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Abstrakt 

Titel: Lean Administration – i tillverkande företag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Jolin Sjögren 

Handledare: Stig Sörling 

Datum: Maj 2012 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som krävs vid en implementering av 

Lean Administration och vilka verktyg som kan användas.  

Metod: Studien är skriven utifrån en tolkande tradition. Teorin har samlats in från litteratur, 

vetenskapliga teorier samt en kurs inom ämnet Lean Administration. Vidare har sex intervjuer 

genomförts, fyra personliga intervjuer på ett fallföretag samt två e-postintervjuer. Den 

empiriska undersökningen analyserades tillsammans med den teoretiska referensramen för att 

urskilja likheter och olikheter. 

Resultat & slutsats: Min studie visar att det är viktigt att Lean Administration efterfrågas av 

chefer på olika nivåer för att få fäste i företaget. Studien visar att det är viktigt med kvalitet på 

det som produceras och meningar som ”Rätt från mig” och ”rätt från början” nämns både i 

den teoretiska referensramen och i den empiriska undersökningen. Vidare visar min studie att 

ett långsiktigt införande av Lean Administration kan vara att föredra framför snabba 

förändringar. Studien pekar på att gemensamma mål som är mätbara och som kontinuerligt 

följs upp; kan vara en framgångsfaktor.   

Förslag till fortsatt forskning: Det finns olika sätt att implementera Lean Administration. Ett 

förslag på fortsatt forskning skulle vara att undersöka ett antal företag som implementerat 

Lean Administration med hjälp av konsulter och jämföra deras resultat av implementeringen 

med ett antal företag som drivit implementering själva. Det skulle vara intressant att se vilken 

av metoderna som varit mest framgångsrik hos företagen.  

Uppsatsens bidrag: Det finns mycket litteratur och tidigare forskning inom konceptet Lean 

Produktion. Under studiens gång har jag upptäckt att det finns en begränsad tillgång av 

tidigare forskning och litteratur kring Lean Administration. Min studie bidrar  



 

 

till en ökad förståelse för användbara verktyg inom Lean Administration, medarbetarnas roll i 

implementeringen samt olika framgångsfaktorer hos företag som lyckats.  

Nyckelord: LA (Lean Administration), 5S, slöseri, värde, kvalitet, Lean i allmänhet (LA, 

Lean, Lean Produktion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Lean Administration – in manufacturing companies 

Level: Final Assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Jolin Sjögren 

Supervisor: Stig Sörling 

Date: May 2012  

Aim: This study aims to create an understanding of what is required of an implementation of 

Lean Administration and which tools that can be used.  

Method: The study is written from an interpretive tradition. The theory has been collected 

from literature, scientific theories and a course in the subject of Lean Administration. In 

addition, six interviews were conducted, four personal interviews in a case company, and two 

e-mail interviews. The empirical study was analyzed together with the theoretical framework 

to identify similarities and differences.          

Result & Conclusions: This study shows that it is important that Lean Administration is 

requested by managers at different levels to gain a foothold in the company. The study shows 

the importance of the quality of what is produced and sentences like “correct from me” and 

“correct from the beginning” is mentioned in both the theoretical framework and empirical 

study. Furthermore, my study shows that long-term introduction of Lean Administration may 

be preferable to rapid change. The study indicates that common goals that are measurable and 

which are continuously monitored can be a success.    

Suggestion for future research: There are various ways to implement Lean Administration. 

One suggestion for further research would be to examine a number of companies that 

implemented the Lean Administration with the help of consultants and compare the results of 

the implementation of a number of companies that has driven implementations themselves. It 

would be interesting to see which of the methods that have been most successful in business.   

Contribution of the thesis: There is much literature and previous research in the concept of 

Lean Production. During the study, I discovered that there is a limited supply of previous 

research and literature on Lean Administration. My study contributes to a better 



 

 

understanding of the useful tools of Lean Administration, the employees’ role in 

implementation and different success factors of a company that has succeeded.  

Key words: LA (Lean Administration), 5 S, waste, value, quality, Lean in general (LA, Lean, 

Lean Production)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Med detta examensarbete på 15 högskolepoäng avslutar jag mina studier på Högskolan i 

Gävle. Våren 2007 började jag min utbildning som mestadels har pågått på halvfart och 

distans vid sidan av mitt heltidsarbete på Uddeholms AB i Hagfors.   

Det är många som varit med och påverkat denna studie och hela min studietid. Jag börjar 

med att tacka de personer som lät sig intervjuas. Utan er hade det inte blivit någon studie. 

Mitt fallföretag som har låtit mig genomföra diverse uppgifter under hela min studietid. Tack 

Boo Rundquist, Kommunikationschef Uddeholms AB, för alla uppgifter som du granskat i tid 

och otid innan jag lämnat in. Pär Eriksson, UPS-gruppen Uddeholms AB, tack för din 

öppenhet kring ert arbete med Lean i produktionen. Ditt stöd har betytt oerhört mycket. Pär 

Axelsson, Redovisningschef Uddeholms AB och min närmsta chef, tack för ditt engagemang 

och tålamod kring allt som har dykt upp under min studietid. Utan ditt stöd och din förståelse 

så hade inte utbildningen kunnat genomföras med samma resultat. Övriga personer på 

ekonomiavdelningen, tack för att ni delat min glädje vid framgång och den stöttning jag fått 

vid motgång.  

Min handledare, Stig Sörling, som jag önskade få som handledare. Tack för dina goda råd 

och att du delat med dig av dina kunskaper. Du gjorde det möjligt för mig att genomföra min 

studie på distans utan problem.  

Min vän och korrekturläsare, Natalie Grynfarb, tack för att du med kort varsel gav dig in i 

Lean Administration-världen och gav mig tips och råd i mitt skrivande.  

Pappa, tack för all tid du lagt ner under de här åren, den stöttning och ditt tålamod kan inte 

beskrivas och jag kan inte tacka nog. Min familj i övrigt som har fått stått ut med alla 

deadlines och mitt kanske inte allt för glada humör i stressiga perioder. Tack för att ni alltid 

ställt upp med allt vad det har inneburit.  

Utan er hade inte denna studie eller min studietid varit möjlig. Tack! 

Uddeholm, maj 2012 

Jolin Sjögren 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet beskriver jag vad min studie behandlar och varför jag valt ämnet Lean 

Administration. Jag kommer förkorta Lean Administration till LA i framtida kapitel för att få 

texten att flyta bättre då ordet används ofta. Jag börjar med att ge dig som läsare en allmän 

beskrivning av begreppet Lean. Detta för att begreppet LA myntades efter att man började 

använda sig av Lean. Fokus kommer vara att beskriva LA ur ett allmänt perspektiv. Mina 

frågeställningar ligger till grund för min förförståelse inom ämnet LA.   

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Lean är ett begrepp som man i allmänhet associerar med det japanska företagandet.
1
 1937 så 

grundades Toyota Motor Corporation av Kiichiro Toyoda. Affärsidén var att tillverka bilar till 

den japanska marknaden. Efter andra världskrigets slut bestämde sig några representanter för 

Toyota att bege sig till USA för att få inspiration av den amerikanska bilindustrin. Dessvärre 

blev de inte alls lika imponerande som de räknat med. Det visade sig att den amerikanska 

bilindustrin hade stora lager samt att det förekom många reparationer i de sista leden i 

produktionskedjan. Detta talade emot en av de grundpelare som Kiichiro Toyoda inrättat i 

företaget. Han ville istället uppnå ett ständigt flöde och att produkterna skulle flyta genom 

hela produktionen. Den andra grundpelaren som kom att spegla Toyota var Just-in-time. Detta 

innebar att man enbart skulle producera det som kunderna ville ha. I och med detta skulle inga 

lager skapas. Efter andra världskriget så befann sig Japan i en situation där det var brist på 

resurser av olika slag. Det var denna situation som tvingade Toyota att börja tänka på ett mer 

effektivt sätt. Man kan säga att när Toyota fick brist på olika sorters resurser satte man fokus 

på flödeseffektivitet. Toyota fick börja med att ta reda på hur de skulle göra saker ”rätt”. Till 

att börja med handlade det om att tillverka det kunden efterfrågade.
2
  

Under 1978 publicerade Taiichi Ohno boken Toyota Production System: Beyond Large-Scale 

Production. Den utkom till att börja med endast på japanska. Från 1978 och fram till 1988 när 

den utkom på engelska försökte många förstå hur Toyota Production System fungerade. Det 

var inte förrän efter boken utkom på engelska som konceptet började ta fart i västvärlden. 

Innan dess hade det enbart varit Toyota som jobbat enligt Toyota Production System. 1988 

                                                             
1
 Larsson, L. 2010, s 13  

2
 Modig, N. Åhlström, P. 2011, s 58-60 
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myntades begreppet Lean Produktion i artikeln Triumph of the Lean Production som är 

skriven av forskaren John Krafcik.
3
  

Krafcik artikel jämförde olika biltillverkare och visade att Toyota med låga lager, låga 

buffertar och en teknologi som var enkel var ett vinnande koncept. Han valde att kalla 

produktionssystemet för Lean.
4
 Lean har sedan dess spridits runtom i världen och är sedan 

1990-talet den mest spridda strategin för utveckling inom verksamheter i industriföretag. Det 

var i mitten av 2000-talet som Lean började uppmärksammas av andra sektioner som till 

exempel sjukvård, banker och kommuner.
5
 Managementkonsulten Larsson menar att LA är ett 

förbättringskoncept där huvudprincipen är att lägga fokus på det som skapar värde för 

kunden. Det handlar om att ta reda på om de aktiviteter man gör ökar värdet på produkten 

eller tjänsten - eller om de inte gör det. De aktiviteter som inte gör det, är slöseri och spill. 

Larsson menar att använda sig av Lean är en företagskultur som man bör arbeta med för att 

utveckla inom företaget. Målet med LA är att man ska använda sig av ett organiserat sätt för 

att arbeta med ständiga förbättringar. Man måste jobba hårt och det är viktigt att man visar 

respekt för sina medarbetare och kunder.
6
 Kursledaren Nordell menar att det är viktigt att 

förstå att LA är ett tankesätt. Man kan inte som företag tro att alla verktyg och tankesätt inom 

LA går att implementera på alla företags administrativa avdelningar. Det är viktigt att man gör 

en nuvärdesanalys för att ta reda på hur företaget ser ut idag och hur man vill att LA företaget 

ska se ut i framtiden. 
7
 

Min problemformulering lyder enligt följande: 

 Vilka verktyg kan användas vid införandet av LA? 

 Vad krävs av medarbetarna när LA ska implementeras? 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som krävs vid en implementering av Lean 

Administration och vilka verktyg som kan användas. 

                                                             
3
 Modig, N. Åhlström, P. 2011, s 67 

4
 Modig, N. Åhlström, P. 2011, s 67 

5
 Media Planet, Mars 2012 nr 8, s 2 

6
 Larsson, L. 2010, s 18-21 

7
 Nordell 2012 
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1.3. Frågeställningar 

Valet att skriva om LA har succesivt arbetats fram under senare delen av min studietid. Jag 

har under studietiden arbetat på Uddeholms AB och har haft chansen att se vilka olika 

styrverktyg företaget använder sig av. Ett av verktygen som har börjat implementerats på de 

administrativa avdelningarna är LA. Det var företagets planeringsavdelning som var först med 

att starta implementeringen av LA i januari 2011.  

Efter ett antal inlämningsuppgifter och dylikt under studietiden har jag hunnit skriva en del 

om Lean Produktion. Jag har inte skrivit om LA tidigare, därför föll sig valet ganska naturligt 

när jag kom i kontakt med den administrativa avdelningen på fallföretaget som arbetade med 

LA. De kallar det ibland för: 5S på kontoret. Produktionen på företaget har sedan 2008 arbetat 

med olika verktyg inom Lean Produktion. Då jag själv arbetar på ekonomiavdelningen på 

fallföretaget kom idén upp om att skaffa kunskap om hur LA skulle kunna implementeras och 

skapa nytta på företagets övriga administrativa avdelningar.  

Frågeställningarna nedan har sin grund i den förförståelse jag hade inom ämnet LA. 

 Vilka verktyg inom LA finns att tillgå? 

 Hur bör man involvera medarbetarna i implementeringen av LA?  

 Vilka gemensamma framgångsfaktorer kan man se hos företag som lyckats med LA?  

 

1.4. Begreppsdefinitioner 

Vissa begrepp återkommer löpande i min studie. Här ger jag en beskrivning av dessa begrepp 

för att underlätta läsningen.  

 

5 S Ett japanskt verktyg som används inom området LA. Man 

använder det för att skapa ordning och reda. 5 S står för: Sortera, 

Systematisera, Städa, Standardisera, Skapa vana. 

 

Just-in-time Inom Lean Administration menar man att en specifik tjänst ska 

vara hos kunden i exakt rätt tid och utformad på rätt sätt. 

 

Lean Administration  LA handlar om att eliminera spill och slöseri. Man ska enbart 

producera värdeskapande aktiviteter (det kunden är villig att betala 
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för) och eliminera icke värdeskapande aktiviteter (det kunden inte 

är villig att betala för).   

 

UPS En förkortning av Uddeholms produktionssystem som fallföretaget 

Uddeholms AB använder internt när man pratar om Lean 

Produktion.   

 

1.5. Avgränsning 

Lean är ett stort område och konceptet används inom olika typer av företag, myndigheter, 

kommuner och verksamheter. Studien belyser enbart LA. Jag har strävat efter att få med teori 

och empiri kring de framgångsfaktorer man kan se hos företag som lyckats med LA, de 

verktyg som kan brukas, samt hur man bör involvera medarbetarna i implementeringen. Med 

tanke på den avgränsning som skett hoppas jag att du som läsare inte känner dig osäker på att 

jag har eliminerat verktyg eller annat som är av stor betydelse för LA. Målet var att få med de 

verktyg jag har stött på i olika sammanhang och som känts relevanta för just denna studie.   

Ytterliggare en avgränsning är att min empiriska studie på fallföretaget enbart behandlar 

verktyget 5 S och inga andra verktyg. Implementeringen av LA startade 2011 så de har inte 

hunnit längre i utvecklingen mot att bli en LA avdelning.   

Jag valde titeln ”Lean Administration i tillverkande företag” då fallföretaget som jag använt 

mig av är ett tillverkande företag. Valet kan diskuteras då en av de jag intervjuat arbetar som 

Lean konsult och inte enbart som konsult inom LA. Jag anser att de andra empiriska källorna 

överväger valet av titeln då de enbart fokuserar på LA. Min studie tar heller inte upp LA i 

tjänsteföretag, därför anser jag att den valda titeln är rätt för min studie.  
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1.6. Disposition 

För att ge läsaren en överblick av studiens innehåll så beskriver jag vad de olika kapitlen 

behandlar. 

Kapitel 1 I inledningskapitlet så beskrivs syftet med studien samt dess bakgrund och 

frågeställningar. Jag ger en presentation av varför jag valt ämnet LA.  

Kapitel 2 Metodavsnittet består av en beskrivning över hur jag har gått tillväga. Jag 

beskriver det vetenskapliga synsättet samt tillvägagångssättet som jag använt 

mig av.  

Kapitel 3 Den teoretiska referensramen består av en genomgång av den teori som känts 

relevant för min studie. I det avslutande kapitlet i den teoretiska referensramen 

läggs fokus på kritik som riktas mot LA och Lean i allmänhet. 

Kapitel 4 I empiridelen rapporterar jag intervjuerna i olika teman. Jag beskriver hur mitt 

fallföretags intervjupersoner ser på LA. Efter detta presenterar jag intervjuerna 

som skett utanför fallföretaget. Den delen består av två intervjuer med två olika 

företag. Personerna arbetar som konsulter, den ena specifikt med LA och den 

andra som konsult inom Lean i allmänhet.   

Kapitel 5 Min analys innehåller jämförelser mellan de olika källorna jag använt i min 

studie. Jag presenterar vad som skiljer sig åt mellan dem samt vad de olika 

källorna påstår är gemensamt för LA.   

Kapitel 6 Jag redovisar de slutsaster som jag ansett att min studie bidragit till. Jag 

presenterar lärdomar som jag fått i och med studien. 

Kapitel 7 I källförteckningen finns de källor som har använts i min studie. 

Kapitel 8  I detta kapitel visas de bilagor som använts till den empiriska delen. De 

övningar som genomfördes under kursen i LA. Den intervjuguide och de 

intervjufrågor som använts presenteras också detta kapitel. 

 

 

 



6 
 

2. Metod  

Metodavsnittet består av en presentation över hur jag gått tillväga i min studie. Jag beskriver 

hur jag arbetat för att komma fram till mitt uppsatta syfte. En beskrivning av varför jag valt 

vissa metoder presenteras samt att jag kritiskt granskar dem.  

2.1. Hermeneutiskt synsätt  

Begreppet hermeneutik kommer från grekiskans ord för tolkning och Lindholm använder sig 

av tolkningslära som översättning av hermeneutik.
8
 I min studie är det viktigt att man som 

läsare vet att allt jag skrivit inom ämnet LA är mina egna tolkningar ur de valda källorna. 

Valda källor som jag har använt; litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer har jag tolkat 

på mitt sätt. Jag skrev i inledningen att mina frågeställningar är baserade på den förförståelse 

jag hade inom ämnet LA. Med detta menar jag att det jag visste om LA innan jag började 

skriva om ämnet skapade mina frågeställningar. Lindholm menar att förförståelse är den 

erfarenhet, både teoretisk och praktisk, som vi bär med oss in i det aktuella ämnet.
9
     

2.2. Trovärdighet  

Valda källor är litteratur, tidningar, vetenskapliga artiklar, intervjuer och en kurs i LA. Jag har 

valt att belysa LA vilket jag upptäckt att det finns begränsad tidigare forskning kring. LA 

började användas under 2000-talet vilket kan vara orsaken till den bristfälliga tidigare 

forskningen.  Det finns relativt lite litteratur kring enbart LA. Inom Lean Produktion och Lean 

i allmänhet finns det ett stort utbud av litteratur, forskning och vetenskapliga artiklar. Mina 

val av källor anser jag som tillförlitliga då författarna till de böcker jag använt mig av är 

personer som arbetat med LA och i vissa fall enbart Lean. Det empiriska kapitlet har delats 

upp i två delar. I den första delen presenteras de personliga intervjuer som genomförts på 

fallföretaget Uddeholms AB. Jag har genomfört intervjuer på två olika avdelningar på 

företaget. På den ena avdelningen så genomfördes intervjuerna på två personer samtidigt. Då 

dessa personer var involverade under införandet av 5 S så anser jag att trovärdigheten var hög. 

Det som jag även anser ökar trovärdigheten är att de fick beskriva sin syn på LA (i detta fall 5 

S). Jag lät dem berätta sin historia och efter det ställdes frågor ur min intervjuguide. Den 

andra avdelningen kan innehålla brist på trovärdighet. Detta beror på min okunskap att välja 

personer som inte jobbat med LA utan som enbart har fått information kring ämnet. Denna del 

                                                             
8
 Lindholm, S. 2001, s 69 
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anser jag vara mindre trovärdig i min studie. Det jag ändå vinklar som positivt är att jag fått 

erfarenhet kring vilken stor betydelse det har att förklara LA i sin helhet innan man börjar 

implementera olika LA verktyg.   

Den andra empiriska delen består av två intervjuer som har genomförts via e-post. Den ena 

intervjupersonen är konsult inom LA och den andra personen är en konsult inom Lean i 

allmänhet. Jag fann dessa personer för att de var uttagna att svara på frågor som expertpanel i 

en bilaga till Dagens Industri. Det var en tematidning med fokus på enbart Lean. Jag 

kontaktade personerna via e-post med förfrågan om jag kunde skicka en intervju om LA till 

dem. Då jag först gjorde vissa efterforskningar på konsulternas respektive hemsidor insåg jag 

att de var ute mycket hos kunder. Jag drog då slutsatsen att e-postintervju var en lämplig 

intervjuform. Jag anser att trovärdigheten är hög eftersom personerna är konsulter inom ämnet 

och har stor erfarenhet samt att möjligheten till följdfrågor från min och intervjupersonernas 

sida fanns. 

Gillham anser att en annan del som är viktig för trovärdigheten av e-postintervjun är 

korsreferenser.
10

 Här har en av mina e-postintervjuer gett mig en fördel då jag fått ta del av 

företag som hon varit konsult åt, samt erbjudit kontaktpersoner på företag som lyckats med 

sitt LA-införande med hjälp av henne. I detta anser jag att e-postintervjun är av mycket god 

trovärdighet. Dock anser jag inte trovärdigheten något sämre med den andra Lean-konsulten 

då jag haft möjligheter och ställa följdfrågor samt att det fanns hänvisningar till företag som 

företaget varit konsult åt på deras hemsida.  

När jag sökt efter vetenskapliga artiklar så har jag enbart funnit ett fåtal som haft fullt fokus 

på LA. Då kravet på uppsatsen var att använda sig av sex olika vetenskapliga artiklar så har 

jag fått välja de som har varit inriktade på LA och konceptet Lean i allmänhet. Då de valda 

vetenskapliga artiklarna haft ett allmänt intresse om Lean-begreppet så har jag bedömt dessa 

som en trovärdig källa för min studie.        

2.3. Primärdata och sekundärdata  

I och med att jag genomfört intervjuer på ett fallföretag samt på två Lean-konsulter har jag 

använt mig av primärdata. För att få information om begreppet LA och dess verktyg har jag 

använt mig av litteratur, vetenskapliga artiklar, tidningar, avhandlingar, tidigare skrivna 

uppsatser; det vill säga sekundärdata. Jag har deltagit i en kurs på två dagar om Lean 
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Administration på Företagsuniversitetet i Stockholm. För att finna lämplig litteratur kring 

ämnet LA så har jag sökt på begreppet Lean Administration och enbart Lean på bokus.se samt 

adlibris.se.    

2.4. Fallstudie 

Yin menar att fallstudier är ett av de sätt som man kan använda sig av när man ska bedriva 

samhällsvetenskap. Han menar att när man använder sig av frågor som ”hur” eller ”varför” 

så är fallstudie den metod som föredras. När man vill studera skeenden som är aktuella men 

där relevanta beteenden inte kan manipuleras, är fallstudie att föredra. Yin anser att det kan 

riktas kritik mot att använda sig av fallstudier som forskningsmetod. I huvudsak är det tre 

fördomar som är vanliga. Ett av de största problemen anses vara att man inte genomför 

fallstudien på ett korrekt sätt. Forskare slarvar sig igenom studien och på det sättet påverkas 

resultatet negativt. Det andra är att det kan vara svårt att dra allmänna slutsatser utifrån en 

fallstudie. Yin menar att frågan om hur man kan generalisera utifrån ett enda fall är svår att 

svara på. Yin anser att med en fallstudie så kan man genomföra direkt observation samt att 

man på ett eller annat sätt kan genomföra intervjuer med personer som följt 

händelseförloppet. 
11

 Under studiens gång har jag genomfört direkt observation på de 

avdelningar som jag studerat. Intervjuer på personer som varit med i händelseförloppet har 

kunnat genomföras under studiens gång.    

2.5. Tillvägagångssätt vid intervjuer 

När man genomför en intervju är det vanligast att den som intervjuar står/sitter framför 

respondenten och ställer ett antal frågor. Antingen skriver intervjuaren ner svaren eller så 

spelar hon/han in respondenten på band. När man använder sig av flera respondenter på 

samma intervju så pratar man om antingen gruppintervju eller fokusgrupper.
12

 

Gruppintervjuer är av större bredd när det gäller innehåll och sammansättning. Användandet 

av gruppintervju kan vara särskilt bra för forskare som inte känner till den miljö de befinner 

sig i och att de är okända för respondenterna. En fokusgrupp kännetecknas ofta av att de är 

fokuserade på två sätt: ämnet som diskuteras är begränsat samt att gruppen är specifikt 

definierad.
13

 Min intervju som genomfördes på fallföretagets planeringsavdelning är en 

fokusgrupp. Ämnet var begränsat till hur införandet av LA hade gått tillväga. Respondenterna 
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var två personer som under implementeringen hade en ledande roll. Då jag läst om några 

praktiska råd om i vilken miljö man helst genomför en intervju
14

 så hade intervjupersonerna 

ordnat så vi kunde gå undan från det dagliga kontoret och sätta oss så vi kunde vara 

någorlunda ifred.  Detta var ett bra val av flera anledningar; jag kunde spela in på band utan 

att något störde samt att intervjupersonerna och jag slapp att bli störda av annat ljud och 

spring. Bryman och Bell menar att det är nästintill obligatoriskt att spela in intervjun, även när 

man gör intervju på fokusgrupper. Det är viktigt att man kan arbeta med materialet flera 

gånger så man kan analysera och se så att man uppfattat intervjupersonens svar korrekt.
15

  

2.5.1. Semi-strukturerad intervju 

Enligt Bryman så kännetecknas en semi-strukturerad intervju av att man har vissa teman klara 

inför intervjun. Man brukar kalla det intervjuguide och är till hjälp för att forskaren ska ha 

koll på att man berör det som ska beröras. Men intervjupersonen har stor frihet att berätta sina 

svar som han eller hon vill.
16

 På den avdelning där LA har pågått i ett år så ville jag inte 

begränsa respondenterna i min intervju utan helt enkelt låta dem berätta allt om införandet av 

LA på deras avdelning. När de ansåg att de berättat allt så ställde jag frågor som jag hade 

förberett innan. Om man under intervjutiden kommer fram till frågor som man vill ställa men 

inte har med i intervjuguiden så kan man ställa även de frågorna. Men i huvudsak så är det 

intervjuguiden som styr intervjufrågorna. Jag ville ha en öppen intervju så att 

intervjupersonerna berättade det de ansåg var viktigt och att de inte kände sig hindrade av att 

jag hade intervjufrågor som jag ville ha svar på och inget annat. På det sättet anser jag att de 

gav med sig av den kunskap och erfarenhet de hade i och med införandet av LA. Då 

intervjupersonerna var väl insatta i ämnet eftersom de var huvudpersonerna i införandet så 

avvek de inte från ämnet. Om de hade gjort det så hade jag styrt in dem igen på LA genom att 

ta hjälp av den intervjuguide jag hade förberett. Jag valde att intervjua två personer samtidigt 

då jag bedömde att de skulle kunna hjälpa varandra att minnas hur implementeringen hade 

gått till. Jag var inte orolig för att de skulle känna sig hindrade av att den andre personens 

närvaro. Tvärtom, upptäckte jag att de kompletterade varandra väl. Det behöver dock inte 

fungera lika bra i andra fall.   
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2.5.2. Halvstrukturerad intervju 

 

På den andra avdelningen på fallföretaget, hade intervjupersonerna ingen större erfarenhet av 

LA så därför hade jag förberett intervjufrågor. Denna intervjuform som jag använde är en 

halvstrukturerad intervju. Gillham menar att den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av 

att man ställer samma frågor till intervjupersonerna. För att garantera att intervjuerna kommer 

täckas av vissa ämnen så ställs i vissa fall följfrågor så man vet att man täcker in det ämne 

man vill. En annan sak som kännetecknas av en halvstrukturerad intervju är att man avsätter 

ungefär lika mycket tid på intervjupersonerna. Gillham anser att frågorna som ställs är öppna 

frågor.  Forskaren använder sig av sonderande frågor om det är så att han eller hon tror att 

intervjupersonen har mer att berätta.  Den intervju jag genomförde på fallföretagets 

ekonomiavdelning anser jag var en halvstrukturerad intervju. Jag använde mig av samma 

frågor till de två intervjupersonerna samt uppfyllde de enligt Gillham andra kriterierna för en 

halvstrukturerad intervju. 
17

    

2.5.3.  E-postintervju 

Avståndet mellan mig och de två Lean-konsulter som jag intervjuat var långt så jag bestämde 

mig för att e-postintervjua dem. Dels för att jag antog att de skulle ha mer tid att svara på en 

intervju som jag skickade till dem och som de kunde besvara närsomhelst på dygnet. Dels för 

att jag hade relativt kort med tid kvar innan jag skulle lämna in min uppsats. Gillham 

beskriver att e-postintervjun har tre olika användningsområden. Ett av dem har att göra med 

olika situationer där respondenten bor för långt bort eller inte har tid att träffas. Då kan e-

postintervjun vara bra ett bra val eftersom det annars kan finnas problem med att dokumentera 

intervjun. Ett annat fall där e-postintervjun kan vara ett bra val är om intervjupersonen anser 

att det är den enda form hon/han går med på. Det kan bero på saker som blyghet, eller att 

personen inte vill intervjuas ”live”. Sist men inte minst så är e-postintervjun ett ypperligt sätt 

att använda sig av då människor oftare svarar snabbare på e-post än vad de gör på traditionella 

telefonsamtal eller hemskickade brev. 
18

 Som jag nämnt så hade jag inte så mycket tid kvar på 

mitt uppsatsskrivande när jag fick tag på Lean-konsulterna så därför ansåg jag att den 

intervjutypen passade. Det finns enligt Gillham vissa nackdelar med att genomföra en e-

postintervju. Att respondenten inte blir lika spontan i sina svar som personen antagligen skulle 
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ha varit i en intervju ansikte mot ansikte. 
19

 Gillham menar att ytterligare ett problem som 

finns när man använder sig av e-postintervjuer är att uppfatta känslan som respondenten vill 

ge. Detta har lett till att man använder sig av olika tecken för att skapa glada/ledsna 

”smilies”.
20

 Detta har en av e-postintervjuarna använt sig av och jag måste säga att jag 

uppskattade det då jag på det sättet fick uppfattningen av att hon förmedlade en äkta känsla i 

intervjun. Jag är dock medveten om konsulternas mål är att sälja sitt budskap och att de vill 

”sälja in sig själva” hos mig.       

2.6. Val av respondenter 

Mitt val av respondenter föll sig naturligt när det gällde planeringsavdelningen på 

fallföretaget. Den person som varit drivande i frågan om införandet av LA kändes som en 

självklar person då han var insatt i hur avdelningen arbetade med konceptet i stort. Jag valde 

dessutom att avdelningschefen skulle vara med på intervjun eftersom jag ansåg att han hade 

mycket att bidra med när det gällde kunskap om avdelningen samt hur väl förankrat konceptet 

var hos honom. Personerna intervjuades tillsammans och intervjun spelades in på band. Jag 

känner personerna sedan tidigare och vet hur deras respektive röster låter så det var inga 

problem att transkribera det inspelade bandet efteråt. Enligt Bryman och Bell är det viktigt att 

man innan intervjun bekantar sig med den miljö man ska intervjua i, så att man lättare förstår 

vad intervjupersonerna pratar om. Att se till att man vet hur bandspelaren fungerar och så att 

mikrofonen fungerar bra så att man inte tappar viktiga detaljer i intervjun. En annan viktig del 

är att man som intervjuare ska vara väl förberedd inför intervjun.
21

 Några dagar innan 

intervjun hade jag testat att spela in så jag visste hur det fungerade samt hur nära 

intervjupersonerna behövde vara mikrofonen för att det inte skulle bli dåligt ljud. Ytterligare 

en förberedelse var att jag testade intervjufrågorna på min pappa några dagar innan, detta för 

att kunna få respons på frågorna. Gillham menar att det är ett viktigt steg att genomföra en 

testintervju. Först då inser man vilka frågor som verkligen kommer att betyda något för 

studien. Det är en viktig del att genomföra intervjun på två eller tre personer som inte kommer 

ingå i din studie men som ändå befinner sig i samma miljö som de riktiga 

intervjupersonerna.
22

 På grund av okunskap så genomfördes min intervju på de riktiga 

respondenterna innan jag hunnit testa frågorna på någon inom den miljö jag skulle genomföra 
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intervjun på. Testintervjun på min pappa tycker jag ändå gav viss validering om en god 

intervju då han arbetar på samma företag och har en del kunskaper inom ämnet.  

På företagets ekonomiavdelning genomfördes två intervjuer. Valet av respondenterna 

genomfördes av mig i samråd med avdelningschefen. Personerna har lång erfarenhet av 

företaget och det anser jag ha en positiv effekt på de intervjuerna eftersom de har goda 

kunskaper om verksamheten samt har varit med på andra förändringsarbeten under tidigare år. 

På ekonomiavdelningen så fanns ingen erfarenhet kring LA sedan tidigare. Den enda 

erfarenhet de hade var en information på två timmar som företagets UPS-grupp hade haft med 

avdelningen några dagar innan min intervju.  

2.7. Kurs i Lean Administration  

För att skapa mer förståelse för LA så valde jag att under uppsatstiden gå en kurs i ämnet på 

Företagsuniversitetet i Stockholm. Det var en kursledare vid namn Ingrid Stegs Nordell som 

arbetar på företaget Lean To Us som höll i kursen. Hon hade lagt upp kursen med praktikiska 

övningar så vi kursdeltagare skulle förstå hur en implementering av LA kan gå till. Första 

dagen var det fokus på det grundläggande tankesättet inom Lean i allmänhet. Nordell var noga 

med att beskriva för oss att alla verktyg som hon visade och alla tankesätt som hon förklarade 

inte går att använda på alla företag. Nordell var mycket inspirerande och vi fick praktisera 

våra nya kunskaper med ett så kallat Lean-spel. Jag presenterar övningarna som genomfördes 

i den teoretiska referensramen. Detta var mycket lärorikt för att få teorin att falla på plats. 

Denna kurs gav mig en oerhörd inspiration till det fortsatta arbetet med min studie och gav 

mig ett lite nytt sätt att se på LA än det jag hade innan kursen. Hon tryckte mycket på vad 

viktig människan är och att man måste vara oerhört försiktig i och med att man gör 

förändringar. Hon anser att det värsta en människa kan känna är att ”inte vara behövd”. Det 

var oerhört lärorikt att ansikte mot ansikte få diskutera med en konsult om LA. Detta utöver 

all litteratur i LA och i Lean som jag läst har skapat en kunskap som jag inte trodde att jag 

skulle få. Det har även skapat ett större intresse hos mig med att försöka implementera LA på 

mitt fallföretag inom de närmsta åren. Eftersom jag redan innan kursen hade läst mycket inom 

ämnet LA så var min kunskap om ämnet ganska bred. De verktyg och de tankesätt som 

Nordell tog upp kände jag igen så jag anser att det hon föreläste om kan tolkas som relevant 

för min uppsats. Jag valde att använda kursen i LA som en källa i den teoretiska 

referensramen. Valet jag gjorde kan diskuteras. Kursen var upplagd så att kursledaren gick 

igenom det hon ansåg var av betydelse, både teori och praktiska övningar för LA. Under de 
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två dagarna kursen pågick så hade vi hela tiden möjlighet att ställa frågor till kursledaren och 

diskutera L A i gruppen (vi var elva personer). Jag valde att rapportera kursen som en del av 

min teori då jag inte ställde frågor till kursledaren som jag gjorde i de fall när det gällde 

intervjupersonerna i empiridelen. Då kursledaren valde ut det hon ansåg lämpligt inom LA 

ansåg jag att det var lämpligt att rapportera kursen som en teoretisk del i min studie.  

2.8. Tidigare forskning 

Jag har under studiens gång sökt efter tidigare forskning om LA och funnit ett fåtal 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som handlat om Lean i en administrativ miljö. 

Däremot hittade jag vetenskapliga artiklar och avhandlingar kring Lean Produktion och Lean. 

Jag har som tidigare nämnt att vissa av dessa har varit av värde för mig då de behandlat ämnet 

Lean i allmänhet. Werlinder skriver i sin uppsats att Lean Administration är tämligen 

outforskat. Hon pekar på att det finns mycket litteratur kring Lean Produktion, medan LA 

tämligen outforskat. Hennes studie visar att de deltagare hon haft i sin studie anser att Lean är 

användbart i alla sorters processer. Deltagarna i studien anser dock att det är svårare i 

praktiken när det handlar om kontoret och inte tillverkningen. Hennes studie visar att 

deltagarna inte haft fokus på kunden fullt ut. Vilket kan betyda att resultatet inte blir lika 

lyckat som om kunden hade varit i fokus. 
23

   

I Brännmarks litteraturgenomgång bevisas det vad viktig det är hur implementeringen går till. 

Han menar att det är implementeringen av LA som ofta ligger till grund för om resultatet blir 

framgångsrikt eller inte. 
24

 

Andersson och Liljenvalds kvantitativa studie, där en enkätundersökning skickats ut till 400 

medelstora svenska tillverkningsföretag och 108 svar inkom, visar att Lean-tänkandet i 

Sverige är begränsat. De menar att ett fullständigt Lean-tänkande inte finns. 
25

 

Jansson och Steinholtz´s kvalitativa studie på banker och specifikt på SEB visar ett resultat 

som innebär att istället för att öka effektiviteten och förenkla för medarbetarna på SEB har LA 

skapat merarbete. Inför implementeringen av LA så utförde SEB en kompetenskartläggning 

bland personalen. Det var olika kriterier som mättes, ett exempel var den sociala kompetenen 

hos personalen som skulle bedömas. Betygen var mellan 1-5 där 3 var godkänt. Den eller de 

som fick 2 fick välja mellan en handlingsplan eller ett erbjudande om avgångsvederlag. Det 
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var cheferna på de olika avdelningarna som satte betyg på dem. 
26

 Jag vill rikta en viss kritik 

till denna källa då de två intervjupersonerna är före detta anställda på SEB. Detta kan medföra 

en viss osäkerhet kring om de vill rikta kritik mot SEB av personliga skäl. Jag anser ändå att 

denna källa är viktig för min uppsats då jag på nära håll, via uppsatsen, kan läsa hur personal 

kan uppleva Lean eller LA om den implementeras på ett annat sätt än vad andra delar av min 

teoretiska referensram visar.    

2.9. Metodkritik  

Min uppsats kan delas upp i två metoddelar. I den första delen har jag samlat sekundärdata i 

form av tidigare forskning, uppsatser, litteratur, gått en kurs samt samlat in övrig 

dokumentation.  Litteraturen jag valt bör vara trovärdig då författarna har lång erfarenhet 

kring LA. I vissa fall har jag valt böcker som inte har haft fokus på enbart LA. Dessa är ändå 

användbara för min typ av uppsats då de behandlar begreppet Lean. Den metodkritik som kan 

riktas mot den kurs jag deltog i är att kursens mål är att företag ska införa LA. Jag är 

medveten om detta och ser inte det som ett problem eftersom jag kritiskt granskat det material 

som kursen gav ut, både föreläsningar och det material som delades ut. Den andra metoden 

jag valt grundar sig i det empiriska avsnittet, det vill säga primärdata. Intervjupersonerna har 

fått läsa igenom empiridelen då jag velat försäkra mig om att jag uppfattat deras åsikter rätt. 

Missuppfattningar skulle kunna ha uppstått ifall att jag ställt frågor som intervjupersonerna 

har tolkat på ett sätt och jag egentligen menat något annat. Jag var noga med att de skulle få 

chansen att beskriva om det var något jag hade missuppfattat eller tvärtom. Det som kan vara 

negativt är att jag valt intervjupersonerna själv. Då jag arbetar på fallföretaget kan min 

relation till intervjupersonerna ha bidragit till att intervjuerna genomförts i alltför positiv anda. 

Det positiva med att jag jobbar på fallföretaget är att intervjupersonerna känner tillförlitlighet 

till mig och att de vet att jag enbart vill företaget väl. Detta kan ha gjort så att de gett mig mer 

information om deras syn på LA än om en okänd person hade genomfört intervjuerna. 

Negativt med min fallstudie är att jag enbart har genomfört personliga intervjuer på ett 

företag. Om tiden tillåtit så hade jag valt att genomföra fler intervjuer på fallföretaget men jag 

hade även velat göra intervjuer på andra företag. Jag anser att detta hade kunnat gynna min 

studie då jag fått mer erfarenhet och fått höra fler åsikter kring införandet av LA.  

Jag vill även uppmärksamma dig som läsare att jag är väl medveten om att det finns många 

managementkoncept som anses vara de enda rätta. Lean är av många ansett som ett av dessa. 
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Jag har försökt skapa förståelse för både de negativa och positiva uppfattningarna om LA och 

Lean. Det har varit relativt enkelt att skaffa teori kring de positiva meningarna om LA och 

Lean. De negativa meningarna har hämtats från tidigare skrivna uppsatser samt 

forskningsjournaler. Det hade varit till min fördel om jag hade haft någon person i det 

empiriska kapitlet vars åsikter om LA och Lean var negativa. Detta för att bredda synen på 

konceptet i den empiriska delen. Som den ser ut nu så är de valda personerna positiva till 

managementkonceptet. Dock är jag själv medveten om att LA och Lean är ett i raden av alla 

managementkoncept som skiljer sig på olika sätt och som har sina för- och nackdelar.   
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3. Teoretisk referensram  

I det teoretiska kapitlet presenterar jag kortfattat vad begreppet Lean betyder och försöker 

skapa förståelse för vad det innebär. Detta för att Lean ligger bakom det tankesätt och de 

verktyg som finns inom LA. Efter detta presenterar jag löpande i den teoretiska 

referensramen vad konceptet LA innehåller, vilka verktyg som krävs för införandet av LA 

samt att jag försöker skapa förståelse för hur man lyckas med införandet av LA.    

3.1. Bakgrund till begreppet Lean Administration 

Enligt artikeln The new improvement frontier: Developing lean administration så har Lean 

Produktion visat att en förändring i produktion är möjlig i alla industrisektorer. Man kan 

minska slöseri och istället leverera sin produkt med bättre produktivitet. Enligt artikeln har det 

också visats att Lean-principer även kan användas inom produktutveckling. De gränser som 

tidigare funnits kring vart Lean egentligen kan vara till nytta har återigen flyttats och erbjuder 

samma koncept för att förbättra administrativa miljöer. Enligt artikeln så är förbättringar inom 

de administrativa miljöerna viktiga. Det krävs att de administrativa avdelningarna inom 

företagen är med och bidrar till att uppfylla kundernas krav. 
27

 Författarna Keyte och Locher 

menar att 90 procent av slöseribekämpningen i tillverkningsföretag finns utanför den direkta 

tillverkningen. Det är alltså inte på fabriksgolvet som slöseriet och spillet finns utan det är på 

de administrativa avdelningarna. Keyte och Locher menar att eftersom det är svårt att se 

”kontorsspill” så är det också svårt att eliminera det. 
28

    

Enligt Larsson så kan en direkt översättning av det engelska ordet Lean vara; ”mager, 

näringsfattig, stödja sig mot och trycka ned”. Han menar att denna översättning är intressant 

från hans håll då Lean handlar om ”resurseffektiv och mager produktion, kapitalt företagande, 

dvs. att man undviker att binda kapital i produktion och i distribution”. Larsson anser att 

översättningen ”att stödja sig mot” innebär att man vid införandet av Lean har ett systematiskt 

arbetssätt att luta sig mot. Medan översättningen ”trycka ned” innebär att man arbetar med att 

få ner ansvaret i organisationen samt att få ner befogenheter i organisationen till den nivån där 

de rätta besluten fattas.
29

 Nordell, med hennes erfarenhet inom LA och Lean i allmänhet, 

anser att Lean handlar om att driva företag med knappa resurser. Hon menar att det visat sig 

att det inte alls är ovanligt att de företag som lyckas införa LA och Lean i allmänhet är företag 

                                                             
27

 The new improvement frontier: Developing lean administration. 2005 
28

 Keyte, B. Locher, D.2010, s 10  
29

 Larsson, L. 2010, s 18 
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som är nära att gå i konkurs. Nordell anser att de företagen ofta är beredda att göra radikala 

förändringar; de anser sig inte ha något att förlora.
30

 Larsson menar att LA är ett 

förbättringskoncept där man fokuserar på det som skapar verkligt kundvärde. Han anser att 

LA handlar om att skapa ett systematiskt sätt att arbeta med ständiga förbättringar. Man ska 

jobba med att få bort slöseri, spill, överbelastningar samt ojämnheter av olika slag.
31

 Nordell 

menar att det är viktigt att man tar reda på vilken situation som passar det specifika företaget. 

Hon menar också att utformningen av LA är en sak medan implementeringen är en helt 

annan. Därför anser hon att det är viktigt att företag som ska implementera LA tar reda på hur 

deras nuläge ser ut innan man börjar använda olika verktyg inom konceptet.
32

        

3.2. Viktiga delar inom Lean Administration 

Nordell berättar om fyra huvudområden hon anser finns inom LA. Dessa är kvalitet, 

bindningstid av kapital, värde och kunskap. Kvalitet handlar om att ge kunden det som 

efterfrågas. Man ska låta alla ta sitt ansvar för att kunden ska få sin vara av korrekt kvalitet. 

Begreppet ”rätt från mig” är en viktig del i kvalitetsområdet. Nordell menar att man ska 

förenkla att utföra uppgifter på rätt sätt och försvåra att utföra uppgifter felaktigt. 
33

 Larsson 

menar att kvalitet kommer genom att man redan från början bygger in kvalitet i det man gör 

och inte arbetar efter att hela tiden lösa problem. För att göra detta krävs det att medarbetarna 

går till botten med problemen. Han menar att kvalitet kommer i och med att medarbetarna 

tillåts att sätta av viss tid till att analysera, förebygga och ta itu med de problem som finns.
34

 

Detta hänger ihop med vad Nordell menar med att det är ”bättre förebygga än att åtgärda”. 
35

  

Det andra huvudområdet enligt Nordell är bindningstid av kapital. Hon vill visa med detta vad 

viktigt det är att i vissa fall använda sig av dragande-system istället för tryckande-system. Det 

dragande-systemet har alltid en beställning som grund till att något utförs. Man ska enligt det 

dragande-systemet aldrig producera något som inte har efterfrågats av kunden. Nordell pekar 

på vad viktigt det är att inte tro att alla verktyg och hela tankesättet som LA har passar alla 

företag. Det dragande-systemet menar att man får reda på ”Vad, När och Vilken mängd” 

tjänsten eller varan ska produceras i.
36

 

                                                             
30

 Nordell, I. 2012 
31

 Larsson, L. 2010, s baksida 
32

 Nordell, I. 2012 
33

 Nordell, I. 2012 
34

 Larsson, L. 2010, s 46 
35

 Nordell, I. 2012 
36

 Nordell, I. 2012 
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Det tredje huvudområdet som Nordell pratar om är värde. Med värde menar hon olika 

aktiviteter som antingen är värdeskapande eller icke värdeskapande för kunden. Det finns 

enligt Nordell tre sorter av värdeskapande: Värdeskapande, det som kunden är villig att betala 

för. Icke värdeskapande, saker som kunden inte är villig att betala för och som företagen bör 

kämpa med att få bort. Icke värdeskapande men som är nödvändigt; här hamnar saker som 

företag måste göra trots att det inte är värdeadderande för kunden. 
37

 Larsson menar att det 

kan handla om aktiviteter som måste genomföras, till exempel av lagliga skäl.
38

 Lean-

forskarna m.m. Modig och Åhlström beskriver sju olika typer av sådant som inte tillför värde 

för tjänsten eller kunden:  

 ”Onödig väntan 

 Onödig förflyttning av medarbetare eller redskap 

  Onödiga fel, omarbete eller dubbelarbete 

 Onödiga transporter av material och produkter 

 Onödigt arbete/överarbete 

 Onödigt lager 

 Onödig produktion/överproduktion”
39

 

Det fjärde huvudområdet handlar enligt Nordell om kunskap. När man inför LA så blir 

medarbetarnas kapacitet att tänka kloka tankar företagets värdefullaste tillgång. Larsson 

menar att det ofta uppstår spill och slöseri i och med att den rätta kunskapen inte finns. Nedan 

beskrivs Larssons fem kriterier som man kan analysera för att se kunskapsbehovet på en 

administrativ avdelning:  

1. ”Brist på kunskap. Nuvarande kunskap är antingen inkorrekt, ofullständig eller 

förlegad då den inte uppdaterats på ett tag.  

2. Obalanserad kunskap. Kunskapen finns endast tillgänglig för ett fåtal medarbetare, 

kanske bara hos chefen eller vissa i den administrativa stödprocessen, även om alla 

medarbetare behöver den.  

                                                             
37

 Nordell, I. 2012 
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 Larsson, L. 2010, s 95 
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 Modig, N. Åhlström, P. 2011, s 63 



19 
 

3. Fragmenterad kunskap. Kunskapen finns i vissa delar av den administrativa 

stödprocessen, men kommunikationen mellan dem fungerar inte. De olika 

funktionerna samverkar inte horisontellt som ett lag. Konsekvensen blir lätt att intern 

konkurrens uppstår i form av suboptimering och att mindre bra administrativa tjänster 

produceras till en för hög kostnad och med alldeles för mycket administrativt spill, 

slöseri, ojämnheter och överbelastning.  

4. Otillgänglig kunskap. Kunskapen finns inte tillgänglig när och där den behövs, vilket 

kan leda till att den administrativa stödprocessens prestation störs genom att 

kunskapsbristerna orsakar negativa konsekvenser på tjänsteutförandet. 

5. Oförståelig kunskap. Kunskapen går inte att ta till sig på grund av storlek, kodning 

eller komplexitet. Det kan bero på dysfunktionella beteenden i de administrativa 

stödprocesserna där information kodats felaktigt eller ofullständigt.” 
40

  

3.3. Just-in-time inom Lean Administration 

Enligt Pascal så är en av grundprinciperna inom Lean att producera rätt saker, i rätt tid och i 

rätt kvantitet. Allt som tillverkas utöver detta är slöseri.
41

 Larsson beskriver Just-in-time som 

ett synsätt, mer än ett verktyg som kan användas inom LA. Att tänka Just-in-time gör så att 

tid, kostnader och utrymme sparas in menar Larsson.
42

 Berglund beskriver även han att Just-

in-time principen används inom Lean. Just-in-time innebär att man ska leverera korrekt 

mängd när kunden är i behov av det. 
43

 Enligt Larsson så förekommer överproduktion av olika 

slag. Nordell menar att överproduktion kan uppstå i vissa fall där man inte använder sig av 

Just-in-time eller dragande-system.
44

 Larsson beskriver att överproduktion inom 

administration kan vara att till exempel betala fakturor innan förfallodatum, skapa rapporter 

som inte används längre eller insamlande av material som sedan inte används. 
45

 Larsson 

menar att när man ska införa LA så är ett av de första stegen att ta reda på vad den interna 

eller externa kundens behov är. Fokus ska ligga på att skapa förståelse för vad kunden vill ha 

och hur kunden vill att den administrativa tjänsten ska utformas för att den ska fylla det syfte 

som önskas.
46
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3.4. Värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter inom Lean 

Administration 

Enligt Larsson så kan värde delas upp i två kategorier: 

 Värdeskapande aktivitet 

 Icke värdeskapande aktivitet 

Larsson beskriver att med värdeskapande aktiviteter menas aktiviteter som ger nytta och som 

kunden är beredd att betala för. Aktiviteter som inte är värdeskapande kan man dela upp i två 

kategorier. Den ena är sådana aktiviteter som måste göras för att kunna genomföra de 

värdeskapande aktiviteterna. Det kan som exempel vara att genomföra kreditkontroll av 

företagets kunder eller aktiviteter som av miljömässiga skäl måste genomföras. Sedan finns 

det icke värdeskapande aktiviteter som enbart handlar om slöseri och spill. Det kan vara 

dubbelarbete av olika slag, onödigt spring mellan avdelningar eller rättningar av felaktiga 

verifikationer. Man ska minimera alla icke värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som 

måste elimineras är de som har att göra med dubbelarbete och annat slöseri. De andra icke 

värdeskapande aktiviteterna ska minimeras genom att man till exempel gör om de 

värdeskapande aktiviteterna. 
47

    

För att företaget ska befinna sig på en konkurrenskraftig nivå inom kvalité, kostnad och 

service, anser Keyte och Locher, att det krävs att man arbetar med att förstå värdeflödet i 

företaget. Företaget ska sträva efter att förstå arbetsprocessen, mäta de uppsatta målen och 

ständigt jobba med förbättringar. För att lyckas behålla Lean-tänkandet i företaget så är en 

karta över hur värdeflödet ser ut ett mycket viktigt verktyg.
48

      

3.5. PDCA-cykeln inom Lean Administration 

De källor jag använt mig av beskriver att inom LA så finns ett verktyg som benämns PDCA-

cykeln. Det är ett verktyg som används för att bedriva arbetet med ständiga förbättringar. 

Larsson menar att grundregeln för arbetet med ständiga förbättringar består av ett tankesätt 

som menar att det alltid finns ett bättre sätt att genomföra arbetsuppgifter på.
49

  PDCA-cykeln 

kan se ut som bilden nedan:  
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Figur 1: PDCA-cykeln. Källa: http://www.hci.com.au/hcisite3/toolkit/pdcacycl.htm, 

hämtad den 24 mars 2012  

 

”Plan, etablera nödvändiga processer och aktiviteter 

Do, implementera processerna 

Check, följa upp processerna och resultaten utifrån målsättningarna samt 

identifiera ständiga förbättringar 

Act, införa förbättringar” 
50

 

 

Larsson beskriver att cykeln används på så sätt att man först börjar med att identifiera de 

problem som finns. Efter det så försöker man se vad det finns för ett samband mellan orsak-

verkan, detta för att kunna se det problemet som ligger i grunden. Nu skapar man en åtgärd till 

förbättring som man inför och efter detta så följer man alltid upp resultaten. Syftet med 

PDCA-cykeln är att få svar på frågor som vad det är man vill uppnå, hur man vet om 

förändringen är en förbättring samt vilka förändringar man ska göra för att få resulterade 

förbättringar.
51

  

3.6. Slöseri inom Lean Administration 

Min egen tolkning av ordet slöseri efter att ha tagit del av olika källor inom LA är: Allt som 

inte är värdeskapande aktiviteter är på ett eller annat sätt slöseri. Det är dock viktigt att man 

kommer ihåg att vissa icke värdeskapande aktiviteter måste utföras för att man ska lyckas 

                                                             
50
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med de värdeskapande. Keyte och Locher ger ett bra exempel på vad man kan se som slöseri i 

en administrativ verksamhet: 

Typ av slöseri Exempel från kontor 

1. Överproduktion 

Producera mer, tidigare eller snabbare 

än vad som behövs i nästa processteg. 

Skriva ut papper innan det behövs, köpa saker 

innan de behövs, handlägga ett ärende innan nästa 

person är redo att ta sig an det. 

2. Lager 

Varje form av handläggning i satser. 

Lådor överfulla med ärenden (elektroniskt eller i 

papper), kontorsförråd, broschyrer, handläggning 

av ärenden och rapporter i satser. 

3. Väntan Downtime i datasystemet, systemets responstid, 

attester och godkännande från andra, information 

från kunder. 

4. Överarbete Upprepning av datainmatning, extra kopior, 

onödiga eller omfattande rapporter och 

transaktioner, internmeddelanden, tidrapporter, 

budget processer, reseräkningar, månadsbokslut. 

5. Omarbete 

Alla former av fel. 

Felregistreringar, designfel och ändrade 

konstruktionsorder, fakturafel, 

personalomsättning.  

6. Rörelse 

Människors förflyttningar. 

Förflyttningar till/från kopiatorn, centralarkivet, 

faxen, andra kontor. 

7. Transporter 

Förflyttning av papper. 

Omfattande email-bilagor, flerfaldiga 

överlämningar, för många attester. 

8. Outnyttjad kreativitet 

Människors förmåga, inte deras tid. 

Begränsat ansvar och befogenheter för 

grundläggande uppgifter, ledningens styrning och 

kontroll, olämplig utrustning till förfogande. 

 

Tabell 1: Åtta typer av slöseri som ökar verksamhetens kostnader utan att öka värdet 

för kunden. Källa: Keyte och Locher 2010, s 31   

3.7. Verktyg inom Lean Administration 

Larsson menar att LA består av 80 procent kultur och 20 procent utvalda verktyg, samt att de 

valda verktygen ska stödja införandet av LA för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
52

 

Nordell menar att det är viktigt att välja rätt verktyg när man börjar implementera LA. Tanken 

bör vara att ”Minimera Nytt”. Med det menar hon att det är viktigt att börja med små 

förändringar så att medarbetarna har tid att anpassa sig och sedan öka på takten med 
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förändringar. Hon anser att de som lyckas bäst är de som tar många små kliv än de som tar få 

men stora kliv.
53

 I kommande fyra kapitel presenterar jag olika verktyg inom LA. 

3.7.1. Vad är viktigast idag? 

Nordell menar att man kan starta implementeringen av LA med ett verktyg som hon kallar: 

”Vad är viktigast idag?”. Detta verktyg hjälper avdelningen att ta reda på om det finns några 

problem som man måste ta bort innan man börjar implementeringen av LA. Denna del kan ses 

som en förberedelse innan man börjar implementera LA på en administrativ avdelning. 

Verktyget kan genomföras av en grupp människor, oftast en avdelning eller arbetsgrupp inom 

företaget. Man börjar med att ta reda på vad gruppen anser vara det viktigaste just idag. Det 

kan vara allt från att man alltid saknar mjölk till kaffet till att medarbetare har svårt att veta 

vad som förväntas av dem. Det finns flera fördelar med verktyget. Bland annat så lägger den 

fokus på demokratisk prioritet, synliggör de problem som finns på en avdelning samt att man 

får reda på vilka som är de egentliga problemen. I bilaga 1 så finns en beskrivning av den 

övning som genomfördes under kursen.  

 

3.7.2. 5 S inom Lean Administration 

Nordell anser att 5 S kan vara ett sätt för medarbetarna att få in den metodik som behövs för 

att lära sig att jobba i grupp samt att lära sig vissa arbetsmetoder. Enligt Larsson består 5 S av 

följande:  

 

Steg 1: Sortera, bestäm vad som används och inte används 

Man börjar med att välja ut en plats där man ska börja med att införa 5 S. Sedan går man 

igenom alla arbetsuppgifter och rutiner som finns på arbetsplatsen. Ta beslut om vad som 

verkligen används och kasta det som inte används. I vissa fall kan man behöva arkivera saker 

som har ett juridiskt värde.   

Steg 2: Systematisera, märk upp de saker som finns kvar så att de lätt kan hittas 

Tänk på att placera de saker som används oftast så att de är mest lättillgängliga. Märk upp 

vart sakerna ska finnas.   

Steg 3: Städa, det ska vara rent och snyggt på arbetsplatsen 

Gör en riktigt grundlig städning på arbetsplatsen. Se efter vart källorna är för det som skapar 

oordning och ta fram förslag på hur dessa ska åtgärdas. Det kan finnas vissa saker som behövs 
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förbättras, till exempel så är ventilation och bra ljus något som är viktigt på arbetsplatsen. 

Inför rutiner för att arbetsplatsen verkligen hålls iordning. Kom även ihåg att städa upp i 

servrar och hårddiskar.  

Steg 4: Standardisera, ordningen ska nu bevaras 

För att verkligen ha kvar ordningen så ta gärna kort på hur arbetsplatsen ska se ut. Då får alla 

en liten påminnelse om att det behövs plockas iordning ibland. Skapa ett schema för 

avdelningens städning och följ sedan detta.
54

 Pascal menar att ett standardiserat arbetssätt 

betyder att man för stunden vet hur det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet för att 

skapa en vara/tjänst ser ut just för tillfället. Ett standardiserat arbetssätt är under ständig 

utveckling. 
55

 Målet med att ha bra standarder är enligt Eriksen m.fl. att skapa stadiga, 

driftsäkra och repeterbara processer. Detta ska vara baserat på medarbetarnas erfarenheter. De 

standarder som ska finnas ska formuleras som instruktioner, illustrationer och checklistor. Det 

är viktigt för Lean-arbetet att de standarder man har utvecklas och uppdateras under tiden 

eftersom företaget är under ständig förändring och utveckling. 
56

 

Steg 5: Skapa vana, träna och skapa disciplin 

Alla på avdelningen ska vara med och utföra 5 S samt följa de regler och standarder som 

finns. För att hålla ordning så kan det vara bra att ha regelbundna revisioner av att de 5 S:en 

följs. När en avdelning genomför 5 S får medarbetarna ofta en bra överblick kring hur deras 

avdelning fungerar. Detta gör att det blir ett starkare engagemang att minimera det slöseri och 

spill som finns på avdelningen. 
57

 

I bilaga 2 finns en övning i 5 S som genomfördes under kursen i LA.  
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3.7.3. Spagettidiagram 

Larsson menar att med LA vill man öka de aktiviteter som är värdeskapande. Spill, slöseri, 

ojämnheter och överbelastningar ska elimineras. En synpunkt som Larsson har är att man inte 

ska ta för lätt på allt onödigt spring som förekommer på kontoren på grund av sådana saker 

som att skrivare finns långt bort från det egna skrivbordet och dylikt. Larsson beskiver 

spagettidiagrammet som ett användbart verktyg för att få en bild över hur medarbetarna rör 

sig på kontoret. Enligt Larsson kan man göra så att man först ritar upp hur kontoret ser ut. 

Sedan ritar man in vart medarbetarna sitter i kontoret. Man fortsätter sedan med att rita in hur 

medarbetarna rör sig, avslutningsvis så tar man tid på hur mycket medarbetarna rör sig under 

dag. När man gjort detta och dokumenterat så kan man sedan analysera hur man kan placera 

om på kontoret för att förbättra kontoret. 
58

 Nedan visas en bild över hur ett spagettidiagram 

kan se ut efter att man dokumenterat medarbetare under en dag samt en bild över hur man kan 

ändra kontorsmiljön så att man minimerar det onödiga springet: 

 

 

Figur 2: Spagettidiagram. Källa: Powerpoint Nordell från kurs i Lean Administration 8-

9 maj 2012. 
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3.7.4. Värdeflödeskartläggning 

Keyte och Locher menar att en värdeflödeskartläggning kan bidra till att företaget lyckas 

behålla Lean-tänkandet och att man inte återgår till sitt gamla sätt att se på saker. Man får en 

bättre helhetsbild av företaget och genom detta är det lättare att införa Lean-tänket. Keyte och 

Locher menar: ”Att leda dessa värdeflöden, värdeflödesledning, innefattar en process för att 

mäta, förstå och förbättra ett flöde och hur alla dess ingående arbetsmoment samverkar för att 

hålla företagets kostnad, service och kvalitet på en så konkurrenskraftig nivå som möjligt.”
59

 

Enligt Larsson så är värdeflödeskartläggning, ett bra sätt för att kunna se hur en avdelning ser 

ut. Man får svar på frågor som till exempel: Vart finns det flaskhalsar? Vad jobbar 

människorna med? Vilka arbetar på rätt sätt?  Man tar reda på hur det var tänkt från början att 

avdelningen skulle fungera. Sedan ser man på hur avdelningen fungerar i verkligheten. En 

värdeflödeskartläggning hjälper företaget med att få en helhetsbild av företaget samt hur den 

administrativa processen fungerar i en övergripande bild. 
60

 Nordell menar att det inte är att 

rekommendera att starta LA implementeringen med en värdeflödeskartläggning, men att det 

är nödvändig i ett senare skede. Nordell anser att sådana verktyg som pekar på olika 

människors olika ansvarsområden kan upplevas som ett hot för medarbetarna.
61

 Brännmarks 

studie visar däremot att hans studerande verksamheter ofta genomför någon typ av 

värdeflödesanalyser eller processkartläggningar som start på LA implementeringen.
62

  

En övning på detta verktyg som presenterades i kursen finns i bilaga 3.  

3.8. Involvering av medarbetare i införandet av Lean Administration 

 

Enligt Larsson misslyckas 70 procent av alla förändringsarbeten. Om man inte tar detta på 

allvar så är det lätt att hamna i samma situation som de 70 procenten. Han menar att det finns 

olika skäl till varför man misslyckas med förändringsarbeten. Det kan bero på saker som 

motstånd från organisationen, för höga förväntningar av ledningen, avsaknad av kunskap och 

brist på ledning.
63

 Detta skriver även Pettersen i sin kritiska granskning av Lean-konceptets 

innehåll och retorik. Undersökning visar att endast en tredje del av alla initiativ till förändring 

leder till det önskade resultatet som finns. Pettersens undersökning visar att det är 
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mellanchefernas motstånd till förändring som utgör en stor del av det misslyckas med 

införandet av Lean.
64

 Larsson menar att när man ska införa LA så är det viktigt att man 

planerar implementeringen noga och ger medarbetarna den kunskap och information de 

behöver. Man kan dela upp medarbetarna i en organisation i olika kategorier. Den kategori 

som är svårast att handskas med är de som är motståndare till förändringen. Den kategorin 

kan i sin tur delas upp i två. Den ena kategorin som är osäker på förändringar för att de anser 

sig sakna kunskap och är rädda för att förlora sitt arbete. Den andra kategorin är motståndare 

för de anser att förändring inte kommer att vara till nytta för kunderna, produkterna och 

företaget i helhet. Larsson menar att det är viktigt att man tar kategorierna på allvar, särskilt 

de som är motståndare. Man måste förklara för dem vad man anser kommer att bli bra med 

förändringen. De personer som sitter med i förändringsledningen måste ha bra argument till 

varför man inför ändringen och man bör prata enskilt med de personer som tillhör 

motståndarna. 
65

        

Larsson menar att det som kan vara en betydande faktor av att lyckas implementera LA är en 

så kallad vägvisare. Personen i fråga bör vara kompetent och kunnig om den verksamhet som 

bedrivs, samt kunna lyssna och prata med människor. Personen bör vara 

utvecklingsintresserad och prestationsinriktad. Larsson pekar på många egenskaper som en 

vägvisare bör ha. Personen bör också ha lätt att få med sig sina kollegor i förändringen som 

sker när man genomför en implementering av LA.
 
Larsson menar att ännu en egenskap som är 

viktig hos vägvisaren är att denne ska vara villig att lösa problem istället för att prata och 

klaga. Många människor har lätt för att diskutera problem med andra men inte göra något åt 

dem. En sådan person skulle vara ganska förödande att placera som vägvisare. Vägvisaren bör 

vara en person som vill lära ut till sina kollegor. Det får inte bli så att vägvisaren befaller sina 

kollegor att göra si eller så utan det är samarbete och guidning mellan dem som ska leda till 

resultat.
66

 Nordell menar att i vissa fall kan det vara bra att anställa en person eller hyra in en 

konsult för att implementera LA som sedan lämnar företaget. 
67

 Larsson menar att alla 

medarbetare ska känna sig respekterade och bekräftade i företaget. Det krävs även utveckling 

av ledare och olika team som verkligen förstår hur LA-tänket fungerar. Medarbetarna i 

företaget ska ta personligt ansvar för att de gör rätt saker. Rätt från början 
68

 eller Nordells 
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uttryck ”rätt från mig” 
69

 är ett uttryck som används i LA och det kan kännas som en 

självklarhet.
70

 

3.8.1. Engagemang   

Enligt Berglunds avhandling så finns det studier som visar att ett högt engagemang ger bättre 

prestationsförmåga genom att människor jobbar hårdare och skickligare. Det finns bevis på att 

om medarbetare har hög delaktighet så visas detta på företagets resultat. Effekter på 

engagemang kan vara att närvaron ökar, byte av arbetsplats samt omsättning av personalen 

minskar, företaget attraherar kvalificerad arbetskraft, inspirationen och företagsamheten ökar, 

viljan av att lära sig saker ökar, relationerna mellan människorna på arbetsplatsen ökar samt 

att viljan av att anta utmaningar ökar.
71

 Nordell menar att det är viktigt att skapa engagemang 

bland medarbetarna. Hon pratar om ett uttryck inom LA: GEMBA. Det handlar om att man 

ska titta på den verkliga processen och observera det som verkligen händer. 
72

 Larsson 

beskriver begreppet som är en japansk term för att besöka den plats där verksamheten börjar. 

Detta skapar engagemang genom att man alltid söker upp platsen där problem har uppstått 

och inte försöker lösa problemet någon annanstans. 
73

 

3.9. Lyckas med att införa Lean Administration 

Larsson menar att det finns vissa tekniker som kan skapa framgång för ett företag som ska 

implementera LA. Dessa är: 

 Skapa en bild av den administrativa stödprocessen. 

 Ledningen ska visa sig bland sina medarbetare i den administrativa stödprocessen.  

 Alla ledare och medarbetare ska vara involverade.  

 Man ska använda sig av metoder och verktyg som är enkla att använda och som alla 

begriper. 

 Strävan efter att allt kan bli bättre.  

 Man ska inte blunda för problemen. Ta tag i de problem som finns och lös dem.
74

 

Enligt Larsson finns det vissa förutsättningar som en avdelning måste uppfylla för att lyckas 

med implementeringen av LA. En av dessa förutsättningar är synsättet om att alla i företaget 
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har en kund som är beroende av tjänster som utförs av någon annan. Denna tjänst måste 

genomföras för att personen själv ska kunna utföra sitt eget arbete. För att den som utför 

tjänsten ska lyckas så måste denne lita på de krav som mottagaren har. Om kraven är 

uppfyllda så betyder det att ytterligare förbättringar kan eftersträvas. Detta gäller oavsett om 

kunden är intern inom företaget eller en extern kund.
75

 Larsson anser att för att lyckas helt 

med införandet så måste man arbeta med både de mjuka och hårda delarna som LA innebär.  

Med de mjuka delarna så menas saker som att medarbetarna och ledarna ska vara delaktiga. 

När det gäller fokus på resultat och analys så är det de hårda delarna. Det är viktigt att arbetet 

med LA fortsätter att genomsyra verksamheten även efter den inledande fasen. Risken är 

annars att Lean-tänket sakta men säkert försvinner ut ur organisationen. Det är viktigt att man 

förstår att det är de små förändringarna som senare ska bli en enda stor förändring. Man får 

inte ha för bråttom med att förvänta sig resultat. Arbetet med LA bör bedrivas både nedifrån 

och upp och tvärtom. Det är viktigt att de anställda får bra vägledning och att ledningen ger 

dem tid att arbeta och utveckla Lean-tänket. Viktigt är också att medarbetarna inte behöver 

”köra huvudet i väggen” för att få utveckla sina idéer, utan ledningen ska ge dem stöd och 

våga tro på dem.
76

           

3.10. Motstånd till förändring 

Börnfelt ger i sin studie en beskrivning av begreppet förändringskompetens: ”Att ha 

förändringskompetens innebär att själv eller som grupp ha förmåga att ta initiativ till, och 

genomföra förändringar i och av arbetet.” Vidare beskriver han att begreppet innefattar även 

motvärnskompetens, vilket är förmågan att stå emot dåliga förändringar. Det kan handla om 

sådant som försämrar arbetsmiljön eller minskar inflytandet i arbetet. Börnfelt presenterar 

begreppet gruppkompetens: ”Gruppkompetens kan delas upp i a)förmåga till förändring i 

arbetet såsom arbetsfördelning, planering och administration samt b) förmåga till förändring 

av arbetets ramar och förutsättningar såsom gruppens samarbete med den övriga 

organisationen.”  

Börnfelt forsätter med att beskriva vilka förutsättningar och komponenter som finns för 

gruppkompetens: ”1. Teamkänsla vilket förutsätter gemensamt gruppansvar. 2. 

Uppgiftsorientering vilket förutsätter individuella ansvarsfunktioner. 3. Balans individen – 

kollektivet. Förutsättningar för det är jämlika grupprelationer. 4. Gemensam problemlösning 
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främjas av mångkunnighet. 5. Samarbete underlättas av inflytande och tid för gruppträffar. 

Öppen stämning förutsätter former för socialt stöd.”
77

  

Jacobsen och Thorsvik menar att en evolution förändring är en förändring som är naturlig och 

har en långsiktig utveckling. Det innebär att det är många små förändringar som skapar den 

stora förändringen. Det innebär också att förändringen inte sker inom hela verksamheten 

direkt, utan det kan handla om att man genomför förändringen inom en avdelning åt gången. 

Införandet av LA innebär att man arbetar med att införa små förändringar och förbättringar 

som i slutändan kommer att visa på att en stor förändring har skett. Motsatsen till detta är en 

strategisk förändring, det är en förändring som ska ske relativt snabbt och som påverkar hela 

organisationen.
78

 I en undersökning som Halling och Renström presenterar, där 14 chefer på 

olika nivåer inom ett företag har intervjuats så visar den att synen på Lean förändras. När man 

först börjar med införandet så tyckte de att Lean bara var en samling verktyg. Men när de 

jobbat med Lean en tid så upptäcktes den filosofi som ligger bakom Lean-tänkandet. 
79

   

3.11. Kritik mot styrkonceptet Lean  

Det här med LA kan man se på många olika sätt: Man kan välja att se det som många Lean-

anhängare ser på konceptet, som det enda rätta, eller som jag sett en kritiker förklarat Lean: 

”Den religiösa sekten lean” 
80

. Som jag tidigare nämnt kan det i vissa fall vara svårt att enbart 

beskriva LA om man inte beskriver Lean i allmänhet. Därför nämner jag i just denna rubrik 

att detta kapitel handlar om Lean i allmänhet. Jag vill försöka skapa en bild av den kritik som 

riktas mot LA och Lean. Jansson och Steinholtz har skrivit en uppsats i ämnet Lean och hur 

banken SEB tolkat konceptet. Jag har, trots att deras uppsats fokuserar på Lean inom 

banksektorn och specifikt SEB, valt att använda denna då det ger en annan bild av Lean än 

vad jag tidigare skrivit om i den teoretiska referensramen. I uppsatsen visar Jansson och 

Steinholtz vad som kan vara negativt med konceptet Lean och att delar av SEBs personal 

anser att införandet medfört merarbete för dem. 
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Den empiririska delen i deras uppsats består av intervjuer med två personer som varit 

anställda på SEB. SEB kallar deras införande av Lean för SEB Way. Det uttalade syftet med 

SEB Way var enligt SEBs årsredovisning att öka kvaliteten för att frigöra resurser så att dessa 

kunde användas i att öka antalet affärer.
81

  

Då Jansson och Steinholtz visar en annan bild av Lean än vad jag tidigare skrivit om i min 

teoretiska referensram kommer här nedan några punkter kring hur SEB började 

implementeringen: 

 SEB inledde med att dela ut en handbok kring hur ett kundärende skulle utföras. En 

kommentar från en av intervjupersonerna kring detta var att: ”Det är någon som sitter 

någonstans som aldrig har varit i verkligheten som har bestämt hur vi ska jobba” 

”(Respondent Y)”
82

 

 SEB Way startades med en kompetenskartläggning. Den gick ut på att chefer skulle 

sätta betyg mellan 1-5 på personalen inom olika kompetensområden. 1 var sämst och 

5 bäst. En 3:a fick lov att uppnås för att bli godkänd. Ett område handlade om social 

kompetens där man ville ta reda på om personen i fråga hade den ”önskvärda sociala 

kompetensen”. Om den anställda fick en tvåa i betyg så fick denne en handlingsplan 

eller ett erbjudande om avgångsvederlag. De intervjuade anser att det var fel sätt att 

genomföra en kompetenskartläggning. En av dem säger att: ”Tanken var kanske att 

skärpa till personalen och inte att så många skulle sluta” ”(Respondent Y)” En av 

respondenterna menar att bankens tanke med kompetenskartläggningen var att få de 

som inte gör något att börja jobba. Men kartläggningen genofördes på fel sätt och de 

intervjuade anser att det delades ut alldeles för låga betyg på de anställda.
83
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 När det gällde det praktiska arbetet så nämner de intervjuade det tavelmöte som 

genomfördes varje dag en speciell tid. Mötet klockades, och det fick endast hålla på 

15 minuter. På mötet fokuserades det på vilka som nått de uppsatta målen. De 

intervjuade menar att det var de som klarat målen som det lades fokus på, de fick 

berätta hur de gjort. Det var aldrig frågan om att anpassa de uppsatta målen i och med 

olika arbetsuppgifter. De intervjuade menar att vissa i personalen var mer utsatta för 

att inte nå de uppsatta målen eftersom de till exempel kunde vara nyanställda och inte 

var fullt upplärda.
84

   

Berglund menar att det finns omfattande kritik av vad Lean kan leda till. Han menar att detta 

undersökts i olika fallstudier, där man ofta gjort intervjuer på människor som jobbat enligt 

konceptet. Han nämner att undersökningar som gjorts, främst i USA och Storbritannien hos 

företag som arbetar med Lean Production visar att det finns uteslutande negativa saker som 

människorna upplever det.  Det handlar om ökad stress på grund av ökat tempo i och med att 

arbetet standardiserats. En ökning av belastningsskador hade rapporterats i flera 

undersökningar.
85

   

I sin kandidatuppsats menar Ahlin Andersson och Chakir att det ofta ifrågasätts hur Lean 

egentligen ”behandlar” de anställda. De menar att det ofta ställs höga krav på de anställda. 

Deras litteraturstudie visar att genom det standardiserade arbetssättet som Lean ofta innebär 

så blir det ett monotont arbetssätt. Just monotona och standardiserade arbetssätt kan komma 

att leda till att personalen blir utsatt för stress och att de kan känna sig övervakade.
86

    

I en kritisk artikel om Lean författad av N Nayab framkommer det att Lean är en strategi som 

lägger fokus på att eliminera sådant som är onödigt. Med Lean menas att allt som inte tillför 

värde för kunden anses vara slöseri. Åtgärder som 5 S och Just-in-time används för att inte 

slöseri ska uppstå. Kritiker hävdar att Lean är en sorts återgång till 1920-talets ackordsnormer. 

Där övervakning och disciplinering sker av handledare/chefer. Artikeln pekar på att den 

största kritik som riktats mot Lean är den ständiga fokuseringen på förbättringar och att 

eliminera onödiga saker skapar en sorts besatthet och som i sin tur skapar stress i arbetet. 
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Artikelns författare hävdar också att Lean skapar en opersonlig arbetsplats. Det ständiga 

jagandet av ständiga förbättringar gör så att medarbetarna hela tiden känner sig otillräckliga 

och i och med detta blir stressade och oroade. Detta kan i sin tur drabba produktivitet och 

effektivitet. 
87
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4. Empiri  

Min fallstudie presenteras utifrån olika teman som jag anser att intervjupersonerna har lagt 

fokus på när jag genomfört intervjuerna. Mina e-postintervjuer är uppdelade på samma sätt 

som fallstudien, med olika teman.      

4.1. Presentation av fallföretaget Uddeholms AB 

Uddeholms AB utvecklar, tillverkar och säljer verktygsstål. Verktygsstål är en liten nisch av 

stålbranschen, ca 0,1 % av all ståltillverkning är verktygsstål. Uddeholm har mellan 5-10  % 

av världens försäljning av verktygsstål. Affärerna i verktygsstålsbranschen består av små 

volymer per order (styckegodshantering). Det är viktigt att varorna finns nära kunderna, då 

det ofta är krav på korta ledtider från order till leverans. Det är mycket viktigt att man har rätt 

saker på lager. Genomsnittsordern ligger på ca 50 kg. Uddeholms AB har delat upp 

produkterna i olika affärsområden: kallarbetsstål, varmarbetsstål och plastformsstål, beroende 

på vilken sorts insatsmaterial som ska användas och i vilken temperatur materialet är. 

Verktygsstål är ett stål som används till att forma och bearbeta annat material. När man 

använder sig av kallarbetsstål så bearbetar man andra material i kallt tillstånd. I varmarbetsstål 

så bearbetar man materialet i över 200 grader varmt. När det gäller plastformsstål så formar 

man plastdetaljer t.ex. cd-skivor. Ungefär 80 % av allt Uddeholms stål som säljs tillverkas i 

produktionsanläggningen i Hagfors. Resten köper man till. Varumärket Uddeholm säljs till 

kunderna via koncernägda säljbolag. Varumärket Uddeholm är representerade i ca 100 länder, 

antingen med egna säljbolag eller via agenter. Företaget Uddeholms AB säljer sitt material till 

säljbolag och agenter i världen. Säljbolagen och agenterna säljer i sin tur vidare till kunderna, 

normalt sett verktygsmakarna. Uddeholms AB säljer ungefär 75 000 ton verktygsstål per år. 

Omsättningen ligger på ca 2,3 miljarder kr. Produktionsanläggningen i Hagfors är helt 

skrotbaserad. De gör inget råstål utan man smälter om skrot som legeras till rätt stålsort. Så 

allt stål återvinns. Uddeholms AB har ca 900 anställda vid sin anläggning i Hagfors. Ca 700 

av dem är kollektivanställda och 200 är tjänstemän. Uddeholms AB tillhör den österrikiska 

stålkoncernen Voestalpine AG.
88

 Uddeholms ABs affärsplanearbete löper över fem år med 

kontinuerliga uppföljningar för varje nytt affärsår, där framkommer det vad företaget har för 

lönsamhetsmål och volymmål.
89
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Införandet av LA har börjat på Uddeholms ABs administrativa avdelningar. Först att starta 

var planeringsavdelningen. Därför valde jag att genomföra intervjuer där. 

Ekonomiavdelningen planerar implementeringen av LA hösten 2012.  

4.2. Intervju planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen på 

Uddeholms AB 

Intervjun på företagets planeringavdelning genomfördes med två personer; fokusgrupp. 

Planeringsavdelningen startade med 5 S i januari 2011, därför behandlas enbart 5 S i 

intervjuerna på fallföretaget. Det var planeringavdelningen som kontaktade företagets UPS-

grupp och frågade dem om de var intresserade av att införa 5 S på en administrativ avdelning. 

Det var så det startade för avdelningen. 

På ekonomiavdelningen så kommer LA införas under hösten 2012. Avdelningen har hittills 

enbart fått information på två timmar om 5 S samt kort information om vad Lean handlar om. 

Jag har genomfört intervjuer med två personer som jobbar på ekonomiavdelningen. Fokus 

ligger kring 5 S även på denna intervju eftersom det är det verktyget företaget använder sig av 

i början av införandet av Lean-tänkandet, både i produktion och på de administrativa 

avdelningarna.   

4.2.1. Planeringsavdelningen   

Tankesätt inom Lean Administration 

Avdelningen började med införandet av 5 S i januari 2011. De beskriver att det i början fanns 

en viss motsträvan då vissa ansåg det lite löjligt. En viktig del i början blev att få alla 

medarbetare på avdelningen engagerade. De är en relativt liten grupp så de upplevde att det 

var ganska svårt för en person att gå sin egen väg. Intervjupersonerna anser att de redan innan 

införandet av 5 S hade en öppen och skämtsam dialog i gruppen. Detta tror de kan ha hjälpt 

dem med deras framgång inom 5 S.   

Viktigt med tydliga mål och engagemang vid implementering av Lean Administration 

En viktig del i införandet av LA var att det skulle finnas tydliga mål. UPS-gruppen på 

företaget hade noga angett att en av de viktigaste sakerna med införandet av Lean är målen. 

Jag fick ta del av planeringens lista på mål som avdelningen tillsammans hade utformat. 

Avdelningen hade tillsammans satt sig ner och skapat målen. De försökte hitta mål som var 

mätbara. Avdelningen bestämde sig när de började arbetet att de skulle ha möte varje fredag, 
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de sätter av 15 minuter där de går igenom den förbättringslista som de skapat. Listan såg ut 

enligt figuren nedan:  

Benämning Mätetal Läget 111216

Strukturera datafiler samt rutin för årlig utrensning Klart

Antal pärmar -30 st -140 st

Alla som vill ska ha arkiveringsrutin för mail Alla Utbildn.klar

Ingen manuell uppdatering av veckorrapporter 0 st

Endast skrivbord- stol- och bokhyllsben på golvet, samt Klart

skärmväggar och blommor

Förbättringsidéer under 2011 50 st 46 st

Inga omärkta pärmar Klart

Arkiveringsrutin. Dokumenten skall vara på utsedd

arkiveringsplats senast en månad efter utgående datum Klart

 

Figur 3: Förbättringslista. Källa: Uddeholms ABs planeringsavdelning 16 februari 2012 

Det är viktigt att målen är mätbara. Planeringsavdelningen startade med dessa mål för att ha 

något som de kunde mäta sig mot. De pratar om att det är viktigt att det finns en drivande 

organisation. Planeringavdelningen ansåg sig ha en avslappnad inställning till införandet. De 

såg snabbt resultat, vilket de ansåg var bra eftersom det bevisade att de inte hade satt 

ouppnåeliga mål. De menar att det är viktigt med gemensamma mål för gruppen.  

Korta och koncisa tavelmöten är viktiga för arbetet med Lean Administration  

Avdelningen har en person som är första man att kalla till möten. De bestämde sig även att ha 

en andra man som skulle ”vara ansvarig” om första mannen var borta. Detta för att det skulle 

bli kontinuitet i bland annat möten. Det som var till avdelningens fördel är att de själva anser 

sig ha haft en mötesteknik redan från början. De använder en kvart till att kolla på de mål de 

har och hur långt de kommit. Sen går de igenom om det är något som ska göras tills nästa 

möte. Om/när det kommer upp saker som bara berör vissa i gruppen bestämmer de sig direkt 

för att boka ett speciellt möte för berörda personer. De vill inte slösa tid på att sitta och lyssna 

på sådant som inte berör alla. En gång i veckan hålls ett så kallat tavelmöte, där går de igenom 

uppsatta mål samt övrigt som berör implementeringen av LA.  
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Införandet av Lean Administration 

När planeringavdelningen ser tillbaka på införandet så anser de att de skulle ha haft en bättre 

tidplan samt en bättre återkoppling till denna. De anser att de jobbade med de uppsatta målen 

direkt, fast de borde ha börjat med att fokuserat på 5 S och fått dem att fungera först. En 

annan viktig del som de nu anser inte gjordes så bra var att beskriva 5 S mer och vad det 

egentligen betyder. Målen som sattes upp hade en tidplan per aktivitet (se under tema 1). De 

önskar i efterhand att de hade haft en specifik tidplan på införandet av 5 S. Till exempel att de 

hade en månad per S. De anser själva att Sortera gick bra, men sedan tog Städa flera månader. 

De menar att de hoppade mellan S:en och hade ingen riktig koll själva hur de skulle göra. 

UPS-gruppen kom och hjälpte dem med detta. Införandet av 5 S drog iväg lite för mycket så 

en tidplan krävs, 1-2 månader, beroende på avdelning. De kommer under 2012 börja arbeta 

mer med standardiserat arbetssätt.  Det som avdelningen anser att de gjorde bra i och med 

införandet var att de hade en drivande organisation samt att avdelningschefen var med och 

stöttade.  

4.2.2. Ekonomiavdelningen 

Användandet av 5S inom Lean Administration 

En av personerna anser att de kan komma att få användning av 5 S, personen tror dock att 

produktionen har mer användning av det än de administrativa avdelningarna. En viktig del är 

arbetet med ”rätt från mig”. Detta anser personen säger allt om införandet av 5 S. Det som är 

lite svårt på ekonomiavdelningen anser intervjupersonen är att de har tidsschema från ägarna 

samt att alla på avdelningen har samma perioder då det är mycket att göra. En av 

intervjupersonerna på ekonomiavdelningen menar att det kan vara svårt att skapa mål på deras 

avdelning då de är styrda av ägarna i Österrike. På avdelningen jobbas det på olika sätt, 

intervjupersonen anser att alla skulle kunna behöva strukturera upp arbetsuppgifterna. En av 

intervjupersonerna menar att det skulle vara bra att stötta varandra mer inom gruppen och att 

det finns en sårbarhet bland personalen som skulle kunna förhindras genom införandet av 5 S.  

Vad kan 5S inom Lean Administration bidra med till avdelningen?   

Det vore bra att ta reda på vad i det dagliga som skulle kunna förändras till det bättre. Samt att 

kommunikationen mellan avdelningarna skulle kunna förbättras. I och med införandet av 5 S 

skulle man även kunna passa på att göra mer klara och tydliga ansvarsindelningar. 

Intervjupersonen anser att detta var bättre förr i tiden. Det finns mycket som man skulle kunna 
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ta bort, mycket onödigt. Det skulle behöva göras en del upprensningar och uppstruktureringar. 

Rapporter skapas i överflöd, detta skulle man behöva kolla över. På avdelningen skulle de 

behöva använda sig mer av gemensamma mappar. Skulle vilja ha utbildning i hur arkivering 

av filer ska kunna ske på ett enkelt sätt.  

Vad kan man göra med frigjord tid efter införandet av Lean Administration 

Om 5 S skulle innebära frigjord tid skulle man istället kunna ägna lite av arbetstiden till 

jobbrotation. Något som en av intervjupersonerna anser mycket viktigt är att nyanställda på 

avdelningen får en grundläggande ”utbildning” i redovisning. Om det är så att personerna inte 

har någon tidigare erfarenhet. Det eftersöks även lite ”uppgifter som bryter mönstret”. Något 

som en av intervjupersonerna menar skulle betyda mycket är att ha tid att fördjupa sig i sitt 

arbete. Skulle vilja ha mer tid att analysera varför det blev som det blev.  

4.3. E-postintervjuer  

Av en ren slump kom jag över en bilaga till tidningen Dagens Industri som i ett nummer 

enbart fokuserade på Lean. Det visade sig vara guld värt för mig då jag på det sättet kom i 

kontakt med två personer som jobbar som Lean- och LA-konsulter. Då avståndet mellan mig 

och intervjupersonerna var långt valde jag att genomföra intervjuer via e-post. Samma 

intervjufrågor ställdes till personerna och de svarade genom att skriva i ett Word dokument 

och skicka till mig via e-post. Nedan ger jag en beskrivning av personerna samt vilket företag 

var och en jobbar på. Efter detta har jag sammanställt intervjuerna i olika teman kring det jag 

ansett utmärkande i intervjuerna.    

4.3.1. Presentation Christer Hedlund, Ståhl & Hedlund 

Ståhl & Hedlund är ett företag som har sitt säte i Östersund. Företaget har som affärsidé att 

hjälpa företag samt organisationer att utveckla och förbättra deras verksamheter. De arbetar 

som managementkonsulter och har sin spetskompetens inom Lean och strategisk IT. Deras 

intressen ligger i att skapa mer värde genom delaktighet och att använda sig av rätt resurser. 

Ståhl & Hedlund erbjuder företag sina konsulttjänster för att ge ökad lönsamhet samt 

effektivitet. De menar att genom sin kombination av Lean och strategisk IT, samt delaktiga 

medarbetare kommer företagen att få bestående effekter. Christer Hedlund har lång erfarenhet 

inom utvecklings- och forskningsarbete, främst inom elektronikindustrin. Efter att ha jobbat 
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med detta så insåg Christer att det är helheten som alltid slår delarna. Verktyget som kan 

hjälpa till med detta är Lean. 
90

       

4.3.2. Presentation Anna Sjödin, Leanway 

Företaget Leanway AB ligger i Kävlinge. Sedan 1993 har Anna Sjödin jobbat som personlig 

coach samt som konsult med effektivitets och kvalitetsförbättringsprogram. Annas strävan är 

att förenkla vardagen genom att arbeta med ledare och medarbetare för att tillsammans skapa 

effektivitet och utveckla det personliga ledarskapet. En av framgångsfaktorerna med Leanway 

är att man praktiskt utövar det man fått en föreläsning om. Leanway hjälper till att skapa 

ordning och reda på inflödet hos medarbetarna. Anna Sjödin, Leanway, vill hjälpa företag att 

få saker och ting gjorda, samt prioritera samtidigt som företaget drivs framåt.
91

   

4.3.3. Intervju Ståhl & Hedlund och Leanway 

Intervjupersonernas svar presenteras nedan i olika framträdande teman. 

Utmärkande drag hos företag som lyckats med införandet av Lean Administration 

Då Hedlund anser att lyckandet med Lean består av att företaget ska genomföra en förändring 

så hänvisar han till John Kotters förändringsmodell. Hedlund menar att Kotters modell är en 

av de mer kända och respekterade. Hedlund menar att en faktor som är med och påverkar om 

ett företag lyckas inom LA eller inte är hur väl man lyckas förankra det nya tillståndet. 

Tillståndet måste bli en del i den redan rådande kulturen. Innan detta tillstånd nås så kan man 

inte tro att tillståndet kommer bli rådande. Om man lägger till att man ska ge människor 

möjlighet att realisera förändringen så kommer företaget ha bättre förutsättningar för att 

lyckas.
92

 Sjödin menar att det är viktigt att satsningen på LA är äkta och att den är på lång 

sikt. Den ska även vara väl förankrad i ledningen. Det gäller att företaget arbetar med att Lean 

ska genomsyra hela företaget. Det ska finnas mål som är tydliga och mätbara, målen ska följas 

upp kontinuerligt. Det är viktigt att det är företaget som driver utvecklingsarbetet och att det 

finns några ”eldsjälar” som driver utvecklingen internt. Man ska inte låta externa konsulter 

driva arbetet utan de är till för att stötta utvecklingen framåt. Det är viktigt att man inte bara 

pratar om att ha kunden i fokus. Man måste reda ut vem/vilka kunden är, både internt och 

externt. En fråga som kan ställas både till externa och interna är kunder är: Vad förväntas? 

Sjödin menar att det ska finnas en gemensam syn och definition av att leverera kvalitet med 
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effektivitet. När man arbetar med processkartläggning så måste alla involveras. Medarbetare 

på alla nivåer inom företaget ska vara med, då förbättringsarbetet kommer till sin rätt just här. 

När man tar fram instruktioner/rutiner och de inte efterföljs, utan man fortsätter att göra som 

man alltid gjort, då pratar man om ”waste” (slöseri). Sjödin menar att en framgångsfaktor är 

att genomföra satsningar på individernas personliga ledarskap och effektivitet. Det finns 

mycket att vinna genom att öka sin självinsikt kring sina ”vanor, ovanor, tankesätt, tidstjuvar, 

förmåga att strukturera, prioritera och planera sin tid och arbete.” De kunder Sjödin arbetar 

med menar att det som är avgörande för den enskilde medarbetaren är just satsningen på 

medarbetaren och att det är det som påverkar förhållningssättet, attityden och kulturen. Det är 

viktigt att företaget ser över sitt ”strukturkapital” och att det skapas de rätta förutsättningarna 

kring en gemensam struktur av det informationsflöde samt arbets- och arkivmaterial. Denna 

struktur ska vara hållbar samtidigt som den ständigt ska vara under utveckling. Det är bra att 

spara gemensamt och vara tydlig istället för att skapa person – relaterade strukturer. Det är 

bättre att skapa strukturer som utgår ifrån ”kunden, projektet, processen osv.” Sjödin menar 

att framgångsrika företag har insett att ”Ordning tar tid, men oordning tar ännu mera tid”.  Det 

är viktigt att man tar sig tid till att regelbundet skapa ordning runtomkring sig, detta gäller 

både på skrivbordet och i datorn. Att regelbundet göra genomgångar av de arkiv/serverytor 

och intranät som används. Sjödin pekar på att det är oerhört viktigt med tålamod och 

kommunikation för att lyckas med införandet. Regelbunden kommunikation från ledningen 

och den närmsta chefen bör genomsyra organisationens kultur så att Lean är ett prioriterat 

arbete och som ständigt pågår. Det ska även finnas ett mod att fortsätta med arbetet kring 

införandet av LA och ständiga förbättringar. Även när man tror att man inte hinner. Det gäller 

att komma ihåg att det är långsiktighet och tålamodet som spelar roll.
93

     

Fallgropar vid införandet av Lean Administration 

Det är viktigt enligt Hedlund att man inte går in med inställningen av att LA är något enkelt 

som ska införas i organisationen. Det räcker inte med att man utser en medarbetare som vid 

sidan av sitt dagliga arbete ska kunna införa Lean. Hedlund menar att ”Lean handlar om att 

förändra sig själv och sitt sätt att se på ledarskap, medarbetarskap och lärande.” Något som är 

avgörande om LA kommer bestå är om ledningen visar sitt fulla engagemang. Ledningen 

måste vara med och efterfråga kring Lean. Hedlund menar att utan efterfrågan och resurser så 

kommer man inte långt i införandet. Han anser att det med fördel kan vara en person som får 
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införandet av LA i uppdrag och som ser till att det händer saker i början. 
94

 Sjödin menar att 

det är viktigt att rutiner inte skapas av personer som inte är i den verkliga verkligheten. Risken 

är då att det bara blir en ”pappersprodukt” som inte används av medarbetarna i det dagliga 

arbetet, d.v.s. ”waste” (slöseri). Sjödin anser att man ska vara försiktig med ”Att bara 

genomföra en 5S-aktivitet UTAN att koppla ihop det till ett tanke- och arbetssätt kring det 

egna beslutsfattandet (kopplat IN-flödet), strukturen (både fysiskt & elektroniskt) och 

förmågan att planera och prioritera. Arbetet med ständiga förbättringar måste vara väl 

genomtänkt både gällande hur och i vilken form samt hur uppföljning sker.”
95

     

Skapa delaktighet för att lyckas med Lean Administration  

Hedlund menar att man bör skapa en känsla av att det är bråttom att få till en förändring. 

Börja med att belysa de risker som finns med att inte förändras. Med fördel kan man förmedla 

en känsla av att tiden börjar rinna ut.
96

 Sjödin ger en bra beskrivning av vad som kan göra att 

medarbetarna involveras i arbetet med LA. En bra början kan vara att berätta om grunderna i 

Lean, en del framgångshistorier om hur företag eller andra har lyckats. Men framförallt så är 

det viktigt att berätta om det syfte och mål man har och varför man väljer just LA. ”Vad är 

vinsten, syftet och det förväntade resultatet”. Därefter menar Sjödin att det handlar om att 

skapa delaktighet, ge information, arbeta med kommunikation samt uppföljningar och sist 

men inte minst hårt arbete. Det är viktigt att visa medarbetarna att när vinsterna kommer så är 

det deras engagemang som har varit med och bidragit. Sjödin berättar lite kort om den kurs 

som hon håller i, ”Personligt Ledarskap & Effektivitet” som är i fyra steg där man varvar 

praktik med teori under den sex månader långa kursen. Hon ger varje medarbetare individuell 

uppföljning och coachning utifrån deras egna behov. Det förväntade resultatet är att frigöra 

åtta timmar per person och vecka – tid som man ska kunna ägna åt att göra mer av rätt saker. 

Detta ska ske samtidigt som man ska uppleva en känsla av ökad kontroll och minskad stress. 

Man ska hitta rätt saker snabbare och på det sättet få mer saker gjort. 
97

    

Varför just Lean Administration som tankesätt? 

Sjödin menar att det är just genomslagskraften det innebär om alla medarbetare samtidigt 

”tänker och agerar” Lean som gör att det skapas framgång.
98

  Hedlund menar att LA 
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behandlar de mjuka frågorna som till exempel kommunikation, delaktighet och engagemang. 

Detta är viktiga ämnen i ett förändringsarbete och det är det som skiljer LA från andra 

verksamhetsstrategier.
99

 LA kan enligt både Hedlund och Sjödin vara till nytta för enstaka 

avdelningar inom företagen.
100

 Dock menar Sjödin att ju fler som genomgår samma 

utveckling, desto enklare blir det eftersom man pratar samma språk och har samma 

förhållningssätt. Personligen så anser Sjödin att LA och Lean i allmänhet är ett bra verktyg för 

att det bygger mycket på sunt förnuft. Det kan vara bra att få hjälp utifrån en konsult som kan 

hjälpa företaget med verktyg som fungerar bäst över tiden. Detta parallellt med att man 

arbetar med förbättringar på alla nivåer i företaget. 
101

   

Verktyg som behövs i ett företag som implementerar Lean Administration 

Hedlund anser att de verktyg som kan användas i en implementering är olika beroende på 

vilken verksamhet/produkt/organisation som bedrivs.
102

  Sjödin pekar på att de verktyg som är 

mest användbara inom LA är: 

”Processkartläggning av något slag. – För att ta reda på vad som händer i verkligheten och 

vad som går att eliminera/ta bort/slå ihop samt vad som egentligen är värdeskapande arbete.”  

”5S som är anpassad till administrativa flöden, både fysiskt och elektroniskt (även mailen). 

– För att skapa förståelse kring vikten av att standardisera där det är möjligt samt hur de egna 

vanorna och förmågan att fatta beslut gällande IN-flödet spelar en väsentlig roll.”  

”MUDA (Slöserier) 7+1, att göra workshops kring de sju vedertagna slöserierna 

(Överproduktion, Omarbete, Överarbete, Väntan, Lager, Rörelse, Transporter + Outnyttjad 

Kreativitet/Kompetens) är en modell jag arbetar med under mitt program.” Sjödin menar att 

medarbetarna får komma på egna interna slöserier i processerna och koppla ihop dem med 

ovanstående. Därefter jobbar man med att identifiera problemen och komma med lösningar 

till dem. 
103
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5. Analys 

I detta kapitel analyserar jag det empiriska kapitlet och den teoretiska referensramen. Jag 

rapporterar mina synpunkter som dragits av studien. Först beskriver jag vilka gemensamma 

framgångsfaktorer man kan se hos företag som implementerat LA samt vad som kan komma 

att krävas av medarbetarna i en implementering. Efter detta så rapporterar jag de verktyg 

som den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen visat.  

5.1. Gemensamma framgångsfaktorer hos företag som implementerat 

Lean Administration 

Den teoretiska referensramen visar att det är viktigt att öka de värdeskapande aktiviteterna 

inom företaget. Genom att fråga kunderna vad som efterfrågas samt vad kunden är villig att 

betala för så kommer de icke värdeskapande aktiviteterna (spill och slöseri) minskas. Den 

empiriska undersökningen visar att man först bör komma fram till vem som är den verkliga 

kunden. När detta gjorts kan man börja fråga vad som är värdeskapande för kunden. Min 

tolkning är att teorin i viss mån förutsätter att denna kunskap redan finns inom företagen 

innan implementering av LA. Den empiriska undersökningen visar däremot att det inte alltid 

är självklart att man vet vem som är den närmsta kunden. För att ta reda på vem som är 

kunden kan man enligt den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen 

använda sig av värdeflödeskartläggning. Den kan bidra med att skapa en helhetsbild av 

företaget. På det sättet kan man se vem som är den närmsta kunden.    

En annan viktig del i implementeringen av LA är att satsningen bör vara på lång sikt. Detta 

visar både den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Teorin pekar på 

att det lätt kan vara så att man tappar tålamodet om man inte snabbt ser resultat. En av 

personerna i det empiriska kapitlet menar att företagen bör ha tålamod och se 

implementeringen av LA som en långsiktig satsning.      

Mål som är mätbara och som följs upp kontinuerligt är viktigt enligt den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen. Fallstudien på Uddeholms ABs 

planeringsavdelning visar på att de i efterhand önskar att de velat ha klarare mål för 

implementeringen av de 5 S:en. De menar att det är lätt att tiden flyter iväg när man inte har 

deadlines att följa.    
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5.2. Människornas olika roller i implementeringen av Lean 

Administration 

Den teoretiska referensramen pekar på att det är viktigt att det är interna medarbetare som 

driver arbetet med LA. En källa i den teoretiska referensramen anser att en sorts vägvisare 

som kan mycket om verksamheten och är en person som lätt får med sig andra i arbetet är att 

föredra. Detta visar även den empiriska undersökningen. En av personerna i empirin menar att 

det är viktigt att det finns ”eldsjälar” som driver medarbetarna framåt. Både den teoretsiska 

referensramen och delar av den empiriska undersökningen indikerar att det är viktigt att LA är 

förankrad i företagens ledning samt hos chefer på alla nivåer. På fallföretagets 

planeringsavdelning pekar man på att det är viktigt med den närmsta chefens engagemang och 

ifrågasättande om hur implementeringen går. En person i den teoretiska referensramen var av 

den åsikten att medarbetarna gör som chefen gör. Därför är chefens symbolvärde viktigt i 

arbetet med att implementera LA. Hon pratade även om vad viktigt det är att mellancheferna 

får det stöd som krävs för att lyckas med en förändring. Ofta i implementeringar av LA så är 

det mellancheferna som hamnar mellan medarbetarna och ledningen. I en del fall kräver 

ledningen snabba resultat och medarbetarna kan vara i en situation där de inte vet hur de ska 

agera. Min tolkning av detta är att om den närmsta chefen och ledningen visar sitt intresse 

samt skapar en efterfråga kring arbetet med LA så kan detta bidra till ett lyckosamt resultat.  

Det är spännande att jämföra den teori som jag använt mig av som kommer från litteraturen 

med den uppsats som skrivits om SEBs sätt att implementera Lean (SEB Way). Det kan 

antingen vara så att med de fakta som kommit fram att det är mycket viktigt hur man sköter 

implementeringen. Jag tror att det finns en möjlighet att SEB tolkat Lean-konceptet på ”sitt 

sätt”. För jag har inte alls uppfattat att en implementering ska genomföras på deras sätt när jag 

hört bland annat konsulternas åsikter. Det finns också en anledning att de före detta anställda 

kan få det att låta värre än vad det är. Detta kan ha att göra med den kritik som eventuellt har 

riktats mot dem. Som kritiker hävdar så kan stress uppkomma i samband med att man arbetar 

med ständiga förbättringar. Personalen kan känna en press på sig att hela tiden komma med 

nya idéer och förbättringar. Även det standardiserade arbetssättet kommer ofta på tal i kritiska 

sammanhang. Där man hävdar att det standardiserade arbetssättet skapar ett monotont 

arbetssätt vilket kan leda till en stressad arbetssituation.      

5.3. Användbara verktyg inom Lean Administration  

De verktyg som enligt den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen är 

användbara presenteras löpande i respektive kapitel. Delar av den teoretiska referensramen 
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och viss tidigare forskning pekar på att en värdeflödeskartläggning är en bra startpunkt för 

implementeringen av LA. Delar av den teoretiska referensramen menar att detta verktyg 

hjälper LA att få fotfäste i företaget. En källa i den teoretiska referensramen menar dock att en 

värdeflödeskartläggning bör genomföras senare i implementeringsordningen. Den källan i 

teorin som anser att man bör vänta med en kartläggning menar att det är viktigt att man visar 

respekt för människan och dennes ansvarsområden. Ovanstående verktyg kan enligt henne i 

vissa fall missuppfattas av medarbetarna och det är inte bra i början av en implementering. I 

kapitlet för tidigare forskning nämndes hur SEB började sin implementering med en 

kompetenskartläggning där de anställda fick betyg av cheferna på olika saker, exemplet jag 

gav utifrån uppsatsen var social kompetens. Vid lågt betyg fick den anställda välja mellan 

handlingsplan och avgångsvederlag. Denna sort av kartläggning nämner inga andra källor i 

min studie. Utan de kartläggningar som nämns är hur värdeflödet/processen i företaget ser ut.   

Verktyget 5 S nämns både i den teoretiska referensramen och i den empiriska 

undersökningen. Min tolkning av detta är att det är ett användbart verktyg som vanligtvis 

används av företag som implementerar LA. Fallföretagets planeringsavdelning startade med 

verktyget 5 S. De anser i efterhand att detta var en bra start eftersom alla kunde bidra med 

något. Ett verktyg som enbart nämns av en källa i den teoretiska referensramen är verktyget 

”Vad är viktigast idag?”. Då hon anser att man bör starta med detta verktyg hade jag gärna 

velat se fler som använt det verktyget i min studie. Spagettidiagrammet nämns enbart i den 

teoretiska referensramen och visar på hur man kan minimera onödigt spring på kontoret.  
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6. Slutsats samt förslag på fortsatta studier 

I detta kapitel redovisar jag de slutsatser som jag dragit utifrån föregående analyskapitel. 

Avslutningsvis presenterar jag förslag på fortsatt forskning inom ämnet LA.     

6.1. Slutsats 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som krävs vid en implementering av LA och 

vilka verktyg som kan användas. Jag har under studiens gång intervjuat personer som 

arbetar/kommer att arbeta med LA på olika sätt. Fokus har legat på verktyget 5 S när det 

gäller de intervjuer som genomförts på fallföretaget. Jag har läst om LA i litteratur, tidigare 

forskning samt övrigt material. Utöver detta har jag haft möjligheten att gå en kurs i LA.    

 Verktyg inom LA 

Min studie visar att det finns ett antal verktyg att välja mellan för att bli en LA avdelning. 5 S 

används enligt min studie för att skapa ordning och reda. ”Vad är viktigast idag?” hjälper 

enligt en del av den teoretiska referensramen företagen att ta reda på vad som verkligen är 

problem på en avdelning. Ett spagettidiagram kan enligt den teoretiska referensramen visa hur 

en specifik arbetsplats kan se ut för att minska på springet mellan arbetsplasterna. Studien 

visar att någon typ av värdeflödeskartläggning kan genomföras för att få förståelse för hur för 

hur företaget ser ut. En av källorna i den teoretiska referensramens handlar om SEBs sätt att 

genomföra en så kallad kompetenskartläggning. Detta verktyg finner jag inte i någon annan 

källa. Min tanke kring detta är att den visar en fel bild av Lean. Som jag har tolkat Lean 

utifrån de andra källorna handlar det inte om att peka ut enskilda personers prestationer. 

Vilket en kompetenskartläggning i all synnerhet verkar göra gör. Min studie visar att det är 

viktigt att man är medveten om att inte alla verktyg inom LA passar alla företag/avdelningar. 

Därför tror jag att det är viktigt att man har kunskapen om vilka verktyg som finns att 

använda. Detta för att få hjälp med att se vilka verktyg som kan passa just den aktuella 

avdelningen/företaget.  

 Viktigt med engagerade medarbetare och chefer 

En slutsats som kan dras från min studie är att det är viktigt med engagerade medarbetare vid 

en implementering av LA. Man kan enligt den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen involvera medarbetarna genom att låta dem skapa de standarder som ska 

användas i företaget. Det finns en källa i min teoretiska referensram som har sin grund i en 
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tidigare uppsats som skapade standarder utan personalens hjälp. Det visade sig inte vara bra. 

Personalen får känslan av att någon som inte jobbar med arbetsuppgifterna skapar standarder 

som sedan ska följas. Min studie visar att det är viktigt att ge medarbetarna tid att acceptera 

implementeringen av LA. Min studie visar att interna medarbetare som har lätt för att få med 

sig medarbetare bör lära ut tankesättet LA. Företagens ledningar ge sitt fulla stöd till 

implementeringen av LA. Kommunikation mellan chef och medarbetare bör genomsyra hela 

företaget. Det är viktigt att man tar hänsyn till de kritiska risker som finns i medarbetarnas 

arbetssituation. Kritiker hävdar att det standardiserade arbetssättet ökar stressen på 

medarbetarna på grund av ett ökat tempo. Att medarbetarna ständigt måste arbeta med 

ständiga förbättringar och att eliminera slöserier kan skapa en sorts besatthet hos personalen. 

Det kan skapa en känsla av att det de gör inte räcker till, utan att de hela tiden måste komma 

på nya sätt att genomföra arbetsuppgifter på. Kritiker menar att konceptet gör det möjligt för 

ledarna/cheferna att övervaka medarbetarna.   

 Kunden i fokus 

Min studie visar att det är viktigt att sträva efter en gemensam kultur. Alla inom företaget eller 

avdelningen bör ha förståelse för vem som är deras närmsta kund och att denne ska vara i 

fokus. Att ständigt arbeta med att undersöka vad kunden anser som värdeskapande aktiviteter 

är en viktig del i LA. Arbetet med 5 S och någon slags kartläggning av företaget verkar vara 

verktyg som är användbara i implementeringen av LA. 

 Tänk långsiktigt, prioritera och ha tålamod 

Studien visar att det är bättre att genomföra små men kontinuerliga förändringar än stora och 

få. Min studie visar också att införandet av LA kan ta tid och man kan förvänta sig resultat, 

men inte direkt. Den viktigaste slutsatsen i min studie är att avdelningen eller företaget ska ha 

mål som är mätbara och som kontinuerligt följs upp. Det är spännande att läsa om SEBs 

implementering av SEB Way (Lean) där man får läsa att intervjupersonerna menar att de 

tavelmöten som genomfördes handlade om att följa upp de mål som avdelningen hade. Dock 

koncentrerades det enbart på de som klarat målen. Min tolkning av detta är för att få ut det 

bästa av tavelmöten att man går igenom med medarbetarna vad de anser ska tas upp på 

mötena. De mål man satt upp ska givetvis mätas och kommenteras. Men det kan vara bra att 

ta reda på vad personalen förväntar sig och hur de strävar efter att nå målen. 

Intervjupersonerna på SEB menade att det inte togs någon hänsyn till hur man satte upp 

målen. Detta har jag i de andra källorna tolkat som en viktig del i en implementering av LA. 
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Att ständigt sträva efter att förbättra sig kan komma att skapa en situation av stress. Min 

studie visar vad viktigt det är att ha mätbara mål som personalen är med och skapar. Att 

samma mål ska gälla alla medarbetare är inte möjligt. De personer som är nya behöver kanske 

lite lägre uppsatta mål. De kan inte sträva efter att nå samma mål som en erfaren medarbetare.    

Min studie visar att man bör tänka långsiktigt när man inför LA. De övningar jag fick vara 

med och testa på kursen visar vad viktigt det är att man tänker långsiktigt. En av övningarna 

visar särskilt hur viktigt det är att inte göra för stora och snabba förändringar.    

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns olika sätt att implementera Lean Administration. Ett förslag på fortsatt forskning 

skulle vara att jämföra ett antal företag som implementerat LA med hjälp av konsulter med ett 

antal företag som drivit implementering själva. Det skulle vara intressant att se vilken av 

metoderna som varit mest framgångsrik hos företagen.  
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8. Bilagor 

Nedan kommer mina bilagor att presenteras. Här ingår de övningar som jag nämnt löpande i 

den teoretiska referensramen. Jag presenterar även den intervjuguide och de intervjufrågor 

som jag använt vid mina intervjuer.    

Bilaga 1 

Övning ”Vad är viktigast idag?”    

I den kurs i LA som jag genomförde under våren genomfördes tre olika övningar som alla har 

kopplingar till koncept inom LA. Nedan presenteras den första övningen som vi genomförde. 

Underlaget till övningen är taget från Nordell.   

Nordell genomförde övningen ”Vad är viktigast idag?” på oss kursdeltagare. Vi delades in i 

små grupper på 2-3 personer. Sedan fick vi i uppdrag att synliggöra de problem en 

administrativ avdelning kan ha. Det skulle vara alltifrån stora saker som att förstå kundvärdet 

till mindre saker som att det saknas mjölk till kaffet. När man gör denna analys så tar man reda 

på vad som verkligen är ett problem genom att rösta på de saker som man anser är viktigast 

idag. De saker som får flest röster är de verkliga problemen. Man tar reda på vilka de faktiska 

problemen är. Det kanske inte är att det inte finns mjölk till kaffet. Men det kan vara så att om 

man inte börjar lösa de ”små” problemen, så kan man kanske inte lösa de större problemen 

senare. Nordell menar att vissa problem som en avdelning har kanske måste lösas innan man 

börjar med implementeringen av LA. Nordell gav oss ett bra ordspråk kring denna övning: 

”Om man de små problemen inte lösa kan – hur ska då de stora kunna ros ilan'?”  
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Bilaga 2 

Övning i 5 S 

5 S är ett verktyg inom LA och Nordell gav oss en övning som vi fick testa. 

 

Vi fick bilden nedan utdelad på varsitt papper, sen fick vi uppgiften att dra streck från 

nummer 1 till 64. Det tog relativt lång tid för alla, övningen avbröts efter 10 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma procedur som ovan, fast nu hade man sorterat bort alla siffror över 64. Man hade 

alltså tagit bort det som var överflödigt. Samma övning genomfördes igen, vi drog streck 

från1 till 64. Det tog fortfarande lång tid, men man slapp förvirra sig på siffror över 64.   
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I tredje steget hade man strukturerat upp i rutor. Samma övning upprepades en tredje gång. 

Nu kunde man efter diskussion komma fram till att siffrorna kom i någon slags ordning. 1 på 

första raden, 2 på andra raden, 3 på tredje raden och 4 på fjärde och så forsätter det. Nu går 

det relativt snabbt med att slutföra övningen  

 

   

 

 

 

I den sista bilden hade man genomfört ytterligare sorteringar och nu kunde man läsa av att 

man nästintill kunde dra strecket rad efter rad. Vi blev även tillsagda att om det var någon 

siffra som vi inte hittade så skulle vi bara hoppas över den, i detta fall saknas 37. Nu gick det 

mycket snabbt och alla i gruppen var färdiga under 30 sekunder 

 

 

 

 

 

Figur 4: Övning 5 S. Källa: Powerpoint Nordell från kurs i Lean Administration 8-9 

maj 2012.  

Slutsats: Genom att sortera och strukturera siffrorna kunde vi gå till att klara av övningen 

under 30 sekunder. Det är stor skillnad om man jämför tiden med den första, då övningen 

avbröts efter 10 minuter.  
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Bilaga 3 

Övning ”Värdeflödeskartläggning” 

Nordell gav oss ytterligare en övning. Nedan presenteras en övning i värdeflödeskartläggning.  

Nordell började med att dela in oss i sex olika stationer. Syftet var att ta reda på hur många 

förändringar man kan göra på en arbetsplats innan det påverkar kvalitén på det man gör. Vi 

skulle först genomföra en kartläggning på vad vi gjorde, sedan en analys och sist skulle vi se 

över vilka förbättringar vi kunde göra. Vi hade redan innan vi startade omgångarna bestämt 

att kundvärdet var att producera helt rätt saker samt att kunderna skulle få svar inom rimlig 

tid.  Testet var baserat på att vi var en administrativ avdelning som hanterade ansökningar till 

en högskola. Tre omgångar skulle genomföras och efter varje genomförd omgång skulle vi 

mäta hur många rätta beslut vi hade tagit, minsta tid vi lagt ner på en ansökan, medeltid på 

ansökningarna samt maxtid på ansökningarna. Nedan presenterar jag omgångarna:  

Första omgången resulterade i att vi genomfört 28 (av 33) rätta ansökningar, minsta tid vi lagt 

ner på en ansökan var 22 minuter och max var 41 minuter. 

I andra omgången så fick vi genomföra begränsade struktureringar. Vi fick inte flytta 

arbetsuppgifter mellan stationerna. Men vi fick strukturera om i avdelningarna. Efter att vi 

diskuterat kring vad varje station gjorde så genomfördes några enkla små justeringar och 

resultatet blev mycket bra. 33 rätta ansökningar, minsta tid vi lagt ner på en ansökan 1 minut 

och 56 sekunder och max var 11 minuter och 40 sekunder.  

Tredje och sista omgången fick vi i gruppen fria händer att göra förändringar på. Men vi fick 

bara vara fem personer (omgångarna innan var vi elva) samt att vi skulle nå ett mål som vi 

satt upp efter omgångs två resultat. Resultatet blev 30 rätta ansökningar, minsta tiden var 3 

minuter och max var 16 minuter och 28 sekunder.  

Slutsats övning 1: Vi diskuterade vad som hade hänt i omgång tre och varför resultatet hade 

blivit sämre än i omgång 2. Svaret var att vi var sex personer mindre som genomförde samma 

jobb som de två tidigare omgångarna samt att vi hade lagt fler uppgifter på vissa personer. 

Övningen bevisade att man inte kan göra för stora förändringar på för kort tid.        
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Bilaga 4 

Nedan presenteras den intervjuguide som jag använde på fallföretagets planeringsavdelning. 

Intervjuguide till planeringsavdelningen 

När startade ni UPS? 

Hur såg tidplanen ut? 

Hur såg projektorganisationen ut? 

Vilka mål hade avdelningen i och med införandet av UPS? (kvalitativa och kvantitativa) 

Har ni nått de uppsatta målen? 

Hur och hur ofta följer ni upp målen? 

Vad gör ni när det uppstår avvikelser mot de uppsatta målen? 

Visste hela avdelningen vilka mål som var uppsatta? 

Vad anser ni att ni gjorde bra? 

Vad anser ni att ni gjorde mindre bra? 

Vad anser ni var svårast i och med införandet av UPS? 

Hur tror ni att införandet av UPS kommer ge mervärde för företaget? 

Varför valde ni att införa UPS? 
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Bilaga 5 

Nedan presenteras de intervjufrågor som ställdes till de två intervjupersonerna på 

fallföretagets ekonomiavdelning. 

Intervjufrågor till ekonomiavdelningen 

Tror du att 5 S kommer vara till användning för dig och din avdelning? 

Varför eller varför inte? 

Hur kan du tillämpa 5 S i ditt dagliga arbete? 

Vad skulle du kunna använda den frigjorda tiden till? 

Vad tror du att införandet av 5 S kan bidra med på din avdelning? 
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Bilaga 6 

Nedan presenteras de intervjufrågor som ställdes till personerna som arbetar som konsulter 

inom Lean och LA. 

Intervjufrågor Anna Sjödin, Leanway och Christer Hedlund, Ståhl & Hedlund 

Vilka faktorer är med och påverkar om ett företag eller en organisation lyckas med Lean 

(Lean Administration)? 

Vad bör man som företag eller organisation vara försiktig med när man inför Lean (Lean 

Administration)? 

Hur lyckas man involvera medarbetarna i arbetet med Lean (Lean Administration)?  

Varför anser du att Lean (Lean Administration) är ett viktigt tankesätt på företaget eller i 

organisationen? 

Hur anser du att man ska börja när man ska införa Lean (Lean Administration)? 

Vilka modeller/verktyg anser du är de mest användbara inom Lean Administration och 

varför? 

Kan Lean Administration vara till nytta bara för en avdelning inom ett företag? 

Vilka förberedelser krävs oftast för administrativa avdelningar inför införandet av Lean? 

Ska det finnas någon inom företagets avdelning som ”ansvarar” över Lean Administration-

satsningen? 

Finns det några speciella mål som administrativa avdelningar brukar sätta upp? 

Vad anser du personligen är det bästa med Lean (Lean Administration)? 

 

 

 

 


