inom AMA. 
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5.1.3.  Slöseri från service- och kundperspektiv 

 

Nedan följer en tolkning av matrisen översatt till två cirkeldiagram för att tydliggöra antal 

slöserityper ur ett serviceperspektiv respektive ett kundperspektiv. 

 

 

 

 

 

De undersökta slöseriorsakerna ledde 

till slöseri enligt ovan, för AMA. Detta 

är slöseri som direkt påverkar den egna 

verksamheten i form av onödiga 

transporter, väntan på tidigare steg i 

processen, onödigt arbete och onödiga 

lager.  

 

Slöseriet är relativt jämt fördelat. Detta 

kan tyda på att slöseriet inte är orsakat 

av någon tillfällig störning, utan att det 

finns en frånvaro av utveckling- och 

förbättringsarbete inom organisationen. 

 

Trots att slöseriet drabbar den studerade 

verksamheten, bör slöserireduceringen 

utgå från ett kundfokus, där de 

aktiviteter som inte är värdehöjande för 

kunden elimineras. 

 

 

 

Det slöseri som direkt påverkar 

kunderna orsakas till störst del av 

AMA:s misslyckande att möta 

efterfrågan samt den väntetid som 

skapas till följd av detta. Väntetiden för 

att bruka tjänsten kan resultera i ett 

frekvent användande av 

kostnadssamma tjänster. Kunden måste 

i dagsläget ha tid att vänta för att kunna 

utnyttja tjänsten.  

 

Man bör kunna kombinera den tjänsten 

man erbjuder sina anställda, 

arbetsträningen, med en kundfokuserad 

flyttverksamhet.  

 

Erbjuder man tjänster till andra delar 

inom samma organisation, betraktar 

man inom Lean dessa som interna 

kunder. Genom att ha detta synsätt, 

förstärks känslan av att vilja leverera 

en kvalitativ tjänst. 

Väntan

1 st

Lager

2 st

Överarbete

2 st

Transporter

2 st

S L Ö S E R I  F Ö R  A M A

( S E R V I CE P ER S P EK T I V )

Försening
3 st

Duplicering
1 st

Felaktigt 

lager

2 st

Förlorad 

möjlighet

2 st

S L Ö S E R I  F Ö R  K U N D E N

( K U N DP E R S P EK T I V )

Figur 14: AMA:s slöseri ut serviceperspektiv. Figur 13: AMA:s slöseri ut kundperspektiv. 
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5.2.  Hemtjänsten 
 

5.2.1.  Slöseriorsaker 

 

1. Planeringssvårigheter 

 

En av grundpelarna för lean är att uppnå ett jämt flöde vilket kan vara lättare att uppnå i 

produktion än inom servicesektorn (George, 2003). Inom sjukvården samt hemtjänsten är det 

problematiskt att planera och förutse behov då de kan skifta över en natt. Svårigheterna i 

dagsplaneringen leder allt som oftast till omarbete i schemaläggningen vilket både kräver extra 

transporter, då man behöver inhämta information, och tar tid vilket påverkar brukarnas service. 

Genom att försöka pussla ihop scheman för dagen på morgonen tvingas man att kompromissa 

kring brukarnas vårdtider. Detta beror främst på personalens kompetens och behörighet, som 

avgör vilka brukare de får handskas med, samt ifall dem är fullbemannade eller inte.  

 

För brukarna av tjänsten handlar slöseriet, enligt Bichenos kundperspektiv (2004), dels om 

förseningar då vårdare inte kommer på utsatt tid genom med omläggningar i schemat. Dels om 

felaktigt lager vilket, i det här sammanhanget, innebär att inte kunna leverera enligt brukarnas 

behov. Detta resulterar till fel i serviceprocessen där brukarna upplever kvalitetsbrist i tjänsten.  

 

Kostnaderna för detta slöseri är svåra att definiera på grund av svårigheter att mäta 

omfattningen. På samma sätt är det svårt att se det tidsmässiga slöseriet, enligt enhetschefen 

Stefan Svensson (2015) är man tvungen att lägga om schemat varje gång någon i personalen är 

frånvarande eller varje gång det tillkommer en brukare och/eller när dess behov förändras. 

 

För att få en uppfattning om hur frekvent detta sker samt vilka orsaker som ligger bakom 

rekommenderas först och främst att börja samla in data kring hur ofta det sker samt varför. 

Därefter kan man med fördel upprätta ett Ishikawadiagram. Detta för att lättare få en förståelse 

av vilka grundorsaker som ligger bakom problemet (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

2. Underbemannat 

 

En orsak till svårigheterna att tillgodose brukarnas behov är underbemanning, vilket främst 

påverkar servicen då personalen blir tidspressad. Detta leder i sin tur till stress under arbetet 

som inverkar på brukarnas vårdkvalité. Det tar sig uttryck i förseningar och till viss del uppstår 

oklarheter i kommunikationen mellan vårdare och brukare, även visa uppdrag som inte är så 

akuta kan skjutas upp. Tiden som spenderas hos brukarna blir dessutom reducerad och kan inte 

uppfyllas, vilket enligt Bichenos (2004) tolkning av slöseri hamnar under fel i lager. Genom att 

inte tjänsten uppfyller vad den lovar blir det fel i servicen av tjänsten. 

 

Hur frekvent enheterna är underbemannade varier emellan enheterna men uppskattningsvis 

sker det två gånger i veckan enligt samordnaren. Som tidigare nämnts är underbemanningen 

starkt kopplad till planeringssvårigheterna och även här rekommenderas ett Ishikawadiagram 

för att identifiera grundorsakerna. 

 

3. Ingen statistik kring fordonsanvändandet 

 

För att lyckas jobba med ständiga förbättringar måste man samla in data på hur verksamheten 

fungerar i dagsläget (Imai, 1986). Då ingen data fanns att tillgå för hur bilarna används är det 

svårt att identifiera vilka slöseri som uppkommer i samband med fordonsanvändandet. Genom 
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att Eskilstuna kommun vill vara en av Sveriges grönaste städer (Petersson, 2015) behöver de 

börja kartlägga hur fordonen inom hemtjänsten används. Idag förs statistik kring hur mycket 

fordonen kör under en månad men inte vart de kör. Då hemtjänsten förbrukar mest drivmedel 

enligt fordonsenheten (2014) av kommunens samtliga avdelningar är det av intresse att veta hur 

fordonen rör sig samt ifall det går att optimera.  

Att visualisera problemet genom diagram och kartor underlättar för förbättringsarbeten. Genom 

att införskaffa GPS till fordonen får man det rörelsemönster som krävs för att upprätta ett 

spaghettidiagram (Garham, 2015). Därefter kan man förmodligen optimera 

fordonsanvändandet vilket på sikt hjälper Eskilstuna att bli en grönare stad.  

4. Sekretess  

 

Sekretessen påverkar hur verksamheten fungerar då man alltid måste beakta personers 

integritet inom sjukvården. Detta påverkar verksamhetens effektivitet ur många avseende men 

det största problemet uppstår när brukarna förflyttas emellan landsting och kommun. 

Exempelvis ifall en brukare tvingas besöka akuten och blir inlagd så måste hemtjänsten först 

kontakta akuten för att få information kring brukarens tillstånd, som de manuellt för in i sitt 

system, och eventuellt vilken avdelning denne befinner sig på samt när denne blir utskriven. 

Efter läkaren gjort sitt utlåtande gör biståndsenheten en bedömning ifall vårdplanen skall 

justeras om så är fallet tas en ny behandlingsplan fram som förs in i hemtjänstens system.  

Hela processen innebär viss onödig arbetstid då personalen måste ringa runt för att inhämta 

information kring brukaren. Detta leder till onödig rörelse och väntan för personal samtidigt 

som informationen måste transporteras vilket enligt Bicheno (2004) är två tydliga slöserityper. 

Om man bortser från att brukaren är kunden i det här fallet och ser kommunen som en kund till 

landstinget istället så är oklar kommunikation ett tydligt slöseri. Med detta perspektiv blir även 

dupliceringar av information ett slöseri (Bicheno, 2004) då man dels, skriver in det i systemet 

efter en muntlig kontakt, samt när den mer formella vårdplanen justeras. 

Inom lean talas det mycket om att arbeta på ett standardiserat sätt samt att ta bort allt som inte 

är värdehöjande för kunden (Imai, 1986). Om man skulle ha det synsättet inom kommun och 

landsting borde man tillsammans kunna enas om ett gemensamt system som underlättar 

samarbetet dem emellan. Genom att komma överens om en gemensam plattform på riksnivå 

skulle man smidigt kunna skicka journaler emellan kommuner och landsting, det skulle även 

underlätta samarbetet emellan olika kommuner eller olika landsting.  

5. Områdesindelat 

 

Genom att arbeta utefter 23 områden med olika chefer och arbetssätt sätter man käppar i hjulet 

på sig själv. Man använder inte resurserna optimalt då ett område kan vara understimulerat 

medan ett annat överarbetat. På samma sätt så bidrar det till suboptimering ur ett ekonomiskt 

perspektiv som kan leda till överarbete genom med att man vill fylla ut budgeten. Genom att 

dela in i områden blir inte rutterna optimala (De Verdier Consulting, 2007) vilket leder till 

slöseri. Enligt L. George (2003) tolkning av slöseri från ett serviceperspektiv leder det till 

onödig rörelse, då personal utför sitt arbete ineffektivt, samt onödiga transporter, då personal 

använder sig av fordon. För kunden blir, enligt Bichenos (2004) kundperspektiv, slöseriet 
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oklarhet i kommunikationen samt duplicering av information, då samarbetet emellan områdena 

är ineffektivt  

 

Kostnad- och tidsförlusterna områdesindelningen bidrar till är svåranalyserat. Konsultfirman 

De Verdier Consulting utfärdade 2007 en studie (som tas upp i teoridelen), med visa 

förenklingar kring ruterna, där slutsatsen blev att man kunde spara in 30 000 arbetstimmar samt 

640 000 kronor i leasingkostnader. 

 

Respondenterna hade ingen uppfattning om varför man valt att dela in hemtjänstområdena som 

man gjort. Men då studier kring en centraliserad hemtjänst vore fördelaktigare borde man 

försöka minska ner antalet områden. Enligt TPS filosofi är det viktigt att noggrant överväga 

alla alternativ innan man genomför förändringar i verksamheten (Liker, 2004). När man väl 

kommit fram till att en förändring är fördelaktig på lång sikt tar man fram en plan för att snabbt 

kunna implementera denna i verksamheten. På samma sätt borde kommunen genomföra en 

grundlig studie kring fördelar respektive nackdelar med en centraliserad hemtjänst på lång sikt. 

Om studien visar på fördelar bör en plan för centralisering arbetas fram för att sen verkställas 

även om det är negativt för de kortsiktiga målen. 

 

6. Problematik kring tvättning 

 

Brukarna som blir beviljade tvätthjälp får det som regel var fjortonde dag men vid behov kan 

det inträffa oftare. Väntan vid tvättningen kan te sig på två sätt för personalen. Dels hemma hos 

brukarna då dem måste vänta på att tvättmaskinerna ska bli klara och dels hos tvätteriet då dem 

ska hämta ut tvätten. Detta bidrar även till onödig rörelse vid tvättning hos brukare då personal 

måste ta sig till brukaren tre till fyra gånger per tvättillfälle, framförallt om man inte ska uträtta 

något annat ärende hos brukaren. Väljer personalen att använda sig av en bil för att ta sig till 

brukaren uppkommer även slöseri kring transporterna. Tvättningen prioriteras även lågt vid 

underbemanning, då mat och medicin självfallet går först, därför är det inte ovanligt att tvätten 

sköts med en till två dagars differens än utlovat.  

 

Att upprätta en standard för tvätten rekommenderas. Förslagsvis borde man göra en studie 

kring fördelarna med att använda tvätteriet, tvättbjörnen, för samtliga tvättabonnemang. Då kan 

man förhoppningsvis ruttoptimera utkörningen av tvätten tack vare att den inte behöver vara så 

tidsanpassad leverans. Eventuellt kan man ta det ett steg till och centralisera tvättningen för 

hela kommunen till ett fåtal tvätteri som sköter allt. Detta skulle bidra till två fördelar, dels 

hade kommunanställda kunnat fokusera på kärnverksamheten, dels skulle man kunna 

ruttoptimera hämtning och utkörningen av tvätt. Man hade även kunnat lägga ut det på 

entreprenad precis som Schillander (2011) tar upp i Logistik i kommunal verksamhet fast han 

syftar på internposten som bidrog till ökad effektivitet samt besparingar. 

 

7. Nyckelhantering 

 

Nyckelhanteringen har visat sig vara problematisk för samtliga enheter och bidrar till slöseri 

genom onödig väntan, rörelse och transporter för personalen (George, 2003). Detta sker då de 

måste överlämna brukarnas nyckel till den som skall hem till brukaren då det kan vara olika 

personal under dagen. Allt detta mynnar ut till förseningar för brukaren av tjänsten, vilket 

Bicheno (2004) är ett slöseri för kunden. 
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De enheter som studerats hade samtliga ett nyckelskåp på kontoret där man skulle skriva sitt 

namn då man hämtade ut en nyckel som man då ansvarade för. Problem som uppstod med detta 

system var: 

 

 Glömmer skriva upp sitt namn när man kvitterar ut en nyckel. 

 Glömmer lämna tillbaka nyckeln efter avslutat arbetspass. 

 Lämnar över nyckeln till en annan personal utan att ändra namnet på tavlan. 

 Svårigheter att mötas upp vid nyckelöverlämningar. 

 

Då de använder en standard som inte fungera effektivt för nyckelhanteringen borde man 

studera verksamheten närmre, gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt, 

vilket bygger på en av TPS fjorton principer (Liker, 2004). 

 

Ett förslag som framkom genom samtal med Ulrica Nord (Växjö kommun, 2015) var att 

införskaffa nyckelskåp vilket var ett projekt de genomfört i Växjö. Det bygger på att man 

monterar ett nyckelskåp i närheten av brukarnas hem där deras nyckel förvaras. Personalen har 

i sin tur varsin nyckel som fungera till samtliga nyckelskåp. På så sätt slipper man behovet av 

att återvända till kontoret efter och innan hembesöken. 

 

8. Inga specifika tider för godsmottagning 

 

Visa leveranser till enheterna sker utan några specifika tidsramar vilket ställer till problem, 

främst på de mindre enheterna som inte alltid är bemannade. Då blir man tvungen att vänta på 

kontoret tills leveransen kommer vilket kan variera, värst är det vid medicinleveranserna som 

kommer varannan vecka, enligt enhetschefen för Gredby/Hällby, då de kan komma på 

eftermiddagen. Då försöker man jobba undan pappersarbetet för att effektivisera arbetstiden i 

den mån det går. Genom att Eskilstuna, i skrivande stund, håller på att implementera en 

omlastningscentral för att minska leveransantalet till varje separat avdelning slipper man 

många leveranser. Dock kvarstår problemet kring medicinen då den innefattas av specialregler. 

 

Brukarna blir inte direkt påverkade av väntan däremot blir en indirekta effekt att en personal 

faller bort då denne måste vänta på kontoret vilket leder till underbemanning vars effekter 

diskuterats tidigare. 

 

Inom TPS handlar det om att tänka i ett makroperspektiv för att på sätt kunna effektivisera hela 

försörjningskedjan, därför är det viktigt att hjälpa sina leverantörer till förbättring (Liker, 

2004). Omlastningscentralen är ett bra initiativ för detta som omfattar hela kommunen. För att 

effektivisera medicinleveranserna krävs att man utgår från ett kundperspektiv (Ibid), där 

enheterna är kunder till leverantörerna. När man väl förstått kundens behov samt vilka enheter 

som är permanent bemannande borde man gå och se hur det fungerar i praktiken för djupare 

förståelse. Därefter bör man fått en bra uppfattning om vilka enheter som man kan vara mer 

flexibel med leveranstiderna framför andra. Med dessa nya uppgifter bör man kunna optimera 

rutten ur ett kundperspektiv och på så sätt kunna specificera tiderna kring leveranserna och bli 

mer precisa för de obemannade kontoren. 
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5.2.2.  Orsak och typ av slöseri 

 

En sammanställning av de identifierade orsakerna till slöseri som upptäckts inom hemtjänsten 

följer nedan utan någon rangordning.  

 

1. Planeringssvårigheter gällande scheman 

2. Underbemannat 

3. Ingen statistik kring fordonsanvändandet 

4. Sekretess 

5. Områdesindelat 

6. Problematik kring tvättning 

7. Nyckelhanteringen 

8. Inga specifika tider för godsmottagning 

 

Orsakerna översätts nedan till ett serviceperspektiv enligt L. Gerorge (2003) tolkning, samt till 

Bichenos (2004) kundperspektiv.  

  

Slöseri ur serviceperspektiv 1 2 3 4 5 6 7 8 

Överproduktion         
Väntan    x  x x x 
Lager         
Rörelse    x x x x  
Defekter/fel x x       
Överarbete     x    
 Transporter x   x x x x  

Slöseri ur kundperspektiv 

Försening x x    x x  
Duplicering    x x    
Rörelse         
Oklar kommunikation  x  x x    
Felaktigt lager x x       
Förlorad möjlighet         
Fel x x       

 Figur 15: Matris över identifierade slöseriorsaker och slöserityper inom Hemtjänsten. 
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5.2.3.  Slöseri från service- och kundperspektiv 

 

Nedan följer en tolkning av matrisen översatt till två cirkeldiagram för att tydliggöra antal 

slöseri ur ett serviceperspektiv respektive ett kundperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundperspektivet utgår från den som 

använder sig av tjänsten. För hemtjänsten 

rör det sig framförallt om brukaren, men 

andra fall förekommer.  

 

Totalt identifierades 13 olika slöseri där 

spridningen är relativt jämt fördelat från 

två till fyra. Där Försening är de slöseri 

som sker främst. 

Diagrammet visar slöseriet i de studerade 

enheterna inom hemtjänsten drabbas av i 

sitt dagliga arbete.  

 

Totalt förekom 15 olika slöseri i form av 

väntan, transporter, överarbete, defekter/fel 

och rörelse. Där spridningen varierar från 

ett till fem. 

 

Diagrammet visar att transport är det 

slöseri som förekommer frekventast inom 

de studerade enheterna. 

 

 

Väntan

4 st

Transport

5 st

Defekter/Fel

2 st

Överarbete

1 st

Rörelse

4 st

S L Ö S E R I  F Ö R  

H E M T J Ä N S T E N 

( S E R V I CE P ER S P EK T I V )

Försening

4 st

Duplicering

2 st
Oklar 

kommunikation

3 st

Felaktigt lager

2 st

Fel

2 st

S L Ö S E R I  F Ö R  B R U K AR E N

( K U N DP E R S P EK T I V )

Figur 17: Hemtjänstens slöseri ut serviceperspektiv. Figur 16: Hemtjänstens slöseri ur kundperspektiv. 
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5.2.4.  Sammanställning av slöseri 

 

En samanställning av slöseriet som förekom frekventast samt dess orsaker visualiseras i två 

Ishikawadiagram  

 

 

 
Figur 18: Sammanställning av slöseri, kundperspektiv 

 

 

 
Figur 19: Sammanställning av slöseri, serviceperspektiv 

 

 

Diagrammen visar vilka grundorsaker som leder till de olika slöseri som förekommer mest 

frekvent, ur ett kundperspektiv samt ett serviceperspektiv. Trots att tre av orsakerna 

förekommer ur bådas perspektiv så skiljer sig grundorsakerna till slöseriet åt i de flesta fall. 
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Den orsak som har densamme grundorsaker ur bådas perspektiv är nyckelhanteringen som 

bidrar till onödiga transporter, då man måste transportera ”material” emellan sig vilket i sin tur 

bidrar till förseningar för kunden. I detta fall kan man fokusera på att förbättra grundorsakerna 

genom att de är samma för båda perspektiven.  

 

På liknande sätt är många grundorsaker och orsaker kopplade till varandra, samt till olika 

slöseri och perspektiv, så att bedriva förbättringsarbete med en grundorsak leder oftast till att 

man löser relaterade problem. Exempelvis så är underbemanning en grundorsak till 

planeringssvårigheterna då det påverkar dess arbete, samtidigt är det en egen orsak till 

förseningar. 
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6. Diskussion 
 

Examensarbetet hade från början ett annat syfte och inriktning. Tidigare gjordes studien utifrån 

en uppdragsgivare som erbjuder en tjänst i vilken småföretagare och privatpersoner kan 

samarbeta med sina mindre transporter. Tanken är att man ska kunna använda sig av tjänsten 

om man t.ex. vill ha ett paket kört till en annan stad. Någon annan som använder tjänsten och 

ska till, eller förbi samma plats, kan då plocka upp paketet. På så vis behöver inte båda köra 

samma sträcka. Tjänsten är baserad på ett poängsystem, vilket innebär att då någon kör gods åt 

dig, förlorar du ett poäng, och då du kör någons gods, tjänar du ett poäng.  

 

Uppdragsgivaren ville se om tjänsten gick att appliceras på större organisationer, främst 

kommuner. Studien skulle utföras tillsammans med en närliggande kommun men efter några 

veckor beslutade sig kommunen att de inte hade tid att lägga på studien. Fokus flyttades då till 

Eskilstuna kommun i vilken ett samtycke till arbetet inte fanns. Några månader in i arbetet 

bestämdes att uppdraget skulle överges då syftet och frågeställningen inte ledde mot ett önskat 

resultat. Kommunen kunde helt enkelt inte erbjuda vad som behövdes för ett kvalitativt 

resultat. 

 

Den nuvarande studien planerades då med mindre än två månader kvar till presentationsdatum. 

Då de olika arbetena delade vissa element, kunde en del av de material som införskaffats 

användas. Ett visst kompromissande var dock tvunget att beaktas då tiden inte räckte till för en 

djupare analys av de studerande verksamheterna. 

 

6.1.  Slutsatser 
 

Ur studien framkom fjorton orsaker till slöseri inom de studerade verksamheterna som gick att 

översätta till olika typer av slöseri enligt Georges serviceperspektiv och Bichenos 

kundperspektiv. Totalt kunde slöseri identifieras i 44 delar av verksamheterna, varav 23 

uppkom ur serviceperspektivet och 21 i kundperspektivet. Dessa är starkt kopplade till 

varandra då slöseri ur ett serviceperspektiv oftast leder till slöseri för kunden. 

 

Genom att studera slöseri ur olika perspektiv ges en djupare förståelse kring vilka effekter och 

påverkan de har på verksamheten. Precis som Ishikawadiagrammen i analysen (figur 18 och 

19) visar så påverkar även många orsaker varandra och kan vara resultatet av en gemensam 

grundorsak. Den främsta grundorsaken för många typer av slöseri inom kommunen är den 

suboptimeringen som existerar i den kommunala organisationsformen.  

 

Ur intervjuerna framkom problematiken att varje enhet styrs i egen regi vilket många gånger 

leder till ett konkurrenstänk snarare än att man utgår från kommunens bästa. Då varje enhet 

utgår från sin egen årliga budget, prioriteras den egna verksamheten i alla beslut. Detta leder 

ofta till att man främst utgår ifrån sina egna kortsiktiga ekonomiska mål. Att jobba med 

kortsiktiga mål är bra så länge det inte påverkar verksamhetens långsiktiga filosofi (Liker, 

2004). Detta kallas suboptimeringen och leder, i detta fall, till att man tvingas fokusera på sin 

egen budget och dess kortsiktiga mål istället för att arbeta efter en långsiktig filosofi. Man 

arbetar ofta med att undgå det kortsiktiga tänket inom LP. Den långsiktiga filosofin ska leda 

organisationen mot sina mål och kortsiktiga ekonomiska mål bör inte gå ut över filosofin 

(Ibid).  

 

En bra jämförelse är då tillverkande företag arbetar i olika avdelningar där varje avdelningschef 

bedöms efter prestation över tid. Avdelningschefen försöker då tillverka så mycket som möjligt 
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var dag för att utnyttja resurserna fullt ut. Detta är ett vanligt tänk inom tillverkningsindustrin 

och kan verka logiskt. Det är klart man ska tillverka så mycket som möjligt, tänker många. 

Problemet är att mängder av lager byggs upp mellan stationerna i tillverkningskedjan, vilket 

dels bidrar till att man gömmer undan problemen samtidigt som man inte uppnår en jämn 

arbetsfördelning (Liker, 2004). Resultatet blir att stora mängder kapital binds upp i det lager 

som skapas samt att onödig yta krävs. Precis som i kommunerna, leder suboptimeringen till att 

det skapas ett samarbetslöst ingenmansland mellan avdelningarna, i vilket ingen har ett direkt 

finansiellt ansvar.    

 

Genom en sådan struktur blir samarbetet och kommunikationen, enheterna emellan, lidande då 

det inte finns någon ekonomisk vinning i att hjälpa andra enheter, även om det hade varit 

givande för kommunen. Exempelvis ifall enhet A och enhet B, som ligger geografiskt nära 

varandra, skall till destination X för att hämta gods, så finns det idag ingen tanke på att 

optimera och samköra. Detta leder till både tids- och miljömässigt slöseri som mynnar ut i 

kostnader för kommunen och således skattebetalarna. Man behöver ge de kommunala 

enheterna förutsättningar för ett tätare samarbete, och se över hur detta kan minimera onödiga 

transporter och annat slöseri. 

 

I arbetet framkom slöseriet med möbelförråden och möbelhanteringen, som enligt en 

respondent, efter en reformation skulle kunna innebära kostnadsbesparingar på 25 miljoner. 

Inräknat i denna summa, är de besparingar man skulle göra om alla de artiklar i de många 

möbelförråden som kommunen innehar, inventerades och användes. Som tidigare nämnts, 

handlade kommunen möbler för 40 miljoner (exkl. hjälpmedelsmöbler m.m.). Denna kostnad 

skulle troligen kunna halveras om de magasinerade möblerna användes.  

 

Situationen med möbelförråden var säkerligen det mest kostsamma slöseriet vi identifierade. 

Möbler för många miljoner glöms bort i lager, vilket ger någon som är insatt i LP kalla kårar. 

Utöver den kostnad som uppstår när nya möbler köps in istället för att de gamla används, 

kostar också själva lagringen och hanteringen av möblerna. Vissa lager består av stampat 

jordgolv och tunna väggar vilket leder till att fukt och skadedjur tar sig in och skadar möblerna. 

 

Frågan är om dessa lager är planerade eller om de spontant uppstått under många år. Om det 

senare alternativet stämmer, tyder det på att kommunen brister i sin planering och 

dokumentation. Då en sådan omfattande möbelhantering sker inom kommunen, borde en plan 

inrättats för denna. Man kan inte undvika att ställa sig frågan; om ett sådant omfattande slöseri 

existerar inom möbelhanteringen, hur många andra liknande kostsamma situationer finns det 

inom kommunen? 

 

Om man skulle spekulera i varför detta kortsiktiga tänk är så utbrett inom den offentliga 

sektorn så dras paralleller till det politiska. Då regeringsstyret i Sverige utgår från en 

mandatperiod på fyra år, främjas det kortsiktiga tänket då snabba resultat leder till säkrandet av 

röster. Kan detta ligga till grund för ett kortsiktigt tänk inom kommuner och myndigheter? Hur 

påverkar det chansen att LP blir lyckat implementerat i statliga- och kommunala verksamheter?  

 

Det långsiktiga tänket är något som ofta skiljer stora vinstdrivande verksamheter från statliga- 

och kommunala verksamheter. Författarna har exempelvis upplevt att kommunen brister i sin 

datainsamling. Självklart är skillnaden mer påtagande för en verksamhet som bedriver 

produktion, fast även privatägda servicebolag upplevs som mer villiga att samla in data. Detta 

kan ha sina rötter i att ett vinstdrivande företag i större skala måste tillgodose aktieägarnas 

behov. Därför måste verksamheten effektiviseras och aktiviteter som inte tillför värde skalas av 
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(Liker, 2004). Inom kommunen finns istället risken att överskottet leder till en mindre budget 

nästkommande år. Med detta system, minskar viljan att effektivisera då konsekvensen kan 

tolkas som en bestraffning.  

 

6.2. Vidare forskning 
 

Upplevelsen är att det finns mycket att forska om kring inom ämnet. Författarna hann bara 

skrapa på ytan och tror att Eskilstuna kommun innefattar en rad områden i vilket avsevärda 

mängder slöseri finns att upptäcka. Detta i linje med vad författarna lärt sig om 

omständigheterna kring implementeringen av lean då det är sällan verksamheter som står inför 

en implementering har en aning om vilket slöseri som existerar inom organisationen. Det 

uppstår ofta en chock när man inser hur stora de kostnader är som slöseriet innebär. 

 

Den kvalitativa ansatsen har givit oss friheten att genom intervjuer svara på frågeställningen 

genom djupare intervjuer och diskussioner med respondenterna. Detta kan vara nödvändigt i en 

organisation som inte har någon uppfattning om slöseri eller lean i stort. Därför skulle fler 

studier kunna utföras med samma syfte men mot fler delar av kommunen. Studier skulle också 

kunna utföras mer djupgående och med observationer som kompletterande metod. På så vis 

skulle mer slöseri kunna identifieras och processer och metoder skulle kunna kartläggas 

noggrant, vilket skulle ge en mer sannhetsenligt bild av verksamheterna. 

 

Under arbetsgången har en nyfikenhet uppstått kring omfattning av slöseriet och hur stora 

kostnader det innebär. En studie med kvantitativ ansats skulle kunna ge svar på dessa frågor. 

Genom att definiera vilka typer av slöseri som är vanligt förekommande inom kommunen 

skulle man med enkäter och processkartläggning kunna undersöka omfattningen av slöseriet. 

En djupare analys skulle också kunna uppskatta den kostnadsreduktion som en 

leanimplementering kan innebära. 

 

Många negativa aspekter som upptäckts under studien har kunnat kopplas till den kommunala 

organisationsstrukturen. Kommunen är uppbyggd på suboptimering, vilket innebär att de olika 

förvaltningarna opererar på eget bevåg i sina egna intressen. Detta sprider sig sen ner på 

enhetsnivå. Hur detta påverkar t.ex. samarbete och kommunikation är en fråga som väckts. 

Intresse har också uppstått kring hur suboptimeringen har en negativ påverkan på 

organisationen som helhet. Är exempelvis de möbelförråd som framkommit under studien ett 

resultat av suboptimeringen? Skapas det gråzoner mellan förvaltningar och enheter när alla 

enbart fokuserar på sig själva? Här finns troligen ett område för vidare forskning. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1: Hemtjänstens 23 områden. 
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Bilaga 2: Hemtjänstens områden i centrum. 
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Bilaga 3: Tvätt för enheterna svalan och öster inom hemtjänsten. 
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Bilaga 4: Intervjumall 

 

Allmänt: 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för er och vilka är de dagliga arbetsutförandena? 

o Kan ni förklara i detalj hur dessa arbetsutföranden utförs? 

 Vilken del i er verksamhet skulle ni vilja skryta om? 

 Kan ni nämna 5 saker som ni skulle vilja fungerade bättre? 

 Vilka är era kunder och leverantörer? 

o Hur fungerar samspelet med dessa? 

 Vilka är era interna kunder och leverantörer? 

o Hur fungerar samspelet med dessa? 

 Finns det karaktäristiska problem inom verksamheten? 

 Uppstår det återkommande situationer där ni måste vänta på nästa steg i en process? 

 Lagrar ni artiklar eller förnödenheter?  

 Bedriver ni någon form av förbättringsarbete eller projekt nu? 

 Har ni ”grönt tänk” i er verksamhet? På vilket sätt? 

 Samarbetar ni med andra enheter framförallt när det kommer till transporter och 

samkörning? (Varför? varför inte?) 

 Berörs ni av sekretessen i ert arbete? På vilka sätt? 

 

Fordon: 

 Använder ni fordon för att bedriva er verksamhet?  

o Vilka typer av fordon?  

o Hur många? 

 Hur går det till när man ska använda sig av ett fordon, finns det någon policy kring hur 

man använder dem? 

 Förs det någon statistik kring hur dem körs och används? 

 

Gods- och varutransporter: 

 Har ni leveranser till enheten? 

o Vilken speditör används? 

o Vilket gods levereras? 

 Hur många leveranser får ni under en vecka? 

 Hur fungerar processen kring varumottagningen? 


