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ABSTRAKT

Titel: Lean Thinking – Kan administration bli Lean?

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sasan Kakamami & Therése Ohlsson

Handledare: Sture Lifh

Datum: 2009 Maj

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka:
1. Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa processer. 
2. Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa 

Processerna.   
Dessutom är våra frågeställningar dessa:

 Hur påverkar Lean de administrativa processerna i Banken X?
 Kan administration bli Lean?
 Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?

Metod: Denna studie har den kvalitativa metoden som ansats. Teorin för denna studie har 
hämtats från relevanta vetenskapliga teorier inom aktuellt ämne. Vidare genomfördes 
denna insamling av information i syfte för att underlätta förståelsen samt skapa en insikt i 
ämnet. I förfarande för denna studie har vi valt den deduktiva metoden att arbeta efter, 
resultatet är intervjuer av tre medarbetare från Banken X huvudkontor. Det empiriska un-
derlaget har sedan sammanställts med den teoretiska materiellt där vi har skildrat likheter 
och olikheter. 

Resultat & slutsats: Denna studie påvisar att Lean kan öka värdeskapande för de administ-
rativa processerna, samt att administration kan bli Lean, men inte i samma omfattning och 
effektivitet som Lean faktiskt har haft på verkstadsindustrin. Vidare att det kanske svåraste 
i arbetet med Lean faktiskt är implementeringen och acceptansen av medarbetarna.

Förslag till fortsattforskning: Vi anser att det skulle vara intressant att om ett par år studera 
Banken X eller för den delen en annan administrativ organisation för att se huruvida Lean 
Administration har fått ett fäste eller inte och för att se om värde och värdeskapande har 
identifierats på ett mer effektivt sätt

Uppsatsens bidrag: Förhoppningen med denna studie är att belysa Lean konceptets påver-
kan på administrativa organisationers processer. Vi är övertygade om att dagens knivskarpa 
konkurrens bidrar till att fler och fler organisationer inte längre lyckas överleva på den tuffa 
marknaden. Dessutom är vi övertygade om att i den globala värld som vi lever i är det 
mycket viktigt och centralt att organisationer har tydliga och strukturerade processer i sitt 
dagliga arbete för att lyckas vidmakthålla sig.  

Nyckelord: Lean, Muda, Värde, Värdeskapande & Kaizen  



ABSTRACT 

Title: Lean Thinking – Can administration become Lean?

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Sasan Kakamami & Therése Ohlsson 

Supervisor: Sture Lifh

Date: 2009 May

Aim: The purpose of this study is to investigate:
1. The Lean philosophy’s impact on the Bank X administrative processes. 
2. And whether Lean Can be a tool/process to improve the administrative processes.

Further are our issues these:
 How does Lean affect the administrative processes in the Bank X? 
 Can administration become Lean? 
 How can Bank X work to implement Lean in the most efficient way?

Method: This study is the qualitative method approach. The theory of this study is taken 
from the relevant scientific theories in the current topic. Furthermore we took this collec-
tion of information in order to facilitate understanding and create an understanding of the 
subject. The procedure for this study, we have chosen the deductive method to work after, 
the result are from the interviews of three employees from the Bank X headquarters. The 
empirical basis has been compiled with the theoretical material which we have described 
the similarities and differences

Result & Conclusions: This study demonstrates that Lean can increase the value of admi-
nistrative processes, and that the administration can become Lean, but not to the same 
extent and effectiveness of Lean actually has had on the engineering industry. Furthermo-
re, it is perhaps most difficult in the work with Lean is actually the implementation and 
acceptance by the employees.

Suggestions for future research: We think it would be interesting to in a couple of years 
studying Bank X or, for that matter, a different administrative organization to see whether 
Lean Administration has received an attachment or not and to see if value and valuecreating 
have been identified in a more efficient manner

Contribution of the thesis: The hope of this study is to highlight the Lean concept's impact 
on the organizations' administrative processes. We are convinced today's sharp competition 
contributes to more and more organizations no longer manage to survive in the tough mar-
ket. In addition, we are convinced that in the global world we live in, it is very important and 
crucial that organizations have clear and structured processes in their daily work in order to 
succeed in maintaining itself.

Key words: Lean, Muda, Value, Valueadding & Kaizen 
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1. Inledning

I inledningskapitlet behandlar vi vad denna studie grundar i. Vi gör en återblick i historien 
och fakta för att ge läsaren en större insikt i det aktuella ämnet. Bakgrunden ligger till un-
derlag för frågeställningen som därefter får till resultat i syftet. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

”Lean är idag ett överlägset sätt för människor att använda vid olika former av produktio-
ner. Lean ger en bättre slutprodukt till en mycket lägre kostnad. Likaså centralt, ger Lean en 
mer utmanande och ett mer meningsfyllt arbete för de anställda på alla nivåer, allt från den 
industriella anläggningen till huvudledningen.  Därav anser de att Lean bör inplanteras och 
adapteras i alla organisationer världen över, och detta så snabbt som möjligt, för att bli mer 
kostandseffektiva och konkurrenskraftiga”.1

Lean är ett koncept som naturligt har kommit att anknytas med japanskt företagande i 
allmänhet och Toyota i synnerhet. Sedan en tid tillbaka har synsättet och filosofin ”Lean” i 
viss utsträckning även adapterats av den amerikanska industrin, fast under namnet Lean 
Production. På senare år har Lean även påverkat många av de framgångsrika industriföre-
tagen i Sverige. Ett av dessa företag som blivit mer effektiva efter att ha adapterat Lean-
konceptet är Saab Scanias lastbiltillverkning. Arbetet med ständiga förbättringar även kallat
kaizen har ökat innovationskraften och reflektionen i det dagliga arbetet hos de organisa-
tioner som adapterat Lean-konceptet. Kaizen avser att organisationen utvecklas genom att 
ständiga förbättringar blir en del av företagskulturen, som leder till att desto fler utveck-
lingsmöjligheter och förbättringar kan identifieras. ”Allt blir möjligt när vi tar det i små steg”
detta är ett uttryck som många av dagens ledare vidhåller, eller att Kaizen är nyckeln till en 
effektiv organisation.2

90 procent av slöseri och spillbekämpningen i organisationerna hittas utanför själva pro-
duktionen. Sakförhållandet är att detta hittas i form av kontorsspill, som dessutom är så 
oerhört svårt att bekämpa på grund av att det är så svåruppräckt.3 En före detta Toyota 
konsult med mycket hög position menar att de flesta organisationerna som väljer att adap-
tera Lean-konceptet är inställda på en produktivitetsökning på cirka 35 till 45 procent under 
de närmsta 3 till 5 åren.  Han menar att organisationerna i själva verket borda vara inställda 
på en produktivitetsökning på 400 procent över de närmsta tio åren.  Även om detta påstå-
ende som kan låta nästintill omöjligt, klargjorde han genom att upplysa om att de flesta 
organisationer som väljer att adaptera Lean väljer att adaptera det på produktionsenheten. 
Vidare menar han att möjligheten till att öka produktiviteten på produktionsenheten fak-
tiskt kan vara begränsad till 35 till 45 procent över de närmsta 5 åren. Alltså finns mycket av 
den outnyttjade förbättringspotentialen i en organisations produktivitet utanför den direk-
ta produktionen. Utan den finns inom de administrativa processerna. Vidare menar han att 

                                                
1 Womack, Jones & Roos 1991
2 Larsson 2008
3 Keyte & Locher 2008
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de flesta organisationerna inte förstått eller vågat tillämpa Lean i de administrativa proces-
serna.4

Därtill har Saab Scania på endast 10 år gått från att tillverka i snitt 3,6 lastbilar per anställd 
till att tillverka 6,4 lastbilar per anställd per år, utan att en enda extra arbetad timme eller 
övertid behövts sättas in.5 2008 var populationen i Sverige 9 196 227. Ungefär hälften av 
dessa, det vill säga 4 576 000 var sysselsatta i arbete. Av dessa arbetade nästan en miljon i 
administrativa processer, varav cirka 410 000 på storföretag.6 Vilka kostnadsreduceringar 
kan uppnås när Lean Administration införs i de administrativa stödprocesserna? Kan orga-
nisationen vara så positiv och förvänta sig samma vinster som Lean har lyckats frambringa 
inom verkstadsindustrin? Huruvida Lean Administration kommer ha samma framgång i 
form av produktivitetsutveckling som Lean Production har haft på till exempel Scania är 
bara något som framtiden kan visa. Men i så fall skulle den administrativa kostnadsreducer-
ingen i de Svenska administrativa organisationerna kunna fördubblas under en tioårsperiod 
utan att (i teorin) en enda ytterligare arbetad timme behöver sättas in. 

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida:
1. Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa stödprocesser. 
2. Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa 

Processerna   

1.3 Frågeställning

 Hur påverkar Lean de administrativa processerna i Banken X?
 Kan administration bli Lean?
 Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?

                                                
4 Keyte & Locher 2008
5 Larsson 2008
6 Larsson 2008
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1.4 Begreppsdefinition

Då denna studie innefattar utländska ord och benämningar har vi i detta avsnitt förklarat 
de.

Jidoka: Jidoka används för att få bort "muda" ur processerna. Fel uppmärksammas 
och åtgärdas genom att arbetet stoppas då ett problem uppstår. Det indi-
viduella ansvaret gör att fel inte ska kunna passera utan att åtgärdas och 
därigenom uppnås "Kaizen" det vill säga en förbättring.

Just-in-time: Just-in-time används för att man ska producera exakt så mycket man är i 
behov av, exakt när man är i behov av det. Organisationen bör heller inte 
producera något förrän kunden efterfrågar just den specifika produkten, 
detta för att undvika att det skapas lagerbuffert. 

Kaizen: Kaizen är en sammanslagning av orden Kai som betyder väg och Zen som 
betyder bra. Kaizen handlar om strävan efter ständig förbättring. Såväl 
inom organisationen som på det personliga planet. Ingen process i organi-
sationen får anses vara perfekt, den kan alltid bli bättre.

Lean: Lean är ett tankesätt och ett integrerad socialt och tekniskt system som 
grundar sig på att allt som inte är värdeskapande (allt som kunden inte är 
villig att betala för) är slöseri som bör elimineras för alltid och från alla 
processer

Muda: Muda betyder slöseri och spill, det vill säga sådant som inte adderar värde 
för kunden. Alla processer har muda som kan tas bort. Kaizen och jidoka 
är två metoder för att göra det

Pull-system: Pull-system är en planeringsmetod som kännetecknas av att ett steg i 
flödet sätter igång och beordrar tillverkning i föregående steg. 

Push-system: Push-system är en planeringmetod som kännetecknas av att produktion 
och materialförflyttning startas i av den producerande aktören själv.
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1.5 Disposition

För att underlätta och visualisera vad de olika kapitlen behandlar har vi i detta avsnitt en 
disposition över hur vi har valt att utforma uppsatsen.

Kapitel 1 I inledningskapitlet behandlar vi vad denna studie grundar i. Vi gör en återblick 
i historien och fakta för att ge läsaren en större insikt i det aktuella ämnet.

Kapitel 2 I metodkapitlet kommer vi att presentera den metod och det tillvägagångssätt 
som vi använt oss av i denna studie för att komma fram till det fastställda syfte 
samt ge svar på våra frågeställningar. 

Kapitel 3 Teorikapitlet inleds med en presentation av Lean Thinking synsättet. Dessutom 
diskuteras Lean Thinkings olika verktyg som underlättar produktionen samti-
digt som det minimerar slöseri och spill.

Kapitel 4 I empiri- och analyskapitlet presenteras bakgrunds fakta kring Banken X och 
respondenterna. Dessutom framlägger vi det empiriska materialet i form av in-
tervjuerna av respondenterna, som sedan sammanställas med referensramen.. 

Kapitel 5 I slutsatskapitlet framlägger vi våra slutsatser och reflektioner kring Lean filo-
sofins påverkan på Banken X administrativa processer. Dessutom framlägger vi 
våra egna reflektioner kring denna studie, samt förslag på fortsatta studier.

Kapitel 6 I detta kapitel hittas en litteraturförteckning behandlande de applicerade käl-
lorna i utförandet av denna studie.

Kapitel 7 I detta kapitel hittas en bilaga över de aktuella frågeställningar vi ställt till 
respondenterna på Banken X.
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2. Metod

I metodkapitlet kommer vi att presentera den metod och det tillvägagångssätt som vi använt 
oss av i denna studie för att komma fram till det fastställda syfte samt ge svar på våra fråge-
ställningar. Vi presenterar även en redogörelse till varför vi just har valt att använda dessa 
metoder och tillvägagångssätt i form av datainsamling, reliabilitet och validitet. 

2.1 Deduktivt eller Induktivt tillvägagångssätt

Det finns två olika förfarande för forskaren att få fram kunskap under studiens gång. Det 
ena är den induktiva metoden som innebär att forskaren använder empirin som utgångs-
punkt. Syftet med den induktiva metoden är att bygga ny inblick i det utvalda ämnet. Den
andra är den deduktiva metoden som innebär att forskaren använder befintliga teorier som 
utgångspunkt. Syftet med den deduktiva metoden är att forskaren ska kunna testa den 
befintliga teorin för att uträtta nya tillämpningar eller att stärka den redan befintliga teo-
rin.7 Vi har använt oss av den deduktiva metoden som grund för denna studie, detta då vi 
ansåg att det redan fanns gott om olika teorier inom det valda ämnet. Vi började med att
samla och bearbeta de befintliga teorierna, som sedan mynnar ut i empirin. För att besvara 
våra frågeställningar och syftet har vi först studerat och undersökt olika teorier för att på 
det sättet kunna skapa en grund för den empiriska delen.

2.2 Kvalitativ metod

Kvalitativa metoden grundas på intervjuer med en översättande utvärdering av forskaren.8

Då vi anser att denna studie innefattar ett relativt ungt och oerfaret ämne, anser vi att vi 
behöver djupare observationer i den empiriska delen för att ge oss en djupare förståelse av 
Lean-konceptet i administrativa organisationer. Syftet med den kvalitativa metoden är att 
pröva hur de olika respondenterna uppfattar situationen, fastmer på vilket sätt den egentli-
gen är. Med den kvalitativa metoden som grund kan forskaren tyda och skapa en större 
insikt i hur de olika respondenterna uppfattar situationen. Vissa fenomen kan inte mätas 
rättvist genom siffror då de äger bestånd av en ojämförlig sammanställning av sorter eller 
karaktärsdrag.9 Därför har vi har valt att använda oss av är den kvalitativa metoden, då den 
grundar på att ge en djupare tydning och förståelse när det endast finns ett mindretal re-
spondenter i form av intervjuer som vi anser ger en mer rättvisande bild av studieobjektet.
Vi anser att den kvantitativa metoden inte skulle gynna denna studie, då den kvantitativa 
metoden har en tendens att leda till mer förutsägbara och riktade svar.  Dessutom ökas 
möjligheten till att ställa motfrågor och följdfrågor till respondenterna. Syftet med den 
kvalitativa metoden är att utforska nyanser inom det aktuella ämnet.10 Detta ligger även i 
grund för hur vi har bestämt oss för vilka respondenter vi har valt att intervjua. Vi har valt 
att intervjua de olika respondenterna baserade på deras arbetsuppgifter och deras kunskap 
inom det utvalda ämnet samt deras insikt inom ämnet. Detta för att ge oss en så rättviss 
                                                
7 Patel & Davidsson 2003
8 Ibid
9 Lundalhl & Skärvad 1999
10 Patel & Davidsson 2003
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och mångsidig bild som möjligt av tillståndet. Vi ansåg även att den kvalitativa metoden var 
fördelaktigt då den inte avgränsar svaren som respondenterna ger. Vi ansåg att den meto-
den inte avgränsar respondenterna genom bestämda frågor och givna svarsalternativ. Det-
ta var väldigt viktigt då ville få en öppen dialog med respondenterna.

2.3 Primärdata

Primärdata består av information som erhållits direkt av uppgiftslämnaren, såsom intervju-
er, enkäter eller vittnesberättelser. Primärdata är många gånger tidskrävande då författa-
ren först bör utforma intervjufrågor allteftersom hitta rätt person att intervjua, som sedan
ska genomföras och bearbetas.11 Primärdata anses vara en mer detaljerad data eftersom 
den syftar till att erhålla information som omedelbart vidrör det utvalda ämnet som stude-
ras.12 Fördelar med primärdata är att informationen ofta är uppdaterad och aktuell. Dess-
utom är primärdata av en mer personlig karaktär då författarna själva har format intervju-
frågorna, därav är primärdata mer anpassad till problemet och syftet som ska granskas.13 Vi 
har använt oss av primärdata i form av besöksintervjuer som genomförts med medarbetare 
på olika positioner vid Banken X huvudkontor Stockholm. Vi använde oss av förbestämda 
intervjufrågor om ämnet, men för att inte styra respondenterna alltför mycket såg vi till att 
intervjuerna inte hade en alltför given struktur, utan vi lät intervjuerna vara ganska öppna, 
men fortfarande inom relevant område.

2.4 Sekundärdata

Sekundärdata är den data vi har använt oss av för att bygga upp referensramen. Sekundärda-
ta består av information som har samlats och bearbetats av en annan person i ett tidigare 
skede. Sekundärdata kan till exempel bestå av tidskrifter eller böcker. Nyttan med sekundär-
data är att den är mindre tidskrävande att erhålla, samt att kvalitén på sekundärdata oftast är 
hög.14 Vi ansåg att det största hindret med sekundärdata är att den i sitt ursprungliga syfte 
har samlats in i ett annat helt syfte än vad vi har. Därför har vi försökt i den mån det går att 
endast använda oss att studera relevanta vetenskapliga teorier inom aktuellt ämne. Litteratu-
ren som vi använts oss av i denna studie är inhämtat från högskolebiblioteket. Vidare genom-
fördes denna insamling av information i syfte för att underlätta förståelsen samt skapa en 
insikt i ämnet.

                                                
11 Patel & Davidson 2003
12 Hollensen 1995
13 Christensen, Engdahl, Carlsson & Haglund 2001
14 Bryman & Bell 2003
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2.5 Val av respondenter 

Vi ansåg att med underlag av intervjuerna, kunna tolka respondenternas syn på Lean-
konceptet. Vid genomförande av intervjuerna ansåg vi det som mest fördelaktigt att använ-
da oss av personliga intervjuer, då det skulle vara lättare att ställa följdfrågor, känna av at-
mosfären och förhoppningsviss kunna utveckla våra frågor, samt kunna förklara våra frågor 
på ett annat sätt ifall respondenterna inte förstod våra frågeformuleringar. Därför hade vi 
vid valet av respondenterna krav på att deras dagliga arbete mestadels skulle var inom Lean-
konceptets synsätt. Vid valet av respondenter tyckte vi att det var viktigt att de har en kom-
petens inom de dagliga processerna i Banken X samt inom Lean-konceptet. Därför valde vi 
att intervjua en manlig gruppchef på den avdelningen som Banken X valt att implementera 
Lean tankesättet på, en kvinnlig medarbetare med många års erfarenhet bakom sig inom 
budgeteringsprocesser, samt en annan kvinnlig medarbetare som var involverad i Lean-
konceptets olika metoder och verktyg. Vi konstaterar att vi vid denna studie inte skiljt på 
eller haft några könsaspekter. Vi var medvetna om att utföra en studie på endast en organi-
sation som underlag, inte skulle täcka alla administrativa organisationers syn på Lean-
konceptet. Men samtidigt ansåg vi att det skulle vara för svävande och även för den delen
missvisande om vi skulle intervjua flera organisationer av den anledningen att vi ansåg dels 
att olika organisationer befinner sig i olika stadier och acceptans av Lean-konceptet. Samt
för att vi ansåg att olika organisationer använder Lean-konceptet utifrån olika utgångspunkt, 
villkor och syfte. Därför koncentrerade vi oss endast på Banken X administrativa processer 
som underlag för denna studie. I denna studie har vi valt att använda ett bankperspektiv då 
denna process är ett internt samspel mellan budgetringsavdelningen och den interna kun-
den. Denna Lean process handlar således inte om ett samspel mellan Banken X och den 
slutliga bankkunden, utan om Banken X och den interna kunden.

2.6 Reliabilitet  

En mätnings trovärdighet preciseras av att den visar samma resultat vid upprepade mät-
ningar.15 Reliabiliteten anger noggrannheten och dugligheten av undersökningen. Under-
sökningens reliabilitet influeras bland annat av vilka instrument som författaren väljer att 
använda sig av. Undersökningen anses ha en hög reliabilitet om rätt instrument har an-
vänts. Därför bör forskaren ta hänsyn till valet av instrument vid undersökningen. Vid utfö-
randet av till exempel en enkätintervju är det frågeformuläret som är mätinstrumentet, 
med detta bör forskaren beakta frågornas utformning.16 För att uppehålla en hög reliabili-
tet i undersökningen har vi intervjuat endast de medarbetare som har god kunskap inom 
ämnet som vår undersökning behandlar. Detta har vi gjort för att vi anser att studien då får
en hög reliabilitet, om vi endast intervjuar de personer som dagligen under en längre tid 
arbetat med det ämnet som vår studie behandlar.  Ett annat sätt för att öka reliabiliteten i 
vår studie var att vi använde bandspelare i samband med intervjuerna. Detta för att inte gå 
miste om de primära data som vi erhöll från respondenterna, samt för att vi i efterhand 
skulle ha möjligheten att tolka och tyda respondenternas svar. Vi erbjöd även anonymitet 
till respondenterna för att minska manipulerade svar på grund av intressekonflikter.

                                                
15 Arbnor & Bjerke 1994
16 Ejvegård 1993
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2.7 Validitet  

Validitet uppnås genom att både inre och yttre validitet tillfredställs. Inre validitet innebär 
att forskaren lyckas mäta det som denne hade för avsikt att mäta. Yttre validitet innebär att 
det finns en risk för att mätningarna och källorna blir felaktiga. Det vill säga att responden-
ten förstår intervjufrågorna på ett annat sätt som forskaren hade lämpat de eller om re-
spondenten svarar fel.17 Därför testade vi våra intervjufrågor på några kunniga inom områ-
det för att säkerställa kvalitén och validiteten. Att välja respondenter utifrån olika befatt-
ningar och ansvarsområden ger en ökad validitet.18 Därför har vi valt respondenterna ut-
ifrån olika befattningar och ansvarsområden, såsom ledare och medarbetare.  Vi är med-
vetna om att respondenterna svar kan påverkas av deras subjektiva värderingar, därför har 
vi vid förfarandet av intervjuerna varit noga med att försöka ställa entydiga frågor så att 
respondenterna svar ska vara så korrekta och relevanta som möjligt.  Syftet med denna 
studie är att förstå huruvida Lean kan öka värdeskapande i Banken X administrativa organi-
sationer. Lean inom administrativa processer är ett relativt nytt och komplext fenomen, 
därför valde vi den kvalitativa metoden i syfte att öka validiteten i vår studie. Detta gjorde 
vi genom att ha öppnare dialoger vid förfarandet av intervjuerna, detta då vi ansåg att det 
minskar risken för att ha förutfattade meningar om respondenternas svar, samt för att tyda 
och tolka respondenternas åsikter och förklaringar av realiteten. För att öka validiteten har 
vi låtit respondenterna granska empiri avsnittet för att säkerställa att intervjuerna som vi 
har tolkat verkligen överensstämmer med deras åsikter och tankar kring det aktuella äm-
net.

2.8 Källkritik

Studiens tillförlitlighet beror i stor utsträckning på hur studiens resultat är densamma andra 
av samma slag.19 Det kan vara komplicerat att skapa en tillförlitlig studie, då den informa-
tion vi har fått av respondenterna kan vara vilseledande. Detta kan bero på att vi inte med 
övertygelse kan vara säkra om de uppgifter vi har tagit emot verkligen stämmer överens 
med verkligheten eller om det är den bilden de vill förmedla. Under studiens gång upptäck-
te vi en del problem och hinder. Dels i form av svårigheten med att finna relevant informa-
tion och studier av Lean ”Administration”. Detta tror vi bottnar i att det facto att Lean Admi-
nistration är ett relativt ungt fenomen. För att säkerställa att vi inte har använts oss av felak-
tiga eller subjektiva källor, har vi endast använt oss källor med välkända och väletablerade 
författare inom området. Detta anser vi har minskat risken för att vår studie skall vara sub-
jektiv eller riktad. Nämnvärt är att Lean Administration är ett relativt ungt fenomen, därför 
har vi utfört en noggrann och ingående undersökning av de olika källorna såväl primär som 
sekundär. Detta för att åstadkomma en så tillförlitlig studie som möjligt. 

                                                
17 Lundahl & Skärvad 1999
18 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001
19 Denscombe 2000
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3. Referensram

Teorikapitlet börjar med en presentation av Lean Thinking synsättet. Dessutom diskuteras 
Lean Thinkings olika verktyg som underlättar produktionen samtidigt som det minimerar 
onödiga rörelser, transporter, väntanden. Hur Lean visualiserar fördelar och nackdelar 
samt hur Lean Thinking kan gagna organisationer som väljer att adaptera detta synsätt

3.1 Lean 

Lean innebär att se helheten såväl som att få ett system att fungera maximalt. Lean här-
stammar från den Japanska industrin. Det var Toyota som skapade det unika produktions-
systemet, som kallades TPS, ”Toyota Production System”. Detta system har en framträdan-
de och viktig roll bland dagens industrier och organisationer. Det var dock otänkbart för de 
stora och stolta biltillverkarna i USA att bara så där över en natt adaptera en japansk modell 
för bilproduktionen. Därför fick Massachusetts Insitute of Technology i uppdrag av den 
amerikanska bilindustrin att finna den mest effektiva modellen för billtillverkning. Resulta-
tet av projektet blev det senaste decenniets modell, Lean Production som har använts för 
att förbättra, rationalisera och effektivisera dagens näringsliv.20 Konceptet Lean Production
som på många sätt var en amerikaniserad alternativform av Toyotas framgångsrika system, 
blev först känt efter att boken ”The Machine That Changed The World” som utgavs år 1990. 
Översatt till svenska betyder detta begrepp, produktioner som har sitt grundkoncept i att 
spara och hushålla på sina resurser och tillgångar. Detta genom att utforma en produk-
tionstrend som funktionerar i ett flöde, där slöseri och spill elimineras. Lean Production 
blev nu snabbt det moderna ämnesordet för all form av effektiv tillverkning.21

Japanerna upptäckte att en ömsesidig sympati och förståelse mellan ledning och medarbe-
tare om att skickligt utfört arbete leder till arbetstillfredsställelse och därför är förmånligt 
för alla parter på lång sikt. Den japanska företagsledningen var nu förebilden och hade 
funnit i högsta grad ett funktionerande tillvägagångssätt för att dra nytta av personalens 
innevarande vetanden och kunskaper så att tillverkningen rationaliserades. De Japan-
influerade metoderna hade som utgångspunkt att medarbetarna har en positiv attityd till 
företagets succé, därför att de nu kände sig som en del av framgången.22 Det nya tankesät-
tet går alltså ut på en reducerad direkt övervakning av medarbetarna från ledningens sida 
och att personalstyrkan i större omfattning ansvarar för produktens kvalité och standard 
genom produktionen.23

Som alternativ för experter bemannas den nya produktionsapparaten med anställda som 
har brett kunnande, är kapabla att bemästra olika specialiteter samt är kompetenta till 
sakkunnig bedömning av de svårigheter som kan uppkomma i det fortlöpande arbetet. 
Detta för att den nya metodens möjligheter ska infinna sig till sin fullständiga rätt.24

                                                
20 Liker 2004
21 Sandkull & Johansson 2000
22 Ibid
23 Ibid
24 Ibid
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Lean handlar inte enbart om produktion. Verktygen och tillvägagångssätten som används 
för att skapa en resurssnål arbetsmiljö kan likaledes lämpligen brukas i moment som till 
exempel svarar för ekonomin, personalen eller produktutvecklingen. Även i organisationer 
vars ”produkter” består av tjänster, service eller administration. Den generella och den 
egentligen enkla grundregeln är att öka alla värden i verksamheten och att ta bort alla for-
mer av slöseri och spill. Därmed kan företag minska utgifter på samma gång öka marknads-
andelar, lönsamhet och det kanske mest centrala, kundtillfredsställelsen.25 Nedan visualise-
ras de största skillnaderna mellan Lean och det traditionella tankesättet. 

Det traditionella tankesättet Lean Thinking

Ledare beordrar anställda Ledare konsulterar anställda

Specialister gör standarder, sedvanliga
anställda gör därefter

De anställda närmast arbetsmomentet gör stan-
darder, specialister konsulteras 

endast vid behov
Det finns ett fåtal standarder, men oklart var

 de är och endast ett fåtal som följer de
Det finns visuella standarder för alla

 moment i produktionen
Producera så fort som möjlig och så 

mycket som möjligt (Push)
Producera endast när kunden

efterfrågar (Pull)
Producera – producera – producera - producera Planera – producera – studera - lär

Figur 3.1 Skillnaden mellan Lean och det traditionella tankesättet
Källa: Egen bearbetning av Dennis 2002

3.2 Muda 

För att adaptera Lean-konceptet måste användaren till att börja med komma till insikt om 
vilka misstag och onödiga rörelser som begås i organisationen. Det centrala i Lean är att 
slöseri eller ”muda”, som det heter på japanska, ska elimineras. Alla aktiviteter eller extra 
tilläggstjänster som kunder inte är villiga att bekosta för, kallas muda. Det kan således be-
skrivas som motsatsen till värde. Det finns åtta typer av intern muda som organisationen 
måste eliminera och förhindra, enligt Lean. Detta visualiseras även i figur 3.2. Dessa åtta 
interna muda är:26

Onödiga rörelser: Dålig arbetsvetenskap på arbetet medför försämring av kvalitet, 
säkerhet och produktivitet. Detta avser såväl människor som maskiner.

Väntan: Dröjsmål har verkan på ledtiden, med andra ord, skedet från att kunden läm-
nat sin beställning till den tidpunkt då den är avlämnad. 

Onödiga transporter: Transporter, partier, råmaterial etc. är ett tvunget muda men 
bör minimeras så gott som tänkbart.

                                                
25 Womack & Jones 2003
26 Ibid
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Misstag & justeringar: Allt man måste reparera/reklamera/kassera etc. Alltså felaktiga 
produkter. Istället ska man ”göra allt rätt från början”.

Överarbete: Utföra på-köpet-arbete som inte begärs för att generera kundvärde.

Överproduktion: Detta är grunden till allt ont och leder egentligen till att alla res-
terande muda uppkommer.

Lager: Överflödiga lager leder inte till något värdeskapande utan binder egentligen en-
dast kapital som man istället kan investera i andra projekt.

Outnyttjad kreativitet: Kunnande såväl som innovationer finns överallt inom orga-
nisationen, detta är något mycket centralt som man bör ta vara på. I annat fall resul-
terar detta i muda på samma sätt.27

Organisationen bör beskåda muda ur kundernas perspektiv. Väntan är ett exempel på 
muda. Istället bör organisationen minska dålig arbetsvetenskap och istället skapa ett läge 
då kunder inte behöver vänta i flera omgångar för samma service/leverans/tjänst. Dessut-
om bör dröjsmål ses som ödslande från kunders perspektiv då deras tid inte är gratis. Lika-
så när organisationen måste ersätta kunders förväntade tjänster med andra alternativ. 
Dessutom ses alla missade potentiella möjligheter som slöseri.28

Måttförhållandet mellan muda och värde beskrivs som 5/95, detta visualiseras även i figur 
3.2. Detta är ett offentligt etablerat måttförhållande inom Lean. Tolkningen bakom detta 
mått är att, endast 5 procent av de det dagliga arbetet resulterar i värde för kunden, reste-
rande 95 procent resulterar i muda. 29

Figur 3.2 Learning to see Muda
Källa: Egen Bearbetning av Dennis 2002

                                                
27 Womack & Jones 2003
28 Bicheno, Anhede & Hillberg 2008
29 Womack & Jones 2003
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3.3 De fjorton principerna för Lean Administration

De fjorton principer som även visualiseras i figur 3.3 är grundläggande för Lean.30

3.3.1 Filosofin

1. Basera besluten på långsiktig basis
Organisationen bör fokusera alla beslut på lång basis. De anställda är organisationens vikti-
gaste resurs, och därför bör organisationen investera i de anställdas utveckling.  Lean ska
inte ses som ett projekt för att testa något nytt eller ses som en engångsgrej, utan den ska
ses som en bestående del av organisationskulturen.31

3.3.2 Processerna

2. Implementera ett kontinuerligt flöde i den administrativa processen
Definiera och framställa en logisk och enkel administrativ process och fokusera den, istället 
för att utföra aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Skapa en visualisering av de 
aktiviteter som orsakar störning, defekter eller dröjsmål, för att på så sätt undvika de i 
framtiden. Implementera en företagskultur som uppmanar de anställda att lösa de flesta 
administrativa ärenden själva innan de överlämnar ärendet till nästa arbetsmoment.32

3. Producera enbart när kunden efterfrågar produkten
Produktionen ska baseras på kundens efterfrågan, på detta sätt förebyggs onödiga buffert-
lager. Överproduktion av administrativa tjänster är till exempel Att betala räkningar före 
utgångsdatum, eller att lägga för mycket kraft på budgetarbeten som ändå inte med säker-
het kommer nyttjas, då framtiden i många fall är osäker.33

4. Jämna ut arbetsbelastningen
Att producera enbart när kunden efterfrågar som även nämnt i punkt 3, kan leda till att det 
sker ojämnheter i produktionen, då ena månaden, organisationen får in flera beställningar 
och nästa månad kanske inga beställningar alls. Därför bör organisationen tillsammans med 
kunden hålla en öppen dialog om avlämnande och innehåll av beställningen. Detta leder till 
att organisationen lättare kan planera sin verksamhet på samma gång som de jämnar ut 
beställningarna.34

5. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel  
De anställda bör bromsa processen vid tidiga upptäckanden av fel för att lösa dessa. Orga-
nisationen bör fokusera på kvalitet från början av processen. Genom att de anställda upp-
manas att lära sig hela processen och på det sättet kunna gå till grunden på problemet så 
att det inte uppstår i framtiden. Ge ingen ”morot” till de anställda som arbetar över för att 

                                                
30 Liker 2004
31 Larsson 2008
32 Ibid
33 Ibid
34 Ibid
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lösa och åtgärda bristerna i processen. Detta skickar en felaktig signal till resten av organi-
sationen, istället bör organisationen göra detta fenomen till en regel som genomsyras av 
alla enheter i organisationen.35

6. Standardisera och stabilisera   
Standardisera de administrativa processerna och tjänsterna som krävs för att uppfylla kun-
dens önskan. Koncentrera efter detta på att stabilisera den administrativa stödprocessen så 
att störningar i input och output däremellan avlägsnas.36  

7. Visualisera processen så att inga problem undanhålls
Organisationen bör visualisera brister och latenta fel genom att använda sig av 5-S syste-
met. Genom att i tidigt i produktionsskedet upptäcka bristerna och problemen kan dessa 
förebyggas.37

8. Använd teknologi som rättats, integrerats med organisationens andra enheter
Använd teknologi och IT som ett redskap för att ge support till organisationen, inte för att 
ersätta dem. Förenkla först de administrativa processerna innan nya IT lösningar introduce-
ras i organisationen eftersom rätt teknologi kan förenkla och förbättra flödet i den admi-
nistrativa processen.38

3.3.3 Anställda och partners

9. Utveckla ledare som adapterat Lean filosofin
Cheferna bör leva efter och vara installerade Lean filosofin, för att på så vis även ha möjlig-
het till att sprida och förstärka Lean-kulturen. Detta eftersom det är de stora ledarna som 
sätter företagskulturen.  Dessa chefer bör även finnas tillhands dagligen för att kunna hand-
leda vid eventuella problemlösningar som inte kunnats lösas av de anställda. Här gäller det 
även som i punkt fem att cheferna inte ger ”morot” till de anställda som arbetar över för att 
lösa och åtgärda bristerna i processen.39

10. Utveckla exceptionella anställda och team
Teamet som även kan ses som en kultur har en mycket central betydelse. Det är dock de 
enskilda individerna som utför de värdeskapande aktiviteterna. Teamets uppgift som kultur 
är att skapa en prägel av motivation och inspiration. Varje team bör försöka hållas så liten 
som möjligt, men de bör ändå ha förståelse och insikt i de resterande teamens arbete. Ska-
pa en företagskultur som tillåter initiativtagande och förbättringar av individerna, belöna 
därefter inte enbart individen som utför ett resulterande arbete utan hela teamet. Eftersom 
de anställda är organisationens viktigaste resurs bör organisationen lägga stor kraft på re-
kryteringen för att hitta rätt individ som kan tränas och anpassas inom teamet.40  

                                                
35 Larsson 2008
36 Ibid
37 Ibid
38 Ibid
39 Ibid
40 Ibid
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11. Respektera ditt nätverk och dina partners
Ställ höga krav på leverantörer och partners genom att uppmana dem till ständiga utveck-
lingar och höga kvalitéer. Om din leverantör inte presterar att avlämna korrekt information, 
medverka då genom att stödja den att skapa och uppehålla kvalitén. Genom kontinuitet 
minskas förloranden av värdeskapande i de administrativa processerna.41

3.3.4 Problemlösning

12. Gå och se efter själv för att förstå problemet ”Jidoka som det heter på Japanska” 
Varje anställd, oavsett befattning bör alltid undersöka problem och driftstörningar i flödet 
med sina egna ögon. Enda gången man kan förstå problematiken är om man ser det med 
egna ögon och därefter se vad som behöver göras för att lösa problemet. Genom att ta del 
av rapporter ser man inte helheten och kan därför inte lösa problemet nästa gång det dyker 
upp. Följer man detta kommer varje anställd ge sin syn på problemet och förhoppningsvis 
kommer det leda till en djupare och bredare problemlösning. Lyft problemet till ytan och 
fråga dig själv varför? 5 gånger. 42  

13. Fatta beslut utan brådska med samstämmighet
Engagera så många anställda som möjligt i förbättringsarbetet. Genom medverkan skapas 
godkännande för genomföranden av nya beslut och möjligheter på arbetsplatsen.  Cheferna 
bör inte vara främmande för att innefatta de anställda i beslutsprocesserna, men samtidigt 
måste de vara medvetna om att de oangenäma besluten måste tas av de själva, annars 
försvagas chefernas reliabilitet. Besluten ska fattas utan brådska men genomföras snabbt.43

14. Skapa en Lärande Organisation 
Genom att tänka igenom och utföra ständiga förbättringar formas en lärande organisation. 
När du först standardiserat och stabiliserat den administrativa stödprocessen kan den för-
bättras. Detta gäller för hela organisationen, för att ha möjlighet att bli en lärande organisa-
tion krävs stabilitet.44

Figur 3.3 De 4 olika delarna i de 14 principerna för Lean Administration
Källa: Egen bearbetning utifrån referensramen

                                                
41 Larsson 2008
42 Ibid
43 Ibid
44 Ibid
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3.4 Womack & Jones Lean Thinking modell

Womack och Jones modell som även visualiseras i figur 3.5 bildar en femstegsprocess som 
tillsammans eliminerar muda. Definiera värde, identifiera värdeflöde, se till att värde flödar 
utan störningar, implementera pull-system och därefter eftersträva perfektion.45

3.4.1 Definiera värde

Det första steget och kanske även den viktigaste förutsättningen i Lean Thinking är värde. 
Det gäller att organisationer fastställer värde genom kundens perspektiv. Värdet utfaller då 
att vara meningsfullt när organisationen erbjuder en produkt som möter kundens behov vid 
en specifik tidpunkt och en specifik plats. Ur kunders perspektiv är det enda motivet med 
organisationers tillvaro att skapa värde åt kunderna.46 Det är slöseri att erbjuda kunden 
onödigt bra service eller exklusiva produkter som inte denna har efterfrågat, om värdet 
levereras från början. Däremot bör organisationen vara medveten om det krävs en omor-
ganisation för att endast erbjuda kunden värde.  Organisationen bör dessutom vara medve-
ten om att detta är en mycket komplex procedur.47 De flesta organisationer kan öka sin 
omsättning genast om de klarar av att omdefiniera värdet i deras kärnprodukter.48

3.4.2 Identifiera värdeflöde

Genom att analysera och kartlägga värdeflödet kommer man fram till att en stor mängd 
muda blir märkbart. Alltså får användaren genom denna process en tydlig bild av vilka syss-
lor och aktiviteter som är obehövliga och därmed kan uteslutas.49 Det är av vikt att först 
identifiera de karakteristiska aktiviteter som krävs för att förbättra en tjänst och därefter se 
hur dessa samspelar.50 Värdeflödeskartor är ett starkt och effektivt redskap i vägen mot att 
identifiera och dokumentera de olika aktiviteterna och processerna.51

3.4.2.1 Verktyg för att identifiera värdeflöde

Value Stream Map 

Value stream map som även visualiseras i figur 3.4 är ett verktyg inom Lean som används 
för att utvärdera flödet av material, resurs och information som krävs för att en produkt 
eller tjänst ska framställas till kunden. Genom att använda Value stream map får organisa-
tionen ett visuellt mått på var flaskhalsarna uppstår, vart i processen det krävs extra perso-
nal, vilka av de anställda som utför arbetet på rätt sätt och vilka som utför det på fel sätt. 
Och kanske det viktigaste i detta sammanhang, var värdeskapande finns. Value stream map

                                                
45 Liker 2004
46 Womack & Jones 2003
47 Womack & Jones 1998
48 Womack & Jones 2003
49 Ibid
50 Ibid
51 Ibid
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ger användaren en större insikt i processen som använd i det dagliga arbetet. Nämnvärt och 
centralt är att organisationen bör granska och utvärdera processen utifrån kundens per-
spektiv. Genom att göra detta kan organisationen lättare urskilja vilka aktiviteter som kun-
den ser som värdeskapande och vilka som kunden ser som icke värdeskapande. Med kund i 
detta sammanhang menas såväl interna som externa kunder. Samtidigt ska organisationen 
inte skilja på interna och externa kunder, då både dessa har ett krav som behöver tillfred-
ställas.52

Figur 3.4 Value Stream Map
Källa: Larsson 2008

Genomförande och implementering av Value stream map krävs att man följer dessa steg:
1. Identifiera mål produkt, produktfamilj, eller tjänst.

2. Fastsäll det nuvarande VSM som visar de dagsaktuella stegen i processen såsom, 
dröjsmål och informationsflöden som krävs för att uppnå slutprodukten eller 
tjänsten. Detta kan vara allt från produktionsflödet för ”utgångsprodukter till 
slutkunden” eller utformningsflödet för en tjänst.

3. Värdera det nuvarande situationen för VSM när det gäller att skapa flödet genom 
att minimera muda.

4. Konstruera den kommande VSM.

5. Implementera framtida processer.

                                                
52 Larsson 2008
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3.4.3 Flöde utan störningar

Det tredje steget i Lean Thinking är att se till att värde flödar utan störningar. Efter att ha 
utfört de två första stegen och slöserierna nu har eliminerats, gäller det att organisationen
ser till att de kvarvarande värdeskapande aktiviteterna får ett effektivt flöde. Genom att 
producera i avdelningar eller genom produktionslinor har länge trotts vara det mest effek-
tiva ur hänseende till både tid och kostnad. Organisationen bör framställa produkten som 
en enhet i arbetet, istället för att använda sig av produktionslinor eller att producera i av-
delningar. Detta arbetssätt kan i flera fall vara i hög grad vara mer effektivt i hänseende till 
både tid och kostnad.53 För service eller administrativa organisationer krävs det en fokuse-
ring på det specifika objektet för att få värdet att flöda. Det specifika objektet bör ses som en 
helhet och följas från början till slutet.54

3.4.3.1 Verktyg för flöde utan störningar

5-S Systemet

5 S är ett Lean-verktyg som leder organisationen i rätt riktning mot ständiga förbättringar 
och i arbetet av muda. Syftet med 5-S är att de anställda ska skapa en god standard som ska
integreras genom hela organisationen som regel. Detta upprätthåller man genom att det är 
rent, saker och ting ska var på sin plats och att det ska råda ordning och reda på arbetsplat-
sen. Alltså ska det vara lätt ifall man vill använda diverse redskap och hjälpmedel som krävs 
i det dagliga arbetet. Ett exempel på hur muda minimeras är: att det inte ska ta onödig tid 
att hitta hjälpmedel. Samtidigt krävs det disciplin och engagemang av de anställda för 5-S 
ska implementeras på ett effektivt och bestående sätt. Organisationsledningen bör adapte-
ra 5-S som norm och företagskultur för att det ska funktionera effektivt.  När arbetsplatsen 
är i sin ordning undgår man då från muda och kan istället fokusera sig på ständiga bättring-
ar.55 5-S står för:

1. Sortera, avlägsna muda                                                                                                     
Börja med att bestämma sig för ett arbetsmoment som 5-S ska implementeras på. 
Granska alla arbetsuppgifter och vanor på arbetsplatsen. Inventera därefter all hjälp-
medel och utrustning som används i det dagliga arbetet. Sortera ut dessa efter använd-
nings frekvens, och sortera ut de som inte behöver användas inom det närmsta halv-
året. Förvara och arkivera det som har en central betydelse för det framtida arbetet i 
organisationen.56

2. Strukturera det som finns kvar så det är lätt orienterat på arbetsplatsen
Placera utrustningar och hjälpmedel i närheten av det arbetsmoment som de används 
mest frekventlikt.57

                                                
53 Womack & Jones 1998
54 Womack & Jones 2003
55 Larsson 2008
56 Ibid
57 Ibid
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3. Städa, ordna på arbetsplatsen
Genomför en noggrann städning av arbetsplatsen och bibehåll ordningen framöver. Ur-
skilj de utgångspunkterna där oredan äger rum och vidtag åtgärder med dessa. Utför 
förbättringar inom arbetsergonomin och arbetsplatanpassningar, så anställda mår och 
trivs bättre på arbetsplatsen. Framställ rutiner och ansvarsområden så de anställda 
känner sig delaktiga i arbetet för att hålla ordningen.58

4. Standardisera, värna om ordningen  
Implementera ordningen som en regelbunden standard på arbetsplatsen.  Ta fotografi-
er och bildbevis på hur det ser ut när allt är i ordning. På detta sätt så de anställda blir 
motiverade, och därför självmant upprätthåller ordningen. Var trogen och följ rutinerna 
och ansvarsområdena.59

5. Skapa tradition och disciplin
Alla anställda inom den berörda arbetsplatsen eller arbetsmomentet ska arbeta efter 
och följa grundreglerna för 5-S metoden. Utför regelbundna granskningar och kontroller 
av ordningen så att den upprätthålls. Genom att implementera och göra 5-S till före-
tagskultur kommer det på sikt leda till att engagemanget och motivationen hos anställ-
da ökar betydligt som i sin tur leder till effektivitet och minimering av muda i organisa-
tionen.60

3.4.4 Implementera Pull-system

Det fjärde steget uppstår när organisationen lämnar det avdelningsorienterade uppfatt-
ningen till företräde för tjänstegrupperingar. Genom att adaptera det nya synsättet möjlig-
gör det för organisationen att erbjuda precis det kunderna efterfrågar. Detta avsnitt inom 
Lean Thinking handlar om att organisationen inte ska använda sig av aggressiv marknadsfö-
ring, och försöka sälja på sådant som kunden egentligen inte vill ha, utan organisationen 
ska istället låta kunden efterfråga det han eller hon behöver av organisationen.61  Kontex-
ten är att ingen produkt/tjänst ska framställas såvitt kunden inte eftersökt just den specifi-
ka produkten/tjänsten. Alltså börjar pull-metoden med att en kund som har ett köpbehov 
av en produkt/tjänst efterfrågar organisationen just denna produkt, därefter bör organisa-
tionen verka bakåt genom processens alla steg för att erbjuda kunden det som denne har 
efterfrågat.62 Organisation ska följaktligen inte producera eller erbjuda en produkt/tjänst 
innan den efterfrågas. Men däremot ska det gå fort och smidigt från det att kunden efter-
frågat produkten/tjänsten tills den slutligen erbjuds.63 Genom att klara av detta steg i Lean 
Thinking processen kommer organisationer bli mer tidseffektiva.64

                                                
58 Larsson 2008
59 Ibid
60 Ibid
61 Liker 2004
62 Womack & Jones 2003
63 Ibid
64 Ibid
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3.4.4.1 Verktyg för att implementera Pull-system 

Just-in-time

Målet och syftet med Just-in-time är att organisationen ska ha ett system som har för avsikt 
att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, muda, från produktionen. För att Just-in-time 
ska vara som mest effektivt gäller det att organisationen framställer rätt produkt/tjänst i 
avseende för kvantitet och tid. Just-in-time leder till att organisationen blir betydligt mer 
effektiv då både lagerkostnader och produktionskostnader minimeras väsentligt. Dessutom 
gäller det att slutprodukten har rätt kvalité och standard då denna process bör efterfölja 
resterande moment i Lean Thinking, såsom eliminerande av omarbete, väntan och onödiga 
transporter i framställandeprocessen. Alltså ställs det som ett krav av organisationen att 
rätt produkt framställs i rätt tidpunkt. Då Just-in-time även är kopplad till Pull-systemet 
gäller det att organisationen inte producerar i annat avseende än att kunden har efterfrå-
gat. Nedan anges de fyra grundläggande principerna för att organisationen ska dra nytta av 
Just-in-time på det mest effektiva sättet:

 Framställ inget förrän kunden har efterfrågat det.

 Se till att produktionen flödar utan störningar, såsom omarbete, väntan, onödiga 
transporter etc.

 Garantera att organisationens resurser såsom individerna, ekonomisystemen har 
maximal effektivitet.

 Korrelera och integrera kundens efterfrågan med organisationens framställande 
process. 65

3.4.5 Eftersträva perfektion (Kaizen)

När organisationen har kommit så här långt i processen kommer organisationen nu spara 
på energi, kostnader och misstag, eftersom det är nu som organisationen verkligen erbju-
der det som kunden efterfrågar. Denna sista åtgärd redogör för hur organisationen uppnår 
perfektion, vilket syftar till att fullständigt eliminera muda.66 Nämnvärt, i denna kontext, är 
att perfektion är ogenomförbart. Womack & Jones skriver detta om att uppnå perfektion:

Perfektion är en oändlighet. Att ha som mål att uppnå perfektion och att ha visioner 
om detta är i själva verket omöjligt. Men ansträngningen i sig själv ger dig inspiration och 
en riktning i rätt väg, som resulterar i stora framsteg längs stigen.67

Att försöka eliminera muda är alltså en omöjlighet. Oavsett hur många gånger medarbetar-
na förändrar en aktivitet till det bättre, finns det ändå ständigt fler tillvägagångssätt att 
eliminera muda. För att ha framgång i enlighet med Lean Thinking bör organisationen an-

                                                
65 Dennis 2002
66 Womack & Jones 2003
67 Ibid
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stränga sig på endast några få av aktiviteterna åt taget inom Lean Thinking. Tills man klarat 
av dessa delmål, bör man lägga återstående aktiviteter åt sidan tillsvidare.68

Kaizen

Kaizen är ett tankesätt som står för ständiga förbättringar i alla delar av organisationens 
processer. Tankesättet behandlar såväl helheten som detaljerna. Ständiga förbättringar är 
centralt för organisationen, och dessa bör vara en integrerad del av det dagliga arbetet.69

De organisationer som väljer att nyttja Kaizen som tankesätt kommer ständigt att vara 
konkurrenskraftiga då de kommer vara ett eller två steg förre sina konkurrenter eftersom 
kaizen står för ständiga förbättringar.70

Figur 3.5 The Lean Thinking Model
Källa: Egen bearbetning av Keyte & Locher

                                                
68 Womack & Jones 2003
69 Liker 2004
70 Imai 1991
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3.6 House of Lean

”The house of Lean” som även visualiseras i figur 3.6 demonstrerar Lean tankesättets hel-
het. Grunden som är det fundamentala består av standardisering och stabilitet. Husets 
väggar består av Just-in-time tankesättet och Jidoka. Husets tak består av målet som är 
kundfokus som är högsta kvalitet, lägsta utgifter, kortare ledtider genom att ständigt mins-
ka muda. Hjärtat består av de anställdas engagemang.71

Figur 3.6 The House of Lean
Källa: Egen bearbetning av Dennis 2002

                                                
71 Dennis 2002
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3.7 Kritik mot Lean 

Lean-konceptets arbetsmetoder är omänskliga, eftersom det krävs att man producerar först 
då kunden efterfrågar produkten, detta kan därför skapa stora fordringar. Därför kan arbetet 
enligt Lean upplevas som mycket krävande och påfrestande då medarbetarna måste produ-
cera enligt Just-in-time systemet för att reducera lagerbufferten. Medarbetarna arbetar un-
der mycket stor press, då de ofta får höra att de lämnar sitt arbetsteam i sticket ifall de är 
sjuka eller vill ta ledigt.72 Medarbetarna som arbetar under Lean-konceptets regler kommer 
att uppfatta sitt arbete som mer krävande och erfara en mer stressig arbetsmiljö eftersom 
Lean förespråkar ansvarstagande redan i de lägre leden av organisationen, vilket av många 
anställda kan erfaras som negativt då de ansvarar för mer än tidigare.73

Lean är egentligen inte är något annat än ett modernt och förfinat sätt att praktisera över-
vakning på, där medarbetarna i organisationen övervakar och granskar varandra. I och med 
denna kontroll som medarbetarna har på varandra sker en indirekt intervention emellan 
medarbetarna hela tiden och de ser till att allt utförs så snabbt som möjligt.74 Enligt Lean-
konceptet kräver ledningen att de anställda driftigt söker efter ständiga förbättringar. Led-
ningen har olika verktyg, såsom-kvalitets-kontroll cirklar som alla anställda måste närvara vid. 
De som vinner på Leanmetodiken är mellancheferna, instruktörerna eller planeringsansvari-
ga. De sedvanliga medarbetarna kommer mer eller mindre att stanna i produktionen och 
därmed avstannar de i organisationshierarkin. De anställda ska även utföra ett större arbete 
på en mindre tid, samtidigt som de ska känna sig tvungna att lösa driftstörningar och problem 
själva istället för att konsultera specialister, eftersom de kostar mer för organisationen. 
Teamledarna har ofta en oerhörd stark position i Lean-konceptet eftersom teamen många 
gånger är topp-styrda. De har makten att bestämma hur arbetet ska fortlöpa, samtidigt som 
de granskar och värderar de anställa jämt och ständigt. På samma sätt som ledarna har 
mycket makt, har de anställda knappt några möjligheter att påverka sin egen arbetssitua-
tion75

Lean främjar besluttagande i de lägre leden i organisationerna, samt främjar initiativtagande, 
men samtidigt minskar-konceptet rasterna och andra förmåner för de anställda eftersom det 
primära målet är att skapa vinst och inte skapa arbetstillfredställelse. Detta mål uppnås ge-
nom att rasterna minimeras eller även i vissa fall elimineras.76 Just-in-time systemet är enligt 
flera forskare ologisk då Just-in-time har som fundament att organisationen ska förena låga 
utgifter med hög kvalitet. Detta är speciellt viktigt när organisationen befinner sig i en ostabil 
miljö. Enligt den japanska arbetskulturen kan organisationen skapa produkter som bygger på 
låga utgifter samtidigt som de har hög kvalitet.77

Lean bygger på den japanska arbetskulturen och normen. Alltså fungerar arbetsgivaren som 
de enskilde anställdes familj. I Japan ses optimal lojalitet som ett viktigt villkor. Kaizen utbild-
ningar samt andra arbetsmoment äger många gånger rum på fritiden och därav får de an-
ställda ingen kompensation. Förvisso menar organisationerna att detta är frivilligt. Men orga-
                                                
72 Satoshi 1973
73 Womack, Jones & Roos 1991
74 Jaffee 2001
75 Börnfelt 2006
76 Jaffee 2001
77 Ibid
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nisationen är samtidigt medveten om att de anställda mer eller mindre känner sig tvungna att 
ställa upp på dessa aktiviteter på sin fritid. De anställda sporras många gånger genom moti-
vering till tävlan samt genom tävlingar sinsemellan de olika arbetsteamen. Om någon i ett 
arbetsteam bromsar upp produktionen (som alla anställda egentligen har möjlighet till att 
göra), är den samtidigt medveten om att denne kommer ses som en dålig anställd som inte
klarar av sina arbetsuppgifter. På samma sätt som man fotograferar städade arbetsytor och 
använder det som ett föredöme, fotograferar man ostädade arbetsytor, som man sedan 
sätter upp på tavlan, för att resten av de anställda ska se vems arbetsyta det är som är ostä-
dad.78

                                                
78 Börnfelt 2006
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4. Empiri och Analys

I empiri- och analyskapitlet presenteras bakgrundsfakta kring Banken X och respondenterna. 
Dessutom framlägger vi det empiriska materialet i form av intervjuerna av respondenterna, 
som sedan sammanställs med referensramen.

4.1 Bakgrundsinformation om Lean i Banken X

I detta avsnitt har vi valt att sammanställa den empiriska undersökningen i form av intervju-
erna. Vi har valt att framställa bakgrundsinformationen om Banken X och om responden-
terna i en löpande text. 

Varför arbetar Banken X med Lean?

Lean är en plattform för kontinuerliga förbättringar. Lean stödjer Banken X värderingar och 
finansiella mål. Lean är den metodik som Banken X ledning valt som metodik för att arbeta 
med processförbättringar.

Hur fungerar Lean i Banken X?

Syftet med Lean i Banken X är att stödja kontinuerligt förbättringsarbete. Målet är att upp-
nå en beteendeeffekt hos medarbetarna genom att sträva efter att alltid tänka hur man kan 
göra saker på ett effektivare sätt. Tre komponenter som analyseras och arbetas med är:

 Slöseri – Något som inte medför värde till kunden. Syftet med slöseri är att hitta 
värdeskapande och icke värdeskapande steg i processen. Banken X arbetstid kan de-
las in i tre delar. Arbete som tillför värde för kunden, arbete som inte tillför värde 
för kunden och arbete som inte tillför värde för kunden men som måste utföras.

 Oflexibilitet – Begränsningar som hindrar organisationen att följa kundens behov. 
Exempel är kapacitet vid olika tidpunkter.

 Variationer – Alla processer varierar sig, men det är viktigt att få kontroll på varia-
tionerna. Exempel är kvalitet och ledtider.

Hur arbetar Banken X med Lean?

Banken X har utbildade Lean-experter som arbetar internt som Lean projektledare. Imple-
menteringsarbetet delas upp i 5 delar:

1. Förberedelse – Få fundamentet för projektet på plats

2. Diagnos och nuläge – Få en förståelse för nuläge och förbättringsmöjligheter
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3. Design och framtiden – I samarbete med enheten, ta fram förslag på förbättringsåt-

gärder

4. Planering och testning – Test och utvärdering av förbättrings förslag

5. Genomförande och kontinuerligt förbättringsarbete – Enheten börjar genomföra de 

godkända förbättringarna

Vad kommer Lean projektet att innehålla?

Processen som har valts är budgeteringsprocessen i Banken X, kontorsrörelsen i Sverige och 
Norge, med Finland och Danmark som referens. Processen är vald för att den har en klar 
början i september och ska vara uppdaterad i januari varje år. Målet med projektet är i 
första hand att harmonisera processen mellan de fyra nordiska länderna och öka samarbe-
tet mellan länderna för att öka kundvärde. I andra hand ska dokumentationen i processen 
förbättras för att öka kvalitet och minska risker. I tredje hand är målet att förbättra proces-
sen gällande att flexiblare göra förändringar och kunna leverera i tid. 

Hur kommer Lean projektet att styras?

Det tillsätts en styrgrupp som beslutar om detaljerna för projektet. Det finns även en ut-
bildningsplan för alla medarbetare och berörda chefer med ett utbildningstillfälle för varje 
del eller fas i projektet

4.2 Bakgrundsinformation om respondenterna på Banken X

På grund av konfidentiella skäl från Banken X har vi valt att använda fiktiva namn för re-
spondenterna. Första respondenten är en man som vi har valt att kalla Andersson. Han är i 
fyrtioårsåldern och har arbetat på Banken X i fem år. Han arbetar idag som gruppchef med 
personalansvar. Andra respondenten är en kvinna som vi har valt att kalla Backman. Hon är i
sextioårsåldern och har arbetat på Banken X i tjugosju år. Tredje respondenten är en kvinna 
som vi har valt att kalla Carlsson. Hon är i fyrtioårsåldern och har arbetat på Banken X i 
tjugotre år. Hon har tidigare arbetat som chef med personalansvar. Andersson är den enda 
av respondenterna som har fått en utbildning om Lean innan implementeringen på Banken 
X. Respondenterna har akademisk utbildning. 
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4.3 Intervju med medarbetarna på Banken X

I detta avsnitt sammanställer vi intervjuerna som vi har haft med respondenterna.

4.3.1 Identifiera värde

Det är X banking som är hela kontorsrörelsen och även företagssidan som är vår interna 
kund. Vi levererar alltså beslutstödsinformation till de i form av rapporter. Så det är egent-
ligen vår stora kund.79

Enligt litteraturen är den viktigaste förutsättningen i Lean Thinking att organisationen lyckas 
hitta värde ur kundens perspektiv. Ur kunders perspektiv är det enda motivet med organi-
sationers tillvaro att skapa värde åt kunderna.80 Carlsson berättar att de påverkas mycket 
av den interna kunden, därför måste kunden vara lika engagerad och villig att åstadkomma 
förbättringar för att arbetet med Lean ska lyckas. Vidare berättar hon att medarbetarna på 
Banken X inte upplever det som att den interna kunden har samma engagemang i Lean 
arbetet.81

Vi upplever det som att Banken X inte lyckats hitta eller identifiera det verkliga värdet 
ur kunden perspektiv. Enligt intervjuerna kan detta bero på att Banken X interna kund inte 
alltid varit så positiva till det nya tankesättet Lean, eller även i vissa fall att den interna 
kunden har motsatt sig Lean i förmån för det gamla och det kanske mer säkra tankesättet. 
Den interna kunden har varit motsättande mot Lean, därför har Banken X blivit begränsad i 
arbetet med Lean. Vi anser att det verkligen krävs ett samspel och en vilja från både organi-
sationen och den interna kunden att arbeta efter Lean. Speciellt i administrativa organisa-
tioner med interna kunder, är det extra viktigt med att identifiera kundvärdet, eftersom den 
interna leverantören inte kan bytas ut. Däremot är det alltjämt extra viktigt att organisatio-
nen fortfarande fokuserar på vad det verkliga värdet är för kunden. Vi tycker även att detta 
är mycket centralt då Lean i mångt och mycket inte är så dokumenterat och välbeprövat 
inom området administration.

Forskarna menar att organisationen bör vara medveten om att det kan krävas en omorga-
nisation för att endast erbjuda kunden värde. Organisationen bör dessutom vara medveten 
om att detta är en mycket komplex procedur.82 Under intervjun med Andersson framkom-
mer det att det är mycket svårt att diskutera det här med kundvärde i just deras fall. Han 
berättar vidare att de egentligen bara kan diskuteras på låg nivå, då medarbetarna upple-
ver budgetprocessen som väldigt styrd och bestämd.83 Några av de andra respondenterna 
tycker att de borde ha lagt mer tid och energi på att förstå vad det är som kunden egentli-

                                                
79 Intervju Andersson
80 Womack & Jones 2003
81 Intervju Carlsson
82 Womack & Jones 1998
83 Intervju Andersson
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gen vill ha. De anser att mycket av Lean projektet blev mindre effektivt tack vare att de inte 
la ner den tid som verkligen behövdes för att förstå kundvärdet i deras Lean processer.84

Vi anser inte att organisationen tagit tillvara på detta, utan vi upplever det som att 
organisationen har gett upp för lätt i det första och det viktigaste steget i Lean Thinking, 
nämligen att se på värde ur kundens perspektiv. Vi är samtidigt medvetna om att detta 
mycket väl kan bero på motsättningen från den interna kunden att arbeta efter Lean. Och 
detta är speciellt påtagligt i administrativa organisationer där man har interna kunder som 
inte går att byta eller ersätta med annan kund. Eftersom både organisationen och den in-
terna kunden är så bundna av varandra krävs det enligt oss verkligen att båda är med på 
förändringsarbeten såsom detta Lean projekt.

Banken X använder sig av ett system som de kallar för trafikljus rapportering. Trafikljusrap-
porteringen används genom två olika dimensioner, dels ifall rapportering är levererad i tid 
samt vilken kvalité rapporteringen har. Vi sätter dels betyg på oss själva, samtidigt som 
kunden sätter betyg på oss.85

Vi finner att Banken X försöker hitta brister och muda i sina leveranser till den interna 
kunden. Enligt oss går det alltid att diskutera ifall denna trafikljusrapportering är det ultima-
ta verktyget för att mäta kundvärde. Vi anser att organisationen istället bör använda sig av 
andra mer påtagliga parametrar för att mäta kundvärdet. Samtidigt är vi medvetna om att
det kan vara en komplicerad process att göra detta, eftersom Banken X levererar flera 
hundra rapporter per gång. Återigen anser vi att detta steg (definiera värde) i Lean brister 
tack vare bristfälligt intresse och engagemang från den interna kunden som är ett måste i 
administrativa organisationer. 

4.3.2 Identifiera värdeflöde

Litteraturen påpekar att om organisationen analyserar och kartlägger värdeflödet kommer 
man fram till att en stor mängd muda blir märkbart. Alltså får användaren genom denna 
process en tydlig bild av vilka sysslor och aktiviteter som är obehövliga och därmed kan 
uteslutas.86 Det är av vikt att först identifiera de karakteristiska aktiviteter som krävs för att 
förbättra en tjänst och därefter se hur dessa samspelar.87  Andersson berättar att Banken X
har kartlagt sina processer, men att det är på rätt olika nivåer. Han berättar vidare att Ban-
ken X har använt sig rätt mycket av Lean-verktyget Value stream map för att kartlägga och 
strukturera sina processer.88 Litteraturen påpekar att Value Stream Map är ett verktyg som 
används för att utvärdera flödet av material, resurs och information för en specifik produkt. 
Genom att använda Value stream map skapas ett visuellt mått på var flaskhalsarna uppstår, 
vart i processen det krävs extra personal, vilka av de anställda som utför arbetet på rätt sätt 
och vilka som utför det på fel sätt. Och kanske det viktigaste i detta sammanhang, var vär-
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deskapande finns. Nämnvärt och centralt är att organisationen bör granska och utvärdera 
processen utifrån kundens perspektiv. Genom att göra detta kan organisationen lättare 
urskilja vilka aktiviteter som kunden ser som värdeskapande och vilka som kunden ser som 
icke värdeskapande.89

Vi anser att i takt med att Banken X inte har lyckats med det första steget i Womack 
& Jones modell, har det därför inte heller lyckats med nästa steg i modellen som är att 
identifiera värdeflöde. Enligt teorin går det inte att följa och klara av de fem stegen i model-
len såvida organisationen inte har genomfört det tidigare steget enligt modellen. Vi anser
att Banken har haft för bråttom med att framskynda de olika stegen i Womack & Jones 
modell. Då Banken X inte helt har klarat av att identifiera värde ur kundens perspektiv, har 
de förvisso inte heller lyckats med att definiera värdeflödet. Därmed har Banken X enligt 
våra fältundersökningar inte lyckats ta vara på de olika Lean-teorierna till fullo. Detta kan 
enligt oss som tidigare nämnt bero på motsättningen och obenägenheten från den interna 
kunden att arbeta efter Lean-konceptet.

I intervjun med Andersson framkommer det att den interna kunden inte egentligen bryr sig 
om hur Banken X framställer rapporten, bara de får det de efterfrågar. Vidare berättar han 
att det självklart finns en kostnadsaspekt på allting, den interna kunden är visserligen inte
villiga att betala hur mycket som helst.90 Enligt teorin ska organisationen ställa höga krav på 
leverantörer och partners genom att uppmana dem till ständiga utvecklingar och höga 
kvalitéer.91

Åter ser vi att det bristande intresset och engagemanget från den interna kunden 
visar sig. Vi anser ändå att Banken X borde kräva mer engagemang från den interna kun-
den. Som vi tidigare nämnt är det i administrativa organisationer med interna kunder jätte 
viktigt att både parterna samspelar och är med på förändringsarbeten, annars finns det en 
stor risk att arbetet med Lean bara rinner ut i sanden. Nämnvärt i denna fråga är att vi an-
ser att detta misstag är utom kontroll för avdelningen. Vi anser att Banken X borde istället 
ha implementerat Lean-arbetet från toppen av hierarkin och nedåt. Vi menar att genom att 
implementera Lean på detta tillvägagångssätt skulle inte de olika delarna i Banken X såsom 
den interna kunden inte ha något val att antingen välja att arbeta efter Lean eller inte. 

I referensramen framkommer det att organisationen inte ska skilja på interna och externa 
kunder. Både har likväl ett krav som behöver tillfredställas.92

Vi anser att med interna kunder finns det en risk att organisationen tar det för givet 
vad kunden vill ha levererat. Speciellt när det inte uppstår någon konkurrenssituation, efter-
som det är omöjligt att byta ut en intern kund eller vice versa. Vi anser att konkurrens i viss 
mån är nyttigt för såväl organisationen som den interna kunden, då vi anser att konkurrens 
tvingar organisationen till att öka kvalitén på produktsortimentet.
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Carlsson påpekar att det inte betyder att det inte fanns någon dokumentering innan imple-
menteringen av Lean. Man kan sannerligen inte ha en vinstdrivande och oberoende organi-
sation såvida man inte har någon form av beskrivning av vad du gör, vem som är ansvarig 
för vad, samt en kartläggning av de olika processerna som finns inom organisationen.93

Vi upplever att det inte blev någon revolution i arbetet med att identifiera muda i 
Banken X. Detta anser vi beror på att det är redan sen tidigare var en organisation som var
invand med att arbeta med processkartläggningar. Däremot upplever vi att det gynnar orga-
nisationen med ett gemensamt verktyg såsom value stream map för processkartläggningar. 
Speciellt då medarbetarna ser på value stream map som ett tydligt och strukturerat verktyg 
för detta ändamål. Vi upplever i just fallet med Banken X att medarbetarna uppskattar verk-
tygen mycket med anledning av att processbeskrivningarna minskar risker och alla processer 
fanns inte nedskrivna innan. Med ordentliga processbeskrivningar blir organisationen inte 
lika beroende av nyckelkompetens eller sårbart vid frånvaro. Vi upplever att Banken X har 
använt value stream map i ett annat ändamål än dess ursprungliga syfte att hitta muda, då 
de istället har använt det som ett verktyg för att minska risker i produktionen.  

4.3.3 Flöde utan störningar

Enligt referensramen är det tredje steget i Lean att se till att värde flödar utan störningar. 
Det gäller nu att organisationen ser till att de kvarvarande värdeskapande aktiviteterna får 
ett effektivt flöde. Flera av respondenterna berättar att de har kartlagt alla deras processer 
för att se vart det verkligen är kritiskt, och på sikt kan det bli så att vi kan täcka upp vid 
behov. Skill matrisen som visualiserar vilka medarbetare som kan de olika processerna och 
på vilken nivå, är ett bra verktyg för att kunna täcka upp vid behov. Alla respondenterna är 
eniga om att det är en stor utmaning vid den här typen av organisationer att se till att or-
ganisationen kan rotera vid behov för varje enskild arbetsmoment.94 När man börjar arbeta 
hos oss tar det i praktiken ett år innan man är självständig och kan sköta sitt jobb helt och 
hållet själv, samt att man någorlunda kan se vad som behöver göras.95

Vi anser att skillmatrisen har lett till att upplärningsbehovet tydliggörs, som i sin tur 
kan leda till en viss begränsad arbetsrotation. Däremot anser vi att Banken X är ganska sår-
bart vid viktigt kompetensbortfall, eftersom medarbetarna oftast är akademiker med spets-
kompetens, och med krav av några års erfarenhet innan de är självständiga i sitt arbete som 
framkommer i intervjun med Andersson.96 Arbetsrotation är därför en stor utmaning som 
enligt oss är svårt att uppnå. 5-S metoden som är ett verktyg för att minska muda behövdes 
inte tillämpas enligt oss. Detta framkommer i intervjun med Carlsson att ordning och reda
redan fanns som en organisationskultur och som norm på Banken X.97
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4.3.4 Implementera Pull-system 

Teorin påpekar att meningen med pull-systement är att ingen produkt/tjänst ska framstäl-
las om kunden inte eftersökt just den specifika produkten/tjänsten.98 Andersson anser inte 
att pull-metoden har adderat något värde till Banken X. Detta på grund av att hos Banken X
är det inte såsom till exempel verkstadsindustrin, det är visserligen inte någon on-demand 
när kunden till exempel beställer en grön Volvo med rosa skinnsäten. Det är visserligen inte 
så det funkar hos oss, utan här är det mycket mer tydligt och bestämt vad det är som vi ska
leverera.99

Vi anser att pull-systemet inte är tillämpbart i just denna process på Banken X på 
grund av olika faktorer, då budgetprocessen endast görs en gång om året på kundens begä-
ran, blir det därför inget som Banken X producerar och lagerför. Detta leder till att Just-in-
time systemet inte heller används på Banken X då de inte använder sig av pull-systemet. 
Däremot anser vi att tydliga instruktioner och definitioner leder till jämnare arbetsbelast-
ning och underlättar planeringsarbetet kring budgeteringsprocessen som även stöds av 
princip fyra i Larssons 14 principer i teorin. Däremot anser vi återigen att för att detta ska 
lyckas effektivt är det ett krav att organisationen tillsammans med den interna kunden hål-
ler en öppen dialog om avlämnande och innehåll av beställningen. Detta leder till att orga-
nisationen lättare kan planera sin verksamhet på samma gång som de jämnar ut beställ-
ningarna.

4.3.5 Eftersträva perfektion 

Enligt teorin är kaizen ett tankesätt som står för ständiga förbättringar i alla delar av organi-
sationens processer. Tankesättet behandlar såväl helheten som detaljerna. Ständiga för-
bättringar är centralt för organisationen, och dessa bör vara en integrerad del av det dagli-
ga arbetet.100 I intervjun med Backman framkommer det att muda visualiseras när Banken X
framställer Value stream map eftersom då ser de, ifall processen eller stegen i helhet verkli-
gen ger någon nytta eller inte.101

Enligt intervjun med Andersson framkommer det att Banken använder Value stream 
map väldigt frekvent, och även på vissa förfarande som egentligen är utanför dess syfte 
enligt Lean. Vi anser att vi befinner oss i ett alldeles för tidigt skede av Banken X implemen-
tering av Lean för att pröva det sista steget i Womack & Jones modell. De teser och hypote-
ser vi har dragit utifrån denna studie av arbete med att eftersträva perfektion är det arbete 
som Banken X har haft innan implementeringen av Lean.

Teorin menar att perfektion är ogenomförbart. Att försöka eliminera muda är alltså en
omöjlighet. Oavsett hur många gånger medarbetarna förändrar en aktivitet till det bättre, 
finns det ändå ständigt fler tillvägagångssätt att eliminera muda.102 Carlsson berättar att 
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den tiden som frigörs tack varje ständig förbättring använder Banken X till att utföra ännu 
fler förbättringar och nya idéer som effektiviserar deras processer. Vidare menar hon att 
man egentligen kan säga att Banken X arbetar med förbättringar som en del av deras arbe-
te hela tiden. Detta är ju ännu mer påtagligt eftersom vi använder hälften av vår tid till 
förbättringar.103 Vidare berättar Andersson att alla medarbetare på Banken X har ett själv-
ständigt uppdrag i att ständigt försöka förbättra sina processer och det jobbar medarbetar-
na i hög grad med. Det ingår i vår företagskultur skulle jag vilja säga. Jag menar alla vet att, 
ifall de ser något som skulle kunna förbättras eller om de får en ide så utför de det.104

Vi ser det som att Banken X har tagit vara på teorin då de har kommit i underfund 
med att det är nästintill omöjligt att uppnå perfektion. Att det alltid finns nya förbättringar 
som utföras. I synnerlighet när Banken X använder hälften av dess arbetstid åt arbetet med 
ständiga förbättringar. Vi anser att arbetet med att implementera ständiga förbättringar i 
sina processer är ett tankesätt som redan tidigare har funnit på Banken X, samtidigt är vi 
medvetna om att efter implementeringen av Lean är det nu på ett mer visualiserat och 
strukturerat sätt. Vi misstänker att denna reaktion från respondenterna kan bygga mycket 
på det avog som vi anser kan dyka upp vid stora projekt som detta Lean-arbete. Vi har svårt 
att urskilja vid tidpunkten av denna studie huruvida Banken X har lyckats med det uppsatta 
syftet att uppnå en beteendeeffekt hos medarbetarna. Detta då vi inte kan separera för den 
händelse att detta beteende har funnits innan implementeringen av Lean och följt med eller 
huruvida Lean-arbetet har i själva verket lett till en beteendeeffekt hos medarbetarna att 
ständigt söka efter nya förbättringar.

Enligt teorin är det de enskilda individerna som utför de värdeskapande aktiviteterna och 
kommer med förbättringar, därför bör organisationen ta vara på medarbetarna.105 Kun-
nande såväl som innovationer finns överallt inom organisationen, detta är något mycket 
centralt som man bör ta vara på. I annat fall resulterar detta i muda på samma sätt.106 De 
anställda är organisationens viktigaste resurs, och därför bör organisationen investera i de 
anställdas utveckling107 Carlsson menar att medarbetarna ofta kommer med idéer och för-
bättringsförslag, men samtidigt kan det vara svårt att få dessa idéer och förbättringsförslag 
realiserade på grund av att under vissa perioder är medarbetarna så pass stressade i sitt 
arbete att det många gånger istället tenderar till att det bara rinner ut i sanden.108

Vi anser att Banken X kunde förväntas ta vara på medarbetarnas innovationer och 
idéer, annars resulterar det som sagt i muda. Vi anser att det som framkommer i intervjun 
med Carlsson stämmer, därför anser vi att Banken X bör arbeta för att tillsätta en grupp 
eller en samordnare som har till uppgift att realisera de innovationer och förbättringar som 
medarbetarna inte hinner utföra själva eller som de inte har befogenhet över. Vidare anser 
vi att ifall detta beteende fortlöper finns det en stor risk att medarbetarna inte känner sig 
motiverade och engagerade att komma med förbättringar och innovationer, då de ändå
inte realiseras. Vilket i sin tur skulle resultera i muda.
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Respondenterna är eniga om att Banken X är en processorganisation där de arbetar i mångt 
och mycket med ständiga förbättringar och för att förändra deras processer. Vidare berättar 
de att det inte är så att de inte har gjort det här innan införandet av Lean, eller att vi inte 
tidigare har funderat och reflekterat över vad det är vi gör eller hur det kan förbättras. De 
berättar att Lean egentligen är ett annat sätt att göra detta på, ett kanske mer strukturerat 
och ett mer visualiserande sätt. De anser att det egentligen inte är någon revolution eller ett 
värde-adderande metod för Banken X budgeteringsprocess.109

Vi bedömer att medarbetarna i generellt sätt har lättare att komma med ständiga 
förbättringar och innovationer i administrativa organisationer än i verkstadsindustrin. Detta 
då vi anser att medarbetarna i administrativa organisationer oftast är akademiker med 
spetskompetens, detta menar vi leder till att medarbetarna är mer kunniga inom sitt områ-
de och utfallet blir att de är mer bildade inom sitt område än vad medarbetarna är inom 
verkstadsindustrin är. Vi anser att Lean i dess ursprungliga skick var ett verktyg och en mo-
dell för att motivera medarbetarna, engagera och öka medbestämmande i den annars mo-
notona verkstadsindustrin. Detta stöds endels även av teorin då den påpekar att hjärtat i 
Lean består av de anställdas engagemang. Däremot anser vi att detta beteende redan fanns 
innan implementeringen Lean hos medarbetarna då de som sagt oftast är akademiker och 
har den spetskompetens de facto besitter. Vi är samtidigt medvetna om att detta har en 
baksida. Eftersom medarbetarna i administrativa organisationer oftast har en spetskompe-
tens med flera års erfarenhet inom sitt arbetsområde, kan det vara ett omfattande arbete 
för organisationen att ersätta medarbetarna vid behov, såsom sjukfrånvaro, ledighet etc. 
Däremot ser vi Lean som ett mer strukturerat och ett mer visualiserande sätt att arbeta 
efter.

4.3.6 Övrigt om Lean

Enligt referensramen är teamets uppgift att skapa en prägel av motivation och inspiration. 
Varje team bör försöka hållas så liten som möjligt, men de bör ändå ha förståelse och insikt 
i de resterande teamens arbete110 Något som respondenterna tycker har varit bra med 
införandet av Lean är att de nu har skapats en större insyn i vad de olika teamen gör, samt 
att de är mer uppdaterade. Respondenterna berättar vidare att gemenskapen i de olika 
arbetsteamen har blivit mycket bättre efter införandet av Lean.111 Trots att vårt arbetsteam 
inte är så stort så arbetar vi nästan alla med olika system och arbetsuppgifter, men efter 
implementeringen av Lean har vi fått en mycket större insikt i varandras arbete. Dessutom 
upplever vi det som att vi har blivit mycket mer integrerade och enhetliga.112

Enligt teorierna är Lean är egentligen ett modernt och förfinat sätt att praktisera övervak-
ning på, där medarbetarna i organisationen övervakar och granskar varandra. I och med 
denna kontroll som medarbetarna har på varandra sker en indirekt intervention emellan 
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medarbetarna hela tiden och de ser till att allt utförs så snabbt som möjligt.113 Vi håller inte 
fast vid denna teori utan vi ser det som att Lean i Banken X har lett att de olika teamen har 
blivit mer integrerade och enhetliga tack vara införandet av Lean. Vi ser detta som ett indi-
rekt arbete mot att eliminera muda då detta på en längre sikt kan leda till arbetsrotationen 
inom Banken X kan bli effektivare då de olika medarbetarna får en större insikt i varandras 
arbete.

Respondenterna är eniga om att det verktyg som har adderat mest till Banken X är teamba-
rometern och skillmatris-verktyget som gör det lättare att få en överskådlig bild över hur 
vissa saker och ting är jämfört mot vad det tidigare var. Dessutom är tavelmötena uppskat-
tade av alla på avdelningen. Value stream map tycker även respondenterna har tillfört 
mycket till Banken X processer. Respondenterna är dessutom eniga om att det verktyget som 
tillfört minst är bank-floor-review, på så sätt att medarbetarna ska utvärdera hur väl de 
andra arbetar efter utifrån olika Lean-termer. Det har vi inte lyckats få något värde i, efter-
som vi anser att det är utformat på ett sådant sätt som egentligen är tillämpbart för verk-
stadsindustrin. Det känns som att man har direkt tagit det från den industrin och tillämpat 
det till administrativa processer. Inte heller Standard operating system ansåg de adderade 
något värde till Banken X administrativa processer.114 Till exempel för mig tar det nu 5 minu-
ter jämfört mot tidigare 20 minuter att se hur saker och ting ser ut på avdelningen tack vare
teambarometern och skillmatrisen. Och behöver man ändra eller styra om något eller tillfö-
ra en extra insats, så har man redan alla tänkbara alternativ framför sig.115

Vi ser det som att vissa av Lean-verktygen är tillämpbara till administrativa organisa-
tioner bättre än vissa andra. Till exempel har vissa av Lean-verktygen lett till att gruppche-
fen Andersson har sparat en hel del tid samt muda genom att använda sig av teambarome-
tern och skillmatrisen. Som det även framkommer i intervjun med medarbetarna är vissa av 
Lean verktygen inte alls tillämpbara på Banken X administrativa processer. Ett typiskt exem-
pel på ett av de Lean-verktyg som inte medarbetarna uppskattar att arbeta efter är bank-
floor-review. Vi anser att detta kan antingen bero på att medarbetarna inte känner sig kom-
fortabla med detta nya verktyg där medarbetarna ska utvärdera och kritisera varandra, såväl 
som även i vissa fall själva bli kritiserade. Eller så kan det bero på det facto att vissa av Lean-
verktygen är utformade för just verkstadsindustrin.

Enligt referensramen bör organisationen fokusera alla beslut på lång basis. Lean ska inte ses 
som ett projekt för att testa något nytt eller ses som en engångsgrej, utan den ska ses som 
en bestående del av organisationskulturen.116 Andersson berättar att, ett av syftena med 
införandet av Lean var att integrera och få till en gemensam budgeteringsprocess mellan de 
4 nordiska länderna. Men de påpekar att Banken X egentligen inte lyckats med detta, efter-
som kulturen och vad de olika interna kunderna från de olika länderna vill ha, skiljer sig 
väldigt mycket ifrån varandra.117
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Vi anser att detta är ett väldigt komplicerat förlopp att integrera en gemensam budge-
teringsprocess mellan 4 olika länder där kulturen och vad de interna kunderna ser som vär-
de skiljer sig så mycket som det gör. Men dock anser vi att det är i ett alldeles för tidigt ske-
de i Lean-arbetet för att se ett resultat av att integrera en nordisk budgetringsprocess. Men 
däremot som vi nämnt tidigare är detta en god bit på vägen för att alla parter, såväl organi-
sationen som den interna kunden ska vara integrerade och arbeta efter samma mål och 
standarder. Vi anser att detta steg är väldigt centralt för att Lean-arbetet ska få ett effektivt 
resultat för banken X.

Teorin påpekar att cheferna bör leva efter och vara installerade efter Lean filosofin, för att 
på så vis även ha möjlighet till att sprida och förstärka Lean-kulturen. Detta eftersom det är 
de stora ledarna som sätter företagskulturen.118 Samtliga respondenter håller med när de 
menar att det är viktigt att ledarna godkänner och accepterar Lean. De menar att ifall le-
darna inte tycker att Lean är ett bra sätt att arbeta efter, kommer ju självklart inte medarbe-
tarna heller tycka det.119 Speciellt i administrativa organisationer, eftersom det är en stor 
utmaning att hela tiden arbeta efter Lean metoder som från början inte är framtaget för 
denna typ av organisation. Samtidigt upplever respondenterna det som att den övre led-
ningen inte alltid har varit lika bestämda och beslutade med Lean som arbetssätt.120

Vi håller med att det är mycket viktigt att såväl ledarna som koncernledning accepte-
rar Lean som arbetssätt, annars är det en stor risk att arbetet med införandet av Lean bara 
rinner ut i sanden. Och detta påstående anser vi är lite av det som har hänt inom Banken X. 
Vi ser nämligen det som att den interna kundens ledning inte har tagit Lean-arbetet på fullt 
allvar som i sin tur har smittat av sig på den interna kunden. Vi går även så långt som att vi 
anser att det är väldigt väsentligt att inte endast gruppcheferna såsom respondenten An-
dersson får Lean-utbildningar för att banken X ska lyckas med att Lean ska ses som en be-
stående del av organisationskulturen i enlighet med den första principen i Larssons 14 prin-
ciper.121 Detta tar vi stöd av intervjuerna då vi anser att Andersson var mer bekant än de 
andra respondenterna med hur de olika Lean-verktygen och Lean i helhet fungerar.

Andersson berättar att det är en väldigt stor utmaning att implementera Lean i en organisa-
tion som Banken X, av många olika skäl. Bland annat för att så fort man börjar med Lean 
hamnar vi utanför vårt eget område då vi själva inte kan bestämma över de förändringar vi 
egentligen skulle vilja utföra. Detta för att vi egentligen är ganska avgränsade av hur mycket 
vi själva kan påverka budgeteringsprocessen. Den är redan sen tidigare en mycket fast och 
strukturerad process som egentligen inte går att ändra så mycket på.122

Vi anser att det är svårare att implementera Lean i administrativa processer såsom
just Banken X budgeteringsprocess. Det dagliga arbetet i Banken X är av många olika skäl är 
väldigt förbestämt och medarbetarna kan inte ändra eller modifiera mycket alls. Vi anser att 
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Banken X har valt fel att implementera Lean på en process som från början är väldigt styrd 
och strukturerad. Detta har utifrån vår studie lett till medarbetarna har aningen tappat 
intresset och engagemanget för Lean-arbetet på Banken X då de själva inte kan vara med 
och utöva inflytande på samt medverka till förändringar like mycket som de är vana vid. Vi 
anser att Banken istället borde ha valt att initiera Lean på en mer lättapplicerad process, för 
att därefter implementera Lean på de mer komplicerade och svårstyrda processerna såsom 
denna budgetringsprocess. Därför ser vi att Banken X har missat många av Lean-
arbetssättets effekter tack vare att de valt denna styrda process.
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5. Slutsats

I slutsatskapitlet framlägger vi våra slutsatser och reflektioner kring Lean filosofins påver-
kan på Banken X administrativa processer, samt huruvida Lean kan öka värdeskapande för 
de administrativa processerna som vi genom vår analys funnit. För att besvara vårt syfte har 
vi i detta kapitel gått tillbaka till att besvara våra delfrågor. Dessutom framlägger vi våra 
egna reflektioner kring denna studie, samt förslag på fortsatta studier.

5.1 Våra slutsatser

 Hur påverkar Lean de administrativa stödprocesserna i Banken X?

Genom vårt studieobjekt har det framkommit att administrativa organisationer redan sedan 
tidigare har mycket av det tankesätt som Lean främjar och arbetar efter.  Då medarbetarna i 
vårt studieobjekt har adapterat och arbetat efter diverse Lean verktyg såsom värdeflöde
kartläggningar, value stream map, tavelmöten (Lean tavlor), skill matrisen och teambarome-
tern har det visat sig att Banken X i och med dessa ingrepp har resulterat i en mer strukture-
rande och visualiserande arbetsmiljö. Dessutom har flera av Lean-verktygen resulterat i att 
de olika arbetsteamen fått en större insyn i varandras arbeten samt att det skapats ett mer 
integrerande och enhetligare arbetsteam på Banken X. Utifrån våra empiriska undersök-
ningar anser vi att Lean inte endast bör ses som olika verktyg och modeller för att effektivi-
sera de dagliga processerna i organisationen. Utan vi anser att ett av Lean-synsättets stora 
egenskaper är att det faktiskt även är ett management-verktyg. Som faktiskt integrerar och 
sammanbinder stora delar av den annars stora och skilda organisationen. Dessutom funkar 
Lean som ett gemensamt och tydligt tankesätt som hela organisationen nu följer. Vi anser 
att detta i framtiden kommer leda till att Banken X kommer ha en mer integrerad företags-
kultur som är konstruerat av Lean. 

Fastän Banken X ännu inte lyckats arbeta efter alla de olika Lean-metoderna ser vi dock att 
Banken X lyckats ta tillvara på en av de mest fundamentala synsätten inom Lean, nämligen 
att skapa standarder genom mer strukturerande och visualiserande arbetssätt. Däremot har 
vi inte kunnat se några exempel på direkta elimineringar av muda än. Detta kan bero på att 
banken X är i ett alldeles för tidigt skede i Lean implementeringen för att upptäcka muda.  
Men däremot vi anser att tack vare dessa insatser som Lean har bidragit till Banken X, 
kommer det i framtiden leda till nöjdare slutkunder eftersom medarbetarna på Banken X 
har nu mer strukturerade processer som vi anser är väldigt centralt i arbetet med att få 
nöjdare kunder, såväl interna kunder som slutkunder. 

Vi vill påpeka att Lean har ökat värdeskapande för Banken X, men inte på samma revolutio-
nerande eller banbrytande sätt Lean Production. Nämnvärt är att Banken X är i ett initialt 
skede av Lean-implementeringen, därför anser vi att det i mångt och mycket kan vara pro-
blematiskt att besvara vår ursprungliga frågeställning. Det som Lean-forskare menar när de 
framför att de tar flera år att implementera Lean stämmer enligt oss. Organisationen ska
anstränga sig på endast några få av aktiviteterna åt taget inom Lean Thinking. Tills man 
klarat av dessa delmål, bör man lägga återstående aktiviteter åt sidan tillsvidare.
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 Kan administration bli Lean?

Genom våra empiriska undersökningar har vi dragit den slutsatsen att administration kan bli 
Lean samt öka värdeskapande, dock inte i samma omfattning som i den Lean från början 
framtagna verkstadsindustrin. Därtill är det centralt att komma ihåg att det krävs ihärdighet, 
vilja och tålamod från hela organisationen som helhet, inte minst från den interna kunden 
att arbeta efter Lean då organisationen och den interna kunden mer eller mindre är bundna 
vid  varandra. Alla respondenterna är eniga om att införandet av Lean inte har varit någon 
revolution. Vi anser utifrån denna studie att mycket av det som Lean främjar redan finns i 
administrativa organisationer, fast under andra benämningar och modeller. Detta fram-
kommer även i intervjuerna med respondenterna på Banken X där alla respondenterna är 
eniga om att Banken X är en processorganisation där de arbetar i mångt och mycket med 
ständiga förbättringar och för att förändra deras processer. Samt att det inte är så att de på 
Banken X inte har gjort det här innan införandet av Lean, eller att de inte tidigare har funde-
rat och reflekterat över vad det är de gör eller hur det kan förbättras. 

Däremot anser vi att arbetet med administrativa organisationer är processerna mycket mer 
styrda och bestämda än vad de är i till exempel verkstadsindustrin. Därför anser vi att det är 
mer komplicerat att tillämpa Lean i de administrativa organisationerna då medarbetarna 
inte i samma grad kan påverka sitt dagliga arbete på samma sätt som medarbetarna kan i 
verkstadsindustrin. 

 Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?

I sammanhanget har vi funnit att implementeringen av Lean på Banken X administrativa 
processer har varit väldigt tvetydiga. Under intervjuerna har det framkommit att responden-
terna många gånger upplevt det som att varken ledningen eller den interna kunden har på 
samma sätt varit inställda på att adaptera Lean-konceptet. Vi anser att Banken X har börjat 
med implementeringen i fel ände av organisationen. Därför anser vi att Banken X borde ha 
krävt mer från den interna kunden i arbetet men implementeringen av Lean. Vi ser att detta 
problem kan bottna i det som vi tidigare nämn i slutsatsen, nämligen att Banken X har valt 
att implementera Lean utifrån och inåt. Vi anser att det är mer fördelaktigt att börja med 
implementering i toppen av hierarkin för att sedan pressa den nedåt. Vi anser att detta 
resonemang även kommer leda till en större acceptans och motivation från medarbetarna 
då det faktiskt är cheferna som adapterat Lean först, detta stöds även av teorin i 9:e princi-
pen i Larsson 14 Principer. Därtill är det centralt att komma ihåg att det krävs ihärdighet, 
vilja och tålamod från hela organisationen, inte minst från den interna kunden att arbeta 
efter Lean.

Enligt ”Lean-huset” i teorin framgår det att hjärtat är de anställda och deras engagemang i 
organisationen. Men vi anser att Banken X förbisett detta i förmån mot alla de olika Lean 
verktygen och metoderna. Vi menar att i slutändan är det ändå de anställda som utför de 
verkliga förändrings- och förbättringsarbeten . Vi anser att Banken X förbisett komplexiteten 
av lansering och de anställdas acceptans av en sådan stor förändring såsom Lean. Vi anser 
att Banken X bör arbeta mer för att motivera och öka medarbetarnas acceptans av Lean 
konceptet för att implementeringen av Lean ska vara effektivt och bestående. 
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Vi anser även att Banken X har missat mycket i arbetet med att identifiera värde ur den 
interna kundens perspektiv. Detta har i sin tur lett att de har förbisett Lean konceptets mest 
centrala och fundamentala tankesätt. För att kunna gå vidare med de resterande momenten 
i Lean såsom att identifiera värdeflöde, flöde utan störningar och eftersträva perfektion bör 
organisationen först och främst anstränga sig på att definiera värde ur den interna kundens 
perspektiv. Vi har sett att implementeringen av Lean har kommit till korta mycket på grund 
av att Banken X inte har klarat av det första momentet i Lean-konceptet. Nämnvärt är att 
mycket av denna uteblivna framgång bär den interna kunden ansvaret för då de inte har 
varit lika engagerade och villiga med att adaptera Lean-konceptet. I administrativa organisa-
tioner är det minst lika centralt att den ”interna” kunden har en vilja att ständigt arbeta 
med förbättringar och innovationer för att lean-arbetet ska lyckas. 

Vi vill framhålla att Lean-forskarna menar att organisationen bör ha mycket tålamod i det 
första men dock mycket centrala momentet i Womack & Jones modell. Nämligen att identi-
fiera värde ur kundens perspektiv, de menar att detta momenten i verkligheten kan ta upp 
till flera år. Som vi tidigare nämnt är Banken X fortfarande i ett initialt skede av implemente-
ringen av Lean. Men för att lyckas med implementeringen av Lean anser vi att Banken X bör 
kräva mer engagemang och vilja i gengäld av den interna kunden, för trots allt ser vi Lean 
som ett tankesätt som adderar värde till både organisationen som kunden. 

5.2 Förslag på fortsatta studier

Lean konceptet som helhet har uppmärksammats med ett stort intresse av dagens organisa-
tioner. Fler och fler organisationer väljer idag att implementera Lean konceptet som ett sätt 
att arbeta efter.  Lean produktion har funnits i flera decennier i det ursprungliga landet 
Japan. I västvärlden blev det först uppmärksammat för endast ett tiotal år sen. Nu på senare 
år har Lean konceptet modifierats till såväl service, bank, flyg och administrativa organisa-
tioner. Samtidigt är vi medvetna om att administrativa organisationer skiljer sig i mångt och 
mycket från industriorganisationer som Lean ursprungligen är tillämpad för. Dessutom är 
Lean Administration fortfarande ett oerfaret fenomen som fortfarande inte är utforskat eller 
beprövat eller för den delen få ett fast fotfäste idag. Vi anser dock att det skulle vara intres-
sant att om ett par år studera Banken X eller för den delen en annan administrativ organisa-
tion för att se huruvida Lean Administration har fått ett fäste eller inte och för att se om 
värde och värdeskapande har identifierats på ett mer effektivt sätt.
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7. Bilaga

Intervjumall med Lean medarbetarna på Banken X

Definiera Värde
 Vilka är era interna kunder?
 Hur definierar ni kundvärde i era processer?
 Vilka verktyg använder ni för detta syfte?

Identifiera Värdeflöde
 Har ni kartlagt era administrativa processer?
 Hur följer ni upp verksamheten?
 Använder ni er av mätetal i samband med kartläggningen?
 Vad var mest komplicerat med kartläggningen?

Flöde utan störningar
 Hur har ni gått från att jobba i funktion till att jobba mer process?
 Har ni fått lära er fler uppgifter för att ha möjlighet till att täcka upp vid behov?
 Kan du beskriva hur Pull-metoden fungerar hos er?
 Använder ni er av Just-In-Time systemet?

Perfektion/Kaizen
 Hur identifierar ni Muda?
 Har ni någon åtgärdsplan när ni har identifierat Muda
 Anser du att Lean tillåter mer innovation och observation?
 Hur använder ni den frigjorda tiden?

Standard & Stabilitet
 Har lean lett till att du har tydligare arbetsuppgifter och standarder? 
 Har ni några standards i era administrativa processer? 

Övrigt om Lean
 Vad har förövrigt varit bra med Lean?
 Vilka av de olika Lean-verktygen förutom de redan nämnda har ni använt på?  
 Hur ser ni på Lean?
 Anser ni att det är viktigt med ledare som redan adapterat Lean?
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