
 

School of Mathematics and Systems Engineering 

Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 

 

 

 

Extreme 
P r o d u c t i o n  

-  
A d m i n i s t r a t i o n  

Makeover 
 Ur ett informationslogistiskt perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jun 

2007 

MSI Report 07091 
Växjö University ISSN 1650-2647 

SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/IV/E/--07091/--SE 



 

 ii 

Abstract 

Extreme Production Makeover™ caught our interest before we began to write our C-essay. 
The method is about transformation and how to make a production line more efficient in 
order to raise the productivity level within a short timeframe. Since we are about to gradu-
ate in Information logistics, we are curious to find out if Extreme Production Makeover™ 
is transferable to administrative and service flows, from an information logistics perspec-
tive.  

Within the area of production, there has been a long tradition to work with efficiency and 
improvements. Our studies of efficiency methods within administrative flows indicate that 
these methods are not as widespread within the service trades. How come? 

In general, the procedure of changing administrative and service flows is a long process, 
however, if an Extreme Production Makeover™ could be accomplished during a short 
timeframe, so could probably also Extreme Administration Makeover.  

Aim:  
The aim of our study is to examine and compare production flow efficiency along with ef-
ficiency in administrative and service flows. We want to illustrate the benefit of using in-
formation logistics in structural changes, for both companies and personnel working with 
process efficiency. The result of our study is an action plan for Extreme Administration 
Makeover. 
 
Method: 
Our essay was created as a proposal; we did not test or evaluate Extreme Administration 
Makeover in reality. We have studied a variety of literature linked to information logistics 
and the efficacy of different flows, which we have summarized and illustrate under the 
heading Theory. In order to support the theory further, we spoke to key personnel within 
Extreme Production Makeover™ and Lean Forum and determined how the methods 
could be compared and applied. The result of these discussions is presented in the Em-
pirical research. Furthermore, we have added our knowledge about information logistics 
and created an action plan, with an attached model exclusively for Extreme Administration 
Makeover. Accordingly, the result presented in the Analysis is followed by a Conclusion.  
 
Delimitation:  
We have chosen to limit our essay to the methods of traditional production efficiency and 
Lean Production, although we are well aware that there are several other methods for 
change. 

Results:   
Parts of a transformation plan could be accomplished during a short, or minimally short 
timeframe, however, in order to establish a deeply rooted work process, particularly the 
underlying force, and to permeate this vision into the enterprise, almost certainly requires 
more time. The outcome depends on the individuals affected and involved in the process. 
By establishing deeply rooted thoughts, goals and visions throughout the organisation, a 
solid foundation generates a sound transformation, which is crucial for a positive outcome. 
 
Key words: Information logistics; Extreme; Makeover; Lean Production; Lean Service; 
Administration; Service Management 
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Sammanfattning 

Extreme Production Makeover™ fångade vårt intresse för en tid sedan, strax innan vi skul-
le börja skriva vår C-uppsats. Metoden går ut på att under mycket kort tid förändra och ef-
fektivisera en produktionslina för att höja produktiviteten. Vi blev genast nyfikna på om 
Extreme Production Makeover™ skulle gå att omsätta i administrativa flöden och tjänste-
flöden med ett informationslogistiskt perspektiv.  

Inom produktion finns det en lång tradition av att arbeta med effektiviseringar och förbätt-
ringar. Våra studier av effektiviseringsmetoder inom administrativa flöden visar på att me-
toderna inte är lika utbredda inom tjänste- och servicebranschen. Vad beror det på?  

Normalt tar ett förändringsarbete av administrativa flöden eller tjänsteflöden en ganska 
lång tid i anspråk. Men, om en Extreme Production Makeover™ kan genomföras på en 
kort tid, så borde ju också en Extreme Administration Makeover kunna genomföras.  

Syfte:  
Vårt syfte med studien är att undersöka och jämföra effektivisering i produktionsflöden 
med effektivisering i administrativa flöden och tjänsteflöden. Vi vill belysa nyttan med in-
formationslogistik i samband med förändringsarbeten, för företag och personer som arbe-
tar med processeffektivisering. Resultatet av studien är en handlingsplan för Extreme Ad-
ministration Makeover. 
 
Metod: 
Vårt arbete är genomfört som en skrivbordsstudie, vi har alltså inte provat eller utvärderat 
Extreme Administration Makeover i verkligheten. Vi har studerat olika typer av litteratur 
som rör informationslogistik och effektivisering av olika flöden. Detta har vi sammanfattat 
och redovisat under rubriken Teori. För att ge ytterligare kraft till teorin, har vi samtalat 
med nyckelpersoner inom Extreme Production Makeover™ och Lean Forum, för att bilda 
oss en uppfattning om hur metoderna kan jämföras och tillämpas. Resultatet av dessa dis-
kussioner tas upp i Empirin. Till detta har vi lagt vår kunskap i informationslogistik och 
därefter skapat en handlingsplan med tillhörande modell, för Extreme Administration Ma-
keover. Därefter följer Analysen av vårt studieresultat och en Avslutande Diskussion.  

Avgränsning: 
Vi har i vår rapport valt att begränsa oss till metoderna inom traditionell produktionseffek-
tivisering och Lean Production men är väl medvetna om att metoderna för förändringsar-
bete är fler än så. 

Resultat: 
Delar av ett förändringsarbete kan genomföras under en kortare, eller extremt kort tid, men 
att etablera och rota arbetssätt och framför allt tanken bakom; att få tänkandet att genom-
syra verksamheten, kräver förmodligen betydligt längre tid. Det beror på de personer som 
berörs och blir involverade i den. Genom att förankra tankar, mål och visioner i organisa-
tionens alla led, skapas en grund för en stabil förändring och en förutsättning för ett gott 
resultat.  

Nyckelord: Informationslogistik; Extreme; Makeover; Lean Production; Lean Service; 
Administration; Service Management. 
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1 Inledning 

Här beskriver vi kort hur effektivitets- och kvalitetsarbete har utvecklats, vår frågeställning börjar ta form 
och vi visar på sambandet mellan processflödet mellan tjänsteföretag och tillverkande företag. 
 
Att förändra, förbättra och utveckla är en naturlig process som ständigt pågår runt omkring 
oss; framför allt inom företag och verksamheter. Inom företag kan denna typ av processer 
kallas effektivitets- eller kvalitetsarbete.  
Allt eftersom industrisamhället har vuxit fram, har fokus på effektivitets- och kvalitetsarbe-
te främst genomförts inom produktion och tillverkande industrier. Metoder, principer och 
olika förändringsarbeten har anpassats efter rådande omständigheter och miljöer på ”indu-
strigolvet”.  
Efter industrialismens uppgång har fler tjänsteföretag vuxit fram, vilka också har behov av 
utveckling och förändring i takt med marknadens krav och behov.  
 
Här började en fråga ta form hos oss:  
Kan samma metoder för effektivitets- och kvalitetsarbete användas inom tjänsteföretag som i produktionsfö-
retag? 
 
Till tjänsteföretag och produktionsföretag behövs administration som stödfunktion - admi-
nistrationen i sig är ett stort område, oavsett i vilken typ av företag man undersöker. Admi-
nistration kan vara svårt att beskriva; ofta används administration som ett namn för de 
funktioner som krävs för att stödja kärnverksamheter. Ibland utgör också administrationen 
själva kärnverksamheten.  
 
Vad är egentligen administration? Enligt Wikipedia (2007) är administration hantering av 
information för att fatta beslut. 
I företagens organisationstrategier har utvecklingen gått från hierarkiska organisationer - 
vertikalt ansvar - till processorganisationer – horisontellt ansvar (Carlsson, 2007). Om en jämfö-
relse görs mellan tillverkande processflöden och tjänsteprocessflöden finns det både likhe-
ter och skillnader. Till båda behövs administration och till alla processflöden behövs mate-
riella och finansiella flöden, samt informationsflöden för att dessa ska kunna fungera effek-
tivt. 
 
Denna rapport är vår C-uppsats i breddmagister Informationslogistik vid CIL, Ljungby, 
2007. Studien har utförts som ett grupparbete av Mirva Granlund och Sandra Hjerling. Vi 
har valt att studera effektivitets- och kvalitetsarbete inom tjänsteföretag och tillverkande fö-
retag med fokus på informationslogistik. Med rapporten vänder vi oss främst till informa-
tionslogistiker och personer inom näringsliv, som är intresserade av snabb effektivisering 
inom administrativa flöden och tjänsteflöden.  



 

 2 

 

 

Figur 1. Illustration över processflöden inom tjänsteföretag och tillverkande företag. Illustrationen visar hur administration är en stödfunktion 
till de båda flödena och att informationsflödet är en väsentlig del för processerna (egen modell, 2007).   

2 Bakgrund 

I kapitlet berättar vi om bakgrunden till vårt arbete; vi ger läsaren en försmak av nyckeltal och värdet av 
att göra mätningar, Toyotas effektiviseringsarbete och Extreme Production Makeover. 
 
Administration och administrationsflöden är områden som ofta tar en viss tid i anspråk, till 
en viss kostnad. Alla verksamheter kräver någon form av administration för att kunna fun-
gera och tillåts därför kosta en del.  
Inom tjänsteproduktion verkar effektivitet och kvalitet vara svårdefinierat. Det är en stor 
utmaning för företagen att mäta resurskrav och effektivitet på grund av att processerna är 
mer situationsanpassade. Dessutom är kommunikationen med kunden än mer frekvent un-
der själva processen.  
Både administration och tjänster är områden som det är svårt att mäta och hitta nyckeltal 
till. Beror det på att det inte finns något att mäta? Finns det över huvud taget metoder för 
mätning? Är det svårt att mäta och hitta nyckeltal eftersom det är mer abstrakta saker det 
gäller, som information, kunskap och beteenden?  
 
Inom produktion finns det däremot en mängd nyckeltal, mätvärden och metoder som un-
der en lång period har tagits fram, standardiserats och accepterats. Bilföretaget Toyota, för 
att nämna ett exempel, har tagit fram en modell bestående av ett antal principer och filoso-
fier för att med enkla medel kunna förbättra varje del i ett produktionsflöde, för att effekti-
visera arbetet. 
Det är inte bara produktionseffektivitet som eftersträvas av Toyota; fokus ligger också på 
att spara på resurser och miljö. Istället för att spara in på antalet anställda, ligger fokus på att 
de anställda arbetar smartare.  

Tjänste-  
processflöde 

Produktions-  
processflöde 

Administration 

Information 
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Andra metoder för att effektivisera processer finns också att tillgå men kärnan i samtliga är 
att hitta smarta och effektiva sätt att få fram det som kunden värdesätter. På så sätt skapas 
lönsamhet, vinst och utveckling för en verksamhet.  
 
Smålands Produktivitetsförening har tagit fram, marknadsfört och skapat ett varumärke; 
Extreme Production Makeover™ som kan översättas med konkret förbättringsarbete i 
praktiken.  
Konceptet går ut på att öka produktiviteten med enkla insatser direkt i verkligheten, effek-
tiviseringen ligger på en operativ nivå istället för på en strategisk nivå. Det unika med ar-
betssätt hos Extreme Production Makeover™ är att hela projektet genomförs under endast 
två dagar! 
Vi undrar om det finns liknande metoder, att applicera på de administrativa flöden som 
finns i varje verksamhet; både inom varuproduktion och inom tjänsteproduktion.  
Vilka metoder och nyckeltal kan användas, eller används redan? Finns det något företag 
som genomfört en så radikal, snabb förändring inom befintliga administrativa flöden? Om 
ja - hur gick det till och hur ser resultatet ut? Dessa frågor har vi utgått ifrån när vi har ge-
nomfört vår undersökning. 
 
Vi vill också öka förståelsen för nyttan med informationslogistik för verksamheter, i vår 
rapport. Vid genomförande av effektivitets- och kvalitetsarbete är det här ett viktigt område 
att se över och utveckla. 

3 Problemprecisering 

Här beskriver vi våra avsikter med vårt valda problemområde: Extreme Production Makeover, informa-
tionslogistik och administrativa flöden, samt preciserar vårt problem. 
 
Vi har för avsikt att studera Extreme Production MakeoverTM i syfte att se om det går att 
översätta metoderna till effektivisering inom administrativa flöden. Går det att utföra en 
Extreme Administration Makeover? 
Vi har för avsikt att identifiera de begrepp och metoder som används för Extreme Produc-
tion Makeover™ och översätta dem till verktyg som kan användas vid effektivisering av 
administrativa flöden och tjänsteflöden – Extreme Administration Makeover. Vi vill under-
söka om det finns likheter och skillnader i arbetssättet för effektivisering av processer i 
tjänsteverksamheter och i produktionsverksamheter. Vi vill också ta reda på om effektivise-
ring av informationsflödet (informationslogistik) till dessa processflöden är en del av Ex-
treme Makeover.  
 
Vår undersökning kommer att genomföras ur ett informationslogistiskt perspektiv. Både 
Extreme Production Makeover™ och det vi kallar Extreme Administration Makeover är 
processflöden; till processer behövs det informationsförsörjning.  
På detta sätt skapar vi kopplingar mellan Extreme Production MakeoverTM, Extreme Ad-
ministration Makeover och Informationslogistik. 
 
Vår frågeställning: 
Går det att effektivisera administrativa flöden och tjänsteflöden, med samma eller liknande metoder som 
används i Extreme Production MakeoverTM? 
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4 Syfte 

Här presenterar vi syftet med vår rapport, uppdelat på tre punkter. 

Syftet med rapporten är:  
• Att belysa nyttan med informationslogistik i samband med förändringsarbeten, för 

företag och personer som arbetar med processeffektivisering.  
• Att undersöka och jämföra effektivisering i produktionsflöden med effektivisering 

av administrativa flöden och tjänsteflöden.  
• Att skapa en handlingsplan för Extreme Administration Makeover.  

5 Metod och genomförande  

Här beskriver vi de olika stegen vi har genomgått för att nå målet – att skriva en C-uppsats; hur vi har 
gått tillväga i rapportskrivandet, val av metod och hur vi har genomfört arbetet. Därefter presenteras me-
todkritiken, samt avgränsning och definitioner. 

5.1 Metod 

Vi har valt att skriva rapporten efter en kvalitativ ansats och metod, med traditionellt per-
spektiv. Det vill säga: Vi vill förstå och förklara Extreme Makeover i två olika processflöden; 
produktionsflödet och tjänsteflödet (administrationsflödet). Vårt perspektiv och utgångslä-
ge är att vi fungerar som observatörer till genomförda projekt och antagna teorier. 
 

5.2 Genomförande 

Angreppssättet vi valt är att identifiera begrepp och metoder inom Extreme Production 
Makeover™, att översätta dessa till Extreme Administration Makeover, samt att belysa in-
formationslogistikens roll i effektiviseringsarbeten.   

Genom att söka litteratur och artiklar på Internet och i bibliotekens databaser samt att un-
dersöka tidigare arbeten och litteratur i delkurser inom Informationslogistik 40 p CIL, har 
vi hittat relevant information som överensstämmer med vårt syfte. Under rubriken Analys 
har vi ställt samman de reflektioner vi gjort under arbetets gång.  

 
Primärdata/Sekundärdata  

Vi har använt oss av främst sekundärdata, det vill säga redan dokumenterad data som är in-
samlad och bearbetad för ett annat syfte än den aktuella undersökningen. Dessa data har vi 
hittat genom att söka efter tidigare studier gällande effektivisering av administrativa proces-
ser, samt litteratur som stöder vissa teorier inom processeffektivisering och kvalitetsarbete.  
 
Primärdatan avser data som har samlats in för ett specifikt undersökningsproblem och som 
inte finns att tillgå på annat sätt än genom empiriskt arbete (Lekwall & Wahlbin, 1993). 
 
De primärdata som vi har använt oss av har kommit fram i genomförda intervjuer och 
samtal med Jan-Peter Rask, Produktionschef på företaget Fläkt Woods AB Jönköping tilli-
ka kassör i SmPF (Smålands Produktivitetsförening), samt med Joakim Hillberg på Revere 
AB som också är kursansvarig för ”Lean i administrativa flöden”. Joakim samarbetar med 
Lean Forum och Plan (Nätverket för logistiker). 
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Vårt genomförande 

Att välja ett ämne för vår uppsats var varken svårt eller särskilt tidskrävande! Vi hade vid 
ett tillfälle under vår studieperiod läst en intressant tidningsartikel om Extreme Production 
Makeover™. Metoden verkade intressant och framför allt var den nytänkande. Vi började 
fundera på om vi, med hjälp av informationslogistiken, skulle kunna översätta tillväga-
gångssättet för tillämpning inom effektivisering i administrativa flöden och tjänsteflöden. 
Vi presenterade vårt ämnesförslag för vår handledare, Klas Gäre, på vårt första seminarium 
på plats på CIL i Ljungby och han tyckte att det var intressant och relevant för kursen. 
När ämnet var bestämt skapade vi ett tidsschema, som illustrerade hur vi planerade att läg-
ga upp arbetet. Vi började skriva ned syfte och målsättningar och utformade frågeställning-
ar. Parallellt påbörjade vi insamling av litteratur, med utgångspunkt från våra valda nyckel-
ord. 
 
Därefter var det dags för vårt andra seminarium, där några i gruppen befann sig på plats i 
Ljungby tillsammans med vår handledare. Resterande studenter i vår klass befann sig på 
sina hemorter på olika platser i Sverige och kommunicerade via Skype. På seminariet pre-
senterade vi och de andra sina uppsatser, med fokus på problem och syfte. Vi skulle också op-
ponera på en annan grupps arbete för att utbyta tips och kommentarer. Även vår handleda-
re förde fram sina synpunkter.  
Nytankade med idéer och synpunkter återgick vi till vår rapport och korrigerade och lade 
till. Därefter gick vi till nästa punkt i vår tidsplan; att planera teori och metod. Vi förbered-
de frågor och tog en första kontakt med personer att intervjua. Vi samlade in litteratur om 
förändringsarbete och metoder för detta, valde ut det vi tyckte var relevant för vårt syfte 
och sammanfattade detta under rubriken Teori.  
 
Så blev det dags för seminarium nummer tre; teori och metod. Med samma upplägg som vi 
beskrev ovan, fick vi en hel del återkoppling att arbeta vidare med.  
 
Nästa punkt var att genomföra intervjuerna med våra utvalda personer. Intervjuerna gav en 
hel del och vi fick nya infallsvinklar att arbeta vidare med. Vi sammanställde intervjuresulta-
ten, tolkade dem och lade till text i vår rapport. Därefter koncentrerade vi oss på att skriva 
analysen, kanske den allra viktigaste delen i rapporten. 
Så var det dags för seminarium fyra; empiri och analys. Återigen fick vi en del återkoppling att 
arbeta vidare med. Samtidigt som vi fokuserade mycket på vår egen rapport, så var det väl-
digt intressant att se hur långt våra klasskamrater hade kommit och vilka problem och tips 
vi kunde lära oss av.  
I det här läget började vi se ramarna i vår rapport; innehållet kändes relevant och vi började 
ana en färdig rapport. Härligt! 
Något oväntat blev vi erbjudna att gå en utbildning som Plan - nätverket för logistiker - 
anordnar; Lean Administration Spel handledarutbildning! Vi fick lära oss mycket om hur 
man, med hjälp av Leans rollspel, kan få igång tankarna på processeffektivisering och mät-
ningar.  
Med en hel del nya infallsvinklar och tankar på effektivisering och vår rapport, slipade vi på 
befintligt material och skrev sammanfattning, kompletterade litteraturförteckning mm. 
Därefter skapade vi presentationsmaterial inför vårt allra sista seminarium; presentationen 
av vår färdigställda rapport.  
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5.3 Metodkritik 

I begynnelsen av rapportskrivandet visste vi mycket lite om ämnet i sig och dessutom lyste 
den vetenskapliga forskningen med sin frånvaro – i alla fall där vi letade. Förmodligen hade 
det varit svårt för oss att bilda oss en korrekt bild av problemområdet och därmed en bra 
lösning genom att endast använda oss av sekundärdata, därför tog vi kontakt med ett antal 
personer med specialistkunskaper inom området. Därefter lade vi till den teori som vi har 
insamlat inom problemområdet. Tillsammans med våra egna tankar och idéer skapade vi 
grunden för en Extreme Administration Makeover.  
Vi har genomfört samtal med tre personer, varav två samtal är skildrade i sin helhet i rap-
porten. Ett bredare urval och förmodligen också fler infallsvinklar hade vi uppnått om vi 
hade samtalat med fler personer. Genom att genomföra regelrätta intervjuer, genom att 
ställa fler frågor och dessutom samma frågor till nyckelpersonerna, hade vi på ett bättre sätt 
kunnat jämföra begrepp och metoder inom de olika områdena. 
Rapporten är genomförd som en skrivbordsstudie; vi har inte prövat vår handlingsplan i 
verkligheten. Givetvis hade en studie kopplad till ett eller flera verkliga försök gett mycket 
till vår rapport, med konkreta svar på om handlingsplanen fungerade, tidsaspekten etc. Vår 
handlingsplan hade fått mer trovärdighet om den hade baserats på verkliga erfarenheter. 

5.4 Avgränsning 

Vårt arbete har resulterat i en skrivbordsprodukt; vi har alltså inte utvärderat våra teorier i 
någon verksamhet under tiden som vi har skrivit rapporten.  
Det finns flera metoder för effektivitets- och kvalitetsarbete, några nämns under teoridelen, 
men för att hålla rapporten i en rimlig omfattning har vi valt att specifikt studera Lean Pro-
duction. En annan orsak till vår avgränsning är att Lean Production är en filosofi med me-
toder som det har skrivits en hel del om och det talas ofta om Lean när det gäller effektivi-
seringar inom företag och verksamhetsprocesser. Men framför allt beror det på att vi har 
utgått från de metoder som tillämpas av Extreme Production Makeover™ och som grun-
dar sig i Lean Production. 
  
Definitioner 

Informationslogistik är att identifiera och säkerställa verksamhetens informationsflöden (CIL, 
2007). Se vidare beskrivning av informationslogistik under punkt 6.8.1. 
Extreme= Ytterst stor, i högsta grad, ytterlighet, ytterlighetsåtgärd 
Makeover= Överlämna, förändra (Modern Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok, 
1976). 
 
Vår tolkning: 
Extreme Makeover = Ytterlighetsåtgärder för att förändra, en radikal förändring eller Ytterst 
stor förändring  
 
Administration= Förvaltning, skötsel, Planering & Ledning; styre  
Administrera= Förvalta, ta hand om (Bonniers Svenska Ordbok, 1991). 
 
I rapportens fortsättning nämns Extreme Production Makeover™ som EPM och Extreme 
Administration Makeover som EAM.  
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6 Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling 

En grundläggande punkt för att få ett framgångsrikt och mer effektivt företag är kvalitet. I 
Lean Tempel, som vi beskriver senare i rapporten, är kvalitet i varje led, en av de viktiga och 
bärande stolparna.  

 

 

 

Bergman och Klefsjö (2001) menar att det inte alltid är tillräckligt att uppfylla kundernas 
förväntningar, utan att det snarare handlar om att kundernas förväntningar ska överträffas. 
Om kunden blir överraskad, förtjust och hänförd kommer kunderna tillbaka, samtidigt som 
de berättar positivt om sina erfarenheter för andra.  

Kunden bedömer inte enbart den enskilda produkten, utan gör också en helhetsbedömning 
av erfarenheterna med den organisation som tillverkar eller säljer produkten. Kvalitet kan 
då statueras som en relation mellan kunden och produkten, med dess bakomliggande orga-
nisation, än som en ren produktegenskap.  

I många verksamheter är begreppet ”kund” svårdefinierat (Bergman & Klefsjö, 2001).  Den 
som betalar för tjänsten kan vara någon helt annan än den som tjänsten ska skapa värde åt. 
När det finns olika kategorier med kunder i ett företag, sammanfaller inte alltid de olika 
gruppernas behov och förväntningar. I det egna företaget är det av stor vikt att besvara frå-
gan Vilka är våra kunder? eller Vilka försöker vi skapa värde åt? Här menas att både de interna 
och de externa kunderna identifieras. 

”Kvalitet 

Kvaliteten på en produkt  
är dess förmåga att tillfredställa,  

och helst överträffa,  
kundernas behov och förväntningar” 
Definition av begreppet ”kvalitet” för en produkt 

 (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 24).  

I det här kapitlet tar vi upp metoder, begrepp och teorier hämtade ur litteratur, artiklar från databaser 
och Internet för att ge en bredare bild av vad kvalitets-, effektivitets- och förändringsarbete inom både 
produktions- och tjänsteprocesser innebär. Vi har studerat vetenskaplig litteratur men även artiklar från 
branschtidningar, för att visa hur marknaden arbetar med ämnesområdet effektivisering av produktions- 
och tjänsteprocesser idag.  
I första delen av detta kapitel tar vi upp definitionerna för kvalitet och delaktighet samt historik och de-
finition av Lean Production. Vi ger också här en beskrivning av Lean Productions metoder. Därefter 
har vi sammanfattat litteratur om processer samt flöden och effektivisering av dessa eftersom vid effektivi-
tets- och förändringsarbete ses verksamheter ur ett processperspektiv. Vi har också beskrivit vad informa-
tionslogistik innebär och teori om förändringsarbete ur ett informationslogistiskt perspektiv. Kapitlet av-
slutas med definition av förändringsmodeller och handlingsplaner. 
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Kvalitetsförbättringsarbete handlar om att systematiskt och resurseffektivt; 
• ta reda på vilka företagets kunder är 
• ta reda på kundernas behov och förväntningar 
• se till att uppfylla och helst överträffa, kundens behov och förväntningar (Bergman 

& Klefsjö, 2001).  
 
Något som har ökat markant på senare tid är intresset för kvalitet på tjänster. En allt större 
andel av Sveriges BNP (bruttonationalprodukt) utgörs av just tjänster. En allt större del av 
tjänster innebär hantering av information, mycket tack vare informationsteknologins snabba 
tillväxt. Man uppskattar att mer än 80 % av informationsteknologins produkter säljs till 
tjänstesektorn, därför är det av stor vikt att fokusera på hantering och förbättring av tjäns-
tekvalitet.   
 
Kvalitet på en tjänst har flera dimensioner, några av dessa är (Zeithhaml et al, 1990 återgi-
ven av Bergman och Klefsjö, 2001); 
 

• Pålitlighet – t ex punktlighet och precision vad avser information till kund, och att 
det som lovats kunden faktiskt blir utfört. 

• Trovärdighet – Kan man lita på leverantören? 
• Tillgänglighet – Hur enkelt är det att få tag på leverantören? (det geografiska läget, 

öppethållande etc.) 
• Kommunikationsförmåga – förmågan att kommunicera med kunden på ett sätt 

som kunden tycker är naturligt och förstår. 
• Tjänstvillighet – viljan att hjälpa kunden 
• Artighet – leverantörens uppförande gällande uppförande, omtanke och vänlighet. 
• Inlevelseförmåga – avser förmågan att leva sig in i kundens situation 
• Omgivning – utrustning och lokalers utseende; den fysiska miljön där tjänsten ut-

förs.  
Ovanstående dimensioner hänger samman med hur tjänsten levereras, och naturligtvis är 
det av stor vikt att se till själva innehållet i tjänsten – motsvarar eller överträffar den kun-
dernas behov och förväntningar? 
 

6.1.1   Offensiv kvalitetsutveckling 

Många av dagens företag ser kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten. Det-
ta utgör grunden i det som kallas Total Quality Management, TQM, som Bergman och Klefsjö 
(2001) tolkar enligt följande: ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättrings-
arbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”.  
Författarna översätter begreppet TQM till offensiv kvalitetsutveckling. Det handlar om att ak-
tivt förebygga, förändra och förbättra, snarare än att kontrollera och reparera. Kvalitetsar-
bete i sig är ett ständigt pågående arbete, samtidigt som arbetet ska utveckla produkter och 
processer. Dessutom innefattar orden stöttningen av den personliga utvecklingen hos de 
människor som är inblandade i dessa processer.  
 
Grunden till ett effektivt och offensivt kvalitetsarbete i ett företag, är ledningens ständiga 
och ambitiösa engagemang för just kvalitetsfrågor. Genom att fastställa företagets syn på 
kvalitetsfrågor och stödja kvalitetsaktiviteter ekonomiskt, moraliskt och med resurser från 
ledningen, kommer också medarbetarna att ta till sig kvalitetstänkandet.  
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Om ledningen dessutom fungerar som förebilder när det gäller kvalitet och aktivt deltar i 
det praktiska arbetet, kommer medarbetarna att värdera kvalitet högre (Bergman & Klefsjö, 
2001). 

6.1.2 Delaktighet 

Genom att skapa förutsättningar för delaktighet blir kvalitetsarbetet framgångsrikt. Då medar-
betarna är delaktiga och möjligheten att aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsar-
betet, gör att kvalitetsarbetet får så bra förutsättningar som möjligt. På detta sätt kan före-
taget göra kunden nöjd, med en ständigt förbättrad kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Carlzon, 1985 (återgiven av Bergman & Klefsjö, 2001), beskriver några viktiga element:  

• Det viktigaste för en människa är att veta och känna att hon behövs 
• När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är tillgängliga 
• En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har in-

formation kan inte undgå att ta ansvar. 
 
Vikten av att den anställde känner sig delaktig är alltså A och O för en effektiv arbetssitua-
tion och för harmoni på arbetsplatsen. Med delaktighet ökar också yrkesstoltheten, vilket 
bidrar starkt till ett framgångsrikt företag.  
 
Då kvaliteten i ett företag ökar, påverkas en rad saker och ger bland annat (Bergman & 
Klefsjö, 2001): 

• Nöjdare kunder som gärna återkommer 
• Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro 
• En bättre position på marknaden 
• Kortare ledtider 
• Förutsättningar för kapitalrationaliseringar 
• Minskade kassations- och omarbetningskostnader 
• Högre produktivitet 

 

6.1.3 Japan och kvalitetsutveckling 

Japan har en lång tradition inom kvalitetsområdet. 1955-1985 hände något speciellt, då Ja-
pan skulle bygga upp sin industri efter andra världskriget. Händelsen kallas för det japanska 
undret (Bergman & Klefsjö, 2001). Många duktiga tekniker och ledare hade dött under kri-
get, så nu utsågs istället nyblivna ingenjörer, eller unga personer från verkstadsgolvet, till le-
dare i japanska företag, utan att de hade några egentliga kunskaper eller erfarenheter. Detta 
ledde till att japansk kvalitet i början på 1950-talet, fick ett dåligt rykte. Då gjordes en med-
veten satsning för att åtgärda detta.  
 
JUSE (Union of japanese Scientists and Engineers) bildades 1946 och bestod av tekniker 
och ingenjörer, som från början hade träffats på informell basis under kriget. Ichiro Ishi-
kawa (far till Kaoru Ishikawa) tog på sig ordförandeskapet i JUSE. För att råda bot på det 
dåliga ryktet, gav JUSE kurser för mellanchefer och företagsledare över hela Japan. Utbild-
ning hölls senare också via radio och TV, för att nå så många som möjligt. Den första ra-
diokursen presenterades gemensamt av Kauro Ishikawa och Shigeru Mizuno och omfatta-
de en kvart om dagen i tre månader (Juran, 1995, återgiven av Bergman & Klefsjö, 2001). 
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De efterkommande åren hölls seminarier och kurser. Vikten av att använda statistiska me-
toder för att bygga in kvalitet i produkterna påtalades och det lades mer fokus på detta.  
 
Efter hand började flera japanska företagsledare att resa till USA och besökte fabriker och 
samtalade med amerikanska företagsledare för att förstå och se vad som skedde i USA.  
Eiji Toyoda, en av de ledande personerna bakom Toyota motor Company, var en av de fö-
retagsledare som besökte USA. Tillsammans med Taiichi Ohno, som också var verksam 
vid Toyota, utvecklade han sedan begrepp som idag är välkända som ”Just- in-time” och 
Kanban. Produktionstekniken som Ohno sedan skapade, utgör basen i ”Lean Production”.  
 

6.2 Lean Production – principer, begrepp och metoder 

På marknaden talas och skrivs det mycket om ”Lean” och ”The Toyota Way” som effekti-
va verktyg i förändringsarbete mot högre produktivitet, mindre slöseri med resurser och ef-
fektivare arbetssätt. Braun och Kessiakoff (2005) menar att många som använder sig av 
detta koncept i verkligheten endast använder några av verktygen inom konceptet Lean istäl-
let för att se Lean som ett förhållningssätt och en attityd, helt enkelt ett sätt att vara. 
”De affärskoncept, principer och metoder som brukar ges det samlade begreppet, Lean 
tanke- och arbetssätt, är mycket kraftfulla i ett systematiskt förändringsarbete” (Braun & Kessia-
koff, 2005, s.9). 
 
För kärnan i Lean är att i alla led, alla positioner och roller se vilka förbättringar som går att göra med 
enkla medel och att göra det ”nu”. Oftast kan det räcka med små förändringar med små medel 
som kan leda till stora resultat.  Här handlar det inte om att göra stora strategiska planer 
under lång projekttid utan mer ”Vad kan jag göra just nu för att förbättra min arbetssitua-
tion och mitt arbete så att det blir lättare för mig och jag blir effektivare?”  
 
För detta krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete där arbetssättet är i fokus och det 
leder till att det blir ett standardiserat arbetssätt. Lean är ett arbetssätt som förespråkar att 
göra mer med mindre resurser, t ex: 

• Personella resurser 
• Utrustning 
• Tid  
• Yta 

 
Detta skapar möjligheter att med mer värdeskapande arbete nå målet: konkurrenskraftig 
kundtillfredsställelse. För att lyckas krävs allas engagemang och delaktighet i förändringsar-
betet. 
 
Lean princip: 

• Dela upp tid och resurser i en värdeskapande del och en icke värdeskapande del 
Den icke värdeskapande delen delas upp som nödvändig del under nuvarande förutsätt-
ningar och en del som är rent slöseri och som kan tas bort med enkla medel. Syftet med 
detta är att frigöra resurser för offensiva satsningar. 
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Lean begrepp: 
• Värdeskapande del – den del som skapar ett värde för interna och externa kunder: 

Kunder som köper produkten/tjänsten, medarbetare, organisationens ägare eller 
samhället. Alla fyra aspekterna av värdeskapande måste vara med för en hållbar till-
växt. 

• MUDA; Slöseri med resurser: 
o Överproduktion – utföra fler arbeten eller att föra dem tidigare än vad som 

är nödvändigt 
o Väntan – på att något ska hända (något papper attesteras eller att ett system 

ligger nere) 
o Lager – spara mer än vad som är nödvändigt 
o Rörelse – onödiga förflyttningar när medarbetare utför sina jobb, letande 

etc. 
o Omarbete – korrigera fel, omarbeta eller komplettera ofullständigt material 

från flödet uppströms 
o Överarbete – att lägga ner mer arbete än kunden kräver och är beredd att 

betala för 
o Transporter – onödiga transporter av material, papperskopior, attestrundor 
o Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

• MURI; Överbelastning avseende människor eller utrustning. Muri ger brister i kvalitet och 
säkerhet och leder till utmattning och haverier. 

• MURA; Ojämnhet. Mura beror ofta på bristfällig produktionsplanering eller maskin-
haverier, förseningar etc.  

 
Grunden för Lean 

• Att göra rätt saker (värdeskapande) och att undvika slöseri 
• Att ta tillvara medarbetarnas kunskap om den process de arbetar i 
• Lagarbete och engagemang 
 

Figur 2. Lean tempel (fritt efter Baumer & Kessiakoff, 2005). 

Kvalitet 
 i varje led 

Stabilitet och Standard 

Kundfokus 
Kontinuerliga förbättringar 

Behovsstyrda 
 processer 

Engagemang 
Lagarbete 
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Enligt Braun och Kessiakoff (2005) är grunden i Lean-templet är Stabilitet och standardisering. 
Pelarna symboliserar Behovsstyrda processer och Kvalitet i varje led. I centrum av Lean-templet 
måste det finnas Engagemang och Lagarbete för att templet skall bestå, det vill säga flexibla 
och motiverade lagmedlemmar som ständigt söker en bättre väg eller ett bättre arbetssätt i 
allt de gör stärker verksamhetens konkurrenskraft. Varje princip, metod och verktyg är 
sammanlänkad till ett helhetsperspektiv. Författarna menar att kraften i Lean-templet ligger 
i den kontinuerliga förstärkningen av de bärande koncepten genom Kontinuerliga förbättringar. 
 
 
Vad menas då med… 
 
… Standardiserat arbetssätt? 
Med standardiserat arbetssätt menas ett enhetligt arbetssätt oberoende av vem i laget som 
för tillfället utför det. Det skall vara det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet att arbe-
ta för att tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar, som vi känner till nu. En bra 
standard är effektiv, meningsfull, enkel, tydlig och visuell. 
 
… Stabilitet? 
För att skapa stabilitet behövs ett systematiskt sätt att skapa störningsfria processer. Den 
bygger på tre grundläggande byggstenar; Uppföljning av störningar, eget underhåll och för-
bättringsgrupper. 
Verktyget för att skapa standard och stabilitet enligt Lean kallas för 5 S och står för: Sorte-
ra, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Det krävs att varje arbetslag tar 
ansvar för sin del av systemet. 
Visualisering är en annan grundläggande komponent i Leans tanke- och arbetssätt. På en 
visuell arbetsplats tydliggörs avvikelser omedelbart, så att alla direkt uppfattar ett onormalt 
tillstånd och vet vilka åtgärder som ska vidtas. Visuellt system är en grupp verktyg som 
förmedlar information som uppfattas med en hastig blick; indikator, signal och/eller styr-
ning. 
 
… Behovsstyrda processer? 
En viss process startar inte förrän ett uttryckt behov finns. Centrala begrepp i strävan att 
skapa behovsstyrda processer är: 

• Takttid – kundens beställningstakt. 
• Dragande system – producerar enbart vid behov i nästa steg i värdekedjan. 
• Utjämnat flöde – minska svängingar i produktionen från dag till dag. 
• Entrycksflöde – Ärenden flyttas en efter en genom processens olika steg. 
• Kanban – ett visuellt verktyg för styrning av arbetet för synkronisering som inne-

håller instruktioner om vad som ska göras. 
 
Förutsättningar för Behovsstyrda processer: 

• Korta ställtider 
• Visuell arbetsmiljö 
• Stabila processer 

o Standardiserat arbete 
o Kompetenta medarbetare 
o Teknik och utrustning som fungerar 
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… Kvalitet i varje led? 
Jidoka är en metod för att upptäcka fel i system och utrustningar, omedelbart stoppa arbetet 
och signalera till berörda att åtgärder behövs. En annan metod är Poka-yoke – felsäkring, 
med hjälp av enkla kontroller och varningssignaler förhindra att felaktigheter sänds vidare i 
kedjan. Kvalitet i varje led står för: 
”Inte ta emot fel, inte producera fel, inte lämna ifrån sig fel” (Braun & Kessiakoff, 2005, 
s.28). 
 
… Kontinuerliga förändringar? 
Hoshin Kanri – förankring av organisationens viljeriktning är en metod som används när det gäller 
nya eller förbättrade produkter och processer för nya eller gamla marknader. 
Ledningen fokuserar på kritiskt viktiga initiativ som är nödvändiga för att förverkliga visio-
ner och mål. I dialog möts vad med förbättringar med hur dessa viljeriktningar kan förverkli-
gas i praktiken.  
När detta har klarlagts, fattas beslut på olika nivåer om genomförande. Övergripande mål och 
visioner ska hänga samman med det mest grundläggande inom Lean tanke- och arbetssätt – 
dagliga kontinuerliga förbättringar. 
 
Kontinuerliga förbättringar inom tjänsteföretag 
Braun (2004) arbetar inom tjänsteverksamhet med att utveckla och sprida kunskap om 
Lean Production. Hon menar att behoven av förbättringar hos tjänsteföretagen är stora. 
Som en del av Lean Concepts AB besöker hon verksamheter, både inom offentlig sektor 
och näringsliv för att stödja dem i deras förbättringsarbete.  
Förändringar kan vara att samordna resurser för att korta ner ledtider, öka kvaliteten och 
därigenom sänka kostnader.  
Braun (2004) menar att arbeta med värdeflödesanalyser hjälper företagen se sambanden 
mellan olika processer och flöden. Det handlar om att synliggöra mätvärdena och indikato-
rerna; Var uppstår problemen? Vad får det för konsekvenser för de som befinner sig längre 
fram i värdekedjan? 
 
Finns det skillnader i arbete med värdeflödesanalys mellan ett tjänsteföretag och ett 
tillverkande företag? 
Analysen ser likadan ut inom tjänsteföretag som inom tillverkningsföretag eftersom det är 
flöden som ska analyseras; materiella flöden i form av produkter eller tjänster och informa-
tionsflöden. Den stora skillnaden är att det inom tjänsteverksamhet är svårare att förutse si-
tuationer och det blir därför svårare att få fram precisa mätetal, samt att flödet inte är lika 
visuellt. Men det betyder inte att förbättringspotentialen inte är lika stor inom tjänsteföre-
tag, den är tvärtom väldigt kraftfull. Genom att arbeta rätt kan man spara timmar, dagar, 
veckor och månader menar Braun (2004). 
 
Värdeflödesanalysen bidrar också till ökad förståelse för både den egna insatsen samt and-
ras arbete i värdekedjan, något som leder till bättre relationer på arbetsplatsen. Med jämna 
mellanrum måste nya värdeflödeskartor tas fram.  
Det är viktigt att förstå att värdeflödesanalysen inte ska ge ytterligare arbete utan istället 
underlätta och förbättra vardagen. Metoden är praktisk och väldigt resultatinriktad, där me-
darbetarna själva driver utvecklingen till bättre resultat (Braun, 2004).  
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Normann (2001) menar att den avgörande kompetensen för affärsföretag är förmågan att 
organisera det som är värdeskapande. För att göra detta behöver vi ändra vår syn av kun-
derna. Han menar att kunden är varken mottagare eller orsaken att verksamheten finns 
utan är nu i själva verket delaktig och därmed en medproducent och som även utformar 
värdeskapandet. 
Porters (1985) värdekedja fungerar som en teknik för att analysera hur aktiviteter skapar 
kundvärde och hur utformningen av dessa kan skapa kostnads- eller differentieringsförde-
lar. Värdekedjan är en dominerande strategisk modell som visar hur olika aktörer i tur och 
ordning tillför värde. Detta pågår tills man slutligen når fram till kunden vid kedjans slut.  
 
Porters (1985) teknik syftar till att identifiera värdeskapande respektive icke värdeskapande 
aktiviteter i ett flöde. Kontrollera, vänta, lagra, hantera och flytta är exempel på icke värdeska-
pande aktiviteter. 
 
Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är en kraftfull metodik som hjälper till att förstå hur värdeflödet fungerar 
idag, identifierar förbättringsmöjligheter för värdeflödet i sin helhet, och att skapa ett framtida 
bättre flöde, och utifrån detta ta fram en handlingsplan för att uppnå detta tillstånd. 
 
Värdeflödesanalys handlar om att skapa en helhetsbild över verksamheten, menar Braun 
och Kessiakoff (2005). Genom en kartläggning av sambanden mellan de informations- och 
materialflöden finns i verksamheten syns de flöden i tillverknings/tjänsteprocessen som är 
värdeskapande. De som inte är värdeskapande är däremot källor för slöseri och ska elimi-
neras. Genom att arbeta med värdeflödesanalyser som ett stöd i medarbetarnas långsiktiga 
förbättringsarbete, motverkas isolerade förbättringar som riskerar att inte påverka värdeflö-
det ut till kund. 
 
Värdeflödesanalysens steg: 

1. En processkarta tas fram över hela värdeflödet för en produkt/tjänst – från leve-
rantör till kund 

2. Analyser av flödets prestanda genomförs genom mätningar i form av 
a. Tid 
b. Produkter i arbete  
c. Resursutnyttjande 

3. Ovanstående fakta skrivs in i processkartans olika steg 
4. Kartan kompletteras med processens informationsflöde (Manuellt informationsflö-

de/Digitaliserat informationsflöde) 
5. Tidslinje läggs in för att mäta genomsnittlig tid som en artikel/tjänst befinner sig i 

under hela flödet. Viktigt! Skilj på värdeskapande och icke värdeskapande tid (vän-
tetider och ställtider). 

 
På detta vis framträder var slöseriet - Muda - finns och en ny karta för framtiden kan ska-
pas där processerna förbättrats och flaskhalsarna eliminerats. En handlingsplan för det ope-
rativa förbättringsarbetet skapas för att nå den förbättrade framtidsvisionen. 
 
Frekvensstudie 
Frekvensstudie är en metod som används både inom produktion och i tjänsteföretag för att 
mäta den tid som används för värdeskapande aktiviteter inom en process. 
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”Det som skiljer ett produktionsflöde och ett administrativt flöde är interaktionen mellan 
kunder och medarbetare i olika processer, deras aktiviteter och avvägningen mellan hand-
läggning och kommunikation” (EMIK Institute, hemsida, 2006).  
Handläggningsarbete är ofta standardiserade aktiviteter inom administration, en så kallad 
generell process, medan kommunikationen mellan kund och medarbetare kan skilja sig från 
en situation till en annan. 
 
Tidsstudie 
Tidstudie är en metod som mäter hur lång tid varje moment tar och total genomloppstid 
genom hela processen.Denna teknik syftar till att identifiera värdeskapande respektive icke 
värdeskapande aktiviteter i ett flöde. Exempel på aktiviteter; Kontrollera, Vänta, Lagra, 
Hantera och Flytta icke värdeskapande. 

6.3 Vad är en process? 

”En stor del av den organiserade verksamheten kan ses som en process och är en uppsätt-
ning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 40). 
Målet för processen är att göra kunderna nöjda med slutresultatet som produceras, samti-
digt som så lite resurser som möjligt ska användas. Själva processen stöds av en organisa-
tion, som består av olika typer av hjälpmedel, människor och deras relationer.  

 

      RESURSER              RESULTAT 

 

Figur 3. En process. ”En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Den transformerar vissa resurser till 
resultat som ska tillfredställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt” (Bergman & Klefsjö, 2001, s.40).  

 

Pearlson och Saunders beskriver en process som ett arbetsflöde, vilket har en början och 
ett slut. Processen är oftast tvärfunktionell och börjar med ett behov och ska resultera i ett 
uppfyllt behov. Pearlson och Saunders (2006) anser att vid skapandet av en process är det 
viktigt att:  

• Identifiera processens kunder 
• Identifiera kundernas behov och krav 
• Klargöra vilket värde varje process tillför organisationens övergripande mål 
 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver Egnells (1994) sätt att dela in processerna i tre olika 
typer, där varje typ har en egen uppgift: 

• Huvudprocesser – har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och 
förädla produkterna som organisationen erbjuder. Exempel på denna typ av pro-
cesser är produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionspro-
cesser. 

Leverantör 
Utrustning 
Arbetskraft 
Material 

Information 
Varor  
Tjänster 

Kund 
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• Stödprocesser – har till uppgift att tillhandahålla resurser till de operativa proces-
serna. Denna typ av processer har interna kunder och exempel på dessa processer 
är rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och informationsprocesser. 

• Ledningsprocesser – har till uppgift att besluta om strategier och mål för organi-
sationen, samt att genomföra förbättringar av de övriga processerna i organisatio-
nen. Även här är kunderna interna. Hit hör processerna för strategisk planering, 
målsättningsprocesser och revisionsprocesser.  

 

Enligt Carlsson (2007) består en affärsprocess av en mängd aktiviteter som hänger sam-
man, den skapar ett mervärde för kund och det går att identifiera ett behov. I ett steg identi-
fieras kundens behov och genom att gå via olika delprocesser tillfredställs kundens behov.  

Utmärkande för processtänkandet är helhetstänk och synen på kunden enligt Ljungberg 
och Larsson (2001).   

Få processer klarar sig utan informationsförsörjning. Någon form av indata bör tillföras 
processen för att en serie handlingar eller moment ska kunna utföras och för att det ska bli 
ett resultat (=utdata). Således är informationsförsörjning ett krav för att en process skall 
kunna genomföras och för att ett resultat ska kunna redovisas.  Eftersom en process kan 
liknas vid en cykel och informationen kan ändras för att ständigt vara aktuell, krävs att in-
formationsflödet fungerar för att ge processen ”liv” och processen i sin tur ger aktuell och 
relevant resultat. 

Varje process har/bör ha en processägare (Carlsson, 2006) för att se till att cykeln samt in- 
och utflödet fungerar. Det är viktigt att förstå inte bara sin egen del i processen utan också 
andras del i sin egen process. (Askenäs, 2006).  

Grunden till de krav som ställs på verksamhetsprocesser är effektivitet; minsta möjliga 
kostnad mot mesta möjliga utfall. På verkstadsgolvet kan det innebära att verktyg och ma-
terial placeras så att det går åt så lite tid som möjligt i momenten. I en administrativ process 
kan det i stället handla om snabb tillgång till relevant information. Kraven på effektivitet i 
processer kommer från verksamhetsledning, marknaden, nästa delprocess och från de an-
ställda. Kraven kan vara att materialflödet stämmer med åtgång och att verktyg fungerar 
korrekt eller att information ska vara aktuell, korrekt och verifierad. 

Kraven kan komma inifrån, d v s att i verksamheten upptäcks brister som bör åtgärdas eller 
att företaget ser konkurrensfördelar. Kraven kan också komma utifrån; från kunder, leve-
rantörer eller en allt mer konkurrerande marknad.  

6.3.1 Effektivare processer genom rationalisering och förenkling 

Rationalisering och förenkling sker genom att dels eliminera mer eller mindre onödiga akti-
viteter i försörjningskedjan, dels genom att effektivisera varje aktivitet så att de utförs med 
minsta möjliga resursförbrukning, på kortast möjliga tid, på mest rationella sätt.  
Vid rationalisering är det viktigt att utgå ifrån det som har störst betydelse för verksamhe-
ten och det som ger största vinsten (effektiviseringspotential) i förhållande till de resursin-
satser som krävs för att genomföra effektiviseringen (Mattsson, 2006). 
Det är också viktigt att tänka på om det valda sättet är det mest effektiva för värdekedjan 
och verksamheten. 
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Steg 1: 

Val av processer att effektivisera baseras på möjligheterna att: 

• Öka kundtillfredställelsen 
• Öka förbättringspotentialen 
• Minska resursåtgången 

 

Steg 2: 

Efter val av de processer som ska rationaliseras bör de definieras: 

• Var börjar och slutar processen? 
• Vem eller vilka är processens kunder? 

Ovanstående görs för att fastställa processens omfattning och gränserna inför kartläggning, 
analys och redesignarbetet, men också för att definiera och precisera ansvarsområdet för 
processägaren eller processansvarig (Mattsson, 2006). 
 
Steg 3: 

Kartläggning och beskrivning av de aktuella processerna i nuläget. Detta görs för 
att: 

• öka kännedom om processen och processansvarigas roll i värdekedjan (det ger ett 
erkännande till den egna yrkesrollen och en tydligare arbetsbeskrivning). 

• Ha en bild att jämföra med efter förändringen för att se effekten av förbättringen. 
• För att få ett helhetsgrepp om hur olika processer ser ut (processer har en tendens 

att korsa både funktions- och avdelningsgränser). 
• Genom att se hur den befintliga processen ser ut, ger det förutsättningar att se hur 

en ny och effektivare process bör se ut. 
 

Nr Aktivitetsbeskrivning Tid Kostnad Aktivitetstyp 

     

     

     

     

     

Figur 4.  Illustration av processanalys för kartläggning av processer enligt Mattsson (2006).  

I förhållande till resursåtgång för 
att genomföra rationaliseringen 
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Avdelning A Avdelning B Avdelning C Avdelning D Avdelning E Avdelning F 

      

Figur 5.  Illustration av funktionsflödesschema för kartläggning av processer enligt Mattsson (2006). 

 

Steg 4: 

Processerna granskas och analyseras kritiskt genom att systematiskt ställa frågor; 

Vad, Vem, Varför, När och Hur, om varje aktivitet i en process. 

Vad? Ändamålet med aktiviteten Varför måste den utföras? 

Var? Platsen där aktiviteten utförs Varför måste den utföras där? 

När? Sekvensen i vilken aktiviteten utförs Varför måste den utföras då? 

Vem? Personen som utför aktiviteten Varför måste han/hon utföra den? 

Hur? Sättet att utföra aktiviteten Varför måste den utföras så? 

Figur 6.  Processanalysfrågor (Mattsson, 2006). 

Syftet är att eliminera, kombinera, ändra eller förenkla de olika aktiviteterna i en process för 
att på så sätt få ner kostnader (mindre resursåtgång), tidsåtgång eller ytan (platsen). 
Det är nödvändigt med återkommande rationaliseringar av processer på grund av ny teknik 
och verktyg samt förändrade krav från ledning, kunder eller leverantörer. 
En aktivitet som tidigare har varit värdeskapande kanske inte är det i nuläget (Mattsson, 
2006). 

6.4 Flöden 

Som redan nämnts finns det olika processer i en verksamhet och dessa kräver olika typer av 
flöden såsom: 

• Informationsflöde 
• Materiellt flöde/Tjänsteflöde 
• Finansiellt flöde 

 

Aktivitet 1 

Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 

Aktivitet 5 

Aktivitet 6 Aktivitet 7 

Aktivitet 8 Aktivitet 9 
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6.4.1 Informationsflöde 

Information är behandlad data; indata eller till och med rådata som blir behandlad genom 
att det tillförs ytterligare data och tillsammans med människans kunskap blir detta informa-
tion. Informationsflöde är därmed flödet av tillgänglig och aktuell information/indata till 
och från en process. Att förvalta företagskritisk information och dessa informationsflöden 
är en viktig strategi, eftersom det effektiviserar flödet i organisation och ger konkurrensför-
delar på marknaden. 

Batcher skapar stopp och förstör flöden samt skapar ojämnheter och överbelastning: ”In-
formation som ligger och väntar är en batch” (P. Anhede, personlig kommunikation, 2007-
04-16).  

Kunderna blir nöjdare då flödet fungerar mer optimalt (de får sin beställda vara i tid, med 
bättre kvalitet, får snabbt svar på sina frågor var i processen den beställda produkten eller 
tjänsten befinner sig etc.). 

 

Figur 7. Översikt över en organisations informationssystem. Föreläsningsunderlag för kursen Strategisk informationshantering (Aidemark, 
2006). 

 

6.4.1.1 ERP-system 

Informationsflöde kan struktureras, organiseras och lagras i ett ERP-system. ERP står för 
Enterprise Resource Planning och har blivit populära för både stora och mellanstora före-
tag, mycket på grund av de tidigare systemens begränsningar (Robey, Ross & Boudreau, 
2002).  Botta-Genoulaz och Millet (2006) förklarar ett ERP som ett integrerat mjukvarupa-
ket kombinerat med funktionella moduler, till exempelproduktion, försäljning, human re-
sources och finanser, som kan tillämpas på kundens särskilda behov.  

De flesta ERP-systemen erbjuder också avancerade valuta- och språklösningar, för att un-
derlätta och främja för globala samarbeten.  
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ERP-systemen är fördelaktiga eftersom de är integrerade snarare än fragmenterade, inbäd-
dade i vad som påstås vara de bästa affärsutövandena i mjukvarurutinerna och erbjuder di-
rekt tillgång till färsk information (Robey et al, 2002). 

Modulerna i ett affärssystem kan antingen användas som en fristående enhet, eller så kan 
flera moduler kombineras i ett informationssystem. Systemet är designat så att det kan ver-
ka på olika plattformar som till exempel UNIX och MS Windows NT (Hossein & Patrick, 
2002).  

Enligt Davenport och Prusak (1998) finns det många anledningar till varför ett företag kan 
implementera databaserade företagslösningar: anskaffandet av en enda källa till data, den 
potentiella kostnadsminskningen (att behålla gamla datasystem kan leda till enorma kostna-
der) och den potentiella tillväxten i affärsintegration då man kan minska på indirekta kost-
nader.  

6.4.2 Materiellt flöde/tjänsteflöde 

Materiellt flöde är det flöde som förser värdekedjan (mer inom produktion än tjänsteföre-
tag) med material till processen för att kunna tillverka en produkt/tjänst (Mattsson, 2006).  

 

Figur 8. Illustration: Materiellt flöde. Fritt efter Mattsson (2006). 

6.4.3 Finansiellt flöde 

Finansiellt flöde beskriver betalningsprocessen efter att produkten eller tjänsten har levere-
rats. Den beskriver också hur de ekonomiska resurserna flyter i organisationen (kund- och 
leverantörskontrakt, in- och utbetalningar etc.). 

6.5 Definition av tjänst 

”A service is a process consisting of series of more or less intangible activities that normally, but not neces-
sarily always, take place in interactions between the customer and service employees and/or physical re-
sources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to customer prob-
lems” (Grönroos, 2000, s 46).  

Tjänsterna delas upp i kärntjänst, bitjänst (inklusive fysiska produkter) och stödtjänst (in-
klusive fysiska produkter). Kärntjänsten är basen för verksamheten och kärnan i kunder-
bjudandet.  

Bitjänster är de tjänster som också måste erbjudas för att kärnerbjudandet ska kunna ut-
nyttjas. Stödtjänster används för att göra ett erbjudande mera tilltalande och för att skaffa 
sig konkurrensfördelar.  

Orderbehandling Materialplanering Tillverkning Leverans 

Inköp Behov av material Tillgängligt material 
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Tjänster har tre grundläggande egenskaper enligt Grönroos (2000): 
1. Tjänster är processer bestående av aktiviteter 
2. En tjänst produceras och konsumeras samtidigt 
3. Kunden deltar i produktionen av tjänsten 

 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att eftersom tjänster har ökat bland annat genom ut-
veckling av informationsteknologin är det väldigt viktigt att sätta fokus på hantering och 
förbättring av tjänstekvalitet. Visserligen finns det skillnader mellan varor och tjänster men 
verktyg och arbetssätt inom offensivt kvalitetsarbete skiljer sig inte nämnvärt åt.  
 
De skillnader som brukar nämnas mellan varor och tjänster är som följer: 

• Tjänster är inte lika konkreta som varor och kan därför vara svårt att förklara, spe-
cificera och mäta innehållet i en tjänst. 

• Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten. 

• Tjänsten ”konsumeras” ofta samtidigt med att den skapas vilket också innebär att 
tjänsten inte kan lagras eller transporteras. 

• Kunden blir inte ägare av någonting efter det att tjänsten levererats. 

• Tjänster består av aktiviteter och processer och kan därför inte testas eller prövas 
av kunden innan köpet. 

• Tjänster består ofta av ett system av deltjänster. Kunden värderar dock helheten 
och inte de enskilda deltjänsterna 

Gränserna mellan varor och tjänster kan ibland vara diffus, exempelvis vad det gäller in-
formationstjänster som både kan innebära lagring och transport av information som kan 
och därefter användas av slutkund. 

Det är också viktigt att ta i beaktning att det finns skillnader i utformning och utförandet av 
tjänster Kvaliteten på tjänsten bestäms då den utförs, detta kallas för ”sanningens ögon-
blick”. Detta kan ses som en relation mellan tjänsten och dess leverantör samt kunden som 
upplever tjänsten. (Bergman & Klefsjö, 2001). 

6.5.1 Tjänstens kvalitetsdimensioner 

Kvalitet på en tjänst har precis som varukvalitet olika dimensioner enligt Zeithaml, Parasu-
raman och Berry (1990, återgiven av Bergman & Klefsjö, 2001). Några av dessa är: 

• Pålitlighet 
• Trovärdighet 
• Tillgänglighet 
• Kommunikationsförmåga 
• Tjänstvillighet 
• Inlevelseförmåga 
• Omgivning 

 

Det här är endast några generella kvalitetsdimensioner. Utöver dessa måste önskemål, be-
hov och krav från kundgruppen uppfyllas och överträffas. 
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6.6 Service Management 

Service Management är ett koncept med ett antal modeller och riktlinjer, som har blivit 
framgångsrikt de senaste åren. Idén är att det som levereras skall ses som tjänster. Till tjäns-
terna behövs processer som arbetsform, för att kunna leverera avtalad leverans till överens-
kommen kvalitet och acceptabel kostnad.  
 
Service Management kan tillämpas på vilket område som helst, även om det är inom IT det 
främst har sin popularitet. De övergripande målen med Service Management är att:   
 

• säkerställa att tjänsterna utformas efter den affärsverksamhet  
den är satt att stödja   

• att tjänsterna ska addera ett värde till verksamheten  
• att över tiden sänka kostnaderna för leveransen av tjänsterna  
• att över tiden höja kvaliteten på tjänsterna 

(Wikipedia, 2007). 

6.7 Förändrings- och förbättringsarbete 

I varje process, produktionsprocess, administrativ process eller annan typ av process, före-
kommer variation. Variationen kan vara orsakad av otydliga rutiner, bristande information 
eller mänskliga olikheter. Den kan också bero på ändringar eller störningar i processen i 
form av verktygsförslitningar, miljöpåverkan eller mänskliga felsteg, men kan också vara 
orsakad av varierande råvaror eller komponenter från leverantörer (Bergman & Klefsjö, 
2001).  

För att nå en effektiv produktion gäller det att avgöra om en process har de förutsättningar 
att producera det som krävs. Detta måste avgöras innan produktionen startas.  

Under produktionen är det av vikt att se till att faktorer inte tillkommer, som ökar variatio-
nen eller flyttar genomsnittsvärdet från det målvärde som finns. För att kunna avgöra om 
processen är stabil eller inte, behövs kunskap om hur det går att skilja på slumpmässig vari-
ation från verkliga förändringar. Identifiera om det finns urskiljbara orsaker till förändring-
ar, eftersom en justering baserad på slumpmässiga utslag istället ökar variationen (Bergman 
& Klefsjö, 2001).  

Vid identifiering av orsaker till urskiljbar variation, är det viktigt att problemen angrips sys-
tematiskt och noggrant, eftersom det ofta finns många problem. Det gäller att först angripa 
det problem som är mest lönsamt, dvs. har störst besparingspotential. När det problemet är 
löst går man vidare till nästa.  

 

För att kunna identifiera orsakerna och starta förbättringsarbetet, är det bra att använda sig 
av följande förbättringscykel: 
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Figur 9. Förbättringscykel (PDCA-cykel) inspirerad av Deming (1986, 1993). Återgiven av Bergman och Klefsjö (2001).  

 

Planera (Plan). När ett problem upptäcks gäller det att fastställa den väsentligaste orsaken 
till problemet. Större problem måste brytas ned till mindre, mer hanterbara problem. Beslut 
om förändringar ska baseras på fakta och det är viktigt att systematiskt tänka igenom alla 
tänkbara anledningar till problemet. Att samla en grupp personer för brainstorming är en bra 
variant, men det finns också viktiga verktyg som FMEA (felmods- och feleffektanalys) och 
försöksplanering.  

Därefter ska data sammanställas på ett sätt som avslöjar felkällor och variation. Här är det 
fördelaktigt att använda sig av histogram eller annan beskrivande statistik.  

Gör (Do). När företaget har hittat en viktig orsak till problemet bör en arbetsgrupp utses, 
som får ansvaret att se till att de föreslagna åtgärderna genomförs. Det är viktigt att alla in-
blandade personer är helt införstådda med problemet och vad åtgärdsprogrammet innebär.  

Studera (Check). När åtgärder har vidtagits, måste materialet undersökas igen och en kon-
troll genomföras för att se om de genomförda åtgärderna ledde till någon förbättring. När 
man är säker på att åtgärderna har fått effekt är det viktigt att lägga fokus på att bibehålla 
den nya, bättre nivån.  

Lär (Act). Att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet är oerhört viktigt, för att man 
inte ska uppleva samma typ av problem en gång till. Den förbättrade nivån ska bli perma-
nent. Det är också viktigt att analysera själva problemlösningen, så att också sättet att lösa 
problem förbättras.  

 
Förändring i en organisation definierar Argyris (2002, återgiven av Johansson & Johansson, 
2006) som ett begrepp för lärande i organisationer. Det innebär allt från små förändringar i 
verksamheten till förändringar av affärsstrategier och hela organisationens existens. Argyris 
Modell II ger möjlighet att skapa etablerade förändringar inom organisationen. Här gäller 
styrande värderingar som; korrekt information, öppenhet och valfrihet av möjligheter men 
också engagemang i organisationens verksamhet. Det är av vikt att ha en miljö av mindre 
kontroll och mer öppenhet för att kunna ifrågasätta beslut och nya idéer för att skapa krea-
tivitet och förbättra situationen. Det skapar en miljö för att kunna genomföra beslut och 
förändringar med aktuell samt relevant information som grund. Därigenom skapas en stor 
delaktighet eftersom alla får möjlighet att vara med och utveckla processen. 
 
Nya förändringar och handlingar utvärderas utifrån hur väl öppenheten ökar, hur använd-
bar informationen blir samt hur mycket delaktigheten har ökat. En annan viktigt utvärde-
ring är vad medarbetarna anser om förändringen. På detta vis får problem långsiktiga lös-
ningar och effektiviteten ökas. 
 

Lär   Planera 

 

Studera      Gör 
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Ellström (1996) menar att argumenten för livslångt lärande vilar på antaganden om den 
tekniska utvecklingen. Den ökande automatiseringen och användandet av datorer men ock-
så arbetsorganisatoriska förändringar ger konsekvenser på de anställdas kompetensutveck-
ling.  
 
Författaren tar upp viktiga strategier vad det gäller kontinuerliga förbättringar och nämner 
då total kvalitetsutveckling (TQM) och resurseffektiv produktion (Lean Production) samt 
ständiga förbättringar (Kaizen). Ellström (1996) menar att utvecklingstendenser inte endast 
gäller tillverkningsindustri, utan även olika typer av tjänsteverksamheter fast inte i lika stor 
utsträckning. 
 
Förändring är något naturligt och ständigt pågående i livet (Martin, 2003). Genom att peka 
på det naturliga i att utvecklas, utvecklar individen en medvetenhet om förändringen.  En ut-
veckling från en nivå till en annan med pågående process och efterföljande faser och att 
finna sig till rätta i det nya normalläget.  

Förändringsarbete är en process med fem olika aktiviteter: Medvetande, utveckling av vi-
sion, utveckling av genomförandeplan, motivation av deltagare, utvärdering, reflektion och 
förbättring. I denna förbättringsprocess går organisationen hela tiden tillbaka till medvetande 
och denna modell kan kontinuerligt användas för att förbättra verksamheten.
 

 

Figur 10. Förändringsmodell (Martin, 2003). 

 

I fas 1, medvetande, identifieras ett problemområde och möjligheten till förbättring uppfattas. 
I fas 2, utveckling av vision, klarläggs förändringsområdet och en vision skapas.  
I fas 3, utveckling av genomförandeplan, dokumenteras all information om tankar och idéer som 
kan leda till för bättring och en genomförande plan skapas.  
I fas 4, motivation till förbättring, testas genomförandeplanen och aktuella idéer i syfte att upp-
nå visionen.  

Utveckling av vision 

Utveckling av  
genomförandeplan 

Motivation av 
deltagare 

Utvärdering,  
revidering och  
reflektion 

Medvetande 
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I fas 5 genomförs utvärdering, revidering och reflektion för att identifiera vad deltagarna och or-
ganisationen lärt sig under processens gång. Slutsatser från fas 5 kan innebära ett ytterligare 
ett varv i processen måste genomföras (Martin 2003). 
 
För att åstadkomma en stark handlingskraft av en vision eller strategi är det viktigt att alla i 
en organisation har en gemensam förståelse av strategins mål och riktningar. Denna delade 
förståelse av en önskvärd framtid, hjälper till att motivera och samordna de aktiviteter som 
skapar förändring (Kotter, 2003).  
Tidigare var det enbart ett fåtal toppchefers uppgift att göra överväganden och tänka stra-
tegiskt, kring verksamhetens övergripande verksamhet och drift. Idag är det en angelägen-
het för alla som i organiserad samverkan arbetar för att åstadkomma gemensamma resultat 
(Rohlin, 2003).  
 

Att ha en väl utarbetad strategi är alltså viktigt för att åstadkomma ett lyckat förbättringsar-
bete.  
En strategi beskriver hur en organisation skapar ett värde för sina ägare, kunder och me-
darbetare. Många organisationer av idag vill, förutom de rent ekonomiska strategimålen, 
även skapa ett värde genom att identifiera sina ogripbara, tysta värden – humankapital, 
kundrelationer, varumärken, innovationskapital och företagskultur, som ett tillägg till de 
rent ekonomiska strategimålen.  
Eftersom en organisations tysta värden ofta representerar mer än 75 % av det totala värdet 
är det nödvändigt att en organisations strategiska formuleringar och utföranden tydligt pe-
kar på dessa tysta värden (Kaplan & Norton, 2004). Ett sätt att identifiera dessa tysta vär-
den tillsammans med de ekonomiska värdena är att använda sig av ett prestationsmätnings-
system, exempelvis BSC (Balanserat styrkort). 
 

6.7.1 Balanserat Styrkort 

De som lanserade de första idéerna kring balanserat styrkort var professorerna Robert S. 
Kaplan och David P. Norton, verksamma vid Harvard Business School i USA. Enligt dem 
är ett balanserat styrkort ett verktyg som gör att användaren kan se och koppla den kortsik-
tiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin.  

Syftet med ett balanserat styrkort är att hitta ett bättre system för styrning och uppföljning 
av den aktuella verksamheten och på det sättet kunna arbeta mer långsiktigt. Ett balanserat 
styrkort förmedlar visioner och mål och främjar utvecklingen av helhetssynen på verksam-
heten. Det hjälper också till att engagera verksamheten och medarbetarna i förändringsar-
betet.  
Eventuella problem belyses och det blir lättare att se möjligheterna, samt att följa upp stra-
tegiska mål och att vidta nödvändiga åtgärder (Lindskog, 2003).  
Med balanserade styrkort sätts fokus på olika perspektiv i verksamheten; det ekonomiska, 
kundens och medarbetarnas perspektiv, verksamhetens inre arbete/processer samt utveck-
ling/förnyelse. Användaren får på detta sätt en tydlig bild av vad som händer i företaget. 
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Figur 11: Fyra perspektiv för ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 2004). 

Skillnaden mellan balanserat styrkort och andra styrmetoder är framför allt att: 

• andra perspektiv än rent finansiella lyfts fram 
• dagliga aktiviteter kopplas till långsiktig vision  
• den visuella presentationen underlättar kommunikation och förståelse för förankringen 

av styrkortet mellan ledning och övriga inom organisationen 
• logiken underlättar diskussioner om olika krav och samband på förändringar och hand-

ling, för att nå framgång (Kaplan & Norton, 2004).  
 

De beståndsdelar som ingår i ett balanserat styrkort är enligt Pearlson och Saunders (2006) 
följande: 

Vision:   Vilken är vår vision?  

Perspektiv:   Vilka är våra fokusområden?  

Strategiska mål:  Om vi når vår vision var kommer vi att vara då? 

Framgångsfaktorer:  Vilka är våra kritiska framgångsfaktorer för att nå de strategiska målen?  

Mått:  Vilka är nyckelmåtten som visar vår strategiska inriktning? Till varje mått 
knyts mål för respektive mått. 

Handlingsplaner:  Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive mått.  

För att införa styrkort behövs en ledning som enhälligt står bakom metoden och att led-
ningen är enig om vilka faktorer som ska mätas och vilka nyckeltal som ska användas. Styr-
kortet ska innehålla ett fåtal nyckeltal, för många komplicerar uppföljning och utvärdering 
(Kaplan & Norton, 2004). 
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6.7.2 Svårigheter vid förändrings- och förbättringsarbete 

Martin (2003) menar att vissa har en låg tolerans mot förändringar, kanske av ren bekväm-
lighet. Andra tycker att förändringen gör att de förlorar något av värde. En del upplever att 
förändringen inte innebär en förbättring, eller litar inte på ledningen eller projektgruppen 
som leder förändringsarbetet.  

IKT-system (informations- och kommunikationstekniksystem - den del av IT som bygger på 
kommunikation mellan människor, Wikipedia 2007) är ett sätt att underlätta förändringsar-
beten. Newell, Robertsson, Scarbrough & Swan (2002) menar att IKT-system inte automa-
tiskt leder till godkännande av nya organisationsformer. Snarare beror användandet och ef-
fektiviteten i ett system på en komplex växelverkan mellan teknik, organisation och inne-
håll. Företagskulturen med värderingar, normer, regler och förutfattade meningar är andra 
orsaker som både kan möjliggöra och förhindra förändringar. 
Lösningen för att lösa problemet med förändringsobenägenhet kan vara effektiv kommu-
nikation och förklaringar för att minska missförstånd. Delaktighet i utvecklingsarbetet med 
förändringen är också viktig (Martin, 2003). 
 

6.8 Förändrings- och förbättringsarbete ur ett informationslo-
gistiskt perspektiv 

6.8.1 Definitionen av Informationslogistik 

Informationslogistik är ett relativt nytt begrepp på marknaden och därför råder det lite 
tveksamheter kring betydelsen av ordet;. Vad menas med informationslogistik och vad gör 
en informationslogistiker? 

En informationslogistiker har till uppgift att förädla, aggregera (göra tillgänglig), säkra (säker-
hetsaspekt på verksamhetskritisk information samt källkritiskt granska inkommande och 
utgående information) och sprida relevant information i ”rätta” kanaler. Det vill säga, rätt 
information till rätt person, i rätt tid och i rätt form. Informationslogistikern behandlar 
också informationsstrukturering och att skapa en informationsstrategi för verksamheten, 
driver eller utvecklar processer och hanterar förändringar.  
 
Informationslogistik är att identifiera och säkerställa verksamhetens informationsflöden. Det 
handlar om att optimera informationsflöden i en verksamhet: "Logistiken optimerar det fy-
siska flödet. Informationslogistiken optimerar informationsflödet. Skillnaden är bara att det 
senare är så oerhört mycket svårare" (CILs hemsida, 2007). 
 
Effektiva informationsflöden får en allt viktigare roll i varje verksamhet, oavsett om det 
handlar om produktions-, distributions-, kunskaps- eller affärsprocesser. Avgörande blir 
den underliggande informationslogistiken.  
 

6.8.2 Informationsstrukturering 

Med ökad teknisk utveckling och krav på tillgänglig information från den egna organisatio-
nen, ökar informationsflödet inom företag och organisationer, samt till och från densamma 
både internt och externt. Aktuell och relevant information behövs även i företagets pro-
duktions- och/eller tjänsteprocesser, främst de interna men även till de externa processer 
som hanterar leverantörer, underleverantör och kunder. 
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 Det ställer olika krav på IKT-systemen, bland annat att olika system måste kunna samarbe-
ta. I ett förändrings- eller förbättringsarbete underlättas processen enormt om man först 
strukturerar informationen som florerar i företaget.  

Ju mer data vi använder desto mer metadata (data om data) kommer att behövas och ju 
mer metadata vi behöver, desto mer påtagligt blir behovet av metadatalösningar (Tannen-
baum 2002). 
I många fall sätts ingen standard på information som flödar in och ut en organisation. Ge-
nom olika krav skapas en standard på informationen, som ska anpassas till redan befintlig 
information. Det finns tre kategorier för standard inom informationsutbyte: 
 

• Format – ordningen, längden och stil på indata 
• Innehåll – vilken data ska inkluderas och vilket värde ska den inta 
• Process – Vad ska hända med data och hur 

 

För att effektivisera en process, eller ett flöde kan det vara fördelaktigt att använda sig av 
Tannenbaums (2002) fem varumärkta frågor gällande strukturerad informationssökning:  

Identifierbar  Vilken typ av data har vi?   
Förståelig  Vad betyder den? 
Möjlig att hitta Var finns den?   
Spårbar  Hur kom den dit?  
Tillgänglig  Hur når vi den? 
 

Information bör brytas ner i sådana komponenter att den behåller sin integritet och form 
samt att den går att återanvända i olika system, den bör också kunna utvecklas och under-
hållas i samma takt som de applikationer som använder sig av data. Detta kallas för metada-
talösningar (Tannenbaum 2002). 

6.8.3 Informationsstrategi  

Strategi, eller strategiskt tänkande är numera en självklarhet för de allra flesta företag, om 
de är intresserade av att behålla eller utöka sina marknadsandelar. För att företaget ska bi-
behålla greppet om konkurrenterna behövs mer än bara strategiska planer. Ett sätt är att 
utveckla informationsresurser.  

Vid utvecklandet av vilka informationsresurser som kan ge företaget ett strategiskt för-
språng, ger Pearlson och Saunders (2006) exempel på frågor ledningen kan ställa sig för att 
identifiera dessa resurser: 

• Vad gör informationsresursen värdefull? 

• Vem bestämmer värdet som skapas av informationsresursen? 

• Är informationsresurserna likvärdiga hos konkurrenterna? 

• Är informationsresursen rörlig (i form av tyst kunskap hos medarbetare)? 

• Hur snabbt blir informationsresursen förlegad? 

 



 

 29 

Det är viktigt för dagens företagsledare att förstå vikten av att strategiskt planera och im-
plementera sina IS i det övriga strategiska arbetet i verksamheten. Pearlson & Saunders 
(2006) beskriver ett enkelt ramverk som visar informationssystemens inverkan på affärs-
verksamheten. Författarna kallar den ”The Information System Triangle” och den består av 
tre strategiska perspektiv och följande antaganden: 
 
Affärsstrategin styr organisationsstrategin och informationssystemsstrategin. En affärsstrategi 
har en välformulerad vision om vad företag vill uppnå och hur det planerar att nå dit. Af-
färsstrategin visar vilka mål och delmål som ska uppnås för att utvecklingen ska gå åt ”rätt 
håll”. 
 
Organisationsstrategin kompletterar affärsstrategin och består av organisationens design både 
gällande funktioner och gällande processer. Organisationsstrategin visar hur företaget ska 
organiseras för att nå sina mål i affärsstrategin. 
 
Informationssystemsstrategin är den plan som finns för att tillhandahålla informationsresurser 
som stöder affärsstrategin och informationsstrategin. 
Om ett beslut fattas i någon av strategierna är det viktigt att utvärdera de andra två hörnen 
för att säkerställa jämvikten. De måste vara designade så att de stöder och inte blockerar 
varandra. 
                                            Affärsstrategi 

 

 

 

 

                          Organisationsstrategi             Informationsstrategi 

 

 Figur 12. ”The Information System Triangle” (Pearlson & Saunders, 2006). 

 
För att kunna förflytta sig från nuläget till ett framtida önskat läge (strategi) bör det först 
klargöras var företaget befinner sig idag och på detta sätt skapa en helhetssyn av dagsläget i 
verksamheten. Hur företaget leds, hur den styrs, organisationens processer, metoder och 
olika informationsresurser såväl som vilken hård- och mjukvara som finns, är exempel på 
områden som behöver identifieras, detta kallas nulägesanalys (Collin, 2003).  
 
Det gäller att tydliggöra förbättringsbehovet för att kunna se gapet mellan hur det är idag 
och önskat läge. På detta sätt identifieras affärs- organisations- och informationsstrategier-
na och när de sedan sätts i relation till varandra ger detta en klar bild av de brister och be-
gränsningar men även de möjligheter som finns och därmed vilka strategiska beslut som 
bör fattas. 

En IT-infrastruktur är allt som stödjer informationsflöden och processer i en organisation 
och inkluderar hårdvara, mjukvara, data och nätverkskomponenter. Pearlson och Saunders 
(2006) föreslår följande matris för att åstadkomma en identifiering av infrastrukturen.  
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 Vad? Vem? Var? 

Hårdvara  Systemhårdvara Vilka medarbetare använder den? 
Vilka chefer leder den? 

Var är den lokaliserad? 

Mjukvara Program, applikationer och 
tillbehör 

Vilka medarbetare använder den? 
Vilka chefer leder den? 

 

Nätverk Flödesschema av hur hårdva-
ra och mjukvara är samman-
kopplade 

Vilka medarbetare använder den? 
Vilka företag tillhandahåller service 
& support? 

Hur är knutpunkter (rout-
rar och hubbar?) och kab-
lar kopplade? 

Data Information som lagras i sy-
stemet 

Vilka är informationsägare? 

Vilka chefer övervakar data? 

Var finns informationen? 

Figur 13.: Identifiering av IT-struktur (Pearlson & Saunders, 2006). 

 

Finns det specifika handlingsplaner inom informationsområdet? Vilka nyckeltal och mät-
ningar är strategiskt viktiga? Att mäta har varit grunden för all vetenskaplig ingenjörskonst 
för att nå framsteg i processer, metoder tekniker och verktyg. Trots detta slarvar alltför 
många organisationer med sina mätetal inom IT (Collin, 2003). 

Design av arbetsuppgifter 

Pearlson och Saunders (2006) visar ett ramverk som kan användas som arbetsplan när nya 
arbetsuppgifter som involverar IS ska designas. 

Figur 14.  Identifiering av IT-struktur (Pearlson & Saunders, 2006). 

Vilka är arbetsuppgifter skall utföras? 

Vad är bäst lämpad för att utföra att utföra arbetsuppgiften? 

Människa/anställd Dator/Maskin 

Vem ska utföra arbetsuppgiften? Automatisera arbetsuppgif-
ten 

Var befinner sig personen när 
uppgiften utförs? 

Hur kan IT öka effektiviteten 
och tillfredsställa arbetaren när 
uppgiften utförs? 
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Efter att ha analyserat och identifierat befintliga strukturer i företaget är det dags att skapa 
den långsiktiga informationsstrategin och kommunicera ut den i företaget.  Ett sätt att göra 
detta är att använda sig av balanserat styrkort. Vi har tidigare i rapporten beskrivit balanse-
rat styrkort som ett system för att kunna styra, kommunicera och möjliggöra en strategiskt 
lärande utveckling mot framgång.  

Produktivitet handlar om att producera och att göra saker på ett korrekt sätt. Det kan ske 
genom att producera en viss output med färre resurser, eller att öka output med färre resur-
ser. Effektivitet däremot, är ett vidare begrepp som strävar efter att bedöma graden av 
måluppfyllelse i relation till resursinsatserna; Hur stor blev måluppfyllelsen på den här ni-
vån och den här inriktningen på insatserna? Kunde utbytet ha blivit ännu bättre med en 
annan nivå och inriktning? 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) kan inte produktivitet och effektivitet mätas på sam-
ma sätt. Då produktivitet är ett direkt resultat av processen och därmed mer synligt är det 
enklare att mäta än effektivitet. Ewing och Samuelsson (1998) menar att effektiviteten kan 
mätas om nivån (kapaciteten) och inriktningen (strukturen) är korrekt. 

6.9 Handlingsplaner och modeller 

Vad kännetecknar en handlingsplan? 

Lilja (2005) beskriver en handlingsplan som en konkret plan som på kort sikt styr arbetet i 
företaget. Planen bygger på att de olika involverade aktiviteterna som utförs, tillsammans 
ska leda fram till företagets både kort- och långsiktiga mål. Handlingsplanen ger struktur åt 
genomförandet och målen.  
 
En handlingsplan ska ge svar på en rad frågor, t ex:  

• När i tiden ska något göras?  
• Var, på vilken plats, ska det göras? 
• Hur ska det göras?  
• Vilket är det konkreta målet med handlingen?  
• Vad kostar det? 
(Lilja, 2005).   

 
Metoder och tekniker vid skapandet av designprocess (Löwgren & Stolterman, 2004): 
 
Metod = en beskrivning av en arbetsform eller arbetsgång. Omsätter alltid ett visst syfte 
och vissa värderingar i konkreta recept för handling.  
Tekniker ≈ olika uttrycks- eller gestaltningssätt.  
 
”Resultatet av en process blir aldrig bättre än de individer som ska utföra processen” 
(Löwgren & Stolterman, 2004, sidan 83).  
 
Författarna grupperar metoder och tekniker under fem rubriker:  

• Undersökning – de aspekter av designarbete som i första hand är orienterade mot 
den nuvarande situationen och dess förändringsmöjligheter. 

• Utforskning – fokuserar på det arbete som är inriktat mot att utforska möjliga lös-
ningar och problemformuleringar 
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• Komposition – de metoder och tekniker som har till syfte att överbrygga gapet mel-
lan visionen och den operativa bilden. 

• Värdering – den verksamhet som handlar om att värdera designförslag, idéer, speci-
fikationer och artefakter.  

• Koordination – befinner sig på metanivå i jämförelse med de andra begreppen. 
Omfattar metoder och tekniker vars syfte är att underlätta designprocessen, och 
framför allt samordningen mellan alla deltagare i processen.  

 
1. Undersökning: 
Designprocessen i sin helhet kan ses som en undersökande process. Detta är mer tydligt i 
de tidiga faserna av processen eftersom inriktningen är att ta reda på så mycket som möjligt 
om den nuvarande situationen.  
De flesta metoder inom IT-området utgår ifrån att det redan existerar en designsituation, 
oftast i form av någon arbetsplats, och att den inledande uppgiften är att lära sig så mycket 
som möjligt om denna situation. Detta gör att man tenderar att bortse ifrån den kritiska 
skillnaden mellan existens och potentialitet (’nu’ och ’sedan’), mellan det som existerar och 
det som skulle kunna existera.  
Det är nödvändigt med en tidig förståelse av designsituationen, men undersökningen är 
inte klar efter de första inledande faserna.  
 
Två tekniker passar den undersökande fasen:  
 
Kontextuellt utforskande 
Den beskrivs av Holzblatt och Jones (1993, återgiven av Löwgren & Stolterman, 2004) 
som en uppsättning principer och tekniker, baserade på grundsynen att systemutveckling 
ska ta sin utgångspunkt i de blivande användarnas arbete men syfta till att berika det genom 
de nya möjligheter som informationsteknologin ger.  
Ett kontextuellt utforskande består av kombinerade intervjuer och observationer, där man 
strävar efter att få en så rik bild som möjligt av den verkliga arbetssituationen. Det kan röra 
sig om t ex roller, ansvarsområden, problem med arbetet eller med existerande verktyg osv.  
En intervju görs helst när användaren arbetar med sina dagliga uppgifter, samtidigt som de-
signern sitter bredvid. Samtal förs om vad som händer och vad det betyder. Designern an-
tecknar både vad som sägs och vad som görs; vilka problem användaren har och när och 
hur verktygen stödjer arbetet. Många intervjuer genomförs för att försöka täcka så många 
roller och synvinklar som möjligt. Därefter analyseras resultaten för att komma överens om 
fokus, tolka informationen, strukturera tolkningarna och gradvis omsätta dem i en vision 
och så småningom en operativ bild för det nya systemet.  
 
Varför – varför – varför?  
För att kunna hålla ett brett perspektiv genom undersökningsarbetet är det nödvändigt att 
ifrågasätta och också överskrida den uppfattning om ”problemet” som redan existerar i de-
signsituationen. Ett sätt att göra det är att ställa en rad varför-frågor och på så sätt bygga 
upp en kedja av samband bakåt från den ursprungliga formuleringen.  
I varje situation finns en massa olika sätt att besvara varför-frågorna, som vart och ett leder 
till varför-kedjor med helt olika resultat. Att formulera en fruktbar varför-kedja påminner 
om hela designprocessen i ett nötskal: att designa problemet och lösningen parallellt.  
I varje situation måste designern reflektera över vilken information som verkligen behövs. 
Undersökning utan någon klar idé om syfte och resultat, blir lätt ett slumpmässigt studium 
av situationen.  
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Designen av undersökningen, samt val och metod och teknik för det, är därför en av de all-
ra mest betydelsefulla aspekterna av design.  
 
2. Utforskning 
Utforskningen innefattar studier av det som skulle kunna existera. Det är fördelaktigt att för-
söka täcka ett stort område under vissa faser av det utforskande arbetet, för att få fram så 
många möjliga lösningar som möjligt. Dessa lösningar bör bygga på olika grundläggande 
principer, istället för att komma från samma grundidé.  
Om lösningarna kommer från samma grundidé blir det lätt enkelspårigt vilket gör att risken 
ökar att missa bättre förslag. Bredden som blir ett resultat av att bygga lösningarna på olika 
grundläggande principer, ger uttryck för kreativitet och lateralt tänkande. Författarna menar 
också att kvantitet aldrig kan ersätta kvalitet.  
 
Framtidsverkstad 
En framtidsverkstad syftar till de blivande intressenterna eller användarna själva på kort tid 
ska tydliggöra de gemensamma problemen i sin gemensamma situation, skapa framtidsvi-
sioner och diskutera hur visionerna ska bli verklighet. Tre faser gås igenom under arbetet: 
kritik, fantasi och implementering (Jungk & Müllert, 1987, återgivet av Löwgren och Stol-
terman, 2004).  
 
Brainstorming/idémöten 
Syftet med idémöten är att hjälpa en grupp människor att snabbt generera och systematise-
ra ett stort antal idéer utifrån en given problemställning eller fråga. Den version som be-
skrivs nedan är byggd på Jones (1992) och Landqvists (1994) framställningar (återgiven av 
Löwgren & Stolterman, 2004). Metoden består av tre steg:  

1. att samla ihop en grupp människor 
2. att generera idéer utan kritik eller analys 
3. att systematisera resultatet för att göra det tillgängligt för fortsatt användning.  

 
Metod 635 
Metod 635 är en mer strukturerad variant av brainstorming som beskrivs av Pahl och Beitz 
(1988) och är utvecklad av Rohrbach (återgiven av Löwgren & Stolterman, 2004).  
Här börjar man med sex deltagare som grundligt går igenom uppgiften och därefter skriver 
ned tre idéer på lösningar, i grova drag. De tre idéerna skickas vidare till deltagaren bredvid 
som läser igenom och lägger till ytterligare tre idéer eller modifieringar. Därefter fortsätter 
man att skicka runt idéerna tills alla deltagare har utökat eller reviderat alla ursprungsidéer. 
Sex deltagare, tre idéer, fem rundor av tillägg = 635.  
Denna metod kan vara en fördel jämfört med brainstorming eftersom gruppdynamiska 
problem går att bortse ifrån och det är lättare att identifiera ifrån vem den mest lyckade 
lösningen kom. Nackdelen är att man går miste om den dynamiska grupprocessen som 
stimulerar kreativa idéer.  
 
3. Komposition 
Situationen då designern måste skapa en helhet av delar uppstår alltid under en designpro-
cess. Design kan därför ses som komposition av det redan existerande tillsammans med det 
nya. Det är en komposition av sociala och tekniska system; av funktion, etik och estetik.  
Interaktionsdesign kräver att designern kan göra alla dessa bedömningar för att åstadkom-
ma en slutlig komposition. För detta finns det metoder och tekniker som kan stödja ett 
kompositionsarbete; funktionsanalys och olika gestaltningstekniker.  
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4. Värdering 
Inom människa - datorinteraktion (MDI) har värdering fått en mycket framträdande roll, 
förmodligen för att området uppstod ur tillämpad psykologi. En stor del av arvet handlade 
om experimentell metodik för att studera människors interaktion med datorer.  
Användbarhetstestning är en av de absoluta hörnstenarna inom MDI-området. Med det 
menas ett mer eller mindre formellt experiment, där de blivande användarna försöker an-
vända systemet eller en prototyp för att genomföra ett antal kortare testuppgifter. Interak-
tionen med systemet studeras, då med fokus på främst prestation.  
 
5. Koordination 
Den sista kategorin som Löwgren och Stolterman (2004) beskriver ligger egentligen på en 
metanivå. Det handlar om metoder och tekniker för att underlätta hanteringen och organi-
sationen i en designprocess och framför allt samordningen mellan olika parter och deltaga-
re i processen.  
För att på ett effektivt sätt koordinera processen kan ”de sex tänkarmössorna” tillämpas: 
 
Edward de Bono skapade denna metod (återgiven i Löwgren & Stolterman, 2004) och den 
syftar till att lyfta fram de olika perspektiv eller förhållningssätt som behövs i en framgångs-
rik designprocess, att förtydliga kommunikationen och skapa samarbete istället för oenig-
het. De sex perspektiven är enligt följande (de Bono, 1993, återgiven av Löwgren & Stol-
terman, 2004):  
Den vita mössan: bär information eller data. Vilken information har vi? Vilken skulle vi vilja 
ha? Hur ska vi få den? 
När alla deltagare i ett designmöte tar på sig de vita mössorna, så struntar de i designidéer 
och fokuserar istället på informationsunderlaget och hur det kan kompletteras. 
 
Den röda mössan: handlar om känslor och intuition. Med den röda mössan på sig säger man 
vad man upplever och känner, utan att behöva ge rationella motiveringar. Det kan vara nyt-
tigt för designprocessen att man uttrycker även känslor.  
 
Den svarta mössan: gör kritiska bedömningar. Att identifiera varför en idé inte kommer att 
fungera är den svarta mössans uppgift.  
 
Den gula mössan: är optimistisk och positiv. Med denna mössa på letar man efter sätt att lösa 
problem och hitta fördelar med det man granskar.  
 
Den gröna mössan: står för kreativitet, nya möjligheter och alternativ. Här ber man om tid och 
utrymme för en kreativ insats i processen.  
 
Den blå mössan: står för fågelperspektivet. Här tänker man på processen, nästa steg, sam-
manfattningar och slutsatser. Vanligtvis används denna mössa främst av mötesledaren.  
 
De sex tänkarmössorna är tänkta att fungera som ett ramverk för diskussion. De används 
vanligen som ett kort inslag i en större process för att ändra sättet hos en grupp eller en-
skild deltagare.  
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6.10  Sammanfattning av teorikapitlet 

Kvalitet utgör en av de viktigaste grundstenarna i en fungerande organisation. Det är en del 
som ständigt måste förbättras och underhållas, för att behålla en önskvärd status på mark-
naden. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet blir kvalitetsarbetet framgångsrikt. När 
medarbetarna är delaktiga och får möjligheten att aktivt få påverka beslut samt delta i för-
bättringsarbetet, skapar detta bra förutsättningar för att kvalitetsarbetet får så bra resultat 
som möjligt. På detta sätt kan företaget göra kunden nöjd, med en ständigt förbättrad kvali-
tet.  

Företagsledare i 50-talets Japan, blandade sina egna värderingar med intryck från USA, vil-
ket resulterade i grunden till det som numera kallas Lean. Kärnan i Lean är att i alla led, alla 
positioner och roller se vilka förbättringar som går att göra med enkla medel och att göra 
det ”nu”. Muda (slöseri med resurser) Muri (överbelastning avseende människor eller ut-
rustning) och Mura (ojämnhet) samt att fokusera på värdeskapande är viktiga delar inom 
Lean. 

I ett förändringsarbete är det av största vikt att identifiera processen eller processerna, samt 
stödprocesser. När identifieringen och kartläggningen är gjord, är det dags att eliminera 
mer eller mindre onödiga aktiviteter i försörjningskedjan, dels genom att effektivisera varje 
aktivitet så att de utförs med minsta möjliga resursförbrukning, på kortast möjliga tid, på 
mest rationella sätt.  
Processerna kräver olika typer av flöden, t.ex. informationsflöde, materiellt flö-
de/tjänsteflöde och finansiellt flöde. För att hantera denna typ av flöden, finns det olika af-
färssystem till hjälp. Ett exempel som har blivit populära är ERP-system, där företaget får 
en lösning anpassad efter den egna verksamheten.  
Tjänster har tre grundläggande egenskaper; de är processer bestående av aktiviteter; de 
produceras och konsumeras samtidigt och kunden deltar i produktionen av tjänsten. Till 
tjänster kan Service management kopplas. Det är ett koncept med ett antal modeller och 
riktlinjer med idén att det som ska levereras ska ses som tjänster.  
I varje process, förekommer variation. Det är denna variation som kan bli orsak till snedbe-
lastning och ojämnheter. När identifiering av orsaker till urskiljbar variation ska göras, är 
det viktigt att problemen angrips systematiskt och noggrant. När det första problemet är 
löst går man vidare till nästa. Ett bra verktyg att tillämpa då är PDCA-cykeln. En annan 
modell som är bra att tillämpa är Martins (2003) förändringsmodell, som utgår ifrån medve-
tandet.  

För att åstadkomma en stark handlingskraft av en vision eller strategi är det viktigt att alla i 
en organisation har en gemensam förståelse av strategins mål och riktningar. En väl utarbe-
tad strategi lägger också grunden för ett bra förbättrings- eller förändringsarbete. Ett sätt att 
identifiera tysta värden tillsammans med de ekonomiska värdena är att använda sig av ett 
prestationsmätningssystem, exempelvis BSC (Balanserat styrkort).  

Vad är informationslogistik? Att identifiera och säkerställa en verksamhets informations-
flöden och att optimera dessa flöden. I många fall sätts ingen standard på information som 
flödar in och ut en organisation, vilket gör att den kan vara svår att kontrollera.  
Genom att standardisera informationen enligt format, innehåll och process kan befintlig infor-
mation kontrolleras och blir följaktligen mer hanterbar.  
Strategiskt arbete är något som de flesta företag idag lägger kraft på. Att strategiskt planera 
och implementera IS i det strategiska arbetet i verksamheten påverkar affärsverksamheten i 
positiv riktning. The Information System Triangle hjälper till att reglera det strategiska ar-
betet genom olika strategier; affärsstrategi, organisationsstrategi och informationsstrategi.  
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Genom att tydliggöra förbättringsbehovet blir gapet mellan önskat läge och hur det faktiskt 
är idag mer tydligt. De olika strategierna sätts i relation till varandra och ger en klar bild 
över möjligheter och behov av strategiska beslut. Att göra mätningar och följa upp nyckel-
tal är av största vikt för att identifiera strategiska förbättringsmöjligheter och skapa en bild 
av nuläget.  

För att skapa en handlingsplan eller designprocess för förbättring eller förändring kan olika 
metoder och tekniker användas. Genom undersökning, utforskning, komposition, värdering och ko-
ordination underlättas processen. När själva processen ska genomföras kan designergruppen 
använda sig av de sex tankemössorna. På så sätt vinklas fokus på rätt saker, samtidigt som det 
mesta möjliga utvinns av personernas kapacitet.  
Genom att använda strategier för kontinuerliga förbättringar kan företaget komma långt. 
Då medarbetarna involveras och deras åsikter tillvaratas, gör förändringen stabil och lång-
siktig. 

7 Empiri 

 

 

 

 

 

 

 

Vår studie utgår ifrån konceptet, EPM, som har genomförts av Smålands Produktivitetsfö-
rening, SmPF. Därför börjar vi med en beskrivning av hur EPM har genomförts, vilka me-
toder som har använts och avslutar med en sammanfattning av det samtal som har genom-
förts med Jan-Peter Rask, Produktionschef Fläkt Woods, 2007-02-01. Därefter beskriver vi 
en skrivbordsundersökning av Lean Service som är en motsvarighet till Lean Production 
inom tjänste- och adminstrationsflöden. 
Vi kommer därefter att göra ett försök att applicera metoderna på EAM, genom att över-
sätta arbetssätt och metoder från EPM.  
Som vi tidigare har beskrivit så har någon EAM, så vitt vi vet, ännu inte genomförts i verk-
ligheten. Det skulle vara intressant att genomföra för att jämföra EPM och Lean Service, 
för att se skillnader och likheter.  
Rapporten fortsätter sedan med en sammanfattning av genomförda samtal med Joakim 
Hillberg, Revere AB som samarbetar med Lean forum & Plan (Nätverket för logistiker). 
 

7.1 Fallstudie Extreme Production Makeover TM 

EPM kan översättas med konkret förbättringsarbete i praktiken. Detta koncept går ut på att 
öka produktiviteten med enkla insatser direkt i verkligheten, det vill säga på en operativ 
nivå istället för på en strategisk nivå.  

Här sammanfattar vi vår undersökning kring Extreme Production MakeoverTM; historiken, metoderna, 
målen och samtalet med Jan-Peter Rask – en av grundarna till konceptet. Uttrycket Lean Service är ett 
etablerat begrepp på marknaden och relevant i vår undersökning om Extreme Administration Makeo-
ver. Eftersom Lean Service har genomförts tidigare, har vi gjort en sammanfattning av vad det innebär i 
detta kapitel. Därefter följer redovisning av vårt samtal med Joakim Hillberg – verksamhetskonsult i 
Revere AB och är ansvarig utbildare i kursen ”Lean i Administrativa Processer”. Texten följs av två 
exempel på förändringsarbeten, tagna ur verkligheten, enligt Lean Production i skolans värld; en skola i 
USA och en i Sverige. Vi avslutar kapitlet med vår handlingsplan för Extreme Administration Make-
over.  
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Det går till på följande sätt; en produktionscell eller en produktionslina studeras av ett antal 
människor från Smålands Produktivitetsförening, SmPF, och de olika momenten mäts ge-
nom enkla, klassiska metoder som tidsstudier, värdeflödesanalys och frekvensstudier under 
några timmar. Därefter sammanställer gruppen resultaten och kommer med förbättrings-
förslag och skapar en skiss på hur processen kan bli mer effektiv.  
 
Under natten möbleras cellen eller linan om efter skissen och de nya direktiven. Dagen ef-
ter genomförs mätningar igen för att se om effektiviteten har blivit bättre. Hittills har kon-
ceptet varit lyckat och ökad effektivitet har uppnåtts.  
Det kritiska i arbetssättet kring EPM och det som gör att förändringarna är hållbara, det är 
att få personalen med i förändringsarbetet. Det unika med arbetssättet är att hela procedu-
ren genomförs under endast två dagar! 

7.1.1 Metoder för mätning inom Extreme Production MakeoverTM 

Takttid - innebär med vilken frekvens det behöver komma ut färdiga produkter från en 
produktionscell. Takt tiden fås genom att dividera antalet operativa timmar eller minuter 
med det efterfrågade antalet artiklar per dag (Rask, 2005). 

Cykeltid - bestämning av cykeltiden genomförs genom traditionell klockstudie av de ingå-
ende operationerna. Fördelningstiden hämtas från frekvensstudien. 

•  Verktyg: 
o Tidtagarur 
o Mall för notering av mätresultat och information om operationerna 

 
Excelmall används för att analysera effektiviteten och balansen i produktionscellen. Resul-
tatet visar direkt var förändringar ska göras. 

Kontinuerligt enstycksflöde skapas genom att skapa produktionsceller. En produktions-
cell är en liten grupp med all den utrustning och alla de arbetsstationer som behövs för att 
färdigställa en hel produkt eller en stor del av en färdig produkt. Utrustning, arbetsbord och 
maskiner ställs upp nära varandra så att nästa operation kan utföras så fort tidigare opera-
tion är klar (Rask, 2005). 

 
Figur 15. Från batchtillverkning till enstycksflöde (Rask, 2005). 
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Definition av enstycksflöde: 

Så fort arbetet på en ny produkt har startat upp går den aldrig tillbaks till att lagras, detaljen 
slutar inte att röra på sig förrän den har blivit en färdig produkt. Detta betyder att så fort en 
operation är färdig förflyttas detaljen till nästa operation som i sin tur utförs direkt. 

Varför enstycksflöde? 

Det går inte att gömma problemen. Om ett problem uppstår slutar alla att jobba tills pro-
blemet är löst permanent. Detta kallas ett line-stop. Grundorsaken till problemet kan nor-
malt sett fixas snabbt eftersom orsaken till problemet uppstod för bara några minuter se-
dan. I ett traditionellt tillverkningssystem upptäcks problem dagar eller veckor efter det att 
problemet har uppstått, och ingen kommer ihåg hur det uppstod. Ett resultat av detta blir 
att problemen uppstår igen, igen och igen… 

Vilka är fördelarna med enstycksflöde? 

• Omarbete och skrot minskar på grund av att det blir färre produkter att rät-
ta till när man upptäcker problem och vi har färre transporter.  

• Antalet produkter i arbete (PIA) minskar eftersom vi bara har en produkt 
på varje station. 

• Tiden för att färdigställa en order eller en produkt minskar.  
• All väntetid i vår process elimineras  
• Reducering av ytbehov 
• Det blir en mer kontrollerbar produktion, där vi endast arbetar med det vi 

ska arbeta med och inget annat (Rask, 2005). 
 
Enstycksflöde fungerar bäst med: 

+ Korta ställtider: Ställtiderna är väldigt korta eller existerar inte. Ju längre ställtider, desto 
längre måste hela gruppen vänta på att kunna börja jobba.  

+ Rätt produkt: Produkten måste passa för enstycksflöde. Väldig små produkter kan inte 
bli optimerade för ett enstycksflöde pga. att ställtid, positionering och förflyttning skulle ta 
alltför lång tid.  

+ Automatisering: En automatiserad lina eller flera automatiserade maskiner är det mest 
fördelaktiga.  

Faror med enstycksflöde:  

Överproduktion: Eftersom linan är optimerad för att producera effektivt är det lätt att 
överproducera. Detta är inte tanken, har vi inte order så måste vi dra ner på takten, 
kanske genom att hjälpa andra grupper som har mycket att göra.  

- Väntande personal: Om maskiner går sönder, eller om vi saknar material stannar 
hela linan tills problemet är åtgärdat (Rask, 2006). 

Design av arbetsyta 

Arrangera arbetsstationerna i produktionscellen i U-form, med operatörerna inuti U-
formen.  
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U-formen minimerar avståndet en person måste röra sig mellan stationerna (för att utföra 
flera operationer eller för att hjälpa en annan operatör vid problem). Kommunikationen 
mellan operatörerna blir också bättre då alla är närmare varandra. 

Fördelar med små produktionsceller: 

• Platsbesparing, som kan användas till att göra andra produktionsceller. 
• Ökar kommunikationen.  
• Minskad transportsträcka/gångavstånd. 
• Möjliggöra att en person kan jobba vid flera stationer. 
• Eliminera ytan där PIA (Produkter I Arbete) kan lagras upp (Rask, 2005). 
 

 

 

Figur 16. Plan över traditionell produktionslinje - till vänster, och en u-linje - till höger (Rask, 2005). 

Utformning av produktionsceller (Rask, 2005). 

Artiklar: 

Använd hyllor och låga lådor för små artiklar. Placera artiklar nära monterings-
bord så att det är lätt att nå dom när de ska användas. Använd färgkoder för lå-
dor och lastbärare för varje station så att artiklar inte blandas, märk lådor med 
artikelnummer och beskrivning. 

Verktyg: 

Placera verktyg där de ska användas. Använd verktygsställ och måla upp verk-
tygens kontur för placering av verktyg så att alla vet var de hör hemma. Använd 
färgkoder för verktyg och placering så att det blir uppenbart var verktygen hör 
hemma. 
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Kanban rutor: 

Använd färgad tejp på arbetsbord samt golv och gör rektanglar med storleken 
på produkterna eller lastbärarna. När man är färdig med en operation placeras 
produkten på den markerade ytan mellan de två stationerna. Man börjar inte 
monteringen av nästa produkt förrän nästa person i flödet flyttar på produkten 
som placerades på den markerade ytan. På detta sätt bygger vi inte upp onödigt 
mycket produkter i arbete (PIA). Om någon gör ett fel minskas antalet felaktiga 
produkter, eftersom felet upptäcks snabbare. Om en person är snabbare än nå-
gon annan, ska personen hjälpa till på den stationen som ligger efter (Rask, 
2006).  

Balansering av flöde i produktionscellen, ta vara på väntetiden till att förbereda nästa steg 
eller att hjälpa nästa person i kedjan. (Värdeskapande arbete)  

Ta hänsyn till takttiden för att förstå hur mycket som förväntas produceras och hur mycket 
som klaras av i nuläget.  

I en produktionscell är hastighet och högteknologi inte nödvändigtvis viktigt. Med ett väl-
planerat flöde kan även äldre maskiner och verktyg fungera utmärkt. 

Frekvensstudier är ett verktyg för att förstå arbetstidens fördelning och förekommande 
störningar. Resultatet från studien används för att ta fram förbättringsförslag. 

Verktyg: 

• Tidtagarur 
• Mall för notering av mätresultat och information om operationerna 

 

Innehåll Värdeflödesanalys: 

• Värdeskapande vs icke värdeskapande 
• Lager (råmaterial, PIA och färdiga produkter) 
• Väntan och kontroll 
• Transportsträcka 
• Direkt personal 
• Golvyta 
 

Verktyg – Måttband, Mall för notering av resultat,  
Värdeflödesanalys skapar dels en befintlig layout och flöden samt förslag på ny layout. 

 
Nyckeltal - ex. Antal operatörer som behövs i produktionscellen, Produkter I Arbete 
(PIA), Transportsträcka, Golvyta samt Värdeskapande tid. 
Tidsstudier Samtliga arbetsoperationer vid varje station tidstuderas. Bedömning av takt- 
och normtid görs utifrån insamlad data och observationer i samband med studien (Rask, 
2006). 
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Resultat av Extreme Production MakeoverTM: 

• Riktade och fokuserade insatser kan snabbt bidra till stora förbättringar av kritiska 
nyckeltal. 

• Relativt enkla och traditionella verktyg, såsom tidsstudier, frekvensstudier och vär-
deflödesanalys, i kombination med kunskaper inom Lean Manufacturing är vad 
som krävs för att lyckas. 

 
Mål med Extreme Production Makeover™ 

• Dela med oss och sprida kunskapen inom Lean production genom praktiska öv-
ningar i verkstadsmiljö 

• Bevisa effekten av systematiskt produktionstekniskt arbete 
• Att öka konkurrenskraften hos svenska företag, genom ökad kunskap 
• Ett inlägg i debatten kring ökad produktivitet i Sverige 

(Rask, 2005). 

7.1.2 Samtal Jan-Peter Rask, Extreme Production MakeoverTM 

Jan-Peter har en produktionsteknisk bakgrund med bland annat kunskaper inom industri 
layout som används under arbete med EPM. Dessutom har han fått en tre veckor lång fö-
retagsutbildning i bl.a. Lean Manufacturing och Sex Sigma. 
 
Extreme Makeover - uttrycket är inspirerat från TV programmen. Extreme Production 
Makeover kom fram vid brainstorming en vår för 3 års sedan och frågan ställdes: Kan vi 
göra en Extreme Makeover inom produktion? – Ja, varför inte! Detta skapades som en bra 
övning och en intressant aktivitet för SmPf.  
Smålands produktivitetsförening är en ca 30 år gammal förening som arbetar för produkti-
vitet i Småland. Jan-Peter menar att Extreme i Extreme Production Makeover™, betyder att 
det utförs på en väldigt kort tid. Det extrema är tiden men kan också innebära extrema för-
ändringar. Fokus ligger på output - vad har förändringen gett för resultat? 
 
SmPf skickar ut inbjudningar till medlemmar om att få vara med i en grupp i Extreme Pro-
duction Makeover™. Platserna är begränsade och idealet av antalet gruppmedlemmar är 3 
grupper med 5 personer i varje, samt 3 gruppledare; totalt 18 personer. De som antas är 
personer med erfarenheter inom produktion och montering. 
Allt med att grupperna samlas för en introduktion och utbildning i de metoder (frekvens-
studie – klockstudie) som kommer att användas för mätning. Samtidigt pågår ett förbere-
dande arbete på det företag som skall vara föremål för förändringsarbetet. Man presenterar 
konceptet och gruppen som kommer och vad det hela skall ge för resultat. 
 
Grupperna utför sina studier med de metoder som lärts ut under två timmar ute i verksam-
heten. Utifrån resultat från frekvensstudier, tidsstudier samt analys av flöden tas ett antal 
förbättringsförslag fram. Vid första dagens slut lämnar Team Extreme förbättringsförslag 
tillsammans med ny layout och förändringsplan över till produktionstekniker och under-
hållspersonal i objektets verksamhet för ombyggnad av produktionscell. 
 
Operatörerna i produktionsceller är med på kvällen vid genomgång och presentation av 
den ”nya” designen. Här har operatörerna möjlighet att komma med frågor men det är inte 
meningen att de ska kunna ändra planen (om inget väldigt viktigt kommer fram). Dagen ef-
ter görs analyser, tids- och frekvensstudier om för att kunna mäta effekten.  
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Fråga: Varför trademarking? 
Svar: Mest en kul grej! Gick inte att vaurmärkesregistrera men SmPF ville ändå visa vilka 
som var upphovsmännen till konceptet. 
 
Fråga: Hur mycket insyn behöver ni ha i det aktuella företaget innan ni kan påbörja 
det inledande arbetet, inför makeovern? 
Svar: Egentligen ingen, utan genom egna erfarenheter och kunskap från produktion och 
produktionsteknik samt tidigare projekt. 
 
Fråga: Är företagets ledning eller medarbetare delaktiga i identifieringen av  
förbättringsområden och/eller förslag på åtgärder?  
Svar: Nej det tar man fram i Extreme-teamet men däremot är någon ur ledningen med i 
urvalet av vilken produktionscell eller produktionslina som förändringsarbetet skall genom-
föras.  
 
Fråga: Hur förbereder man personalen? 
Svar: Träffar personalen och pratar igenom några månader om vad som skulle göras och 
varför. 
 
Fråga: Är det endast ur ett produktionsperspektiv ni studerar effektivitet i processen 
eller tar ni också hänsyn till exempelvis informationsflöden? 
Svar: Endast ur ett produktionsperspektiv. Team Extreme har inte tagit någon hänsyn till 
eller aspekt angående informationsförsörjningen till Produktionen i cellen eller på linan 
men tyckte att det naturligtvis var också en viktig sak att tänka på. 
 
Fråga: Vilka (produktions) områden riktar ni först in er på, då det gäller att starta 
extreme production makeover på ett företag? 
Svar: En monteringslinje med – verktyg – fixtur – personer, i en liten begränsad i storlek – 
komplexitet. Det vill säga storlek på objektet som ska studeras och hur komplex produkten 
är som ska monteras (på grund av tidsstudiernas omfattning). 
För liknande förbättringsarbete i produktionslinje med en enbart maskiner – då används 
metoden SMED. 
SMED är en metod som används för att reducera ställtider. SMED (Single Minute Exchange of Die) 
utvecklades av Shingo Shiego under 1980-talet och innebär att man med hjälp av ett systematiskt arbete 
och en del mindre kostsamma investeringar kan reducera alla ställtider till under 10 minuter (Lööw, 
Holmqvst & Mühlbach, 2004).  
 
Fråga: Hur identifierar ni företagets förbättringsområden? 
Svar: Genom att vi ställer frågan ”Var skapas de största förbättringspotentialerna”? 
 
Fråga: Vilka metoder använder ni er av för att mäta förbättringsområden? 
Svar: Klassiska produktionstekniska verktyg tillsammans med kunskaper inom Lean Manu-
facturing/Production 
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Fråga: Tror du/ni att det går att applicera en liknande modell på administrativa sy-
stem och flöden? Hur? 
Svar: Det skulle gå med vissa av metoderna men konceptet i helhet – absolut. Bäst på repe-
titiva arbeten fungerar klockstudier men frekvensstudier kan användas på alla typer av arbe-
ten. 
”Man brukar säga att förändringar inte sker över en natt, men varför inte!” avslutar Jan-
Peter Rask.  

7.2 Lean Service 

Går det att applicera verktygen inom Lean för tjänsteflöden och administrativa flöden? 

På Leans hemsida, under de vanligaste ställda frågorna, finns just denna fråga och den be-
svaras med följande: ”Absolut. Varje kärnprincip kan appliceras lika bra om inte bättre 
’bakom kulisserna’. Faktum är att de mest spännande genombrott har gjorts inom områden 
som service, tjänstesektorn, vård- och omsorg och inom den offentliga sektorn” (Lean 
Concepts hemsida, 2007). 

Shook (1999, återgiven av Lean Enterprise Institute, 1997-2007) menar att TPS (Total Pro-
duction Solutions) är visserligen beskrivet som ett system för tillverkning men tanken om 
TPS eller om Lean kan appliceras på vilken funktion som helst. Vare sig det är det är 
15 000 delar, 15 delar eller en tjänst fungerar Lean på grund av att det är ett sätt att tänka, 
en filosofi med helhetsperspektiv på ett system. Det är ett humant system som utgår ifrån 
kundens perspektiv; utifrån och drivet av kundens krav, både de interna och de externa 
kunderna. 

Var börjar arbetet med Lean Service? 

När Leans metoder ska in i tjänste- och administrationsflöden är frågan var det är bäst att 
börja.  
Ett sätt är att börja med 5S; Sortera, Strukturera, Städa, Systematisera och Skapa vana. Där-
efter omorganisera det som är kvar och som passar för att utföra uppgiften, se till att alla är 
införstådda med hur arbetsplatsen är ämnad att fungera och att den hålls i ordning. Detta 
skapar en tydlig och visuell indikation på att något har genomförts. Inom produktion kan 
förändringen bli radikal men på ett tjänsteföretag kan det vara lite svårare att var föränd-
ringsprocessen ska börja. 
Worth (2006) menar att det är Kravbilden som är utgångspunkten: 

• Hur kommer arbetsuppgiften/order till företaget? 
• Hur ofta? 
• I vilken omfattning? 
• Hur stor är variationen? 
• Är det ett värdekrav (ger det ett värde för kunden) eller ickevärdekrav?  
 

Det är kritiskt att veta hur arbete kommer till företaget innan en omorganisation av arbets-
uppgifterna eller processen genomförs (Worth, 2006). 

Det är viktigt att veta hur arbete kommer till företaget innan en omorganisation av arbets-
uppgifterna/processen genomförs. Börja i liten skala om det inte är möjligt att börja stort, 
men börja från början och förstå kraven. 
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Om att standardisera arbetsuppgifter 

Standardiserat arbete är att genomföra en arbetsuppgift på det hittills bästa sättet. Men bara 
för att det är ett standardiserat sätt betyder det inte att arbetssättet är färdigutvecklat. Det kan 
fortfarande förbättras och nya tekniker kan ersätta gamla standarder. Arbetet genomförs 
alltså på det bästa sättet, utifrån det vi vet idag.  

Standardisering ska omfatta viss variation och vissa arbetsuppgifter ska inte alls standardi-
seras. Reklamationer kan till exempel inte standardiseras, kreativiteten får inte gå förlorad 
vid arbetet med att standardisera arbetsuppgifter eller processer. 

De arbetsuppgifter som har stor kvantitet eller rörligt värde, bör standardiseras. När detta 
är standardiserat får personalen mer tid till vidareutveckling av sitt fortsatta arbete (Worth, 
2006). 

För standardiserat arbete utgör 5S basen, samtidigt som syftet med 5S är standardiserat ar-
bete (Bicheno, 2006). Nedan följer ett exempel på hur 5S kan användas:  

 Lager Leverantör Datasystem Kostnadssystem 

Sortera Kasta/sälj allt dött 
och överflödigt 
material.  

Välj de två bästa 
leverantörerna i 
varje kategori. Av-
sluta samarbetet 
med resten.  

Radera alla inaktiva 
filer och applika-
tioner.  

Behövs verkligen alla des-
sa kostnader och varianter 
på uppföljningar? Skär 
ned! 

Strukturera Ordna allt så att 
det är lättillgäng-
ligt.  

Avlägsna alla onö-
diga, dubbla trans-
aktioner.  

Ordna filer i logis-
ka foldrar och hie-
rarkier.  

Skär ned på antalet trans-
aktioner. Överväg hur täta 
rapporterna bör vara. In-
förliva alla fasta kostnader 
direkt på kostnadsstället.  

Städa Analysera regel-
bundet omsätt-
ning av material 
och förändringar i 
ABC-
kategorierna.  

Förbättra leveran-
törernas förmåga 
genom samarbete 
och Kaizen. 

Radera regelbundet 
alla inaktiva filer.  

Se över hur kostnadsrap-
porterna används, samt 
transaktionernas storlek 
och frekvens.  

Standardisera Visuella buffertar. Mjölkrundor, utbe-
talningar.  

System, format. Inför rapporteringsstan-
darder.  

Skapa vana Granska ABC och 
LFF (löpare, frek-
vernta, främling-
ar). 

Utvärdera/revidera 
leverantörer regel-
bundet.  

Granska presta-
tion, svarstider i 
system och tider 
för att hitta filer.  

Granska och minska.  

Figur 17.  5S – tabell av Bicheno (2006).  

Vissa företag lägger till ett sjätte S – Säkerhet. Visst är det bra att fokusera på säkerheten, 
men det allra bästa är om 5S-programmets alla delar, i varje steg, innehåller säkerhet (Bi-
cheno, 2006).  

ECRS  

En traditionell metod som bland andra Toyota har använt sig av, i samband med effektivi-
seringsarbete är ECRS (Eliminate - Eliminera, Combine – Kombinera, Re-arrange – För-
flytta och Simplify – Förenkla). Toyota såg till varje element i förändringen och tillämpade 
därefter ECRS på varje enskilt element. Metoden blev en del i Toyotas standardisering av 
arbetsuppgifter (Jones, 2006). 
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Hur ska man arbeta med Lean? 

Lean är en metod för att se sin organisation på ett annat sätt och därefter styra mot något 
bättre menar Worth (2006). Det skall inte ses som ett projekt som har en början och ett 
slut utan mer som ett ständigt pågående process. Worth (2006) menar att det kan vara det 
är bättre att arbeta med Kaizen (= ständiga förbättringar, här små förändringar) än med 
Kaikaku (=skapande av ett nytt system utan slöseri).  

Worth (2006) gör följande jämförelse: 

”Det finns en skillnad mellan ständiga förbättringar (Kaizen) och stegvis utveckling (Kaika-
ku). Med Kaizen försöker man minimera i det nuvarande systemet som finns, medan det i 
Kaikaku skapas ett nytt system utan slöseri.” (Worth, hemsida, 2006).  

De många utmaningarna att genomföra Lean principerna i verksamheter som inte tillverkar 
något beror på; ”brist på processorientering, oförmåga att identifiera kunden, lite standardi-
sering och förmågan av omarbete” (Taninecz, Lean hemsida, 2007). 

7.2.1 Samtal med Joakim Hillberg, Lean i Administrativa processer 

Joakim Hillberg är civilingenjör och arbetar på Revere AB och är konsult sedan 15 år tillbaka med fokus 
på att implementera LEAN. Han har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom produktion, logistik 
och logistikens koppling mot marknad och har arbetat i mer än 30 företag i 10 länder. Joakim bedriver 
och utvecklar workshops för Lean Forum och PLAN och föreläser på bl.a. Chalmers Tekniska Högskola 
(PLAN, 2007).  

Fråga: Hur föreslår LEAN att man studerar effektivitet i processer? Tas hänsyn till 
exempelvis informationsflöden? 

Svar: Tittar man på till exempel Toyota så är det viktigt med nuläget och nulägesanalyser. 
Man tittar på hur man arbetar. Basera alltså på fakta snarare än data (som medelvärden etc.). 
Inom LEAN tittar vi på hur det fungerar i verkligheten och hur det fungerar idag. Vi lägger 
fokus på att kartlägga flödet mellan kund och leverans och vi tittar på interna processer och 
kundperspektivet. Vi identifierar det fysiska flödet först och sedan informationsflödet, be-
roende på vilken typ av verksamhet det är. 

Fråga: Vad innefattar "administrativa flöden" för er? 

Svar: LEAN handlar om företaget. Tittar man på industrin så är de ofta indelade i tre områ-
den: Produktionen, produktutvecklingen och försäljningen. Dessa är deras huvudprocesser 
och därtill finns det stödprocesser.  
Hos banker, sjukhus med flera har de tjänsteflöden med kringprocesser. Administrativt 
flöde eller tjänsteflöden – namnvalet är upp till företaget och vad de sysslar med.  
LEAN Admin är vårt övergripande ord för tjänsteflöden med kringprocesser.  
 

Fråga: Vilka områden rekommenderar LEAN att man först riktar in sig på, då det 
gäller att effektivisera administrativa flöden på ett företag? 

Svar: Huvudflödet. Ställ frågor som Vad levererar vi? Hur ser det ut? Från kund till leve-
rans? Fokusera. Vem är kunden och vem är vi till för? 
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Lean rekommenderar att man kollar på huvudflödet först. Därefter kan man rikta in sig på 
Kaizen Blitz. Var behöver förändringen göras? Det är viktigt att påverka resultatet, för att 
inte missa helheten.  
Ledarskap och spridning är viktigt.  
 

Fråga: Hur rekommenderar ni att man identifierar företagets förbättringsområden?  

Svar: Hitta värdeflöden, skapa en värdeflödeskarta och identifiera huvudflödet.  
 
Fråga: Vilka metoder rekommenderar ni att man ska använda sig av, för att mäta 
förbättringsområden? 

Svar: Kvalitet, Ledtid och Produktutveckling. Kvalitet är svårare att mäta, och vid pro-
duktutveckling är varje projekt unikt.  
Att rikta in sig på mjuka värden är viktigt, men det är svårt att mäta detta. Man kan också 
mäta antal förbättringsområden.  
Kvalitet - effektivitet – ledtid är viktiga punkter.  
McDonald’s är ett bra exempel på en tjänsteprocess, som är lätt att mäta. Ledtider etc.  
 
Fråga: Hur rekommenderar ni att man får företagets ledning eller medarbetare del-
aktiga i identifieringen av förbättringsområden och/eller förslag på åtgärder? 

Svar: Lean styr upp det i form av teori. Vi blandar både medarbetare och ledning i grupper. 
Vi är noga att ta med dem som jobbar med verksamheten som ska effektiviseras. Vi börjar 
med att göra en flödeskartläggning. Vilka är problemen? Det är viktigt att identifiera och 
kartlägga innan förslag eller idéer diskuteras. I tjänsteflöden fokuseras främst på Ojämnhet 
(Mura) och Överbelastning (Muri).  

Fråga: Hur mycket insyn behöver man ha i det aktuella företaget innan ni kan på-
börja det inledande arbetet, inför effektiviseringen? 

Svar: Det är viktigt att det är ledningen på företaget som är pådrivande. Vi behöver egent-
ligen inte insyn, de som jobbar där och deltar i grupperna kan mycket om sitt företag. Un-
der första dagen kartlägger vi och bildar oss en uppfattning. Metodiken finns med. Vi und-
viker datorer, PowerPoint etc. och fokuserar istället på blädderblock, post-it-lappar osv.  

Fråga: En annan fråga, eller snarare ett problem, vi har stött på vid informations-
sökning av effektivisering av administrativa flöden eller tjänsteflöden, är att det 
finns väldigt lite skrivet om detta ämne. Är det så att det inte är så utbrett inom 
tjänstesektorn, inte dokumenterat eller är det svårt definiera området?  

Svar: Det är inte särskilt utbrett inom tjänstesektorn. Jag har jobbat sen -91 och först på 
senare tid har ämnet blivit mer populärt.  

Fråga: Har du några rekommendationer om var vi kan hitta ytterligare referenser, 
litteratur eller dokumentation i ämnet? 

Svar: Vara kommun, de har köpt Lean-spelet (som jämför produktion och administrativa 
flöden). Även Lunds lasarett har köpt spelet.  
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Fråga: Har du kompletterande tankar eller synpunkter? 

Svar: Produktionseffektivisering och administrativ effektivisering är inte lika repeterbart. 
Går inte att mäta på samma sätt. Ojämnheter etc. är visserligen viktiga också i produktion, 
men mycket beror på vilken typ av verksamhet man talar om.   

7.2.2 Lean Administration Exempel 1: “Lean in Academia” 

Bob Emiliani var professor på Lally School of Management and Technology, Rensselaer 
Polytechnic Institute, New York, USA, när han började applicera Lean på akademiskt ar-
bete. Han skapade en utbildning, med utgångspunkt från Lean, med tankarna fokuserade 
på Toyotas produktionssystem och dess två pelare, som vi beskrev inledningsvis i rappor-
ten – kontinuerlig förbättring och respekt för människan. På så sätt började han tillämpa 
några Lean-principer, vanliga inom tillverkningsindustrin (Taninecz, 2007):  
 
• Identifiera kunden: Emiliani lade märke till att arbetande studenter (kunder) i hans före-

tagsledarutbildning var annorlunda jämfört med vanliga studenter; de hade annorlunda 
behov och önskemål i utbildningen, och annorlunda krav på sig själva, då det gällde 
möjligheterna att lyckas.   

• Kundens värde: En kortfattad, visuell studieplan för klassen hjälpte studenterna att förstå 
värdet i det dom skulle få ut av kursen. Emiliani bad också om positiv feedback halv-
vägs in i kursen, så att studenterna kunde påverka balansen i kursen och han kunde in-
förliva dessa förändringar för den efterföljande terminen. Han skickade också iväg 
anonyma studentkommentarer med studieplanen så att kommande studenter kunde 
läsa om vad andra tyckte om kursen.  

• Rensa bort skräp: I akademiska utbildningar är det traditionellt en ansenlig mängd littera-
tur som ska läsas, men Emiliani arbetade med att slipa på läsandet och att hålla det te-
mamässigt överensstämmande med värdet i kursen. Han började presentera saker i ta-
beller och arbeta in orsak-verkan-analyser.   

• Orsak-verkan-analyser: Problemlösande verktyg som fem varför och fiskbensdiagram an-
vänds ofta i klasser för att hjälpa studenterna att förstå roten av affärsproblemet som är 
relaterade till ledarskapsproblem, och hur man kan hitta motåtgärder. 

• Vetenskaplig metod: Emiliani fokuserade på hur han kunde hjälpa studenterna att lyckas. I 
en affär eller i kontorsvärlden, gör vi ingen hemlighet av hur det går för dig när du ut-
för ditt arbete. Vi har visuella kontroller och visar exempel på felaktigheter. Emiliani 
gav studenterna exempel på var man kan hitta felaktigheter och hur de på ett negativt 
sätt kan påverka betyget.  

• Balansera bördan: Istället för att ha två stora prov per år, fick eleverna uppgifter varje 
vecka. Studenterna svarade verkligen på det, särskilt de som arbetade parallellt med 
studierna. De ville själva hellre ha belastningen utspridd över tid, än i klumpar.  

• Visuella kontroller/minnen från kursen: Studenterna instruerades i hur de skulle göra för att 
bibehålla de viktiga sakerna från kursen, med hjälp av bilder och ord. Emiliani gav dem 
också visuell kontroll för vad han hoppas att studenterna ska komma ihåg. Studenterna 
uppskattade verktygen eftersom de inte var tvungna att plöja igenom böcker eller texter 
eller dokument för att hitta något kritiskt i deras lärande.   

• Kaizen: Emiliani ledde en kaizen (ständig förbättring) för att förbättra kurserna i före-
tagsledning. Det han fann var en kaizen-process. Samma kaizen-process som används 
på industrigolvet eller kontoret, kan användas för att effektivisera akademiska kurser, 
efter bara lite modifiering (Taninecz, 2007).  
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7.2.3 Lean Administration Exempel 2: ”Hjällboskolan” 

Hjällboskolan ligger i nordöstra Göteborg och har, som så många andra skolor, haft pro-
blem med omotiverade elever och en stökig miljö. Nu har skolans verksamhet omvärde-
rats. 
Swanberg (2007) skriver i sin artikel att all verksamhet på skolan bygger på respekt. När 
eleverna börjar på Hjällboskolan skriver de på ett kontrakt där de lovar att respektera sig 
själva, varandra, lärarna och skolarbetet. För att konkretisera värdegrunden har skolan ock-
så tagit fram tretton regler, som finns uppsatta i klassrummen och diskuteras mycket.  
Reglerna innefattar bland annat att eleven ska komma till skolan varje dag i rätt tid, att go-
dis och tuggummi är förbjudet under lektionstid och att eleven ska göra sina läxor.  
De vuxna på skolan är en viktig förebild, därför är all personal prydligt klädda och har 
namnskyltar. Det finns två skolvärdar som kontrollerar att eleverna kommer i tid och att de 
verkligen går på lektionerna.  
Det är ordning och reda i både korridorer och klassrum, läraren förbereder uppgifter innan 
eleverna släpps in i lektionssalen, så att det bara är att sätta igång att arbeta.  
Hjällboskolan har inspirerats av en skola i Harlem och på så sätt skapat sig en egen modell. 
Resultatet är högre medelbetyg och fler godkända elever (Swanberg, 2007).  
 

En skola kan alltså, med metoder som påminner om de som används i ett produktionsföre-
tag, effektiviseras och kvalitetshöjas.  

7.3 Handlingsplan Extreme Administration Makeover 

Här nedan följer vår handlingsplan för Extreme Administration Makeover, i form av 15 
steg. Vi bedömer att vår extrema förändring kan genomföras på ett företag på så kort tid 
som två dagar, förutsatt att mätningar och reflektioner är gjorda innan. Totaltiden uppskat-
tat vi till ca fem dagar.  

1. Skapa en EAM-grupp: Engagera personer som kan verksamheten, eller ”sin” del i 
verksamheten. Blanda gärna chefer och medarbetare.  

2. Identifiera arbets- och informationsflödet samt berörda personer, genom att rita en 
värdeflödeskarta. Bryt ned flödet i delprocesser. Ta på den vita mössan. 

3. ”Simulera/Spela” – dvs. gå igenom vad varje person gör och dennes del i helheten. 
Ta på den röda mössan.  

4. Mät ställtider (varje moment), ledtider (processens totaltid) och takttider (kundens 
krav).  

5. Identifiera problemen och nuläget genom att använda MURA, MURI och MUDA. 
Ta på den svarta mössan. 

6. Tillämpa ECRS (Eliminate - Eliminera, Combine – Kombinera, Re-arrange – För-
flytta och Simplify – Förenkla) på situationen; reflektera och diskutera. Ta på den 
gula mössan och därefter den gröna mössan. 

7. ”Simulera/Spela” – dvs. gå igenom vad varje person gör i det omstrukturerade lä-
get, med det omdesignade arbets- och informationsflödet. Se till att förändringsledaren 
tar på sig den blåa mössan.  
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8. Mät ställtider (varje moment), ledtider (processens totaltid) och takttider (kundens 
krav). Jämför resultatet med tidigare resultat; är det bättre nu, eller sämre? Identifie-
ra varför. Ta på den vita mössan igen. 

9. Identifiera ytterligare förbättringar enligt MURA; MURI och MUDA med utgångs-
punkt på mättiderna ovan. Ta på den svarta mössan. 

10. Tillämpa återigen ECRS – reflektera och diskutera. Ta på den gula mössan och därefter 
den gröna mössan.  

11. ”Simulera/Spela” – dvs. gå igenom vad varje person gör i det omstrukturerade lä-
get, med det omdesignade arbets- och informationsflödet. Se till att förändringsledaren 
tar på sig den blåa mössan.  

12. Reflektera och utvärdera. Ta på den gula och därefter den gröna mössan. 

13. Prova det nu förbättrade flödet i verkligheten.  

14. Reflektera och utvärdera. Använd de sex mössorna igen.  

15. Justera och finslipa utifrån vad som framkom i reflektionen/utvärderingen. 

Handlingsplanen ska resultera i effektivisering inom kvalitet, ledtid, produktivitet och 
information.  

Det är viktigt att dokumentera för att säkerställa kvaliteten på de värdeskapande arbets-
momenten och för att klargöra för personalen och vem som gör vad, när och hur det ska 
genomföras (standardisering). En sådan här arbetsplan resulterar i följande dokument: 

• En värdeflödeskarta med huvudflödet och de olika delprocesserna definierade. 

• En processbeskrivning där processägare och processansvarig namnges; processens 
uppgift och processens resultat identifieras och skrivs ned. Här ska också beskrivas 
vad som ska mätas och med vilken metod. Är processens resultat ett dokument 
skall det också definieras vilka metadata som dokumentet skall innehålla och hur 
det ska se ut (standard). 

• En enkel checklista för de förbättringar som ska genomföras med gradering om när 
i tiden det ska genomföras. De kortsiktiga förändringarna genomförs under arbetet 
med handlingsplanen; de mer långsiktiga datummärks - när det skall ha genomförts 
och av vem? Detta för uppföljning av förändringsprocessen. 

• En plan för uppföljning av kontinuerligt förbättringsarbete. 

Som en del i vår handlingsplan är tanken att modellen på nästa sida ska användas, för att få 
en heltäckande problem- och förbättringsbild. Vår modell har vissa likheter med ett balan-
serat styrkort och grundar sig på 5S. Modellen ska uppdateras kontinuerligt under Extreme 
Administration Makeover, och ska fungera som en påminnelse och ett stöd även efter att 
arbetet är genomfört.   
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Extreme 
Administration 

Makeover 

Moment Process Kundkrav Kvalitet Produktivitet Information 

Sortera Sortera bort 
överflödiga 
moment. 

Ser den totala 
processen ut 
som den bör? 
Kan vissa pro-
cesser slås ihop 
eller tas bort?  

Tillgodoser vi 
kundens krav? 
Kan vi tillmö-
tesgå kundens 
önskemål ytter-
ligare? 

Producerar vi kva-
litet? Vilka delar är 
kvalitetssänkande/ 
kvalitetshöjande? 

Är personalgruppen 
optimal i förhållande 
till det vi producerar? 

Vilken typ av informa-
tion behövs i verksamhe-
ten? 

 

 

Strukturera Finns rätt 
hjälpme-
del/verktyg för 
att producera 
optimalt? 
Strukturera ar-
betsplatsen. 

Sitter rätt per-
soner på rätt 
plats i förhål-
lande till var-
andra? Struktu-
rera placering-
arna/byt ar-
betsplatser. 

Är processerna i 
rätt ordning? 
Kan några pro-
cesser genomfö-
ras parallellt? 

Om möjligt: ge 
möjlighet till di-
rekt återkopp-
ling enligt 
kundkravet. 
Löpande feed-
back, synligt, 
där jämförelser 
med t.ex. tidi-
gare veck-
or/dagar kan 
göras.  

Finns kvalitetssy-
stem? Se till att de 
är lätt tillgängliga 
och används.  

Finns rätt person på 
rätt plats, med ut-
gångspunkt från 
kompetens? Låt per-
sonalen alternera 
mellan arbetsplatser-
na för att utvecklas – 
då blir det roligare 
och produktiviteten 
ökar.  

Var finns informationen? 
Hur lagras den? Vilken 
metadata används? 

Städa Håll rent på 
arbetsplatsen! 
Torka av! Se 
till att var sak 
står på sin 
plats och städa 
bort smuts, 
gamla papper 
och inaktuell 
information. 
Sök aktivt efter 
avvikelser och 
dess upp-
komst.  

Se till att samtli-
ga arbetsplatser 
är rena och 
snygga. Sök ak-
tivt efter avvi-
kelser, dess 
uppkomst och 
rapportera. 

Sök aktivt efter 
avvikelser och 
dess uppkomst. 
Rapportera.  

Följ upp kvalitets-
systemet, städa 
bort slutförda 
förbättringar och 
gamla dokument. 
Städa bort /skärp 
till de kvalitets-
sänkande elemen-
ten.  

Se till att materialet 
till processen är på-
fyllt. Se över verkty-
gen att de är i ord-
ning. 

Är informationen aktuell 
och relevant? 

Standardisera Utveckla stan-
darder för ar-
betssätt i mo-
mentet. Skapa 
instruktioner! 
Mät ställtider 
kontinuerligt.  

Utveckla stan-
darder för 
ovanstående ko-
lumner.  
Mät ledti-
der/cykeltid 
kontinuerligt 

Utveckla stan-
darder för 
ovanstående 
kolumner.  
Mät takttider 
kontinuerligt! 

Utveckla standar-
der för ovanstå-
ende kolumner. 
Mät kvaliteten 
kontinuerligt! 

Utveckla standarder 
för ovanstående ko-
lumner. 

Mät produktiviteten 
kontinuerligt!  

”Tagga” informationen 
och skapa metadata fält 
för all lagrad information. 
Se över instruktioner gäl-
lande hantering, lagring 
och säkerhet när det gäll-
er informationshantering.  

Mät informationshanter-
ing kontinuerligt (vilken 
tid tar det att få fram rätt 
information?).  
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Extreme 
Administration 

Makeover 

Moment Process Kundkrav Kvalitet Produktivitet Information 

Skapa vana Engagera dig i 
momentet! Var 
ansvarstagande 
och se att det 
ger resultat. Se 
din plats i helhe-
ten. Nominera 
bästa arbetspre-
station. Koppla 
till PDCA-
cykeln, för kon-
tinuerlig för-
bättring.   

Se till att per-
sonalgänget i 
processen är 
engagerad och 
arbetar för 
hela proces-
sens helhet 
och välgång. 
Koppla till 
PDCA-cykeln, 
för kontinuer-
lig förbättring.   

Ha en god kon-
tinuerlig kon-
takt med kun-
den, presentera 
eventuellt siff-
ror och stati-
stik. Se till att 
samtliga perso-
nal har god 
kännedom om 
ledtiderna och 
aktivt arbetar 
med dem. 
Koppla till 
PDCA-cykeln, 
för kontinuerlig 
förbättring.   

Lägg fokus på 
det som höjer 
kvaliteten. Pre-
miera nyskapan-
de och egna ini-
tiativ (inom ra-
men för kun-
dens avtal). 
Koppla till 
PDCA-cykeln, 
för kontinuerlig 
förbättring.   

Koppla till PDCA-
cykeln, för kontinu-
erlig förbättring.   

Skapa vana med instruktio-
ner om hur informationen 
ska hanteras. Följ upp ar-
betssätt med hantering av 
information. Koppla till 
PDCA-cykeln! 

Figur 18. Modell i handlingsplan för Extreme Administration Makeover (5S kopplat med egen modell, 2007).  

 

Inom kvalitets- och effektivitetsarbete utgår arbetet ifrån processerna i flödet och dess re-
surser:  

 

Figur 19. Resurser till process (egen modell, 2007).  

När processerna kartläggs bör följande frågor tas i beaktning: 

Vad är det som ska mätas och studeras i processen? 

1. Arbetssätt; i vilken ordning momenten utförs 
2. Verktyg; penna, dator, telefon m.m. 
3. Informationsförsörjning 

 

Pro-
cess/Mo
ment 

Informationsförsörjning 

Verktyg 

Någon som utför ar-
betet: Människa/ Ma-
skin 

Input 

Output 
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Hur ska det mätas? 

1. Tidsstudier – Genomloppstid/Frekvensstudier 
2. Material - Rätt material ur synvinkel på vilket arbete som ska utföras 

(”transportväg” till materialet) 
3. Värdeflödesanalys 

 

 Vilka nyckeltal ska användas? 

Det beror på vad som är kritiskt för processen och för hela flödet. Det kan handla om tid 
men också andra värden som till exempel antal (felfria) genomförda handlingar. 

Cykel för Extreme Administration Makeover 

1. Mäta 
2. Analysera 
3. Förbättringsförslag – Åtgärder 
4. Rita Skiss på eventuell ommöblering – Åtgärdsplan 
5. Genomföra 
6. Mäta/Jämföra 
7. Redovisa resultat 

 

Varför Extreme Administration Makeover? 

1. Effektivitet – Kvalitet att göra rätt sak – i rätt tid – första gången! 
2. Tillfredsställelse – Att hinna färdigt ger nöjda medarbetare som vill utvecklas och ta 

sig an nya utmaningar 
3. Hälsa– Mental och fysisk, samt arbetsbelastning 
 

Ovanstående punkter ger utveckling, både på personlig nivå och för företaget, vilket i 
sin tur ger konkurrensfördelar på marknaden och skapar trovärdighet hos kunder och 
leverantörer. 

8 Analys 

I Analysen behandlar vi Extreme och Makeover, vad ett förändringsarbete innehåller. Vi analyserar 
EPM och EAM, processflöden och svarar på vår problemprecisering och vårt syfte. Vi presenterar också 
Lean Synkronisering, för att förtydliga vikten av mål och medvetande.  

Att arbeta med förändringar och effektivitet inom en verksamhet höjer också kvaliteten på 
företaget. Att göra rätt saker, på rätt sätt, första gången, ger nöjdare medarbetare och kun-
der. Kvalitets- och effektivitetssträvan går hand i hand. 

Extreme Makeover blev ett begrepp för oss i samband med att en amerikansk TV-kanal vi-
sade program där personer gjordes om, på mycket kort tid. Sneda näsor gjordes raka, hakor 
fick inplantat, ögonbryn lyftes, kroppar fettsögs och psykologer hjälpte till med den inre 
förändringen. Efter två månader visades den förändrade personen upp för anhöriga. Ex-
treme Makeover blev en succé och snart därefter kom uppföljare som Extrem Makeover 
Home Edition där hela hem totalrenoverats eller till och med revs för att sedan byggas om 
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enligt familjens behov och önskemål. Även svenska TV-kanaler har anammat snabba för-
ändringar, i program med liknande innehåll.  
De karaktärsdrag och kriterier som uttrycket Extreme Makeover innefattar enligt våra stu-
dier av litteratur och artiklar, är att utgångspunkten är kundens behov och önskemål, däref-
ter utförs förändringen under en mycket kort tid.  
 
Uttrycket Extreme Makeover står således för stor förändring eller total förändring, som 
genomförs under mycket kort tid och med stora resurser som genomför en punktinsats; ut-
ifrån ett hus, en familjs eller en persons behov. Förändringen leds av en projektgrupp be-
stående av personer med olika specialistkunskaper. 
Genom att studera metoderna som används i TV-programmen, har vi kommit fram till att 
teamet, genom intervjuer med den berörda personen, familjen och vänner, får fram perso-
nens behov och önskemål (Analys). Därefter ser teamet till vilka krav (Kravspecifikation) 
exempelvis huset har för att uppnå både byggstandard och de behov familjen har. Genom 
detta skapas en plan (Strategi) för vad som behöver genomföras, material ”köps in” eller 
skänks av välvilliga företag (Resursplanering), och arbetet delas upp mellan medlemmarna i 
teamet (Projektgrupp). Alla är införstådda med att allt ska vara klart inom en vecka (Tids-
ram).  
Tillvägagångssättet är snarlikt det förändringsarbete som sker inom företag i näringslivet. 
Behov och krav skapas av en föränderlig marknad, ny teknik samt interna och externa kun-
der. För att företaget ska kunna behålla sina gamla marknadsandelar, samtidigt som de ska-
par nya andelar och fortsätter att vara konkurrenskraftiga, bör företaget vara i ständigt för-
bättringsarbete.  
Ett förändringsarbete består av olika delar, som företaget eller projektet går igenom;  
Analys, Kravbild eller Kravspecifikation, Strategi eller Plan, Resursplanering och Tidsram. En förut-
sättning för att förändringen i företaget ska genomföras med gott resultat, är att ledningen 
är positiv och drivande till förändringen.  
Det som skiljer Extreme Makeover mot ”vanligt” förändringsarbete är en ökad kravbild; 
Förändringen ska ske på kortare tid; spänna över ett större förändringsområde eller kräva 
en större resursinsats, för att nämna några exempel. 
 
Extreme Makeover utgår ifrån kunden och det är också det som har varit aktuellt inom när-
ingsliv och offentlig sektor på senare tid. Företagen börjar mer och mer utgå ifrån kundens 
önskemål och behov, istället för att skapa ett behov åt kunden. Man lyssnar på vad kunden 
efterfrågar och har för behov och så rättar sig marknaden efter det.  
 
Vi har valt att studera konceptet EPM, som är ett stort förändringsarbete inom produktion 
och tillverkning. Vi har undersökt EPMs metoder och sedan undersökt om liknande make-
over har gjorts eller skulle kunna göras inom administrations- eller tjänsteföretag. Vi har 
också jämfört processflöden inom produktion och service för att se likheter och skillnader.  
 
EPM har använt sig av metoder från traditionell hantering av försörjningskedjor (Supply Chain 
Management) och Lean Production, därför har vi valt att avgränsa rapporten till studier av 
dessa metoder. 
Vi har kommit fram till att det, med hjälp av väl beprövade metoder och engagerad och in-
förstådd personal, är möjligt att genomföra en väldigt stor förändring under kort tid med 
positivt resultat. Detta har personerna bakom EPM bevisat vid ett flertal tillfällen.  
Vi kan också konstatera att de metoder som använts inom EPM även med fördel kan an-
vändas inom andra områden än produktion; inom tjänsteprocesser, ekonomi, administra-
tion osv.  
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Metodernas användningsområden har bekräftats av fler; Lean Forum AB ger information 
till näringslivet om hur verktyg inom Lean kan användas vid förändringsarbete inom olika 
områden är ett exempel. 
Lean Enterprises hemsida beskrivs ett begrepp för just förändringsarbeten, kallat Lean Ser-
vice. Begreppet utgår ifrån Lean Production och innefattar förändringsarbeten inom effek-
tivisering av administrations- och tjänsteprocesser.  
 
Lean Service har mycket gemensamt med grundtankarna i EAM, men innefattar inte den 
radikala förändring som sker under en kort tidsperiod, som en Extreme Makeover (oavsett vari-
ant) innebär. Vi har ännu inte sett något fall inom Lean Service, där något liknande en Ex-
treme Makeover har tillämpats. Är det möjligt att genomföra? Om inte - varför inte? 
 
När vi har talat med personer som arbetar med tjänster eller administration, är den vanli-
gaste reaktionen att det inte går att genomföra detta inom tjänster eftersom det handlar om 
”mjuka” processer som inte är definierbara. En del menar att det inte ens finns processer 
inom administration. Vi menar att detta är en felaktig uppfattning och vi får det bekräftat i 
den litteratur vi har studerat. Det är möjligt att definiera processer och flöden inom tjänster 
och administration men det är inte så vanligt att företag kartlägger de administrativa pro-
cesserna, ger dem ägare och sätter mätetal för att mäta effektivitet. Varför är det inte vanli-
gare?  
Varför går utvecklingen så långsamt när det gäller administrativa processer? Visserligen har 
produktionsprocesser pågått i alla tider – men visst har det också funnits en administration 
bakom verksamheten – i alla tider! 
 
Eftersom processer måste uppfylla vissa kriterier för att kallas för just processer, blir de 
gemensamma nämnarna jämförbara och också mätbara. Därför går det att använda sig av 
samma metoder för effektiviseringsarbete inom produktion och tjänsteprocesser eller ad-
ministration.   

Människan är i grunden kreativ – redan för många tusen år sedan började människans före-
gångare utveckla verktyg, för att underlätta tillvaron och därmed utvecklades också indivi-
derna. Än idag utvecklas vi människor, vi utvecklar nya saker som underlättar eller förgyller 
vår tillvaro och vi utvecklas ständigt som människor. Ständiga förbättringar (Kaizen) ingår 
som en naturlig del i våra liv.  

Människan har alltid försökt att förstå anledningen till varför saker är som de är. För att 
förstå detta skapar vi oss strukturer och system, för att se flödet eller ordningen. På så sätt 
blir det lättare att se brister, där viljan i sig är den drivkraft som för utvecklingen framåt.  

Visst går det att jämföra produktionsprocesser och administrations- och tjänsteprocesser 
till en stor del, men det finns också faktorer och detaljer som skiljer dem åt. En betydande 
faktor är informationen. Om det kommer in ny information (inputs) i ett pågående pro-
cessflöde, måste flödet brytas eller förlängas eftersom den nya informationen påverkar pro-
cessens olika delmoment.  

I en produktionsprocess har produktionsledningen bestämt att ett visst antal delar skall 
monteras ihop på ett visst sätt, under en viss tid, för att skapa en produkt. Informationen 
kommer in i början av processen och består till stor del av statisk information. 

I en administrationsprocess kan delmomenten vara statiska; de ska genomföras i en viss 
ordning. Informationen som ska hämtas eller lämnas följer oftast ett mönster – uppgifterna 
hämtas eller lämnas på samma ställe som förra gången.  
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Däremot kan dock administrationsprocessen ändå vara till viss del flexibel eller påverkbar. 
En tjänsteprocess involverar ofta fler personer (kunden är t ex mer delaktig i en tjänstepro-
cess) vilket gör att ny information kan komma in i processen under processens gång. De 
nya uppgifterna kanske behöver bekräftas och verifieras - då avstannar processen i avvak-
tan på ny information. Detta är en viktig skillnad. 

Tack vare utvecklingen inom t ex informationtekonologin, har tjänster och tjänsteverksam-
heter ökat. De behöver kvalitetsäkras och effektiviseras för att motsvara marknadens be-
hov. Likheten mellan produktions- och tjänsteverksamheter är att de båda kan ses ur ett 
processperspektiv och till processer behövs informationsflöden. 

Informationslogistik är ett viktigt begrepp i många sammanhang, framför allt när det gäller 
processer och processeffektivisering. Att informationsförsörjning fungerar och förser pro-
cesserna i verksamheten med tillförlitlig, relevant och aktuell information är nödvändigt för 
att uppnå kvalitet. För att underlätta informationsförsörjningen används med fördel t ex ett 
ERP-system. 

Möjligheterna att få kontroll över ytterligare delar av verksamheten är närmare än man kan-
ske tror! Genom att kartlägga processer visar sig förbättringsmöjligheter, förbättringar som 
kan gynna verksamheten på många sätt. Genom ökad effektivitet på rätt ställen, får både 
personalen och ekonomin sig en skjuts framåt!  
 
Värdeflödesanalysen är ett utmärkt verktyg för att karlägga processerna och därmed få en 
helhets bild över vilka processerna är och vilka samband som finns mellan processerna. 
Det ger en bra bild över var flaskhalsarna - stoppen i processflödet - finns och var föränd-
ringsarbetet bör ha sin början. En värdeflödesanalys stärker personalens engagemang efter-
som de kan se sin egen roll i flödet och därmed öka förståelsen för varför förbättringar be-
höver genomföras. 
 
Vi har skapat en handlingsplan som kan användas vid effektivitets- och kvalitetsarbete 
inom tjänsteprocesser och administration. Vi kallar handlingsplanen för Extreme Administ-
ration Makeover, eftersom den är tänkt att genomföras under en mycket kort tidsperiod. 
Handlingsplanen börjar med att en utvald grupp personer observerar processerna utifrån 
olika perspektiv och sedan börjar identifiera problemområden och förbättringspotential. 
Därefter fortsätter arbetet i olika steg, med både tester och reflektioner som viktiga inslag. 
  
För att underlätta arbetet med handlingsplanen och för att ha ett underlag för fortsatt kon-
tinuerlig förbättring, skapade vi EAM-modellen. Den bygger på 5S och balanserat styrkort, 
men innehåller också mätetal som bl a Lean Forum tillämpar. Vi har breddat modellen ge-
nom att lägga till bl a informationsaspekten, eftersom informationen har en stor betydelse 
för en lyckad förändring. 
 
Vi tror att det är fullt möjligt att genomföra en Extreme Administration Makeover, med 
hjälp av vår handlingsplan; de 15 stegen och EAM-modellen. Vi tror också att det går att 
genomföra makeovern på så kort tid som två dagar, förutsatt att mätningar och reflektioner 
är gjorda innan. Den totala tiden uppskattar vi till ca fem dagar.  
Tänkandet och reflektionen måste få ta tid, eftersom det är där många av svaren kommer 
fram. Med hjälp av vår handlingsplan, kombinerad med EAM-modellen och engagerad, 
kunnig och införstådd personal, identifieras brister och förbättringspotential.  
De 15 stegen är enkla att följa och genom att använda de sex tänkarmössorna får varje en-
skild person i EAM-gruppen ”rätt” fokus.  
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Idag genomförs förändringsarbete liknande EAM, men då är tidsplanen en annan; tre dagar 
för introduktion och förståelse (tankar, reflektion och framtagning av handlingsplan). Först 
därefter genomförs förändringen. Den totala tiden för genomförd förändring ligger i snitt 
på tre månader (P. Braun, personlig kommunikation, 2007-04-12), men vi tror att det skulle 
kunna gå fortare, utan att kvaliteten går förlorad.  
 
Det beror naturligtvis på komplexiteten inte bara i processerna själva utan i hela organisa-
tionen. EPM genomför själva förändringen på 2 dagar. Tiden på det totala förändringsarbe-
tet inom EPM, inklusive förändrade arbetssätt förankring hos personal och i process, har vi 
inte fått kännedom om. 
Vi har tittat på tekniker och metoder för Lean Production (synkronisering enligt Slack et al, 
2001), men målet för Lean är att få in medvetandet i hela organisationen; Lean Production är 
inte ett projekt som enbart ska genomföras utan ett sätt att vara.  

 
Figur 20. Schematisk bild över Lean synkronisering (Slack et al, 2006).  

 
 
Effektiviseringar av processer kan vara komplexa i allmänhet; är det en administrativ pro-
cess eller tjänsteprocess blir det hela något mer komplicerat. Ska effektiviseringen dessutom 
göras radikalt och på en mycket kort tid, enligt Extreme Makeover, så gäller det att tänka 
till lite extra.  
Det kan inte nog poängteras att ett förändringsarbete är ett operativt arbete som ska för-
ankras i alla led för att få en bestående effekt i företagskulturen. Det är viktigt att ledningen 
agerar som föredömen och att utrymme ges kontinuerligt för att utveckla den kreativa pro-
cess som ständiga förbättringar innebär. 
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Vi känner att vi, med stöd i den litteratur och det som framkommit i våra samtal med ut-
valda nyckelpersoner, har tagit ett stort kliv framåt i vår syn på förändringsarbete och effek-
tivisering inom administrativa flöden och processer. Vi ser tydliga vägar vi kan gå på, mot 
att skapa en handlingsplan specifik för detta ändamål. Att därefter kunna applicera hand-
lingsplanen på ett verkligt företag och se efterföljande effekter och eventuella förbättringar, 
hade varit en enorm tillfredställelse för oss. Vår rapport utgör det vi behöver för att fortsät-
ta detta arbete framåt! 
 

9 Slutsats 

Här ”knyter vi ihop säcken” kring vårt arbete och förklarar våra tankar och synpunkter kring vår hand-
lingsplan och tillhörande modell.  
 
Utifrån det vi kommit fram till i rapporten, anser vi att det går att genomföra en radikal för-
ändring på kort tid, i tjänste- och administrationsprocesser. Viktigt är att uppföljning och vi-
dare arbete med ständiga förbättringar integreras i hela verksamheten, för en bestående ef-
fekt av förändringen. 
Vi är övertygade om att det går att genomföra med samma metoder som inom produk-
tionseffektivisering, om några tillägg beaktas. Betoningen ska ligga på informationsflödet, 
eftersom det är en sådan vital del i en tjänste- och administrationsprocess.  
Att kontrollera och säkra informationsflöden är en viktig del i kvalitets- och effektivitetsar-
beten, inte minst i en Extreme Administration Makeover. Det gör att Informationslogistik är en 
nyckelfaktor inom förändringsarbete. 
 
Vi har tagit fram en handlingsplan med tillhörande modell, över hur vi tänker oss ett ge-
nomförande av Extreme Administration Makeover. Genom att tillämpa tänkarmössorna 
genom de olika stegen, hamnar fokus på olika beteenden och processen belyses ur olika 
synvinklar, något som ytterligare stärker förändringen. Modellen, där 5S finns representera-
de tillsammans med Moment, Process, Kundkrav, Kvalitet, Produktivitet och Information, 
gör att de kritiska delarna fångas upp i effektiviseringen. Genom att ha med Information 
som en egen ruta, gör att informationens vikt förtydligas och blir viktig redan i inlednings-
skedet av Extreme Administration Makeover.  

10 Avslutande diskussion 

I detta kapitel ser vi tillbaka på vårt arbete och vad vi har uppnått, samt hur vi ser på framtiden. 
 
Genom att skriva vår rapport har vi uppnått två viktiga saker: Vi har tillämpat vad vi har 
lärt oss i varje delkurs i utbildningen. På detta sätt har vi kunnat ”knyta ihop säcken” och 
samtidigt se att alla delar hör ihop och påverkar varandra.  
Vi har också fått mycket erfarenhet av att ta reda på, jämföra, kritiskt granska och slutligen 
ta ställning till olika frågeställningar. Det är erfarenheter vi kommer att bära med oss och ha 
stor nytta av i våra framtida projekt och arbeten. 
 
Att ämnesområdet kring effektiviserings- och kvalitetsarbete var stort förstod vi redan innan vi 
började arbetet med denna rapport. Men att det fanns så pass mycket att inhämta inom ex-
empelvis Lean Production eller effektivisering inom tjänsteprocesser hade vi inte kunnat 
föreställa oss. 
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Känslan vi har är att vi förmodligen bara har skrapat lite på ytan inom ämnesområdet. An-
tagligen skulle vi kunna utöka empirin med att genomföra pilotprojekt med vår handlings-
plan som grund, samt redovisa resultatet, men tiden är, som vi tidigare nämnt, för knapp. 
Faktum är att det är först nu i slutet av vår rapport som vi känner att vi har tillräckligt ”på 
fötterna” för att kunna gå vidare inom det oerhört intressanta ämnet. 
 
Skulle vi kunna ha gjort detta arbete på något annat sätt? Kanske det - men vi närmade oss 
problemområdet med det vi visste då - nu vet vi mycket mer! 
Vi sätter inte punkt här, i och med att vi lämnar in rapporten. Vi sätter hellre ett kommateck-
en, eftersom det finns så oerhört mycket mer att utveckla inom området.  
 
Slutligen; Skrivandet av vår rapport har varit en fantastisk resa! Vi har berikats med oerhört 
mycket kunskap, både genom litteraturen och genom de givmilda och kunniga personer 
som vi kommit i kontakt med på vägen mot en färdig rapport. De har gett oss information 
om hur kvalitets- och effektivitetsarbete genomförs idag och har stärkt oss i våra roller som 
informationslogistiker.  
 
Vi vill tacka SmPF, PLAN, Lean Forum, Lean Concepts AB och Revere AB för kunskap 
och erfarenhet!  
Vi vill också tacka våra kurskollegor i HT05 ILM700 CIL 2005-2007 för synpunkter och 
stöd under arbetets gång. Tack också till vår handledare Klas Gäre, som på ett mycket bra 
sätt har kommit med förslag och synpunkter, som hjälpt oss att välja rätt stigar under arbe-
tets gång!  
 
 
Mirva Granlund och Sandra Hjerling 
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