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Sammanfattning 
Lean är ett arbetssätt som bygger på att identifiera och eliminera slöseri som inte skapar värde 

för kunden. Traditionellt har Lean använts i produktionsprocesser, men har på senare tid även 

spridits till andra typer av verksamheter och processer. En typ av process som det inte forskats 

så mycket om är administrativa processer. Administrativa processer består huvudsakligen av 

informationsflöden och är svårare att mäta än material i produktionsprocesser.  

Denna studies syfte är att undersöka möjligheterna med att använda Lean i administrativa 

processer genom att utgå från olika typer av slöseri och stödjande aspekter. 

Studien har använt sig av intervjuer och litteraturstudier som informationsinsamlingsmetoder. 

Anställda på fallföretaget OP Assistans kontor har intervjuats angående deras administrativa 

processer. Den insamlade informationen från intervjuerna kopplas ihop med teorin i en analys 

och diskussion varefter en slutsats presenteras.  

Slutsatsen visar att administrativa processer har behov av Lean, främst inom dessa typer av 

slöseri Sökande efter information och data, Överarbete, Omarbete, Väntetider, Onödiga 

transporter, Integration av IT-system samt Outnyttjad kreativitet. Lean kan användas till att 

standardisera, minska onödigt överarbete, skapa tydliga arbets- och rollbeskrivningar, 

eliminera ställtider och väntetider, integrera IT-systemen bättre och att skapa delaktighet 

bland anställda.  

Förutsättningarna för att lyckas med Lean i administrativa processer är något bristfälliga. 

Stödjande aspekter som Kompetens och utbildning och Ordning och reda är tillräckliga 

medan Samarbete och kommunikation, Ledarskap, Rutiner och Problemlösning behöver 

förbättras.  

Nyckelord: Lean, Lean i administrativa processer, Lean Administration, Lean Office, Slöseri, 

Behov, Förutsättningar 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Lean is a production practice that is based on the identification and elimination of waste that 

does not create value for the customer. Traditionally Lean has been used in manufacturing, 

but has lately spread into other types of businesses and processes. One type of process that 

lacks research is administrative processes. Administrative processes consist mainly of 

information flow and can be hard to measure compared to manufacturing processes. 

The purpose of this study is to explore the possibility of using Lean in administrative 

processes, this by basing from different types of wastes and supporting aspects. 

The study has used interviews and literature studies as information collection methods. 

Employees at the case company OP Assistans office has been interviewed about their 

administrative processes. The collected information from the interviews was then connected 

with the theory in the analysis and discussion, after which a conclusion was presented. 

The conclusion shows that administrative processes are in need of Lean, primarily in these 

types of wastes; Searching for information and data, Overproduction, Rework, Waiting, 

Unnecessary transports, Integration of IT-systems and Unused creativity. Lean can be used to 

standardize, reduce unnecessary overproduction, create clear job- and role descriptions, 

eliminate setup- and waiting times, create better integrated IT-systems and to create more 

involvement among employees. 

The prerequisites for the success of Lean in administrative processes are somewhat flawed. 

Supporting aspects like Competence and education and Order and tidiness is sufficient. But 

Collaboration and communication, Leadership, Routines and Problem solving needs 

improvement. 

Keywords: Lean, Lean in administrative processes, Lean Administration, Lean Office, 

Waste, Needs, Prerequisites  
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation till studien. Informationen ger en historisk bild 

av ämnet och varför studien är intressant att genomföra. Detta utmynnar i studiens specifika 

syfte med tillförande frågeställningar.  

1.1  Bakgrund 
Idag är det populärt för företag att implementera någonting som kallas Lean. Detta för att bli 

både effektivare och konkurrenskraftigare. Lean är en västerländsk översättning på ett 

arbetssätt som ursprungligen kommer ifrån Toyota Production System (Osono, 2008). 

Arbetssättet innebär att man effektivt hanterar resurser och skapar kundvärde genom att 

minska och eliminera slöseri. Detta arbetssätt var centralt för Toyota efter andra världskriget 

då resurser och pengar var knappa, samt att Japan är ett land med få naturresurser (Edström, 

1994). För att Toyota skulle lyckas på marknaden var företaget tvunget att arbeta på ett sätt 

som tog tillvara på varenda resurs som fanns tillgänglig. Ur detta utvecklade Taiichi Ohno 

arbetssättet Toyota Production System. Idag handlar detta arbetssätt om att identifiera och 

eliminera slöseri som inte skapar värde för kunden (Liker, 2004). 

Traditionellt sett har Lean använts i produktionsprocesser. Företag tror ofta att det mesta 

slöseriet förekommer här (Chiarini, 2011; Huls, 2005; Emiliani, 1998). På senare tid har det 

dock också blivit intressant att se hur Lean kan användas på andra typer av processer och 

verksamheter, exempelvis i offentlig sektor och inom tjänstesektorn (Larsson, 2008).   

Detta har lett till att begreppet Lean har utvecklats i flera olika riktningar. Förutom den mer 

kända Lean Production som fokuserar på produktionsprocesser finns bland annat; Lean 

Administration, Lean Accounting, Lean Office, Lean Thinking, Lean Services. Denna studie 

fokuserar på Lean inom administrativa processer och teori inom begreppen Lean 

Administration och Lean Office används mest.  

Administrativa processer kan handla om allt från inköpsprocesser inom industrin, till 

löneadministration, stödprocesser och vanligt kontorsarbete inom olika branscher. Dessa 

processer består till stor del av informationsöverföringar. Processerna är byråkratiska och kan 

innehålla många gömda slöserier (Huls, 2005). I kontorsmiljö kan det vara svårt att mäta och 

identifiera slöserier (Chen & Cox, 2012). Maleyeff (2006) menar att administrativa processer 

ofta har en betydande variabilitet. Liker (2004) menar vidare att det även är viktigt att ta 

hänsyn till stödjande aspekter som samarbete och kommunikation, ledarskap samt kunskap 

och utbildning.  

Doman (2011) och Buzby et al. (2002) har visat att Lean kan användas i administrativa 

processer. Det råder dock brist på studier inom Lean som tar utgångspunkt i administrativa 

slöserier. Förhoppningen är att denna studie kan bidra med mer förståelse för vilka 

möjligheter som finns med Lean inom administrativa processer. Detta genom att dels ta reda 

på vilka slöserier administrativa processer har behov av att minska eller eliminera helt, och 

dels genom att se hur förutsättningarna ser ut utifrån stödjande aspekter som är viktiga för att 

lyckas med Lean. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna med att använda Lean i administrativa 

processer genom att utgå från olika typer av slöseri och stödjande aspekter. 

1.3 Frågeställningar 
 Vad har administrativa processer för behov av Lean? 

 Hur ser förutsättningarna ut för att lyckas med Lean i administrativa processer? 
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 Slöseri från överproduktion 

 Slöseri av att vänta 

 Slöseri av onödiga transporter 

 Slöseri av att omarbeta produkter 

 Slöseri av att lagra mer än nödvändigt 

 Slöseri av onödiga rörelser 

 Slöseri av att arbeta mer än vad 

kunden kräver 

 Slöseri av outnyttjad kreativitet 

2. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel ges en beskrivning över den teori som är av nytta för studien. Olika begrepp, 

synsätt och idéer presenteras och dessa används sedan till att analysera resultatet. 

2.1 Toyota Production System 
Under 1800-talet var Japan ett land med få naturresurser, vilket gjorde att företag behövde ta 

fram nya metoder och arbetssätt för att effektivisera sina processer (Edström, 1994). Ett 

företag som anpassat sig efter detta är Toyota. Toyota hade efter andra världskriget väldigt 

dåligt med resurser och pengar, vilket gjorde att de var besatt med att både eliminera slöseri 

och att effektivisera sina processer. Det var under denna period som Taiichi Ohno- tidigare 

produktionsansvarig på Toyota- utvecklade ett arbetssätt kallat Toyota Production System 

(TPS). Detta är grunden till vad vi idag kallar Lean Production (Osono, 2008). Idén bakom 

detta arbetssätt uppstod när chefen för Toyota besökte Ford Motor Company i USA. Han 

insåg då att Japan inte hade tillräckligt med resurser för att tillverka bilar på det sätt Ford 

gjorde genom deras massproduktion. TPS blev ett resurssnålt och flexibelt arbetssätt där det 

endast tillverkades exakt så mycket som kunderna efterfrågade. Detta innebar att 

komponenter skulle finnas på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet, en strategi som 

fick begreppet Just-in-time (Andersson et al., 2004). 

Idag handlar TPS i stort sett om att identifiera och eliminera slöseri för att skapa mer värde för 

kunden (Liker, 2004). Ohno (1988) beskriver sju typer av slöseri, medan Shigeo (1989) 

beskriver åtta: 

 Slöseri från överproduktion 

 Slöseri av att vänta 

 Slöseri av onödiga transporter 

 Slöseri från själva processen 

 Slöseri av att lagra mer än nödvändigt 

 Slöseri av onödiga rörelser 

 Slöseri av att tillverka defekta produkter  
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I boken The Toyota Way beskriver Liker (2004) TPS som ett hus bestående av två pelare; 

ständiga förbättringar och respekt för människan, se figur 1. Dessa pelare består i sin tur av ett 

par principer: 

 

 

 Challenge (Utmaningar): Sätt upp långsiktiga mål och möt utmaningar med kreativitet 

och mod. 

 Kaizen (Japanska ordet ”förbättring”): Att alltid sträva efter att förbättra aktiviteter 

och processer genom små förändringar. 

 Respect (Respekt): Att alltid respektera och förstå varandra. 

 Teamwork (Samspel): Alla delar med sig av sina erfarenheter och hjälper varandra till 

att utvecklas. 

 Genchi Genbutsi (Gå och se): För att verkligen förstå ett problem måste man gå till 

platsen och uppleva det. Även kallat ”Go gemba” (Liker, 2004). 

 

TPS har blivit ett väldigt populärt arbetssätt över hela världen. Många företag besöker Toyota 

för att lära sig mer om arbetssättet i hopp om att kunna maximera sin effektivitet. Många av 

de som studerar arbetssättet har dock funnit att det inte skiljer sig så mycket från de redan 

befintliga arbetssätten som finns i västvärlden. Det som dock skiljer sig är att relationen 

mellan anställda och ledningen är betydligt bättre och har en mer framträdande roll i TPS 

(Andersson et al., 2004). 

2.2 Lean Production 
Begreppet Lean och Lean Production myntades inte förrän 1988 av Jim Womack i en artikel 

där han skrev om hur arbetssättet fick sitt genombrott (Holweg, 2007). Grundtanken med 

Lean är att maximera kundvärde genom att minska slöseri. Enkelt sagt mer värde för mindre 

arbete (Lean Enterprise Institute, 2014). Halling (2013) beskriver Lean Production som en 

västerländsk översättning av Toyota Production System. I princip menar han att det handlar 

om resurseffektiv organisering där man synliggör processer så att problem blir lättare att 

upptäcka. Detta leder till att problemen åtgärdas snabbare. Även Womack och Jones (2003) 

berättar att Lean Production är en västerländsk översättning av TPS som baseras på fem 

grundprinciper; definiera kundnytta, identifiera värdeflöden, kontinuerligt flöde, 

Figur 1, Leanhuset (Liker, 2004). 
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kunderorderstyrning och ständiga förbättringar. Pettersen (2009) säger dock att det inte finns 

en gemensam definition av vad Lean Production är. Han gjorde en undersökning på vad olika 

författare associerade med Lean och resultatet visade att endast ställtidsreducering och 

ständiga förbättringar var gemensamma egenskaper. Mjuka sidor som utbildning och de 

anställdas delaktighet inkluderades av väldigt få författare. Enligt Emiliani (2006) är det 

många företag som missuppfattar Lean och ser det endast som en samling verktyg och 

glömmer bort att ta hänsyn till de anställda. Endast 10% av alla företag som försöker 

implementera Lean lyckas (Bhasin & Burcher, 2006). 

 

För att kunna implementera Lean måste man först förstå vad det är som gjort TPS så lyckat 

för Toyota. Framgången ligger i kulturen hos företaget. Det är kulturen som bestämmer vilka 

värderingar, attityder och beteenden som de anställda har. Det är genom detta som de 

anställda gör sina val som påverkar företagets effektivitet (Rother, 2010).  

 

Kotter (2008) säger att strategin vid implementeringen av Lean står för 10 procent av 

framgången, medan resterande 90 procent är själva implementationsprocessen. För att lyckas 

med Lean säger Liker (2004) att det krävs: 

 Kundens och verksamhetens bästa i fokus, inte ego, gäller alla nivåer i organisationen. 

 Långsiktighet centralt. 

 Transparens (ärlighet och fakta). 

 Deltagande och stödjande ledarskap (rollmodell). 

 Arbete i små team, kvalitet genom rätt process. 

 Viktigare att prata om problem (förbättringsmöjlighet) än om framgång (mod och 

ärlighet, inte förvalta – utan förbättra). 

 Lärande på team nivå. 

 Utmaningar med tillräckligt stöd och tillräckliga resurser. 

 

Lean ses ofta som någonting bara stora industriföretag kan använda sig av, vilket inte är sant. 

Ett arbetssätt baserat på Lean kan användas i alla typer av branscher, företag och processer. 

Det handlar om att ha ett effektivt tankesätt och agerande genom hela organisationen. Idag 

används Lean allt oftare inom många olika branscher och tjänster, allt från vårdföretag och 

regeringar till små- och medelstora företag (Lean Enterprise Institution, 2014). 
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2.3 Lean i Administrativa processer 

2.3.1 Karaktärsdrag  
Doman (2011) har visat att Lean kan användas till att förbättra administrativa processer inom 

högre utbildning. Buzby et al. (2002) belyser att Lean även kan användas administrativt för 

tillverkande företag till att snabba på anbudsprocessen.  

Chen & Cox (2012) framhåller Taiichi Onhos (1988) syn på vad Lean är. De säger att Lean 

handlar om att identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter av en process och 

sedan försöka eliminera dess slöseri. De pratar om sju grundläggande begrepp som innebär 

slöseri; Överproduktion, transport, lager, väntan, rörelse, defekta produkter och överarbete. I 

tillverkningsprocesser är de flesta slöserier synliga och lättare att jobba med. I en kontorsmiljö 

är de däremot svårare att identifiera och mäta (Subramoniam et al., 2009 från artikeln 

Chiarini, 2011; Chen & Cox, 2012). Företag tror dessutom ofta att det mesta slöseriet 

förekommer i produktionsprocesser och koncentrerar sig därför mer på att förbättra dem 

(Chiarini, 2011; Huls, 2005; Emiliani, 1998). Detta beror enligt Huls (2005) på att 

kontorsanställda inte anses vara direkt kopplade till produktens kostnad. Men det finns väldigt 

mycket slöseri som ligger gömd bakom kontorsbyråkratin i de administrativa processerna och 

Lean kan användas även här. Schuh et al (2013) menar att alla administrativa aktiviteter består 

av 30 % slöseri. Exempel på olika slöserier på ett kontor är elektroniska ordrar, långa 

processer för godkännande eller dokument som väntar på signatur (Keyte & Locher, 2004 

från artikeln Chiarini, 2011). 

 

Chen & Cox (2012) ger några exempel på hur arbete med Lean är svårare i kontorsprocesser 

än i produktionsprocesser: 

 Svårt att mäta tiden för ärendeöverföring av information. I produktion är det enklare 

att mäta transporttid. 

 Svårt att mäta hur många informationsärenden som ligger på lager. I en 

produktionsprocess kan inventering av lagernivåer göras. 

 Svårt att bedöma en kontorsarbetares sysslolösa tid. I produktion mäts ofta en 

maskinoperatör eller maskins sysslolösa tid. 

 Svårt att definiera kvalitetsbrist hos informationsärenden. Fel hos en fysisk produkt är 

synligare. 
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Maleyeff (2006) har genomfört en meta-studie av Lean inom interna servicesystem och 

kommit fram till följande karaktärsdrag: 

 Information: Han menar att information är av central betydelse. Det är inte flödet av 

dokumenten som är det intressanta utan vad som står i dem.  

 Betydande variabilitet hos aktiviteter: Till skillnad från produktionsprocesser varierar 

arbetet i interna servicesystem i storlek och tid. Detta gör det svårare att skapa ett 

kartlagt standardiserat sätt att arbeta.  

 Processflöde mellan funktioner avdelningar: Detta gör det viktigt att skapa 

interdisciplinära team som har stöd uppifrån att genomföra nödvändiga förändringar. 

 Många informationsöverföringar: Detta leder till att informationen lätt kan förvrängas 

innan den kommer fram. 

 Granskningar och kontroller: Vanligt med kontroll av graden av korrekthet för olika 

aktiviteter. Enligt Leanfilosofin bör man dock utgå från att förebygga onödigt arbete 

istället för att lösa felaktigt utfört arbete med ännu mera arbete.  

 Svårt att uppskatta kostnader och fördelar: Ofta är det inte någon betalning inblandad 

och om man hyr ut tjänsterna kan man förlora viktiga fördelar även om 

lönekostnaderna försvinner.  

 Brist på motivation för snabba lösningar: Alla inblandade i ett internt servicesystem 

känner inte alltid till när aktiviteter behöver sättas igång. IT-system kan bidra med att 

lösa detta. 

 

Dessa karaktärsdrag är väldigt generella och interna servicesystem kan se väldigt olika ut. Det 

viktiga är att känna till grundprincipen i Lean och kunna applicera den på den specifika 

verksamhetens behov (Maleyeff, 2006). 

Huls (2005) pekar på några konkreta problemområden inom kontor som Lean effektivt kan 

användas till: 

 Brist på medvetenhet och träning 

 Dålig kommunikation 

 Ineffektiva och röriga processer 

 Flera dokument med samma information 

 Överdriven kopiering och överföring av information 

 Omarbeten 

 

Kristoffersen (2010) menar att det är centralt att identifiera vad som ger värde, visualisera 

flöden och standardisera processer när Lean ska införas i administrativa processer. Viktigt är 

också att medarbetarna tar ansvar för sitt eget arbete och att de har ett synligt ledarskap för att 

implementationen ska vara lyckosam. Förståelse för vad medarbetare får ut av Lean är 

centralt då det annars blir svårt att få deras stöd. Genom att standardisera processerna blir 

arbetet enklare att förstå och det blir också synligare när de inte fungerar som avsett. 

(Kristoffersen, 2010) 
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Larsson (2008) har skrivit en bok om Lean i administrativa processer. Boken innehåller 

mycket information som är relevant för denna studie och används därför ofta som referens. 

Larsson (2008) berättar att en stor källa till slöseri är bristen på användande av kunskap. Han 

tar upp fem kriterier för att analysera kunskap i en administrativ process: 

1. Brist på kunskap. Kunskap hos medarbetare kan vara inkorrekt, ofullständig eller 

förlegad då den inte har uppdateras på länge. 

2. Obalanserad kunskap. Viss kunskap kan endast finnas hos ett par medarbetare, även 

om alla behöver den. 

3. Fragmenterad kunskap. Kunskap kan endast finnas i vissa delar av processen på 

grund av dålig horisontell kommunikation mellan varje del. 

4. Otillgänglig kunskap. Kunskap kan ibland inte finnas tillgänglig i vissa delar av 

processen när den behövs. 

5. Oförståelig kunskap. Medarbetare kan inte ta till sig kunskap då den kan vara för 

komplex, stor eller svår att tyda. 

2.3.2 Typer av slöseri 
För att identifiera och analysera slöserier i administrativa processer kan följande typer av 

slöseri användas (Larsson, 2008). Dessa bygger på slöserierna från Toyota Production System 

som nämnts i början av den teoretiska referensramen. 

1. Överproduktion. Den administrativa processen kan bli obalanserad om det 

produceras mera än vad kunderna efterfrågar. Onödigt utförda arbeten binder upp 

resurser och skapar slöseri då de inte är av värde för kunden. 

2. Väntetider. Administrativa arbeten som påbörjats men ligger i väntetid tills andra 

arbeten är färdiga kan minimeras. Genom att alltid försöka avsluta ett påbörjat arbete 

minskas väntetider, ställtider och lager. 

3. Onödiga rörelser. Genom att placera hjälpmedel som t.ex. datorer, skrivare och 

papper nära de administrativa processerna kan onödiga rörelser minskas. Detta hjälper 

också till att skapa mer effektivitet samtidigt som ergonomi på arbetsplatsen kan 

förbättras. 

4. Felaktiga processer. Arbeten som inte uppfyller krav från kunderna skapar onödiga 

kontroller, dubbelarbeten och kan leda till missnöjda kunder. 

5. Produktion av defekta tjänster. Detta skapar slöseri som t.ex. omarbete, förseningar 

och extra kostnader. Kan leda till onödiga kundsamtal och missnöjda kunder. 

6. Dåligt integrerade systemlösningar. IT-system kan underlätta och effektivisera 

arbeten i den administrativa processen. Genom detta kan kostsam tid för att bearbeta 

och överföra information manuellt mellan olika system elimineras.  

7. Sökande efter information och data. Att ha ordning och reda på arbetsplatsen, i 

gemensamma servrar och på den egna hårddisken kan minska onödigt sökande efter 

information.  

8. Outnyttjad kreativitet. Att inte ta vara på kunskap och idéer hos medarbetarna är en 

form av spill och slöseri. Detta är vanligt hos många företag och kan leda till 

missnöjda kunder och medarbetare. 
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I Leanhandboken av Keyte och Locher (2004) listas även där åtta typer av slöseri. De är också 

baserade på slöserierna från Toyota Production System, men skiljer sig lite från de 

ovanstående av Larsson. 

1. Överproduktion. Att producera mera, tidigare eller snabbare än vad som behövs för 

processen. T.ex. skriva ut papper innan det behövs, köpa in saker innan det behövs 

eller handlägga ärenden innan nästa person är redo. 

2. Lager. T.ex. överfulla lådor av papper (även elektroniskt), kontorsförråd, broschyrer 

och handläggning av ärenden i satser. 

3. Väntan. Downtime i t.ex. datasystem, responstid, godkännanden från andra och 

information från kunder. 

4. Överarbete. T.ex. upprepning av datainmatningar, extra kopior, onödiga eller 

omfattande rapporter och internmeddelanden. 

5. Omarbete. All form av omarbete som t.ex. felregistreringar, designfel, ändring av 

ordrar och fakturafel. 

6. Rörelse. Människors rörelser som t.ex. förflyttningar till och från kopiator, skrivare, 

förråd eller andra kontor. 

7. Transporter. Förflyttningar av papper som t.ex. email-bilagor, flertalet överlämningar 

och för många attester. 

8. Outnyttjad kreativitet. Människors förmåga, t.ex. begränsat ansvar, befogenheter 

och olämplig utrustning till förfogande. 

 

2.3.3 Konkreta exempel på slöserier 
I den administrativa processen berättar Larsson (2008) att det finns fyra områden som skapar 

slöseri. Dessa är; informationshantering, den administrativa processen, kontorslandskapet och 

medarbetarna. Han listar konkreta exempel på slöseri i tillhörande vart och ett av de fyra olika 

områdena. 

Informationshantering 
Informationshanteringen består av stödmaterial till den administrativa processen, material 

som används till att sammanställa beslutsunderlag och fatta beslut. Exempel på slöserier inom 

informationshantering: 

 Bristande input/output av information. 

 Okompatibla IT-system. 

 Manuell kontroll av information som fångats in elektroniskt. 

 Informationsåtervändsgränder, framtagen information som sedan aldrig används. 

 Dubbel inhämtning av information. 

 Olika typer av informationsformat. 

 Onödig information. 

 Förlorad, otillgänglig, bristande, motsägelsefull eller otydlig information. 

 Otydliga definitioner för data och information. 
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Administrativa stödprocesser 
I den administrativa processen kan det skapas slöseri om den är; osynkroniserad, inte utgår 

från verklig efterfrågan, är suboptimerad, saknar systematiskt arbetssätt för förbättringar eller 

saknar ett ledarskap med helhetssyn. Exempel på slöserier inom den administrativa 

stödprocessen: 

 Defekter. 

 Halvfärdigt arbete. 

 Omarbete. 

 Att arbeta runt problemet. 

 Kontroller och dubbelkontroller. 

 Onödiga attester och tillstånd. 

 Överarbetande. 

Kontorslandskapet  
I kontorslandskapet kan det skapas slöseri om den inte är funktionellt utformad. Brist på t.ex. 

tillräcklig ventilation, ljudisolering och belysning kan leda till att medarbetare orsakar onödigt 

slöseri. Exempel på slöserier i kontorslandskapet: 

 Dålig ventilation. 

 Oljud och högljudda samtal. 

 Ofunktionella kontorsmöbler. 

 Lösa datakablar och sladdar, som man lätt kan snubbla över. 

 Avsaknad av arbetsergonomi. 

Medarbetare 
När det gäller medarbetarna är orsakerna till slöseri på grund av otydliga roller, ansvar, mål 

och strategier (Larsson, 2008). Exempel på slöserier bland medarbetare: 

 Svagt bemyndigande. 

 Otydliga roller, ansvar och befogenheter. 

 Bristande kunskaper och färdigheter. 

 Oönskade avbrott. 

 Att tvingas ha för många bollar i luften. 

 Outnyttjade talanger. 

 Rigid och tungarbetad hierarki och struktur. 

 Felrekryteringar. 

 Avsaknad av tydliga mål och strategier och nedbrytning av dessa. 

  



11 

 

2.3.4 Åtgärder för eliminering av slöserier 

Informationshantering 
Informationshantering är stödmaterial till den administrativa processen. Detta kan t.ex. vara 

befattningsbeskrivningar, dokument, data och IT-system. Genom att söka igenom dessa efter 

repetitioner och brister kan slöseri elimineras. Tvärfunktionella funktioner eller enheters 

arbete bör också genomsökas efter repetitioner och brister. IT-system bör t.ex. minimeras till 

så få antal som möjligt som krävs för att utföra den administrativa processen (Larsson, 2008). 

Han ger ett par förslag på åtgärder för att eliminera slöseri i informationshanteringen: 

 Information och indatafält till både IT-system och manuella system bör förenklas och 

tydliggöras. 

 Dela information och beslut från så många medarbetare som möjligt i den 

administrativa processen. 

 Skapa standarder för informationshantering. 

 Minska antalet manuella tillföranden i den administrativa processen. 

 Lägg ner mer tid på att diskutera med medarbetarna för att förstå deras krav på 

information. 

 Gör ofta backup på data, och på flera ställen. 

Administrativa stödprocesser 
I själva administrativa processen kan det förekomma många olika typer slöserier. Målet är 

såklart att eliminera alla, men det är inte alltid möjligt. Det som inte går att eliminera kan på 

något sätt återanvändas, informationen i en äldre rapport kan t.ex. återanvändas till andra 

sammanhang. Genom att vara noga med att specificera den administrativa tjänsten kan 

orsaker till slöseri elimineras. Larsson (2008) ger även här ett par förslag på åtgärder: 

 Se till att belägga resurser jämnt mellan medarbetare. 

 Minimera antalet överlämningar mellan enheter och medarbetare. 

 Den administrativa processen ska förses med arbeten endast nedströms och inte mer 

än vad den kan hantera. 

 Överväg för- och nackdelar med att lämna arbetsmoment ofärdiga i slutet av dagen. 

 Överproduktion kan ses som ett bevis på att kommunikation mellan kund, medarbetare 

och enheter inte fungerar tillräckligt bra. 

 Se till så att medarbetare, så ofta som möjligt, har värdeskapande aktiviteter att utföra 

så onödig väntan minimeras. 
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Kontorslandskapet 
Kontorslandskapet är en viktig del i den administrativa processen och kan ibland förbises. Det 

är viktigt att se till fysiska förbättringsmöjligheter som t.ex. temperatur, luftfuktighet, 

belysning, ljudnivåer och ventilation. Psykosociala aspekter är också viktigt att beakta som 

t.ex. medarbetarnas egenkontroll, interaktion, arbetstakt, trivsel, arbetsbelastning, mobbning, 

diskriminering och balans mellan arbete och fritid. Ett par förslag till åtgärder för att eliminera 

slöseri är enligt Larsson (2008): 

 Arbetsplatsen bör vara ren, organiserad, snygg och trivsam. 

 Spring mellan olika delar på kontoret bör minimeras. 

 Hjälpmedel, material och utrustning som krävs för att utföra den administrativa 

processen bör finnas inom räckhåll. 

 Mängden papper bör reduceras till absolut minimum. 

Medarbetare 
Själva medarbetarna är också en del som ibland kan förbises. Enligt Emiliani (2006) och 

Liker (2004) är det viktigt att även ta hänsyn till människan. Larsson (2008) ger en rad olika 

förslag på åtgärder för att förbättra medarbetarnas delaktighet i den administrativa processen, 

vilket leder till minimeringar av slöseri: 

 Skapa och underhåll tydliga arbets- och rollbeskrivningar för medarbetarna. 

 Se till att information och kommunikation sprids till där det behövs. 

 Se till så att medarbetare har rätt kompetens, utbildning och färdigheter för att kunna 

utföra arbetsuppgifterna. 

 Utbildning och träning hjälper till med ovanstående punkt. Se också till att uppdatera 

medarbetarna då och då så att kompetensen bibehålls och uppdateras med ny 

information. 

 När rekryteringar för nya kompetenser behövs ska de först få träffa de andra anställda, 

det är viktigt att kemin mellan alla anställda fungerar bra. 

 Ledningen bör ofta vara ute i den administrativa processen och delta i 

förbättringsarbetet. 

 När problem uppstår ska de ses som en möjlighet till att eliminera grundproblemet. 

 Ha ett öppet ledarskap så medarbetare kan vara delaktiga i förslag och idéer. 
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2.3.5 Verktyg för eliminering av slöserier 
Det finns många olika verktyg för att identifiera, standardisera och generera förbättringar i 

administrativa processer. Verktygen ska hjälpa till att hitta områden i processer där det kan 

finnas möjligheter till förbättringar och att eliminera slöseri. Genom att använda sig av dessa 

verktyg får man även en överblick och bättre förståelse för hur de administrativa processerna 

fungerar i företaget. Detta gör det också lättare för alla att få en gemensam bild av nuläget 

(Larsson, 2008). 

5S 
5S är en metod för att hålla ordning och reda på en arbetsplats. Detta för att medarbetare ska 

kunna ta ansvar för sin del av processen på ett standardiserat sätt. Denna metod gör det 

möjligt att hålla arbetsplatsen ren och snygg genom att ha förutbestämda platser åt hjälpmedel 

som t.ex. gem, häftapparater och papper. Samtidigt blir det lättare att hitta saker och ting som 

behövs för att utföra de administrativa processerna. För att lyckas med 5S krävs det disciplin 

och att alla känner sig motiverade och engagerade i sina arbetsuppgifter. En lyckad 

implementation av 5S leder till att administrativt slöseri kan elimineras genom att färre fel och 

brister inträffas. Detta gör att genomloppstider, ställtider, väntetider och effektiv tid för 

arbetsmoment minskas (Larsson, 2008). 5S står för: 

Sortera 

Sortera och skilj ut alla hjälpmedel i processen. Hjälpmedel som inte kommer användas inom 

6-12 månader skall slängas, eller i undantag arkiveras. 

Systematisera 

Placera alla hjälpmedel som finns kvar i närheten av processen. Komplettera om det behövs. 

Märk tydligt upp var hjälpmedlen ska ligga. 

Städa 

Håll arbetsplatsen ren och snygg. Identifiera källor till oordning och åtgärda dessa. Ta fram 

rutiner och ansvarslistor för att underlätta regelbundna städningar. 

Standardisera 

Bevara ordningen genom att exempelvis ta foton på hur arbetsplatsen ska se ut. Sätt upp 

städschema och var lojal mot schemat. 

Skapa vana 

Följ regler och standarder. Genomför regelbundna revisioner av ordningen. 

Genom att använda 5S verktyget skapar medarbetarna en bättre kännedom om hur deras 

process fungerar. Samtidigt får de ett starkare engagemang till att ständigt förbättra den. 

Detta verktyg är väldigt kraftfullt för att lyckas med Lean i administrativa processer. Den kan 

även användas i IT systemen för att minska slöseri och skapa ordning. T.ex. på hårddisken, e-

mails, servrar och annan typ av mjukvara. Innan man använder verktygen i IT system bör man 

undersöka vilka riktlinjer man har för att ta bort t.ex. filer och e-post (Larsson, 2008). 
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Värdeflödeskartläggning 
Genom att använda sig av en värdeflödeskartläggning kan man få en gemensam syn på hur 

den administrativa processen egentligen ser ut. Med detta verktyg kan man se var flaskhalsar 

finns, hur mycket arbete som finns, vad medarbetarna gör, hur många som arbetar på rätt sätt 

och hur mycket tid som läggs ner. I stort sett är en värdeflödeskartläggning en uppritad karta 

över hur den administrativa processen ser ut och flödar i verksamheten. Den ger en bra och 

lättöverskådlig bild över de olika arbetsstegen och aktiviteterna i processen och hur de är 

relaterade till varandra. Genom att rita upp denna karta kan man lättare identifiera problem, 

brister, fel och slöseri och samtidigt ta reda på vad som skapar eller inte skapar värde för 

kunden (Larsson, 2008). 

Larsson (2008) beskriver fem steg för att utföra en Värdeflödeskartläggning: 

1. Gör så att helheten blir synlig. Genom att rita upp processen från det att kunden 

efterfrågar tjänsten tills den slutförs får man en klarare bild av hur processen ser ut. 

Beskriv också hur kunden och utförarens processer länkas samman. 

2. Beskriv övergripande de olika arbetsstegen. Visa hur de olika arbetsstegen och 

aktiviteterna fungerar på ett enkelt sätt.  

3. Analysera och identifiera kundvärde och icke-kundvärde. Se över vilka arbetssteg 

och aktiviteter som skapar och inte skapar värde för kunden. Identifiera även källor till 

slöseri. 

4. Utför de önskade beräkningarna. Genom att se vilka arbetssteg och aktiviteter som 

skapar och inte skapar värde för kunden samt hur mycket tid som läggs på dem kan 

man räkna ut kostnaderna. Man kan även räkna ut kostnaderna av den tid som läggs på 

slöseri. 

5. Eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna. Arbetssteg och aktiviteter som inte 

skapar värde för kunden kan tas bort helt eller minimeras.  

För att eliminera slöseri enligt Lean föreslår Huls (2005) ett arbetssätt som till viss del 

använder sig av värdeflödeskartläggning. I Steg 1 definieras processen som har behov av 

förbättringar och ett team sammanställs. Steg 2 är att förbereda teamet genom enkla 

träningssessioner. I steg 3 fastslås omfånget och målen med arbetet mer specifikt. I steg 4 görs 

en översikt så att processen kan delas upp i segment. I steg 5 görs intervjuer av experter på 

segmenten för undersökning av skillnad i hur processen är tänkt och vad som faktiskt sker. 

Steg 6 går ut på att projektledarna ritar upp kartläggningen som teamet sedan får godkänna. 

Steg 7 definieras vad som är värdeskapande och icke värdeskapande. I Steg 8 ritas det 

framtida optimala tillståndet upp. Steg 9 går ut på att skapa en implementationsplan med 

delegerade aktiviteter och ett första uppföljningsmöte bestäms. Steg 10 används till att avsluta 

och skapa kvantifierbara förväntningar som jämförs mot framtida värden. I steg 11 skickas 

planen med aktiviteterna ut elektroniskt genom ett nätverk. Man dokumenterar också 

förändringar som skett efter implementationen. I steg 12 anordnas uppföljningsmöten där man 

ser utfall och kan planera framtida åtgärder (Huls, 2005). För att arbetssättet ska bli lyckat är 

det viktigt att teamet består av personer som dagligen jobbar med processen, anställda från 

andra avdelningar kunder, projektledare och även helt nya anställda. Viktigt är att alla har rätt 

att yttra sig om deras syn på processen och vad som kan förbättras (Huls, 2005). 
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Kaizen (ständiga förbättringar) 
Mironiuk (2008) berättar att Kaizen är en japansk term och strategi som innebär att man alltid 

arbetar för att ständigt förbättra sig. Detta innebär att medarbetare och ledningen arbetar aktivt 

och i team för att nå perfektion. Larsson (2008) definierar Kaizen som en strategi för att öka 

produktiviteten genom kontinuerliga, inkrementella, ständiga förbättring i små steg där syftet 

är att skapa högre värde med mindre mängd slöseri. För att nå denna strategi krävs det att man 

skapar en kultur i hela organisationen genom att låta medarbetare tro på och agera för 

förbättringar.  

Kaizen består av tre delar. Den första är planering, där man identifierar och definierar 

processer som behöver förbättras samt hittar medarbetare och metoder som är bäst lämpade 

för att utföra förbättringarna. Den andra delen innebär att man tar de första stegen med 

förbättringarna och skapar praktiska seminarier, möten och brainstorming-grupper. I det sista 

steget rapporterar man till ledningen och fortsätter att arbeta med de förbättringsåtgärderna 

man började med i första steget (Mironiuk, 2012). 

Kaizen går att jämföra med PDCA-cykeln, som ursprungligen är skapad av Edward Deming. 

PDCA står för Plan-Do-Check-Act och är en metod för att systematiskt arbeta med 

förbättringar. Första steget är att planera. Problem identifieras och analyseras för att komma 

fram till förbättringsförslag. I det andra steget genomför man förbättringsförslagen. Tredje 

delen innebär att man studerar om förbättringsförslaget förbättrade processen och hur. I det 

fjärde och sista steget implementerar och standardiserar man förbättringsförslaget i processen, 

sedan återvänder man till första steget igen (Moen & Clifford, 2006). 

Enligt Larsson (2008) är arbetet med Lean i administrativa processer en ständigt pågående 

process som involverar alla i organisationen. Genom att använda sig av PDCA-cykeln i 

organisationen får alla medarbetare lär sig av både sina och andras erfarenheter. Samtidigt 

leder det till att Lean i den administrativa processen lättare kan få fäste i organisationen 

(Larsson, 2008). 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver vilket tillvägagångssätt studien använt sig av. Här berättas vad som 

gjorts, hur det gjorts och varför det gjorts. Kapitlet innehåller även metodteoretisk 

information som styrker det valda tillvägagångssättet. Det avslutas med ett avsnitt om kritisk 

reflektion. 

3.1 Studiens genomförande 
Fallstudieföretaget OP Assistans valdes eftersom företagets ledning uttryckt intresse för att 

införa Lean på sitt kontor. En kontorsmiljö består av många administrativa processer, vilket 

gör att studien passar bra att genomföra med hjälp av företaget. Studien började med att 

fallstudieföretaget kontaktades och en överenskommelse om studiens omfång och inriktning 

gjordes. Efter detta bestämdes syftet och frågeställningarna. Därefter togs relevant teori inom 

ämnet fram. Detta för att bilda en uppfattning om ämnet och få mer förståelse. Figur 2 nedan 

ligger till grund för denna studie. 

 

Figur 2 Modell för studiens tankegångssätt. 

Studiens syfte är att undersöka möjligheterna med att använda Lean i administrativa 

processer. För att ta reda på detta har frågeställningen delats upp i två områden; Behov som 

innehåller olika typer av slöserier i administrativa processer, samt Förutsättningar som 

innehåller stödjande aspekter för att lyckas med Lean. 

Den första frågeställningen avser att svara på: ”Vad har administrativa processer för behov av 

Lean?”. För att svara på detta utgår studien ifrån åtta olika typer av slöseri som är tagna från 

teori om Lean i administrativa processer; Sökande efter information och data, Överarbete, 

Omarbete, Väntetider, Onödiga rörelser, Onödiga transporter, Integration av IT-system samt 

Outnyttjad kreativitet. De olika typerna av slöseri baseras på teori från författarna Keyte & 

Locher (2004) och Larsson (2008). Dessa två författare har lite olika benämningar och 

definitioner av de åtta typerna av slöseri i administrativa processer. Anledningen till att just 

ovan nämnda åtta typer av slöserier valdes var att de ansågs mest intressanta och mest 

relevanta för studien. Dessa slöserier används som grund till att skapa intervjuformuläret (se 
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bilaga 1 Intervjuformulär) med intervjufrågorna. Teorin säger att slöserierna kan minskas eller 

elimineras helt med hjälp av ett arbetssätt baserat på Lean. Svaren från intervjuerna bör därför 

kunna svara på hur behovet av Lean i administrativa processer ser ut. 

Den andra frågeställningen avser att svara på: ”Hur ser förutsättningarna ut för att lyckas med 

Lean i administrativa processer? För att svara på denna fråga används också intervjuer. 

Intervjufrågorna (se bilaga 1 Intervjuformulär) är baserade på vad teorin säger om viktiga 

stödjande aspekter för att lyckas med Lean. De stödjande aspekterna är Samarbete och 

kommunikation, Ledarskap, Kompetens och utbildning, Rutiner, Problemlösning samt 

Ordning och reda. Dessa stödjande aspekter anses av författarna vara förutsättningar för att 

lyckas med Lean i administrativa processer. Svaren från intervjuerna bör därför kunna svara 

på hur förutsättningarna ser ut för att lyckas med Lean i administrativa processer. 

Författarna genomförde sedan intervjuer med anställda hos fallföretaget baserat på studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna skapades utifrån teori och enligt den modell som visas och 

förklaras ovan (se figur 2). Resultatet från intervjuerna presenterades tematiskt efter studiens 

två frågeställningar. Denna tematiska uppdelning användes också i kapitlet analys och 

diskussion där resultatet kopplades till teorin och författarnas egna tankar. 

De slöserier som hittades i resultatet kopplades till teori om hur Lean kan användas till att 

minska eller eliminera dem helt. Även de stödjande aspekter som ansågs viktiga för att lyckas 

med Lean i administrativa processer kopplades ihop med teori. Denna analys och diskussion 

sammanfattades i kapitlets slutsats där den svarade på syftet och dess frågeställningar. 

Författarna har även lagt fram förslag till vad fallföretaget kan göra för att förbättra sig och 

vad de bör tänka på för att implementera ett arbetssätt baserat på Lean. 

3.2 Fallstudie 
Enligt Ejvegård (2003) är en fallstudie en vetenskaplig metod som går ut på att undersöka en 

mycket liten del av någonting större som är av intresse. Tanken är att det lilla undersökta kan 

representera den stora verkligheten genom att det generaliseras. Dock är fallstudier väldigt 

svåra att generalisera.  

Under en fallstudies gång kan en forskare lära sig mer om det studerade och se det på nya sätt. 

Därför utvecklas ofta problemformuleringen under studiens gång. Yin (2009) skriver att en 

fallstudie görs för att undersöka betydelsen och helheten av verkliga händelser. En fallstudie 

undersöker ett nutida fenomen i dess verkliga sammanhang. Dock är gränsen mellan fenomen 

och sammanhang inte alltid självklar. Det kan alltså vara svårt att vara säker på om resultaten 

från en fallstudie verkligen kommer från fenomenet man vill studera. Det kan även komma 

från dess omgivning. En fallstudie svarar på frågor som hur och varför och har till skillnad 

från experiment ingen kontroll över beteenden. Det som ska studeras är vad som faktiskt sker 

ute i den komplexa verkligheten i nutid. Biggam (2011) skriver att en fallstudie är en 

undersökning av ett exemplar av något som ska studeras. Det kan exempelvis handla om ett 

företag, en administrativ process eller en författare. Ejvegård (2003) menar att man kan 

studera ett fall (bok) av en känd författare för att utforska hur personen skriver. Detta fall kan 

sedan generaliseras till att gälla alla författarens böcker.  
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Enligt Ejvegård (2003) är fördelen med denna metod att den sparar mycket tid. Nackdelen är 

att ett fall inte kan representera verkligheten fullt ut. Därför bör försiktighet vidtas gällande 

slutsatser av forskningen från en fallstudie. Fallstudier kan dock ge värdefulla indikationer på 

hur någonting är beskaffat. Detta kan sedan leda till vidare forskning. Yin (2009) skriver 

ytterligare att en nackdel med fallstudien är att den lätt påverkas av forskarens förutfattade 

meningar. Detta är viktigt att ha i åtanke när man genomför en fallstudie. 

Till denna studie har en fallstudie använts. Detta för att ett fenomen (Lean i administrativa 

processer) ute i verkligheten (på ett fallstudieföretag) skulle kunna undersökas. Vid 

undersökning av komplexa fenomen är det viktigt att ta med så många variabler i beräkningen 

som möjligt och detta uppnås med hjälp av en fallstudie. För att svara på frågeställningarna; 

Vad har administrativa processer för behov av Lean? och Hur ser förutsättningarna ut för att 

lyckas med Lean i administrativa processer? bör en fallstudie passa bra. Detta för att 

fallstudier ger en bra bild av den komplexa verkligheten.  

3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitet betyder karaktär och kvantitet betyder mängden av karaktären. I kvalitativa metoder 

undersöks ett fenomens karaktär och syftet är att hitta mönster som säger något om 

verkligheten. Data erhålls från människors beskrivningar eller från att beteenden observeras 

(Olsson & Sörensen 2011). Andersen (1994) menar att kvantitativa metoder går ut på att göra 

någonting mätbart.  Efter detta sätts numeriska värden på det som mäts. Det som undersöks 

ses som ett objekt och mäts utifrån en eller flera variabler. Ett exempel på en kvantitativ 

undersökning är att mäta hastigheten hos förbipasserande cyklister. En kvalitativ 

undersökning är svårare att sätta värden på. Varje fenomen har en unik uppsättning av olika 

egenskaper och de är därför svåra att kvantifiera. Ett exempel på en kvalitativ undersökning är 

att undersöka kulturen på två olika företag och sedan jämföra dem. Det är svårt att kvantifiera 

kulturen då den kan se helt olika ut i de två företagen. Kultur har också många olika aspekter 

med många olika variabler som påverkar (Andersen, 1994). 

Biggam (2011) menar att kvantitativ forskning ofta svarar på frågor innehållande hur många 

eller hur mycket, medan kvalitativ svarar på frågor med hjälp av varför. Vidare menar 

Andersen (1994) att kvalitativa metoder ser den som undersöks som ett subjekt och inte som 

ett objekt. Kvalitativa forskare menar att det sker en kommunikation mellan forskaren och den 

som undersöks och vice versa. De kvantitativa metodernas svagheter ligger i att de bara kan 

belysa vissa aspekter av mer komplexa fenomen. De kvalitativa metoderna har svagheten att 

de kan vara för subjektiva, där insamlad data är beroende av en individs tyckande och 

tänkande (Andersen, 1994).  

Till denna studie användes kvalitativ metod genom att utföra intervjuer hos fallföretaget, 

vilket framgår av intervjuformuläret (bilaga 1). Metoden ansågs bäst lämpad för att svara på 

frågeställningarna. Ett kontor med många administrativa processer är en komplex miljö där 

många variabler påverkar. Kvalitativa metoder ger därför en mer rättvisande bild av 

verkligheten. En kvantitativ metod hade inte på samma sätt kunnat fånga alla aspekter av det 

komplexa fenomenet administrativa processer.  
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3.4 Informationssamlingsmetoder 

3.4.1 Intervjuer 
Intervjuer används när en viss populations värderingar, tyckande och kunskap är av intresse 

att utforska (Ejvegård, 2003). De går ut på att en eller flera intervjuare ställer frågor till en 

respondent som svarar. Det finns både för och nackdelar med att använda intervjuer. Bell 

(1999) skriver att intervjun har fördel av att vara flexibel. Intervjuaren kan ställa följdfrågor 

som inte är möjligt i en skriftlig undersökning. Dessutom kan respondentens sätt att svara 

avslöja viktig information. Respondenten kanske har ett speciellt tonfall eller mimik som ger 

vissa indikationer. En annan fördel som nämns av Ejvegård (2003) är att intervjuaren har 

större möjlighet att övertyga respondenten att delta samt att kontrollera att respondenten inte 

påverkas utifrån (Bell, 1999; Ejvegård, 2003).  

Till denna studie användes intervjuer som informationsinsamlingsmetod eftersom de ger en 

större möjlighet till flexibilitet och kontroll. Under intervjuerna ställdes intressanta följdfrågor 

beroende på hur respondenten svarade. Det gav ett djupare svar och gjorde det möjligt att 

förstå exakt vad respondenten menade. Detta är inte möjligt i en enkät.   

Intervjufrågor 
Det kan vara svårt att veta hur intervjufrågorna till en intervju ska utformas så att de passar 

studiens syfte. Rugg & Petre (2007) anser att man kan utgå från studiens litteratur eller 

tidigare forskning för att utforma ämnen och frågor till intervjun. Ejvegård (2003) skriver att 

det gäller att vara noga när frågor väljs. Innan intervjun genomförs kan det vara bra att 

rådfråga mer kunniga om ifall de tror frågorna kan leda till någonting vettigt.  

Ejvegård (2003) berättar att intervjufrågor kan utformas mer eller mindre strukturerat. Att 

frågorna är strukturerade innebär att de - och hur de formuleras - följer ett förutbestämt 

mönster. Detta betyder att alla intervjuade får exakt samma frågor, ställda i samma ordning, 

på samma sätt. Rugg & Petre (2007) menar att strukturerade intervjuer är så förutbestämda att 

de mer kan liknas vid ett verbalt frågeformulär. I ostrukturerade intervjuer finns inga 

förutbestämda frågor. Intervjuaren frågar efter det som för stunden verkar intressant. 

Semistrukturerade intervjuer har vissa bestämda ämnen och frågor, men tillåter också att 

oförberedda frågor ställs under intervjuns gång (Rugg & Petre 2007). 

Intervjufrågor kan även vara slutna eller öppna (Ejvegård, 2003; Rugg & Petre 2007). I slutna 

frågor har respondenten ett begränsat antal svarsalternativ. I öppna frågor kan respondenten 

välja hur den vill svara.  

Enligt Rugg & Petre (2007) har båda frågetyperna sina nackdelar. Nackdelen med slutna 

frågor är att respondenten styrs mot en begränsad möjlighet att svara, vilket kan betyda att 

svaret hamnar längre ifrån verkligheten. Nackdelen med öppna frågor är att de kan vara svåra 

att kategorisera på ett bra sätt. Ejvegård (2007) skriver att meningen med intervjuer är att de 

ska utforska någonting. Det är därför bra att inte göra frågorna för standardiserade. Görs en 

intervju extremt standardiserat tappar den sina fördelar och är då bättre att ersätta med en 

enkät.  
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Till denna studie utarbetades ett intervjuformulär (bilaga 1) bestående av både slutna och 

öppna frågor. Detta för att uppnå en bra balans. Meningen var att svaren skulle kunna 

kategoriseras, men samtidigt inte förlora verklighetens komplexitet. Formuläret var av semi-

strukturerad karaktär eftersom intervjun skulle kunna utvecklas i olika riktningar beroende på 

vad respondenten sade. Frågorna utformades efter vad litteraturen sade om Lean och Lean 

inom administrativa processer och delades upp i två delar. Intervjuformuläret reviderades 

efter samtal med handledare eftersom personen ansågs kunnig inom området.  

Den första delen av intervjuformuläret handlade om olika typer av slöseri och baseras på två 

källor (Larsson, 2008; Keyte & Locher, 2004). De två källorna har lite olika definitioner på 

typer av slöseri och i denna studie valdes att kombinera dem på ett sätt som kändes relevant 

för studien. De olika typer av slöseri som inkluderades var: Sökande efter information och 

data, Överarbete, Omarbete, Väntetider, Onödiga rörelser, Onödiga transporter, Integration 

av IT-system, Outnyttjad kreativitet. Denna del skulle svara på frågeställningen: Vad har 

administrativa processer för behov av Lean? 

Den andra delen handlade om stödjande aspekter som teorin säger är viktiga för att lyckas 

med Lean. Dessa aspekter var: Samarbete och kommunikation, Ledarskap samt Kompetens 

och utbildning. Den innehåller också ytterligare frågor som författarna tyckte var intressant att 

inkludera. Dessa handlade om: Rutiner, Problemlösning samt Ordning och reda. Frågorna i 

denna del är baserade på vad teorin säger om vad som krävs för att lyckas med Lean. Denna 

del skulle svara på frågeställningen: Hur ser förutsättningarna ut för att lyckas med Lean i 

administrativa processer?  

Eftersom administrativ personal intervjuades och eftersom intervjufrågorna hade en klar 

koppling till Lean borde svaren ge en bild av; dels vad administrativa processer har för behov 

av Lean, och dels vilka förutsättningar som finns för att lyckas med Lean i administrativa 

processer. Frågorna utformades så att det skulle vara så enkelt som möjligt för respondenten 

att förstå dem utan att personens svar skulle påverkas för mycket av frågans förklaring.  

Viktigt att tänka på vid intervjuer 
Det är av stor betydelse att intervjuförloppet är genomtänkt och att intervjuaren kommer 

utvilad och lugn till intervjun (Ejvegård, 2003). Intervjuaren bör i början av intervjun 

presentera sig själv och ge en kort beskrivning av studien och varför intervjun är viktig för 

den (Ejvegård, 2003; Bell, 1999). Det är också centralt att vara tydlig med att respondentens 

anonymitet garanteras.  

Det är också centralt att frågorna inte ställs ledande (Ejvegård, 2003). Detta för att minimera 

risken att intervjuaren genom frågans formulering kan påverka respondenten. Detta kan 

tyckas trivialt men enligt Rugg & Petre (2007) är det väldigt vanligt att studenter i intervjuer 

till deras uppsatser omedvetet ställer ledande frågor. Ejvegård (2003) och Bell (1999) menar 

vidare att frågorna bör ställas på exakt samma sätt till de olika respondenterna. Annars finns 

risk för att de svarande tolkar frågorna olika. Bell (1999) menar också att intervjuer bör ske på 

en ostörd plats. 

Det är av yttersta vikt att intervjuaren gör allt för att hålla en objektiv och neutral attityd. 

Intervjuarens personliga åsikter och attityder ska vara så dolda som möjligt för respondenten 
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(Ejvegård, 2003). Rugg & Petre (2007) menar att respondenten ibland kan ge svar som för 

intervjuaren verkar helt ologiska och kanske till och med osanna. Det gäller då för 

intervjuaren att acceptera svaret och inte visa sin förvåning över vad respondenten har sagt. 

Självkritiken gäller alltså även hur intervjuaren reagerar på respondentens svar. Dock bör 

intervjuaren inte bli så neutral så att respondenten inte uppmuntras. Det gäller att hitta en 

balansgång mellan neutralitet och uppmuntran (Ejvegård, 2003; Bell 1999).  

Studiens intervjuer genomfördes på fallstudieföretaget OP Assistans kontor i Gävle under tre 

dagar. Studiens två författare intervjuade 18 anställda på kontoret, vilket var nästan alla 

anställda på kontoret. De anställda hade varierande arbetsuppgifter. Respondenternas olika 

befattningar var bland annat verksamhetsansvariga, ekonomipersonal, utbildningspersonal och 

ledning. Studiens ena författare skötte frågorna och den löpande kommunikationen med 

respondenten, medan den andra skötte inspelningsutrustningen och frågade enstaka frågor vid 

behov.  Intervjuerna gjordes enligt ett förutbestämt schema som de anställda på kontoret hade 

tillgång till. Respondenterna hade även i förväg fått ett missiv (bilaga 2) som innehöll 

information om studien och den kommande intervjun. Schemat hade utformats efter 

beräkningen att varje intervju skulle ta 30 minuter. Det innehöll också 15 minuters paus 

mellan varje intervju. Ibland var denna paus 30 minuter. Detta för att författarna skulle få tid 

att vila ut mellan de olika intervjuerna. Den extra tiden kunde också användas ifall 

intervjuerna försenades. 

I början av varje intervju gavs en kort introduktion om bakrunden till intervjun även om den 

intervjuade hade läst missivet. Upplevelsen var att de flesta respondenterna hade läst det 

innan intervjun genomfördes. Alla respondenter gick med på att intervjun spelades in. 

Utgångspunkten var att frågorna skulle ställas på samma sätt till de intervjuade. Detta följdes 

dock inte helt. Detta var på grund av att författarna efter varje intervju lärde sig mer om vilka 

frågor som var lätta att förstå och vilka som behövde mer förklaring. Detta gjorde att frågorna 

förklarades lite olika. Under de första intervjuerna var författarna inte tillräckligt vana vilket 

gjorde att intressanta följdfrågor inte alltid ställdes. Detta gjorde att de tidiga intervjuerna var 

lite kortare. Succesivt efter varje intervju ökade vanan och intervjuerna tog längre tid. 

Intervjuerna skedde i fem olika rum beroende på vilket som var ledigt just då. Rummen var 

väldigt lika i utformning och storlek och intervjuerna upplevdes som lugna. Författarna 

försökte få respondenten att känna sig så bekväm som möjligt genom att vara trevliga, visa 

respekt och ge respondenten tillräckligt med tid att tänka efter och svara i lugn och ro. 

Metoder för att spara information 
Ejvegård (2003) menar att intervjuaren kan använda sig av två tekniker för att spara samtalet. 

Antingen görs löpande anteckningar efter vad respondenten säger eller så används 

inspelningsutrustning för att spara samtalet som en ljudfil. Bell (1999) och Rugg & Pertre 

(2007) anser att inspelning är en bra metod då det är lättare att kontrollera vad som faktiskt 

sagts. Bell (1999) menar dock att en inspelning tar tid att transkribera och analysera. Ejvegård 

(2003) säger också att ljudinspelning kan göra att respondenten känner sig obekväm.  

För att spara informationen från detta arbetes intervjuer användes digital 

inspelningsutrustning. Detta gjordes för att det inte skulle vara några oklarheter kring vad som 
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faktiskt sagts under intervjuerna. Ingen respondent upplevdes vara obekväm med att intervjun 

spelades in. Transkribering av intervjuerna tog lång tid, men det upplevdes som tiden var väl 

investerad då det fanns mycket värdefull information. Informationen från intervjuerna lades 

direkt in i ett strukturerat exceldokument så som det var tänkt att se ut i den slutliga rapporten. 

Tanken var att en extra strukturering av informationen skulle slippas innan den slutliga 

versionen var klar. Det upplevdes som att detta sparade en del tid. 

3.4.2 Literatturstudier 
Biggam (2011) och Rugg & Pertre (2007) menar att litteraturstudier görs för att erhålla en bild 

av vad andra har skrivit om ämnet som en studie ska handla om. Syftet är även att visa 

författarens kunskaper inom ämnet. Det är viktigt att litteraturen har en klar koppling till 

studiens syfte. Bell (1999) menar att litteraturstudien bör resultera i framtagandet av 

information som är direkt relevant för studien. Informationen bör också granskas kritiskt så att 

trovärdigheten upprätthålls. Ett sätt att hitta information är att bestämma vilka sökord som kan 

anses vara nyckelord för studien (Bell, 1999). Blaxter et al. (2006) menar att internet är en 

enorm källa till information. Dock bör försiktighet vidtas då långt ifrån alla källor är 

vetenskapliga och trovärdiga. Google Scholar nämns som en sökmotor som länkar till många 

akademiska uppsatser. Blaxter et al. (2006) menar vidare att kritisk granskning av det som 

lästs är centralt. Detta betyder dock inte att information bör förkastas. Det kan vara av stort 

intresse att belysa även källor av mindre trovärdighet.  

Litteraturstudier genomfördes för att få en förståelse för ämnet och vilka studier som 

genomförts tidigare. Källorna som användes ansågs relevanta och trovärdiga. För att hitta 

källorna användes internetsökning på Google, Google Scholar och tillgänglig litteratur på 

bibliotek. Sökorden som användes var: ”Lean Administration”, ”Lean Office”, ”Lean”, 

”administrative processes”, ”administrativa processer”, ”Lean Production” och ”Toyota 

Production System”. 

3.5 Vetenskaplig kvalité 

3.5.1 Reliabilitet 
Enligt Ejvegård (2003) har reliabiliteten att göra med tillförlitligheten hos mätningar, test och 

undersökningsmetoder. Ju högre reliabiliteten är desto större är sannolikheten att mätningen 

visar rätt värde.  För att erhålla hög reliabilitet i en vetenskaplig studie bör det säkerställas att 

mätinstrumenten är rätt kalibrerade. Om ett mätinstrument är väl kalibrerat ligger resultatet 

närmre sanningen. En metod att testa om ett mätinstrument har hög reliabilitet är att 

undersöka ifall resultatet av mätningen får samma värde upprepade gånger (Ejvegård, 2003). 

Bell (1999) skriver att reliabilitet är graden av hur en mätning ger samma utfall vid olika 

tillfällen under samma förutsättningar. Andersen (1994) menar att om man mäter samma 

fenomen på olika sätt och kommer fram till ungefär samma svar anses mätningen vara reliabel 

eller pålitlig. Exempelvis om man med ett måttband mäter längden av ett bord upprepade 

gånger kan det hända att måttbandet inte hålls tillräckligt sträckt vid de olika mätningarna. 

Detta gör att resultatet av mätnigen avläses med olika siffror. Mätningen sägs då ha låg 

reliabilitet (Ejvegård, 2003). Bell (1999) menar att när man bedriver forskning är det alltid 

viktigt att fråga sig om andra forskare skulle komma fram till samma svar ifall de använde 

samma mätinstrument.  
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Missivet som skickades ut till respondenterna i förväg bör ha gjort dem mer förberedda på 

intervjun. Ifall respondenterna var mer förberedda borde de kunna känna sig mer avslappnade 

och svara sanningsenligt på intervjufrågorna. Tack vare missivet anses alltså studiens 

reliabilitet höjas. Intervjuerna skedde i lugna avskilda rum där endast respondenten och de två 

studenterna befann sig. Författarna visade respekt för respondentens svar och höll en 

professionell och neutral attityd under intervjuns gång. Detta bör också höja studiens 

reliabilitet.  

Under en av intervjuerna ringde respondentens telefon. Personen lät telefonen ringa och 

verkade inte påverkas nämnvärt av detta. Under några av intervjuerna var fönstret öppet 

varvid fågelskrik hördes. Dock tros detta inte heller ha påverkat respondenten. Någonting som 

kan ha påverkat reliabiliteten negativt var att författarna under de tidiga intervjuerna inte 

hunnit bygga upp säkerhet kring att våga fråga ut respondenten. Detta kan ha gjort att 

författarna accepterade svar lite för enkelt utan att våga fråga om ytterligare information. 

Dock bör respondenten inte heller pressas för mycket. Det är viktigt att hitta en balans. Efter 

ett fåtal intervjuer hittades en säkerhet som gjorde att man vågade fråga efter intresse.  

En annan sak som kan ha påverkat reliabiliteten negativt var vissa av frågorna ställdes med 

exempel efter varje fråga. Dessa exempel försökte täcka så många möjliga svarsområden som 

möjligt. Dock kan exemplen ha påverkat de svar respondenten gav. Det borde dock vara 

svårare för respondenten att svara på frågan om personen inte får några referensramar. Tas 

exemplen från frågorna i frågeformuläret bort (bilaga 1 Intervjuformulär) kan frågorna 

uppfattas som ganska abstrakta och därmed svåra att svara på. Detta är anledningen till varför 

exemplen var viktiga att använda.  

Ibland under intervjun ställdes ledande frågor då författarna trodde sig veta vad respondenten 

syftade på. Detta gjordes för att få bekräftat av respondenten vad man trodde att personen 

menade. De ledande frågorna tros dock inte ha haft en stor påverkan på respondentens svar då 

de ställdes mest för att förtydliga. Summerat anses reliabiliteten i denna studie vara ganska 

hög. Dock går en fallstudie inte att repetera exakt eftersom verkligheten har ändrats efter den 

första studien. Dessutom kan den första studien ha påverkats från den första. Skulle någon 

göra om denna studie tror dock författarna att ett liknande resultat bör erhållas.  

3.5.2 Validitet 
Olsson & Sörensen (2011) menar att validitet är graden av överensstämmelse mellan 

verklighet och tolkning. Validitet innebär hur pass väl mätningen mäter det den är ämnad för 

att mäta (Ejvegård, 2003; Andersen, 1994). För att uppnå hög validitet är det alltså centralt att 

välja en mätning som gör att tolkningen av dess resultat överensstämmer med verkligheten. 

Om man till längdmätning av ett bord använder en våg sägs den mätningen ha låg validitet 

därför att en våg inte alls är avsedd för att mäta längd. Ett annat exempel är att anställdas 

hälsa mäts för att avgöra hur bra arbetsmiljö ett företag har. Även om de anställdas hälsa är 

väldigt bra betyder det inte att arbetsmiljön nödvändigtvis är bra. De anställda kan ha fått sin 

goda hälsa från sina levnadsvanor utanför arbetet. Därför kan denna metod sägas ha bristande 

validitet. Det gäller alltså för en forskare att lista ut vilka mätmetoder som är bäst lämpade till 

att ta fram den information man vill erhålla. 
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Andersen (1994) skiljer på intern och extern validitet. Han menar att intern validitet är hur 

pass väl en mätning överensstämmer med det den är avsedd att mäta. Extern validitet är hur 

pass väl en mätning är generell för verkligheten eller hur pass generaliserbar den är. 

Exempelvis en mätning på hur Lean kan användas för ett företag ger en bra bild av vad som 

gäller just det företaget. Denna mätning kan ge en hög intern validitet. Vill man kunna erhålla 

hög extern validitet bör mätningen omfatta fler företag då detta gör det mer sannolikt att 

mätningen kan generaliseras för alla företag (Andersen, 1994). Enligt Yin (2009) finns det 

många kritiker som hävdar att en fallstudie ger svag generaliserbarhet. De menar att resultatet 

inte säger någonting om andra fall. Dock kan fallets specifika karaktärsdrag användas till att 

göra generaliseringen snävare. Man kan alltså välja att vara mer generös genom att bara 

generalisera fallstudiens resultat till miljöer som har liknande egenskaper som fallstudien. 

För att svara på frågeställningarna utformades ett frågeformulär. Detta frågeformulär skulle 

hjälpa att ge information om dels hur behoven ser ut av Lean i administrativa processer och 

dels vad företag bör tänka på vid implementation av Lean. Frågorna diskuterades med 

handledare för att säkerställa att svaren skulle ha koppling till syftet. Denna koppling till 

syftet gör att studiens interna validitet kan anses höjas något. Att nästan alla anställda på 

kontoret intervjuades gör också att den interna validiteten stärks. 

Det som kan anses vara negativt för den interna validiteten är att man inte med säkerhet kan 

veta hur behoven ser ut gällande Lean för företagets administrativa processer, bara för att de 

processer man undersöker innehåller mycket slöseri och mycket som inte är enligt Lean. 

Författarna är medvetna om att studien inte säger så mycket om hur införandet och 

användandet av Lean bör se ut, utan bara att det finns behov som ett eventuellt Leaninförande 

skulle kunna tillfredsställa. Lean handlar om att minska slöserier och tanken är att om det 

finns mycket slöserier kan det finnas ett behov av att införa Lean. Därmed inte sagt att Lean 

helt kan åtgärda slöserierna om det skulle införas. Den andra frågeställningen handlar mer om 

detta och ska svara på hur förutsättningarna ser ut med att lyckas införa Lean. Till detta har de 

stödjande aspekterna kommunikation och samarbete, ledarskap, och kompetens och 

utbildning använts. Frågan är om dessa stödjande aspekter verkligen är en bra måttstock för 

hur förutsättningarna ser ut för att lyckas med Lean i administrativa processer. Det hade varit 

bra att även fråga de anställda om de visste vad Lean var, om de redan har ett arbetssätt som 

liknar Lean och vad de själva anser om förutsättningarna. På förhand ansågs dock de anställda 

inte ha tillräcklig kunskap om Lean och därför valdes dessa frågor bort. Då återstod endast 

den teori som fanns och därför användes den till att skapa frågor som ansågs ha en stark 

koppling till studiens frågeställningar. Summerat kan sägas att den interna validiteten är 

ganska bra. Detta är dock något som är svårt att veta eftersom det är svårt att mäta riktigheten 

mellan intervjufrågorna och kopplingen till teorin.  

Den externa validiteten är sämre eftersom endast svaren från ett fallstudieföretag inte säger 

någonting säkert om hur fenomenet ter sig inom andra organisationer och branscher. Studien 

är alltså svår att generalisera. Dock handlar alla administrativa processer om 

informationsflöde och studien anses därför ändå vara av värde i de flesta administrativa 

processer. Det borde alltså vara så att den förbättringspotential vi ser i fallstudieföretaget även 

borde finnas i andra administrativa processer i andra företag. Detta är dock långtifrån säkert. 
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Förbättring av administrativa processer är inte tillräckligt prioriterat, vilket teorin till denna 

studie också bekräftar. Men det är svårt att veta, vissa företag kanske redan är väldigt 

effektiva i sina administrativa processer och har därför kanske inte så stort behov av Lean. 

Däremot ger denna studie en bra indikation och belyser ett intressant område som är relativt 

outforskat. Fler studier behövs. 

3.5.3 Etik 
Andersen (1994) menar att det finns olika syn på i vilket syfte forskning bör bedrivas. 

Traditionellt har man ansett att forskningen ska vara mer självständig och att man inte ska ta 

hänsyn till eventuella konsekvenser av den. Man menar här att forskning ska bedrivas för att 

skapa nytt vetande. En annan syn som främst gäller samhällsvetenskaper är att forskning bör 

utgå från vilka behov samhället har av den (Andersen, 1994). Forskning som släpps helt fri 

kan få ödesdigra konsekvenser för människor. Några exempel på detta är atombomben, 

biologiska vapen och genteknik. Även Ejvegård (2003) pratar om de olika synsätten. Han 

skriver att man å ena sidan kan se forskning som helt objektiv, där forskaren inte går in med 

några känslor till det som studeras. Å andra sidan finns de som menar att forskning bör vara 

subjektiv och styras till det som är bra ur samhällssynpunkt. Idag bör forskning bedrivas med 

respekt för den enskilda människans integritet. Det är i många länder förbjudet att bedriva 

forskning med människor som inte samtycker att delta (Ejvegård, 2003).  

Enligt Blaxter et al. (2006) förekommer det ofta i kvalitativa studier en närmre kontakt mellan 

forskare och försöksperson. Därför är det här extra viktigt att vara noggrann med etiska 

aspekter som integritet och ärlighet. Man bör som forskare inte bara vara sann och 

professionell mot försökspersonen utan också mot vetenskapen och samhället. Det är viktigt 

att ställa sig frågan om den forskning som ska bedrivas kan vara skadlig. När forskning 

bedrivs ska forskaren göra sitt yttersta för att behandla inblandade på ett respektfullt sätt (Bell, 

1999). 

Studien tar hänsyn till etiska aspekter både vad gäller samhället och de inblandade 

respondenterna. Denna studie bidrar med förståelse kring möjligheterna med att använda Lean 

i administrativa processer och detta kan bidra till samhället. Även andra företag kan dra nytta 

av det som framkommer i denna studie. Studien kan förhoppningsvis också bidra till 

ytterligare forskning på området. De inblandade respondenterna behandlades med respekt och 

informerades om deras anonymitet.  
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3.6 Kritisk granskning av metod 
Till denna studie har både intervjuer och litteraturstudier använts som 

informationsinsamlingsmetoder. Litteraturstudierna har främst baserats på vetenskapliga 

artiklar inom Lean Production och Lean i administrativa processer. Dock finns det få 

vetenskapliga artiklar om Lean i administrativa processer varför denna studie är viktig att 

genomföra. Inte alla artiklar som hittats har haft hög trovärdighet då exempelvis referenser 

saknats helt. Detta gäller bland annat Huls (2005). Den nämna artikeln har dock publicerats i 

Journal of Organizational Excellence, som bör anses vara en tillförlitlig journal. I övrigt 

gällande litteraturen kan sägas att boken Lean Administration av Larsson (2008) har använts 

väldigt mycket. Detta för att boken ansågs innehålla mycket viktig information för studien. 

Författaren är konsult inom Lean och använder mest sekundära källor. Detta gör att det finns 

risk för att informationen har förvrängts. Däremot har det använda innehållet granskats och 

det är få saker som kan anses vara tvivelaktiga i det Larsson (2008) skriver. Gällande de 

övriga icke vetenskapliga källorna kan de efter granskning heller inte anses som otillförlitliga.  

Tolkningen av engelsk litteratur till svenska kan ha gjort att informationen gått miste om 

viktiga nyanser. Det finns exempelvis olika begrepp som Lean Office och Lean 

Administration. Lean Office har tolkats som att det handlar om Lean på kontor. Lean 

Administration har tolkats som att det handlar om Lean i offentlig förvaltning. Dock har detta 

arbete valt benämningen administrativa processer och meningen är att de ska innefatta alla 

administrativa processer oavsett miljö eller bransch. Den viktiga gemensamma nämnaren är 

att det mestadels ska bestå av ett informationsflöde.  
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4. Resultat 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av företaget, deras mål och vision. Sedan följer 

redovisningen av det empiriska materialet som framkom av de genomförda intervjuerna. 

Materialet presenteras efter de åtta typer av slöseri och viktiga stödjande aspekter, som 

nämns i slutet av teorikapitlet ovan.  

4.1 Fallstudieföretaget 
OP Assistans utför personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och har sitt 

verksamhetsområde inom Gävleborgs län. Företaget har cirka 350 anställda varav 277 st är 

timanställda. Företaget har sitt huvudkontor i centrala Gävle och här jobbar 17 personer. 

Dessa 17 är uppdelade i två olika team. Det ena teamet består av verksamhetsansvariga och 

kallas VA. Det andra teamet består av ekonomi, -lön och – utbildningspersonal och kallas 

ELU. VA är ansvariga för ett visst antal kunder och assistenter och har hand om den löpande 

kontakten med kunden. ELU är ansvariga för ekonomi, lön och utbildning. Företaget utgår 

alltid från kundens bästa och styr sin verksamhet utifrån detta. 

OP Assistans vill ge människor med stora funktionsnedsättningar en möjlighet att leva som 

andra och delta aktivt i samhället. Målet är att erbjuda hög kvalitet i relation till gällande lagar 

och kundernas önskemål. För att skapa goda förutsättningar att uppnå detta prioriterar 

företaget en god arbetsmiljö så att de anställda mår bra. Företaget har en investeringsfilosofi 

som går ut på att investera i dåliga tider istället för att spara sig ur dem (OP Assistans, 2014). 

Företaget har uttryckt intresse av att i framtiden implementera Lean i verksamheten och har 

under senare år växt mycket. Tidigare arbetssätt, rutiner och system har inte följt med i 

samma takt. Detta gör att företaget anser att det finns stort utrymme för förbättringar. 

4.2 Typer av slöseri 
I tabell 1-8 nedan följer en sammanställning av vad respondenterna upplever gällande de olika 

typerna av slöseri; Sökande efter information och data, Överarbete, Omarbete, Väntetider, 

Onödiga rörelser, Onödiga transporter, Integration av IT-system samt Outnyttjad kreativitet. 

Tabellerna är uppdelade enligt två kolumner. Den vänstra kolumnen innehåller upplevt slöseri 

gällande den typen av slöseri tabellen avser. Den högra kolumnen innehåller 

förbättringsförslag till upplevt slöseri. Siffrorna inom parantes anger antalet respondenter som 

uppgett svaret. Skalorna under tabellerna innebär alla respondenternas sammanlagda 

upplevelse om hur stort problemet är och hur mycket onödig tid som förloras gällande den 

typen av slöseri som tabellen avser. Skalan är från 1-10 där 1 är väldigt lite och 10 väldigt 

stort/mycket. 
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4.2.1 Sökande efter information och data 
Tabell 1 Sökande efter information och data 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Svårt att hitta dokument i gemensam server. (16) Bättre sökbarhet. (14) 

Enklare mappstruktur. (11) 

Bättre utbildning och rutiner för hur dokument sparas. 

(7) 

Utbildning och information i hur mappstrukturen är 

uppbyggd. (3) 

Ta bort onödiga dokument. (3) 

En ansvarig för mappstrukturen i den gemensamma 

servern. (1) 

Ej tillräcklig behörighet till gemensam server. (2) Ge bättre anpassad behörighet. (2) 

För lite egna resurser och kunskaper till 

Gemensam server inom företaget. (1) 

Utbilda eller anställ personal för mer kunskaper och 

resurser till Gemensam server. (1) 

Problemskala: 6,1 

Tidskala: 5,4 

I den gemensamma servern sparas dokument. En väldigt återkommande orsak till slöseri är 

enligt intervjuerna mappstrukturen på den gemensamma servern. Anställda har svårt att hitta 

behövda dokument och får lägga mycket tid på att leta sig fram och fråga andra om var 

dokument finns. På problem -och tidsskalan uppger de flesta en väldigt hög siffra vilket tyder 

på att de ser det som ett stort problem som tar mycket tid. De intervjuade ger ett par förslag på 

hur detta kan förbättras, bl.a. bättre sökbarhet för att hitta dokument, enklare mappstruktur 

och bättre rutiner på hur dokument ska sparas så att det inte finns fler liknande dokument med 

olika namn och på fler platser.  

Två intervjuade uppger att de inte har tillräcklig behörighet till den gemensamma servern för 

att hitta dokument som behövs för att utföra sina uppgifter. En intervjuad tycker att det 

behövs mer egna resurser och kunskaper i företaget för att hantera den gemensamma servern 

och IT-frågor i övrigt.  
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4.2.2 Överarbete 
Tabell 2 Överarbete 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Många kopior av dokument. (10) Mer tillit till färre dokumentationer. (5) 

Mer uttalade rutiner. (2) 

Träning och möten där problem tas upp. (1) 

Tidrapporter till lönesystem kräver extra manuella 

inmatningar. (5) 

Bättre kompatibla IT-system. (4) 

VA utför arbetsuppgifter som ELU borde kunna göra. 

(5) 

Klarare ansvarsfördelning mellan teamen. (3) 

Mer tillit till egen förmåga. (1) 

Samma uppgifter utförs på fler ställen. (3) Mer tillit till färre dokumentationer. (1)  

För höga krav på noggrannhet. (2) Lägre krav kan ändå behålla noggrannhet. (2) 

Receptionistarbete kan innehålla för många steg. (1) Rutiner bör ses över och förenklas. (1) 

Problemskala: 4,7 

Tidsskala: 4,2  

Under området överarbete framkommer det lite olika slöserier. Främst förekommande är att 

dokument kopieras och sparas på flera olika ställen, som extra livremmar. Ett par intervjuade 

tycker det skulle behövas mer tillit till färre dokumentationer så att det inte behöver läggas 

ned så mycket tid på att kopiera och spara dokument. Ett slöseri är också att tidrapporter inte 

helt automatiskt går att lägga in i lönesystem. Detta skapar mycket arbete med manuella 

inmatningar. 

Ett annat slöseri som tas upp av flera intervjuade är att VA utför arbetsuppgifter som de 

tycker ska kunna utföras av ELU istället, då VA vill fokusera mer på kvalitet och närhet med 

kunder och assistenter. Detta gäller mest arbetsuppgifter relaterade till löneadministration. 

Detta slöseri hör till viss del ihop med ett annat framkommande problem som innebär att vissa 

uppgifter utförs på flera ställen i företaget. För att lösa detta tycker vissa intervjuade att det 

ska vara klarare ansvarsfördelningar mellan VA och ELU. 
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4.2.3 Omarbete 
Tabell 3 Omarbete 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Misstag i manuella inmatningar. (8) Bättre system för att bli kontaktad så man inte blir 

störd. (1) 

Ersätt manuella arbetsmoment. (1) 

Ledningen ändrar sig så arbetet måste göras om. (5) Ledningen ska vara överens. (2) 

Tydligare ansvar. (2) 

Mer genomtänkta beslut. (3) 

Tydligare information. (1) 

Fel kan finnas i bokföringen och de måste rättas till. 

(4) 

Bättre kompatibla IT-system. (1) 

Assistenter glömmer ändra schema. (1)  

Problemskala: 3,9 

Tidskala: 4,0 

Misstag i manuella inmatningar är det mest framkomna slöseriet under omarbete. Detta kan 

bero på att mänskliga misstag lätt kan hända. En intervjuad tycker att misstagen kan 

minimeras genom att införa ett bättre system för hur och när anställda kan bli kontaktade så 

att de inte blir störda mitt i en uppgift och därmed tappar tråden. Ett annat slöseri som 

uppfattas av vissa intervjuade som ett stort problem är att ledningen ibland ändrar sig 

angående redan fattade beslut så att arbetsuppgifter måste göras om helt eller till viss del. För 

att lösa detta tycker de intervjuade att ledningen ska vara mer överens och tänka igenom 

beslut mer. Det framkom även att fel i bokföringen kunde finnas och att de måste rättas till 

vilket kunde ta mycket tid. 

4.2.4 Väntetider 
Tabell 4 Väntetider 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Väntan på att få fram information i gemensam server. 

(5) 

Bättre server. (3) 

Personal tar lång tid på sig att godkänna tidrapporter. 

(4) 

Bättre rutiner och samordning för hantering av 

tidrapporter. (3) 

Väntan på information mellan VA och ELU. (2) Öka förståelsen för varandras arbete. (1) 

Väntan på information mellan personal. (2) Öka förståelsen för varandras deadlines. Uttalade 

tider för tillgänglighet. (1) 

 Bättre rutiner och samarbete mellan teamen. Fler 

möten. (1) 

Problemskala: 4,7 

Tidskala: 4,1 

Ett slöseri som uppges är att den gemensamma servern är långsam och man får ibland vänta 

för att komma åt dokument. De tycker att en bättre och snabbare server behövs. Ett annat 

slöseri är att viss personal tar lång tid på sig att godkänna tidrapporterna, trots att påminnelser 

skickas ut. Ett annat slöseri är att man måste vänta på information mellan VA, ELU och 

övriga anställda. För att förbättra detta föreslås bl.a. ökad förståelse för varandras arbete och 

deadlines. 



33 

 

4.2.5 Onödiga rörelser 
Tabell 5 Onödiga rörelser 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Kan behöva åka långt till kund. (3) Bättre samordning för kundbesök. (1)  

För liten arbetsyta. (1) Större yta. (1) 

Mycket spring. (1)  

Problemskala: 1,5 

Tidskala: 1,6 

De flesta intervjuade tycker att det inte fanns något slöseri med onödiga rörelser. De tycker att 

det är positivt och skönt att få röra på sig ibland och inte bara sitta stilla vid arbetsplatsen hela 

tiden. Ett par intervjuade tycker dock att de ibland kan få åka långt till kunder, och att 

kunderna kan befinna sig på olika platser långt ifrån varandra vilket innebär att det kan gå åt 

mycket tid till resor. Ett förslag är att samordna och planera kundbesöken bättre. En 

intervjuad tycker att kontorsarbetsplatsen är för liten medan en annan tycker det kan bli 

mycket spring i korridoren. 

4.2.6 Onödiga transporter 
Tabell 6 Onödiga transporter 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Viss information skickas via brev. (4) Information bör kunna skickas elektroniskt. (4) 

Onödiga vägar för dokument till 

redovisningsprogram. (1) 

Enklare och färre steg. (1) 

Kopior skickas runt för att det är svårt att hitta 

information. (1) 

Tydligare rutiner kring var dokument finns. (1) 

Onödiga mail om delaktighet. (1) Mer äkta delaktighet. (1) 

Problemskala: 2,8 

Tidskala: 2,9 

Gällande onödiga transporter är det mest framkomna slöseriet att vissa dokument skickas via 

brev på posten istället för elektroniskt. Detta gäller mestadels information till 

försäkringskassan. Andra problem är att det finns onödiga steg för att få in dokument till 

redovisningsprogram och även att det skickas runt för mycket dokument och mail bland 

anställda. Detta eftersom dokument är svåra att hitta i den gemensamma servern. En 

intervjuad tycker att det ibland skickas ut onödiga mail om delaktighet som de anställda i 

slutändan ändå inte kan påverka.  
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4.2.7 Integration av IT-system 
Tabell 7 Integration av IT-system 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Systemen pratar inte så bra med varandra. (7) Bättre kompatibla IT-system. (7) 

Uträkningar måste göras manuellt för att funktioner 

saknas. (2) 

Bättre program. (2) 

Ej åtkomst till vissa funktioner i lönesystem Hogia. 

(1) 

Be externa leverantören skynda att lösa. (1) 

Inget gemensamt ärendehanteringssystem. (1) Inför ett sådant. (1) 

Problemskala: 4,5 

Tidskala: 4,1 

Många intervjuade tycker ser slöserier i integrationen av IT-systemen. Programmen pratar 

inte speciellt bra med varandra och saknar vissa funktioner. Det är mycket som kräver 

manuella ändringar och inmatningar. De föreslår att man ser över möjligheterna med att 

införskaffa bättre och mer avancerade system som stödjer arbetsuppgifterna bättre. En 

intervjuad tycker det saknas ett gemensamt ärendehanteringssystem och önskar ett sådant. 

4.2.8 Outnyttjad kreativitet 
Tabell 8 Outnyttjad kreativitet 

Upplevt slöseri Förbättringsförslag 

Svårt att lämna ifrån sig arbetsuppgifter. (4) Bättre på att dela med sig. (2) 

Mer helhetstänk. (2) 

Tid saknas till att utnyttja kreativitet. (3) Mer uppmuntran till kreativitet. (2) 

Man måste ta sig tiden. (1) 

Uppgifterna delas inte upp efter kompetens. (3) Anställda som är bättre på en viss uppgift kan utföra 

den istället. (3) 

Tillfråga de anställda vad de kan och vill. (2)  

Dålig respons på kreativa idéer. (2) Snabbare respons på kreativa idéer. (2) 

Mer positiv respons. (1) 

Oklara befogenheter. (1) Klarare befogenheter. (1) 

 Tillfråga de anställda vad de kan och vill. (1)  

Problemskala: 4,2 

Tidskala: 3,6 

När det gäller outnyttjad kreativitet framkommer lite olika slöserier bland intervjuade. Främst 

tycker de intervjuade att vissa anställda ibland kan ha svårt att lämna ifrån sig arbetsuppgifter 

till andra för att minska arbetsbelastningen. De tycker att man ska vara bättre på att dela med 

sig av arbetsuppgifter och ha ett mer helhetstänk. Andra tycker att arbetsuppgifter ska delas 

upp mer efter kompetens, så att de som är duktiga på ett visst område utför de 

arbetsuppgifterna. Detta genom att fråga vad anställda vill och kan. Några andra slöserier som 

framkommer är att det ibland är dålig respons på kreativa idéer och lösningar som anställda 

tar fram, samt att det är något oklara befogenheter hos anställda. 
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4.3 Stödjande aspekter 
I tabell 9-14 nedan följer en sammanställning av vad respondenterna upplever gällande de 

olika stödjande aspekterna; Samarbete och kommunikation, Ledarskap, Kompetens och 

utbildning, Rutiner, Problemlösning samt Ordning och reda. Tabellerna är uppdelade enligt 

två kolumner. Den vänstra kolumnen innehåller respondenternas upplevelse gällande den 

stödjande aspekten tabellen avser. Den högra kolumnen innehåller förbättringsförslag till 

upplevelsen. Siffrorna inom parantes anger antalet respondenter som uppgett svaret. Dessa 

tabeller har inga tids- och problemskalor. 

4.3.1 Samarbete och kommunikation 
Tabell 9 Samarbete och kommunikation 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Fungerar bra. (10) Kan alltid bli bättre. (7) 

Bristfällig kommunikation mellan VA och ELU. (8) 

 

Fler möten. (1) 

Se över rutiner kring arbetsfördelning. (3) 

Våga prata mer med varandra. (1) 

Bra med tavla för visualisering. (3) Bra med tavla för VA och ELU också. (1)  

Bristfälligt samarbete mellan personal. (3) Mer insyn i varandras uppgifter. (3) 

Bättre återkoppling mellan personal. (2) 

 

Gällande samarbete och kommunikation upplever de flesta intervjuade att det fungerar bra i 

företaget, men de säger också att det alltid kan bli bättre. Däremot upplever många att 

kommunikationen mellan VA och ELU är bristfällig. Några tycker också att det är bristfälligt 

samarbete mellan övriga anställda. För att förbättra detta tycker vissa att man bör se över 

rutiner kring arbetsfördelning, ha flera möten, våga prata mera med varandra och ha mer 

insyn och återkoppling bland uppgifter och anställda. Tavla för visualisering av 

arbetsbelastning tycker några av de intervjuade är bra och de vill se en sådan även inom team 

VA och inom team ELU. 
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4.3.2 Ledarskap 
Tabell 10 Ledarskap 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Lite otydligt. (7) Tydligare och mer uttalade befogenheter kring vem 

som bestämmer och om vad. (7) 

Mer tillgängligt ledarskap. (1) 

Lite mer struktur behövs. (5) VD bör sätta ner foten mer. (5) 

Väl fungerande. (4)  

Klar hierarkisk struktur, men fritt ansvar. (2)  

Ingen klar hierarkisk struktur, men fritt ansvar. (1)  

Regelbundna möten med teamledare. (1)  

De styrande är konflikträdda. (1) 

 

 

 

När det gäller ledarskap är det tydligt att de flesta intervjuade upplever det som otydligt och 

att mer struktur behövs. De efterfrågar mer tydligare och uttalade befogenheter om vem det är 

som bestämmer och om vad. De tycker också VD bör sätta ner foten mer. En del intervjuade 

tycker dock att ledarskapet är väl fungerande och har en klar struktur. 

4.3.3 Kompetens och utbildning 
Tabell 11 Kompetens och utbildning 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Tillräcklig kompetens och utbildning. (13) Det går alltid att förbättra. (5) 

Personalen borde ha mer kunskap. (3) 

 

Mer utbildning. (2) 

Behövs mera teoretisk kunskap. (2) 

Personalen behöver utbildas mer i företagsekonomi. 

(1) 

Mer kunskap i företagsekonomi. (1) 

Bristfälliga möjligheter att växa inom företaget. (1) Bättre respons och utbildningsmöjligheter. (1) 

 

De flesta intervjuade upplever det som att anställda har tillräcklig kompetens och utbildning 

för att utföra arbetsuppgifterna. De säger också att det alltid går att förbättra sig. 

Några intervjuade tycker dock att anställda borde ha mer kunskap och utbildning, speciellt 

inom företagsekonomi. En intervjuad tycker att det är bristfälliga möjligheter till att växa 

inom företaget och önskar bättre respons och mer utbildningsmöjligheter. 
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4.3.4 Rutiner 
Tabell 12 Rutiner 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Det arbetas i stort sett med rutiner. (5)  

Fungerar i stort sett bra. (3) Bättre rutiner på arbetsfördelning. (1) 

Många rutiner. (3) Personal bör ta bort gamla rutiner, men vågar inte. 

(1) 

Tryggt med rutiner att utgå ifrån. (3) Rutiner borde utvecklas. (1) 

Bestämda rutiner följs men man får bestämma själv 

hur man ska gå tillväga. (2) 

Det kanske inte behövs så mycket rutiner på allting. 

(1) 

Fungerar lite blandat. (2)  

Bestämda rutiner ändras lätt. (2) Klarare ansvarsfördelning. (3) 

För mycket rutiner. (1)  

Rutiner följs ej fullt ut. (1) Bättre rutiner för hur dokument sparas. (1) 

 

Gällande rutiner på företaget är upplevelsen blandad hos de intervjuade. Det framgår dock att 

företaget har många rutiner och att det i stort sätt arbetas utefter dessa. Några tycker det är 

tryggt med rutiner medan andra tycker det fungerar lite blandat, att rutiner ändras lätt och att 

de inte följs fullt ut. En intervjuad tycker det finns för många rutiner.  

När det gäller förbättringar tycker några främst att det ska vara klarare ansvarsfördelningar 

angående vem som ändrar vilka rutiner. Andra förbättringsförslag är bland annat att rutiner 

bör utvecklas mer, att gamla rutiner tas bort, att det införs bättre rutiner på hur dokument 

sparas. En person hävdar dock att det kanske inte behövs så mycket rutiner på allt. 

4.3.5 Problemlösning 
Tabell 13 Problemlösning 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Problem löses ganska enkelt. (10) Tydlig genomgång på hur problem har lösts. (1) 

Mycket blir olöst. (2) Bättre att analysera och göra förebyggande arbete. (1) 

Omständiga lösningar på problem. (1) Bättre om bara de inblandade löser problemen. (1) 

Inom teamet mer informellt, mellan teamen mer 

formellt. (1) 

 

Bra möten inom VA där problem förs upp till ytan. 

(1) 

 

 

Många av de intervjuade upplever att problem löses ganska enkelt. Ett par tycker dock att det 

är omständiga lösningar på problem och att mycket blir olöst. Som förbättringsförslag tycker 

de att man ska ha en tydlig genomgång på hur ett problem har lösts, vara bättre på att 

analysera och göra förebyggande arbete samt bara inblanda de som har med problemet att 

göra.  
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4.3.6 Ordning och reda 
Tabell 14 Ordning och reda 

Upplevelser Förbättringsförslag 

Dålig ordning i förråd. (4) Bättre ansvar. (3) 

Upprätta ett register. (1)  

 Ordningssam person ska ha ansvar. (3) 

 

När det gäller ordning och reda tycker alla intervjuade att både deras arbetsplats och kontoret i 

övrigt är väldigt bra. Det enda som påpekades är att det är dålig ordning i förrådet. Det finns 

inga bestämda platser för saker och lådor står på golvet vilket gör att det ibland kan vara svårt 

att komma fram. Som förslag på förbättring uppgavs att ett bättre ansvar för förrådet skulle 

behövas samt att det upprättas ett register med var saker ska placeras. Det föreslogs också att 

en ordningsam person bör ha ansvar för hur det ser ut på kontoret. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till teorin. Kapitlet är 

uppdelat tematiskt efter studiens två frågeställningar. 

5.1 Vad har administrativa processer för behov av Lean? 
Resultatet ovan visar att det finns många slöserier i administrativa processer som inte skapar 

värde för kunden och har behov av att minskas eller elimineras helt. Enligt Shuh et al. (2013) 

består administrativa processer till 30% av slöseri. Detta betyder att det finns potential till att 

använda Lean även i administrativa processer. Både Doman (2011) och Buzby et al. (2002) 

har visat att detta är fullt möjligt. Liker (2004) säger också att Lean kan användas i alla typer 

av branscher. Även Larsson (2008) berättar att förbättringar i administrativa processer kan 

uppnås genom Lean. Dock bör Lean kanske användas på ett annorlunda sätt i administrativa 

processer.  

I administrativa processer är det svårare att upptäcka slöseri. Det finns mycket slöserier som 

ligger dolda och inte är lika synliga som i produktionsprocesser (Subramoniam et al., 2009 

från artikeln Chiarini, 2011; Chen & Cox, 2012). Detta beror på att administrativa processer 

till skillnad från produktionsprocesser till stor del består av informationsöverföring. I 

produktionsprocesser består ofta flödet av en fysisk produkt. Det är enligt Chen & Cox (2012) 

svårare att mäta tiden det tar för informationsöverföring, hur mycket information som ligger i 

lager, var informationen finns och om informationen innehåller fel. Det är också svårt att 

kontrollera vad medarbetarna gör eftersom administrativa processer inte har samma 

registreringar för sysslolös tid. Maleyeff (2006) menar vidare att det är betydande variabilitet i 

administrativa processer, att det utförs många informationsöverföringar och granskningar 

samt att det finns ett processflöde mellan funktioner och avdelningar.  Han säger också att det 

är svårt att uppskatta kostnader och fördelar samt att det ofta råder bristande motivation för att 

hitta snabba lösningar (ibid.). Allt detta gör att administrativa processer skiljer sig från 

produktionsprocesser. 

Angående typen av slöseri Sökande efter information och data (tabell 1) används en 

gemensam server där dokument läggs upp elektroniskt. Informationen är svårtillgänglig. 

Förbättringsförslag som nämndes var bland annat bättre sökbarhet, enklare mappstruktur, 

bättre utbildning i hur dokument sparas och hur de hittas. Enligt Larsson (2008) kan Lean 

förbättra administrativa processer genom att skapa bättre ordning och reda på gemensamma 

servrar samt att minska onödigt sökande efter information. Han menar att man bör skapa 

standarder för informationshantering, så att det blir tydligare var informationen sparas och var 

den hittas. Resultatet visar att det finns slöserier som enligt Larsson (2008) kan minskas eller 

elimineras helt med Lean. Alltså bör det finnas ett behov av Lean gällande denna typ av 

slöseri. Dock menar Maleyeff (2006) att det kan vara svårt att skapa ett standardiserat sätt att 

arbeta eftersom administrativa processer har betydande variabilitet i storlek och tid. Det kan 

vara svårt att få alla anställda att jobba standardiserat om processen i sig har stor variabilitet. 

Detta gör att extra noggrannhet måste vidtas.  Det är viktigt att den som blir ansvarig för att 

standardisera den gemensamma servern informerar alla om när en ändring i en rutin har skett. 

Enligt Kristoffersen (2006) bör processen synliggöras för det blir då enklare att se avvikelser 
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när de uppkommer. Om en ansvarig utses för den gemensamma servern kan den personen ge 

en signal när den upptäcker att standarden inte följs.  

När det gäller Överarbete (tabell 2) visar resultatet att det sparas för många kopior av 

dokument och att tidrapporter till lönesystem kräver extra manuella inmatningar. Även 

uppgifter kan ibland utföras på flera olika ställen. Förbättringsförslag som nämndes var mer 

tillit till färre dokumentationer, bättre kompatibla IT-system och klarare ansvarsfördelning. 

Larsson (2008) menar att onödigt extraarbete binder upp resurser. Lean skulle kunna göra att 

resurserna används mer effektivt. Huls (2005) berättar att Lean effektivt kan användas på 

kontor till att minska onödigt extraarbete, som till exempel överdriven kopiering och 

överföring av information. Alltså skulle Lean kunna användas till att minska eller eliminera 

de slöserier som framkom i resultatet. Maleyeff (2006) säger att svårigheten med 

administrativa processer är att uppskatta kostnader och fördelar. Därför är det extra viktigt att 

klargöra vad som är värdeskapande och inte värdeskapande och detta kan göras med hjälp av 

en värdeflödeskartläggning (Larsson, 2008). 

Under Omarbete (tabell 3) uppgavs att det ofta sker misstag i manuella inmatningar. Larsson 

(2008) säger att Lean i administrativa processer kan användas till att minska eller eliminera 

manuella inmatningar.  Detta genom att förenkla och tydliggöra indatafält i både IT-system 

och manuella system. En anställd menar att det bör införas bättre rutiner för när och hur de 

anställda kan bli kontaktade, så att de inte störs mitt i arbetet. Larsson (2008) menar att Lean 

kan användas till att skapa tydliga arbetsbeskrivningar för anställda. I detta fall skulle de 

kunna användas till att beskriva tydligare vilka tider och hur de anställda kan kontakta 

varandra. Resultatet visar också att ledningen ofta ändrar sig så att arbete måste göras om. De 

anställda uppgav att ledningen måste vara överens och att de bör ha tydligare ansvar, tydligare 

information och mer genomtänkta beslut. Enligt Liker (2004) är ett klart och tydligt ledarskap 

en förutsättning för att lyckas med Lean. Därför bör drivkraften till att förbättra ledarskapet 

öka ifall ett arbetssätt baserat på Lean införs.  

Gällande Väntetider (tabell 4) tar det lång tid att söka på information i den gemensamma 

servern. Vidare måste anställda ibland vänta på information från andra anställda för att utföra 

nästa steg i den administrativa processen. Larsson (2008) menar att man bör avsluta ett 

påbörjat arbete så snabbt som möjligt i syfte att eliminera väntetider och ställtider. Alltså kan 

ett arbetssätt baserat på Lean även gällande denna typ av slöseri bidra med att förbättra 

administrativa processer.  

Under Onödiga rörelser (tabell 5) uppgav tre anställda att de behöver åka långt när de ska 

besöka företagets kunder och uppgav att de bör kunna samordna kundbesöken bättre så att en 

person kan ha ansvar för en region. Detta är dock svårt att genomföra då företaget har en 

strategi som går ut på att alltid ha kundens bästa i fokus. Kunden vill ofta behålla sin 

verksamhetsansvariga och en verksamhetsansvarig kan ha ansvar för kunder i olika 

geografika områden. Det går alltså emot företagets strategi att varje verksamhetsansvarig ska 

få ansvar för en viss regions kunder då detta skulle tvinga kunderna till att byta sin 

verksamhetsansvariga. Gällande denna typ av slöseri finns alltså inte så stort behov av Lean. 

Detta eftersom Lean handlar om att minska eller eliminera slöseri för att skapa värde för 

kunden. Företaget tar redan hänsyn till detta då de alltid har kundens bästa i fokus. När det 
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gäller rörelser på kontoret tyckte de flesta att det var skönt att röra på sig ibland. Alltså såg de 

inte detta som ett slöseri.  

När det gäller Onödiga transporter (tabell 6) uppgav fyra anställda att viss information 

skickas via brev och tyckte att detta bör gå att ordna elektroniskt istället. En anställd uppgav 

också att kopior skickas runt för att det är svårt att hitta information och gav som 

förbättringsförslag att det bör finnas tydligare rutiner kring var dokument finns. Detta har 

mycket att göra med den första typen av slöseri Sökande efter information och data. Huls 

(2005) menar att Lean effektivt kan användas till att minska onödig överföring av information 

på kontor. Larsson (2008) berättar också att manuellt arbete bör minskas så mycket som 

möjligt. Detta möjligtvis genom att det ersätts elektroniskt. Alltså kan Lean fylla ett behov i 

administrativa processer även gällande denna typ av slöseri.  

Gällande Integration av IT-system (tabell 7) är programmen inte fullt kompatibla med 

varandra. Bland annat måste manuella inmatningar göras för att funktioner saknas. Det 

behövs bättre kompatibla program. Larsson (2008) säger att Lean kan effektivisera den 

administrativa processen genom integrerade systemlösningar. Genom att göra detta kan 

onödig tid för manuella inmatningar och överföring av information minskas eller elimineras 

helt. Vidare säger Larsson (2008) att IT-system ska minimeras till så få antal som möjligt. 

Detta är något som de anställda återkommer till i många typer av slöseri. IT-systemen kan 

alltså ses som ett viktigt grundproblem som orsakar andra typer av slöseri. Att ha så få och 

integrerade IT-system som möjligt måste ses som hög prioritet för företaget i syfte att minska 

och eliminera slöseri i de administrativa processerna.  

När det gäller Outnyttjad kreativitet (tabell 8) visar resultatet att det är svårt att lämna ifrån 

sig arbetsuppgifter och det saknas tid till att utnyttja kreativitet. Uppgifter delas inte heller upp 

efter kompetens. Larsson (2008) säger att detta är vanligt bland företag och kan leda till 

missnöjda medarbetare. Han menar att medarbetarnas delaktighet i den administrativa 

processen kan leda till minimering av slöserier. Detta genom att ha ett mer öppet ledarskap så 

medarbetare kan vara delaktiga i förslag och idéer. Huls (2005) menar också att alla bör vara 

delaktiga och ha rätt att yttra sig om deras syn. Genom att i arbetet med Lean låta alla vara 

delaktiga kan de administrativa processerna förbättras. Detta är något som man bör jobba mer 

med. Om de anställda känner att de har en delaktighet är de mer motiverade till att 

tillsammans lösa de problem som uppkommer.   

Analysen ovan av de olika typerna av slöseri visar att administrativa processer har ett behov 

av Lean. Detta gäller de flesta slöserityper undantaget Onödiga rörelser som inte hade någon 

nämnvärd förbättringspotential.  
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5.2 Hur ser förutsättningarna ut för att lyckas med Lean i 

administrativa processer? 
Eftersom flödet i administrativa processer är mer osynligt, svårare att mäta och mer 

varierande än i produktionsprocesser är det ännu viktigare att använda de anställda och få dem 

att samarbeta och kommunicera bättre. Det är de anställda som har bäst insyn i flödet och kan 

arbeta med att förbättra det. De bör därför ha den utbildning och kompetens som krävs och 

även få ett klart stöd från ledningen. Det bör även finnas klara rutiner som underlättar arbetet. 

I denna studie ses detta som stödjande aspekter för att lyckas med Lean i administrativa 

processer. Bland de stödjande aspekterna inkluderas också problemlösning samt ordning och 

reda. 

I en produktionsprocess kan man alltid utgå från materialet som används i tillverkningen. 

Material är synligare än information och har redan när det köps in ett klart uttalat pris, vilket 

gör att det lättare kan kopplas till företagets kostnader. Information är svårare att sätta ett pris 

på. Eftersom en administrativ process har mindre materialflöden borde det innebära att en 

större andel av kostnaderna utgörs av löner till de anställda.  Även om själva flödet består av 

information är alltså kostnaderna i administrativa processer i högre grad kopplade till de 

anställda. Det kan därför i administrativa processer vara ännu viktigare att använda de 

stödjande aspekterna effektivt. Detta är ytterligare en anledning till att dessa bör vara 

viktigare i administrativa processer än i produktionsprocesser.  

Många tycker att den stödjande aspekten Samarbete och kommunikation (tabell 9) överlag 

fungerar bra på företaget. Dock anser vissa anställda att det råder brist på kommunikation 

mellan de två teamen VA och ELU och även mellan anställda allmänt. Gällande 

kommunikationen mellan teamen pågår det ett förbättringsarbete. Det har satts upp en tavla 

för visualisering mellan de två teamen, så att alla tydligt kan se vem som har mycket att göra 

och vem som har mindre att göra. Dock finns det saker kvar att förbättra. De anställda tycker 

att man bör se över rutinerna kring ansvarsfördelning och eftersträvar mera öppenhet och 

insyn i varandras arbete. Under de olika typerna av slöseri framkom att det behövs klarare 

ledarskap, ansvarsfördelning och rutiner. För att detta ska förankras och bli en naturlig del av 

arbetet måste samarbetet och kommunikationen fungera bra. Utan bra samarbete och 

kommunikation är det svårt att skapa ett arbetssätt baserat på Lean. För att lyckas med detta 

krävs att det finns en kultur som främjar samarbete och kommunikation. Rother (2010) säger 

att kulturen är viktig då den bestämmer de anställds värderingar, attityder och beteenden.  

Liker (2004) skriver vidare yterliggare om några saker inom Samarbete och kommunikation 

som är viktiga för att lyckas med Lean. Han säger att det krävs transparens, ärlighet och fakta, 

att det är viktigt att prata om problem och att arbeta i små team. Att arbete i små team är något 

som företaget redan gör, men det kan bli bättre. Liker (2004) berättar också att det är centralt 

att respektera och förstå varandra. I denna studie ses kommunikation som en förutsättning för 

att ett arbetssätt baserat på Lean ska kunna fungera. Huls (2005) menar att Lean också kan 

hjälpa till med att förbättra kommunikationen även efter en implementation. Gällande den 

stödjande aspekten Samarbete och kommunikation verkar förutsättningarna för att lyckas med 

Lean inte vara fulländade, företaget är på god väg men har en del kvar att göra.  
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Gällande Ledarskap (tabell 10) anser många anställda att det är lite otydligt och att mer 

struktur behövs. De anser också säger att det bör vara tydligare befogenheter kring vem som 

bestämmer i olika frågor och att VD bör kunna sätta ner foten mer. Ledarskapet tas också upp 

som ett problem bland de olika typerna av slöseri, där man anser att det bör förbättras för att 

minska slöserier. Larsson (2008) menar att det bör finnas tydliga arbets- och rollbeskrivningar 

och att man bör ha ett öppet ledarskap som de anställda kan vara delaktiga i genom förslag 

och idéer. Kristoffersen (2010) säger att det är viktigt att de anställda tar ansvar för sitt arbete 

och att de har ett synligt ledarskap. Liker (2004) säger att det ska finnas ett deltagande och 

stödjande ledarskap. För att lyckas med Lean i administrativa processer behöver företaget 

förbättra sitt ledarskap så att det blir mer tydligt. Ledaren bör även delegera tydligt ansvar 

neråt så att det även bli tydligt vem som har ansvar längre ner i organisationen.  

Gällande Rutiner (tabell 11) råder en väldigt blandad syn. Företaget har många rutiner och det 

arbetas i stort sätt enligt dessa. Vissa menar dock att rutinerna ofta ändras och att de inte följs 

fullt ut. Förbättringar som de anställda nämner är att det bör finnas klarare ansvarsfördelning 

angående vem som ändrar vilka rutiner. Vissa menar också att rutiner bör utvecklas samt att 

gamla rutiner tas bort. Larsson (2008) menar att det bör finnas tydliga roll- och 

ansvarsfördelningar för att kunna minska eller eliminera slöserierna genom Lean.  Dessa roll- 

och ansvarsfördelningar borde företaget kunna använda till att göra det tydligare vem som gör 

vad. Exempelvis skulle en rutin kunna skapas för att en viss anställd har ansvar för att minska 

eller eliminera slöseriet kring mappstrukturen och hur dokumenten sparas på den 

gemensamma servern. Företaget har gällande rutiner kvar att göra. Rutinerna behöver vara 

tydliga och klara. Detta är också något som framkommer i resultatet under de olika typerna av 

slöseri. Många förbättringsförslag de anställda ger till att minska eller eliminera slöserier 

handlar om att skapa klarare rutiner och ansvarsfördelning.  

Gällande Kompetens och utbildning (tabell 12) anser de flesta att det är tillräckligt, men några 

menar att det alltid går att förbättra. Vissa säger att personalen bör ha mer teoretisk kunskap. 

Larsson (2008) menar att kunskap är en stor källa till slöseri. Kunskap kan vara inkorrekt, 

finnas på fel ställen, vara otillgänglig eller oförståelig. Det gäller att se till så att de anställda 

har rätt kompetens, utbildning och färdigheter för att utföra arbetsuppgifterna. De anställdas 

kompetens bör också uppdateras och bibehållas. Gällande detta anses dock företaget ha goda 

förutsättningar för att lyckas med Lean eftersom den stödjande aspekten kompetens och 

utbildning verkar tillräcklig.  

Gällande Problemlösning (tabell 13) tycker många att problem löses ganska enkelt, men det 

finns också vissa som menar att mycket blir olöst. Larsson (2008) menar att det gäller att hitta 

grundorsaken till ett problem. När ett problem åtgärdas kan man förledas att tro att det är helt 

löst. Om detta problem ofta uppkommer kan det dock betyda att det finns ett osynligt 

underliggande problem. Viktigt är att alltid gå till grundkällan till ett problem för att 

förebygga att framtida problem inte uppstår. Halling (2013) säger att ett arbetssätt baserat på 

Lean lättare kan synliggöra och åtgärda problem. Detta kan vara ett problem hos företaget då 

man kanske inte alltid går till grundkällan av problemet. Detta kan exempelvis gälla typen av 

slöseri Information och data. När dokument inte hittas frågar anställda annan personal för att 

få tag i dokumentet. Detta spiller tid både för den sökande och även den som hjälper till med 
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letandet. Att gå till grundproblemet och skapa en klarare tydligare mappstruktur som alla 

känner till skulle göra att detta slöseri inte behövde uppkomma alls. Gällande denna aspekt 

kan den förbättras så att bättre förutsättningar att lyckas med Lean skapas.  

När det gäller Ordning och reda (tabell 14) är den väldigt bra. Enda problemet är att det är lite 

oordning i ett förråd. Larsson (2008) menar att ordning och reda på arbetsplatsen leder till att 

genomloppstider, ställtider och väntetider effektivt kan minskas. Han menar att 

kontorslandskapet bör vara organiserat, snyggt och trivsamt. I detta fall har företaget goda 

förutsättningar att lyckas med Lean. De är väldigt medvetna om att det ska vara ordning och 

reda på arbetsplatsen.  

Analysen ovan visar att det råder något bristfälliga förutsättningar att lyckas med Lean i 

administrativa processer. De stödjande aspekterna Samarbete och kommunikation, Ledarskap, 

Rutiner och Problemlösning behöver förbättras.  
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6. Slutsats och förslag till fortsatta studier 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats genom att studiens syfte med tillhörande 

frågeställningar besvaras. Några förslag till fortsatta studier ges också. 

6.1 Slutsats 
Studien visar att administrativa processer har behov av Lean, främst inom dessa typer av 

slöseri; Sökande efter information och data, Överarbete, Omarbete, Väntetider, Onödiga 

transporter, Integration av IT-system samt Outnyttjad kreativitet. Analysen av resultatet från 

fallstudien säger att administrativa processer har slöseri som enligt teorin kan minskas eller 

elimineras helt genom ett arbetssätt baserat på Lean. Administrativa processer har behov av 

att använda Lean till att; standardiseras, minska onödigt överarbete, skapa tydliga arbets- och 

rollbeskrivningar, eliminera ställtider och väntetider, integrera IT-systemen bättre och att 

skapa delaktighet bland anställda.  

Förutsättningarna för att lyckas med Lean i administrativa processer är något bristfälliga. 

Vissa stödjande aspekter är tillräckliga medan andra har brister. Analysen av resultatet från 

fallstudien visar att de stödjande aspekterna Kompetens och utbildning och Ordning och reda 

är tillräckliga. Däremot gällande de andra stödjande aspekterna krävs bättre Samarbete och 

kommunikation, tydligare Ledarskap, tydligare Rutiner och att Problemlösning förbättras. 

Dessa aspekter är enligt teorin viktiga förutsättningar för att lyckas med Lean. 

Denna studie har bidragit med djupare kunskap gällande vilka typer av slöseri som har störst 

behov av Lean. Det största slöseriet förekommer inom Sökande efter information och data 

samt Överarbete. Studien har också bidragit med djupare kunskap genom att visa vilka 

stödjande aspekter som behöver förbättras för att förutsättningarna för att lyckas med Lean i 

administrativa processer ska bli bättre. Dessa är Samarbete och kommunikation, Ledarskap, 

Rutiner och Problemlösning. Förhoppningsvis kan denna studie visa att det finns goda 

möjligheter med att använda Lean även i administrativa processer.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Författarna till denna studie har upplevt att det finns få vetenskapliga publikationer i ämnet 

Lean i administrativa processer. Därför är denna studie viktig. Fler företag behöver dock 

studeras så att bredare generalisering kan göras med större säkerhet. Denna studie är svår att 

generalisera men kan ändå ge en klarare bild av hur stort behov administrativa processer har 

av att förbättras genom Lean och hur förutsättningarna för att lyckas med Lean ser ut.  

 

Ytterligare frågeställningar som kan vara intressanta: 

 Hur skiljer sig implementationsprocessen av Lean i administrativa processer från 

produktionsprocesser?  

 Hur skiljer prestandan mellan administrativa processer som använder Lean mot de 

som inte gör det? 
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7. Förslag på förbättringar till fallstudieföretag 
Denna studie har använt sig av ett fallstudieföretag och i detta avsnitt ges förslag på 

förbättringar till företaget utefter vad studien har visat. 

Studien har visat att OP Assistans har behov av att skapa ett arbetssätt baserat på Lean. 

Resultatet visar att det finns många slöserier som potentiellt kan minskas eller elimineras helt 

med Lean. Dock bör det innan införandet av arbetssättet jobbas med att förbättra de stödjande 

aspekterna. Speciellt bör de stödjande aspekterna ledarskap samt samarbete och 

kommunikation förbättras för att skapa bättre förutsättningar att lyckas med Lean. Detta kan 

uppnås genom att: 

 Utöva ett klarare och tydligare ledarskap.  

 Se över och klargöra de anställdas ansvar och befogenheter.  

 Skapa tydligare ansvarsområden mellan de två teamen VA och ELU. Arbetsuppgifter 

bör inte överlappas mellan teamen, men det ska finnas möjlighet att hjälpa och förstå 

varandra.  

 Tid för assistentens godkännande av tidrapport bör kunna reduceras till sju veckodagar 

från det att påminnelse till assistenten skickas ut. För att lyckas med detta bör det 

skapas och förmedlas mer förståelse för hur själva arbetsprocessen med tidrapporterna 

fungerar, och vad det innebär för positiva effekter på företaget att få in dessa snabbare. 

När ovanstående förslag har genomförts är OP Assistans redo att börja implementera ett 

arbetssätt baserat på Lean. För att lättare göra detta kan de först skapa ett team som består av 

personer som dagligen jobbar i processerna, kunder, ledare och andra anställda som kan se 

processen förutsättningslöst. Detta team bör jobba efter den japanska termen Kaizen, som 

innebär att man alltid arbetar med att ständigt förbättra. För att göra detta tydligare kan teamet 

utgå ifrån PDCA-cykeln som arbetssätt. Första steget för teamet är att planera, där problem 

identifieras och analyseras för att komma fram till förbättringsförslag. Här kan exempelvis 

verktyget värdeflödeskartläggning användas. I det andra steget utför man 

förbättringsförslagen. I tredje steget studerar man om förbättringsförslaget förbättrade 

processen och hur den gjorde det. I det fjärde steget implementeras och standardiseras 

förbättringsförslaget i processen, sedan återvänder man till första steget igen. 

OP Assistans har i denna studies resultatavsnitt en rad olika slöserier de kan börja arbeta med. 

Författarnas förslag är att börja med slöseriet gällande den gemensamma servern då denna 

nämndes av många under intervjuerna. Ett förslag gällande den gemensamma servern är att 

använda sig av 5S metoden för att skapa struktur och ordning.  

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Referenser 
Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och Metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, J., Jeswani, A., Jonshammar, M., Landberg, P., Murukesvan, A. och Nashed, N. 

(2004) Lean Production. Projektarbete. Kungliga Tekniska Högskolan: Stockholm. 

Bell, J. (2009) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Bhasin, S. och Burcher, P. (2006) Lean viewed as a philosophy, Journal of Manufacturing 

Technology Management, Vol. 17, No. 1, pp. 56-72. 

Biggham, J. (2011) Succeding with your master’s dissertation. Maidenhead: Open University 

Press. 

Blaxter, L., Hughes, C. och Tight, M. (2006) How to Research. Maidenhead: Open University 

Press. 

Buzby, C. M., Gerstenfeld, A., Voss, L. E. och Zeng, Z. A. (2002) Using lean principles to 

streamline the quotation process: a case study, Industrial Management & Data Systems, Vol. 

102, No. 9, pp. 513-520. 

Chen, C. J. och Cox, R. A. (2012) Value Stream Management for Lean Office - A Case 

Study, American Journal of Industrial and Business Management, Vol. 2, No. 2, pp. 17-29. 

Chiarini, A. (2011) Integrating lean thinking into ISO 9001: a first guideline, International 

Journal of Lean Six Sigma, Vol. 2, No. 2, pp. 96-117. 

Doman, M. S. (2011) A new lean paradigm in higher education: a case study, Quality 

Assurance in Education, Vol. 19, No. 3, pp. 248-262. 

Edström, B. (1994) Japans Globala Roll. Lund: Carlssons. 

Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur. 

Emiliani, M. L. (1998) Lean behaviors, Management Decision, Vol. 36, No. 9, pp. 615-631. 

Emiliani, M. L. (2006) Origins of lean management in America: The role of Connecticut 

businesses, Journal of Management History, Vol. 12, No. 2, pp. 167-184. 

Halling, B. (2013) Lean Implementation. Licentiatavhandling. Kungliga Tekniska Högskolan: 

Stockholm. 

Holweg, M. (2007) The genealogy of lean production, Journal of Operations Management, 

Vol. 25, No. 2, pp. 420-437. 

Huls, K. (2005) The antioch company brings lean into the office, Journal of Organizational 

Excellence, Vol. 24, No. 4, pp. 31-38. 

Keyte, B. och Locher, D. (2004) Leanhandboken: Värdeflödeskartläggning inom 

administration, service och tjänster. Malmö: Liber. 

Kotter, J.P. och Schlesinger, L.A. (2008) Choosing strategies for change, Harvard Business 

Review, Vol. 86, No. 7, pp. 130-138. 



50 

 

Kristoffersen, A. (2010) Lean Administration: How can Lean be implemented in an 

administrative section?. Masteruppsats. Södertörns högskola. 

Larsson, L. (2008) Lean Administration. Malmö: Liber. 

Lean Enterprise Institute (2014) What Is Lean? http://www.lean.org/whatslean  Hämtad 2014-

03-18. 

Liker, J. K. (2004) The Toyota Way. New York: McGraw-Hill. 

Maleyeff, J. (2006) Exploration of internal service systems using lean principles, 

Management Decision, Vol.44, No.5, pp. 674-89. 

Mironiuk, K. (2012) Lean Office Concept. Kandidatuppsats. Mikkeli University of Applied 

Sciences. 

Moen, R. och Clifford, N. (2006) Evolution of the PDCA Cycle. Detroit. 

Ohno, T. (1988) Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Portland, 

Oregon: Productivity Press. 

Olsson, H. och Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen: Kvalitativa och Kvantitativa 

Perspektiv. Stockholm: Liber. 

OP Assistans (2012) Förvaltningsberättelse 2012 

http://www.opassistans.se/Filer/Historik/forvaltningsberattelse_2012.pdf Hämtad 2014-04-01. 

Osono, E., Shimizu, N. och Takeuchi, H. (2008) Extreme Toyota. New York: Wiley. 

Pettersen, J. (2009) Defining lean production: some conceptual and practical issues, The TQM 

Journal, Vol. 21, No. 2, pp. 127-142. 

Rother, M. (2010) Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness, and 

Superior Results. New York: McGraw-Hill. 

Rugg, G. och Pertre, M. (2007) A Gentle Guide to Research Methods. Maidenhead: Open 

University Press. 

Schuh, G., Potente, T., Jasinki, T. och Nuyken, T. (2013) Lean administration – potentials, 

content and implementation strategy, International Journal of Business and Management 

Studies, Vol. 5, No. 2, ISSN: 1309-8047 (Online). 

Shigeo, S. (1989) A Study of the Toyota Production System. Portland, Oregon: Productivity 

Press. 

Womack, J.P. och Jones, D. (2003) Lean Thinking. Portland, Oregon: Productivity Press. 

Yin R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. London: SAGE.



 

 

Bilaga 1 Intervjuformulär 
Vi vill börja med att tacka för att du vill ställa upp på vår intervju. Vi är två studenter som gör 

ett examensarbete om Lean i administrativa processer. Lean handlar om att identifiera och 

eliminera slöseri. Vi vill intervjua er för att se vilka behov det finns av att använda Lean i 

administrativa processer med utgångspunkt i ditt och dina kollegors arbete här på kontoret. 

Intervjun kan leda till en bättre förståelse för Lean i administrativa processer och kan komma 

till användning både för OP Assistans och även andra företag. 

Vi använder oss av bestämda frågor som vi utgår ifrån, men intervjun lämnar också rum för 

öppen diskussion. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och din identitet kommer att vara dold 

både i denna intervju och även i den slutliga rapporten. Är det OK för dig om vi spelar in 

intervjun?  

Allmän fråga 
Vad är det du jobbar med? Vad har du för uppgifter? Hur ser en normal dag ut för dig?   

 

Typer av slöseri i administrativa processer 
1. Sökande efter information och data 

Upplever du att ni spenderar onödig tid till att söka efter information? Exempelvis 

gemensamma servrar, synlig information, visualisering. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

2. Överarbete  

Upplever du att ni utför onödigt överarbete? Exempelvis när det gäller upprepning av 

datainmatningar, extra kopior, onödiga eller omfattande rapporter och internmeddelanden. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

  



 

 

3. Omarbete 

Upplever du att ni behöver göra om saker? Exempelvis på grund av felaktiga registreringar, 

fakturafel eller felaktigt utfört arbete. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

4. Väntetider 

Upplever du att ni får vänta i onödan för att kunna utföra uppgifter? Exempelvis när det gäller 

Downtime i datasystemet, systemets responstid, attester och godkännande från andra, 

information från kunder.  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

5. Onödiga rörelser 

Upplever du att ni måste göra onödiga förflyttningar för att utföra saker? Exempelvis gå till 

skrivaren, hämta papper eller hjälpmedel. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

6. Onödiga transporter 

Upplever du att det sker onödiga förflyttningar överföringar? Exempelvis vad gäller fysiska 

papper och elektronisk information? 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 



 

 

7. Integration av IT-system  

Upplever du att era it- system inte stödjer ert arbete på ett bra sätt? Exempelvis när det gäller 

att minska tid för inmatningar, hantering och överföring av information. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

8. Outnyttjad Kreativitet 

Upplever du att ni har outnyttjad kreativitet gällande människors förmåga? Exempelvis 

begränsat ansvar, befogenheter eller olämplig utrustning till förfogande. 

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt stort; Till vilken grad tycker du att detta är ett problem?  

På en skala från 1-10 där 10 är väldigt mycket; Hur mycket tid förloras på detta? 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

Stödjande aspekter 
Hur upplever du att ni samarbetar och kommunicerar med varandra? Vad kan bli bättre? 

Hur upplever du ert ledarskap? Vad kan bli bättre? 

Upplever du att ni har tillräcklig kompetens och utbildning för att utföra era arbetsuppgifter? 

Vad kan bli bättre? 

Upplever du att ni jobbar efter bestämda rutiner? På vilket sätt? Vad kan bli bättre?  

När problem uppkommer, hur upplever du att ni då löser problemet? Vad kan bli bättre? 

Hur upplever du att ordningen är på er arbetsplats? Vad kan bli bättre? 

Finns det någonting utöver det vi har pratat om som du tycker kan fungera bättre hos er? 

 

Då var vi klara. Vi kommer att skicka ut rapporten till företaget så at ni kan se det slutliga 

materialet. 

Tack för din medverkan! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Missiv 
 

Hej!  

Detta dokument innehåller information för dig som ska intervjuas av oss. Våra namn är 

Andreas Strand och Robin Zetterström. Vi är två studenter som går sista året på utbildningen 

Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle. Det sista vi gör under utbildningen är att bedriva 

ett mindre forskningsprojekt om någonting som har koppling till vår utbildning.   

Vi har valt att rikta vår forskning på Lean i administrativa processer. Lean är ursprungligen en 

produktionsfilosofi som utvecklades av biltillverkaren Toyota i Japan och handlar om att 

minska slöseri. Detta gör man genom att identifiera vilka aktiviteter som är värdeskapande 

och icke värdeskapande. Nästa steg är att eliminera aktiviteter som är icke värdeskapande 

eller slösaktiga. Det handlar alltså om att hushålla med resurser. Lean har på senare år börjat 

användas även inom andra branscher och områden. Ett område som är relativt outforskat är 

Lean inom administrativa processer. Därför skulle vi vilja undersöka detta närmre.  

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur ni arbetar, vilka möjliga slöserier som finns och vad 

du tycker kan förbättras på er arbetsplats. Din medverkan är väldigt värdefull då det bidrar till 

en bättre förståelse av hur Lean kan användas i administrativa processer. Det finns inga 

felaktiga eller rätta svar. Din personliga uppfattning och dina upplevelser är vad som 

intresserar oss.  

Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter och är semi-strukturerad (halvstrukturerad). Det 

innebär att vi utgår från ett frågeformulär men kan också välja att ställa helt nya frågor 

beroende på hur intervjun utvecklas. Du kommer att vara helt anonym. Informationen du ger 

kommer att presenteras i en rapport men den kommer inte att kunna relateras till vem du är. 

Vi vill vara så noggranna som möjligt när det gäller informationen vi samlar in. Därför spelar 

vi gärna in intervjun för att kunna gå tillbaka och lyssna igen. Detta är dock helt frivilligt och 

kräver ditt godkännande.    

Med vänliga Hälsningar  

Andreas Strand och Robin Zetterström.  

 

 

 


