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Abstract 

This master thesis aims to develop a Tool for evaluate the opportunities to increase an IT-department efficiency by 
implementing Lean on its IT Service Management. This Tool has been developed in corporation with Tina Eriksson 
on mission of management and IT-management Consult Company Connecta AB. Connecta AB aims to use this 
tool for future business, for the tool to be useful and satisfy the demands of Connecta four objectives have been 
defined. The tool should be credible, resource-efficient, user-friendly and facilitate future work and implementation 
of Lean. 

The finished tool consist of three separate parts which together aims to give a comprehensive picture of the IT-
department from a Lean perspective. The tool consists of a Maturity-part that measure the maturity in five central 
Lean areas, a questionnaire that analysis the employees view on their work situation and a Value stream map tool 
that aims to analyze one or two specific IT Service Management process. The tool has been tested on a 
representative customer in the spring of 2010 to evaluate its suitability to use. The objective has been compare with 
the test results and the conclusion is that the tool fulfills its aims.  

Sammanfattning 

Detta examensarbete har syftat till att utveckla ett verktyg för att utvärdera en IT-avdelnings möjligheter till 
effektivisering genom att implementera Lean på IT Service Management. Verktyget har utvecklats i samarbete med Tina 
Eriksson på uppdrag av management och IT-management konsultbolaget Connecta AB.  Connecta AB har som syfte att 
använda verktyget för framtida affärer. För att verktyget ska vara användbart och uppfylla Connectas krav så har 
fyra mål satts upp. Verktyget ska vara trovärdigt, resurseffektivt, användarvänligt samt underlätta för fortsatt arbete och 
implementering av Lean på IT Service Management.  

Det färdiga verktyget består av tre separata delar vilka tillsammans syftar till att ge en heltäckande bild av IT-
avdelningen ur ett Lean-perspektiv. Verktyget består av en mognadsanalys som mäter Lean-mognaden inom fem 
centrala områden, en enkät som analyserar medarbetarnas syn på sin arbetssituation och slöserier kring denna samt 
en värdeflödeskartläggning för att analysera ett par IT Service Management-processer.  Verktyget testades på en 
representativ kund under våren 2010 i syfte att utvärdera dess lämplighet. Utifrån testresultatet har verktyget 
analyserats utifrån uppsatta mål och slutsatsen är att det uppfyller sitt ändamål. 

Keywords 

Lean, Lean IT, IT Service Management, Lärande inom Lean, kompetensutveckling   
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Förord 

Detta examensarbete är den sista pusselbiten i mina studier vid kombinationsprogrammet Civilingenjör & lärare vid 
KTH och Stockholms Universitet. Jag skulle vilja tacka alla som hjälpt mig i genomförande av detta examensarbete 
genom både stöd och kunskap. Det är några som jag vill tacka extra mycket. Först och främst ett stort tack till min 
samarbetspartner Tina Eriksson som har varit med och utvecklat verktyget Lean IT Assessment Tool. Utan henne 
skulle verktyget inte sett ut som det gör idag. 

 

Även ett stort tack till Connecta AB som både kom med initiativet och även gjorde detta examensarbete möjligt. 
Vidare vill jag tacka handledarna på Connecta: Rickard Edholm och Kalle Söderman. Samt även ett stort tack till 
Anna Stråle för sin aldrig sinande entusiasm och stöd. 

 

Jag vill även tacka samtliga övriga handledare: Liv Marks von Würtemburg och Pia Närman från ICS, KTH som 
stått för huvudhandledningen och Ann Kjellberg på Pedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet för 
bihandledning. Ett stort tack till samtliga för ert stöd och er hjälp. 

 

Slutligen ett stort tack till det företag som lät oss testa det färdiga verktyget hos dem. Utan er skulle vi inte kunnat 
verifiera verktygets tillförlitlighet.  
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Ordlista och förkortningar 

Lean – Verksamhetsutvecklingskoncept som härstammar från Toyota Produktionssystem. Syftar ursprungligen till 
att ge effektivare och flexiblare tillverkningsprocesser. Är idag applicerat på flera andra områden utanför 
tillverkningsindustrin, till exempelvis inom sjukvården och används för att effektivisera verksamheten generellt. 

  

TPS – Toyota Production System, Toyotas produktionssystem är därifrån Lean härstammar från. 

 

IT – Informationsteknologi, samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats via framsteg inom datateknik och 
telekommunikation 

 

IT-styrning – IT-styrning eller IT Governance är en strategi för att styra verksamheten så att IT tillför så stort värde 
som möjligt.  

 

ITSM – IT Service Management, en strategi för att säkerhetsställa att IT-tjänster levereras med överenskommen 
tjänstenivå till kunden för tjänsten 

 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library, ett ramverk för IT Service Management som beskriver enligt bäst 
praxis hur processer och aktiviteter ska utformas för att få en effektiv IT-tjänstehantering.  

 

CobiT – Control Objectives for Information and Related Technologies är ett ramverk för IT-styrning. CobiT tillhandahåller 
modeller för att mäta mognaden på processer inom IT Service Management. Det existerar mappning mellan CobiTs 

mognadsmodeller och ITIL-processerna.  

 
Six sigma – Metodik för förbättringsprojekt, använder sig av en del avancerade statistiska metoder i syfte att minska 
variationen i tillverkningsprocesser. Inom Six Sigma arbetar man enligt DMAIC (Definiera, Mäta, Analyser, 
Förbättra, Kontrollera)     
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2 INLEDNING 

Detta är Niklas Larssons examensrapport som redovisar genomförandet av examensarbetet Lean IT Assessment Tool 

vilket har resulterat i utvecklandet av ett verktyg vid samma namn. Verktyget Lean IT Assessment Tool syftar till att 

utvärdera en IT-avdelnings möjligheter till effektivisering genom att implementera Lean på IT Service Management, 

ITSM. Examensarbetet har utförts av Niklas Larsson och Tina Eriksson på uppdrag av Connecta AB. 

Huvudhandledning har skett av avdelningen Industriella informations- och styrsystem, ICS, vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Bihandledning har skett från Pedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet.  

Examensarbetet syftade till att utvecklat ett verktyg som erhåller underlag för att kritiskt granska tjänstehanterande 

IT-avdelningar ur ett Lean perspektiv samt analysera dess möjlighet till effektivisering via implementering av Lean på 

ITSM. Med tjänstehanterande IT menas IT-avdelningar som arbetar enligt ITSM. Det färdig utvecklade verktyget 

består av tre separata delar och undersöker Lean-mognaden inom fem huvudområden: Kunder, Processflöde, Partners, 

Medarbetare & ledning samt Ständiga förbättringar. Niklas Larsson har haft huvudansvar för områdena Kunder, 

Medarbetare & ledning samt Ständiga förbättringar. Denna rapport redovisar därför mer grundligt för dessa aspekter. 

Tina Eriksson har skrivit en egen examensrapport över genomförandet av examensarbetet som fokuserar på 

aspekterna Processflöde och Partners.  

Detta examensarbete leder till examen för Niklas Larsson från kombinationsprogrammet Civilingenjör & Lärare på 

Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Stockholms Universitet, vilket leder till examen som Civilingenjör inom teknik 

och lärande samt Gymnasie-/Vuxenlärande inom Matematik och fysik. Denna dubbelkompetens speglas i examensarbetet 

genom att det har haft ett genomgående tema av både teknik och lärande.  

2.1 Bakgrund 

Faktorer som globalisering, större konkurens, kriser och ökad teknikutveckling ställer höga krav på konkurrenskraft 

hos företag. Vidare har hårda tider och nedskärningar medfört att organisationer måste klara av sina arbetsuppgifter 

och ansvarsområden med mindre resurser men utan att tappa i kvalitet. Detta har medfört på senare tid att intresset 

har ökat kraftigt för olika kvalitetssystem och program för att öka kvalitén. Företagsledningar inom alla branscher 

har intresserat sig för att satsa på verksamhetsutveckling via olika kvalitetssystem och förbättringsprogram. [18] 

Ett populärt ”koncept” för verksamhetsutveckling är idag Lean vilket härstammar från Toyota Production System, TPS 

och är ursprungligen en tillverkningsfilosofie. Toyotas produktionssystem är ett system som syftar till att uppnå hög 

kvalitet, låga kostnader och korta ledtider. [17] Lean är en amerikansk tolkning av TPS och begreppet Lean blev 

myntad under en studie vid Massachusetts Institute of Technology, MIT. Lean blev dock världskänt först via boken The 

machine that changed the world av Womack m.fl som utkom 1991. [16] På senare tid har Lean blivit ett populärt koncept 

för att generellt effektivisera sin verksamhet och sina processer. Idag är Lean även applicerad inom andra områden 

utanför industrin, till exempel sjukvård, administration och även IT. Lean är dock inte helt lätt att implementera och 

många satsningar misslyckas. Inom ramen för detta examensarbete berörs Lean utifrån sin vidare bemärkelse som ett 

koncept för verksamhetsutveckling och då även i områden utanför tillverkningsindustrin. Kärnan i Lean är att utgå 

från kundens önskemål och krav för att sedan optimera den egna verksamheten så att den kan tillfredställa kundens 

krav. Detta görs genom att förstärka värdeskapande aktiviteter och eliminera eller minimera de som ej bidrar med 

värde.  

Idag är ofta IT-miljöer komplexa med många olika system och applikationer och dagens IT-avdelningar står inför 

många utmaningar. Det sker ständigt förändringar i IT-infrastrukturen och antalet IT-tjänster som införs ökar 

samtidigt som kraven på de redan befintliga IT-tjänsternas servicenivåer blir högre. Dagens IT-avdelningar har ofta 

den övriga verksamheten som kund, IT-avdelningen är en stödjande enhet till organisationens kärnverksamhet. Den 

övriga verksamheten ser sällan nyttan med IT och de förstår inte varför kostnaderna ökar. Detta leder till att 

nöjdheten från övrig verksamhet är ofta låg. [9] För att öka kundnöjdheten kan IT-tjänsterna paketeras och beskrivs 

i termer som kärnverksamheten kan förstå. På detta sätt kan IT-tjänster handskas på ett kontrollerat sätt med tydliga 

kostnader kopplat till varje tjänst. Detta medför att kärnverksamheten lättare ser nyttan med IT. [9] IT Service 
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Management, ITSM, är en strategi som går ut på att leverera IT-tjänster med överenskommen tjänstenivå. För att 

etablera ITSM definieras ett ramverk vilket inkluderar väl valda processer. Det finns flera färdiga ramverk för ITSM 

ett av dessa är Information Technology Infrastructure Library, ITIL vilket är baserat på bäst praxis och innehåller 

beskrivning av processer och aktiviteter för att åstadkomma en effektiv tjänstehanterande IT. [9]  

För att implementera Lean inom sin verksamhet vänder sig många organisationer till olika konsultbolag för att få 

hjälp. Ett av dessa är Connecta AB som är ett management och IT-management konsultbolag som kan hjälpa sina 

kunder med implementering av Lean inom olika områden. Connecta AB tog under hösten 2009 initiativ att initiera 

en satsning för att utveckla ett Lean IT-erbjudande. Med Lean IT menas i detta fall Lean applicerat på ITSM. Detta 

examensarbete är en del av denna satsning och syftar till att utveckla ett verktyg för att mäta Lean-mognaden hos IT 

avdelningar. Verktygets syfte är att Connecta kan använda verktyget för att kunna göra instegsaffärer hos kunder 

som kan leda till att kunden väljer att starta ett projekt för att till exempel göra sin IT-avdelning effektivare i enlighet 

med Lean. [49] 

2.2 Syfte  

Syfte med examensarbete Lean IT Assessment Tool är att utveckla ett verktyg vilket kan användas som underlag för en 

kritisk granskning av en IT-avdelning ur ett Lean-perspektiv. Verktyget ska utvärdera en IT-avdelnings möjlighet till 

effektivisering via implementering av Lean på IT Service Management.  

2.3 Målgrupp 

Målguppen för användandet av verktyget är konsulter på Connecta AB och då främst inom kompetensområdet IT 

Management. Verktyget avses användas på Connectas kunders IT-avdelningar. 

2.4 Målsättningar 

För att verktyget Lean IT Assessment Tool ska uppfylla Connectas behov och vara anpassad till Connectas kunder har 
följande målsättningar formulerats: 

 

Verktyget ska vara trovärdigt: 

- Verktyget ska baseras på teoretiska ramverk och forskning inom området. 

- Verktyget ska vara testat på en IT-avdelning som är representativ för målgruppen. 

- Verktyget ska hålla hög validitet och reliabilitet.  

 

Verktyget ska vara resurseffektivt: 

- Det ska ta maximalt två veckor att genomföra en utvärdering.  

- Det ska sysselsätta två konsulter heltid i två veckor. 

- Möjliggöra för kunden att utföra sitt vanliga arbete under utvärderings genomförande. 

 

Verktyget ska vara användarvänligt: 

- Verktyget ska inte krävas någon förkunskap hos respondenten om Lean IT. 
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- En konsult ska inom en arbetsdag kunna förstå verktyget, vare sig denne har förkunskaper om Lean IT eller 

inte. 

 

Verktyget ska underlätta för fortsatt arbete och implementering 

- Verktyget ska peka på områden där företaget kan öka sin effektivitet genom implementering av Lean på 

ITSM. 

- Verktyget ska tillhandahålla information som underlättar för fortsatt arbete med implementering av Lean. 

 

2.5 Avgränsningar  

Lean IT Assessment Tool begränsas för att endast gälla tjänstehanterande IT-avdelningar, vilket menar IT-avdelningar 

som arbetar med IT Service Management. Vidare begränsas verktyget i sin omfattning utifrån en tidsmässig aspekt att 

en utvärdering inte ska ta mer än två veckor för två konsulter att genomföra.   

2.6 Ansvarsfördelningar 

Eftersom examensarbetet utförs av två examensarbetare så har en ansvarsfördelning gjorts baserad på definition av 

Lean IT. Niklas Larsson ansvarar för huvudområdena Kunder, Medarbetare & ledning samt Ständiga förbättringar. Denna 

rapport berör mer grundligt dessa aspekter. Tina Eriksson ansvarar för huvudområden Processflöde och Partners. Dessa 

redovisas i en separat rapport skriven av Tina Eriksson. 
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3 METOD 

Genomförandet av examensarbetet Lean IT Assessment Tool har bestått av fem huvudfaser, Planering, Utredning, 

Utveckling, Testning och Redovisning. Genomförandet illustreras i grova drag i figur 1. Detta angreppssätt för 

genomförandet av examensarbete följde rådande standard på ICS, KTH under våren 2010. [28] 

 

 

 

 

Figur 1 – Faser i genomförande av examensarbete Lean IT Assessment Tool, egen illustration. 

Examensarbetet inleddes med fasen Planering vilket syftade till att lägga grunden för resterande del av examensarbete 

genom att definiera syfte, avgränsningar, mål samt tilltänkt genomförande av resterande del av examensarbetet. 

Dessa delar redovisades skriftligt i en projektplan. Detta följdes av Utredningsfasen vilket syftade till att skapa en 

gedigen teorigrund för utvecklandet av verktyget Lean IT Assessment Tool. Inom fasen skedde studier av Lean inom 

olika områden samt om IT Service Management, ITSM och även om olika skalor och ramverk för utvecklandet av själva 

verktyget. Fasen resulterade i en definition av Lean IT men även i en prototyp vilket konkretiserade ett möjligt 

utseende för verktyget. Dessa presenterades muntligt för samtliga handledare samt redovisades även i en 

utredningsrapport. Denna teorigrunden kompletterades senare med information från en empiristudie om ITSM i 

praktiken vilket skedde under fasen Utveckling och bestod av flera intervjuer med konsulter på Connecta AB. Utifrån 

detta utvecklades sedan verktyget Lean IT Assessment Tool i en iterativ process. Efter detta testades det färdiga 

verktyget hos en representativ kund i syfte att utvärdera dess lämplighet för användning. Testningen av verktyget 

strävande efter att vara så autentiskt som möjligt med en riktig Lean IT Assessment vilket är en utvärdering med hjälp 

av Lean IT Assessment Tool. Slutligen redovisades examensarbetet i flertalet redovisningar och rapporter, däribland 

denna. 

Nedan beskrivs mer ingående för de fem olika faserna av examensarbetet. Kapitlet avslutas även med hur verktygets 

validitet och realabilitet har säkerhetsställts under arbetets gång.  

3.1 Planeringsfas 

Examensarbetet inleddes med en två veckor lång planeringsfas vilket syftade till att fastställa tydliga 

problemformuleringar, omfattningar, avgränsningar och även angreppsätt för genomförandet av examensarbetet. 

Genom att skriftligt formulera dessa i ett tidigt skede följdes inte bara standarden för examensarbetes genomförande 

på ICS, KTH [28] utan även minskades risken för besvikelse hos samtliga parter vid avklarat arbete. [15] Fasen 

resulterade i en projektplan som presenterades för samtliga handledare samt även uppdragsgivare på Connecta AB.  

Projektplanen innehöll syfte, mål, avgränsningar, omfattning, bakgrund samt plan för genomförande av 

examensarbetet.  

 

Under fasen genomfördes även två intervjuer med konsulter på Connecta AB i syfte för att skapa en bild av vilka 

förväntningar och krav som ställdes på verktyget Lean IT Assessment Tool från Connectas sida.  Båda dessa intervjuer 

var av öppen och informativ karaktär för att ge en initial övergripande förståelse. Dessa intervjuer gav även insyn i 

vilket arbete som skett tidigare inom området Lean IT på Connecta AB och vilka planer som fanns för fortsatt 

arbete samt även hur examensarbetet ingick i detta. Intervjuerna gav också inblick i Connectas verksamhet, vision 

och värderingar. Resultat från detta togs i hänsyn vid formulerandet av projektplanen. 

 

Under fasen identifierades även relevant litteratur och artiklar för genomförandet av examensarbetet. Material om 

Lean, Lean IT och ITSM identifierades och samlades in. En första grov bild skapades över området vilket hjälpte till 

att rita upp riktlinjer för fortsatt arbete. Under denna fas genomförde även examensarbetarna studier och certifiering 

Planering

2 veckor

Utredning

5 veckor

Utveckling

8 veckor

Testning 

3veckor

Redovisning

2 veckor
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inom ramverket ITIL. Syftet med detta var att skapa en bättre förståelse för ITSM. Vilket är det område som 

examensarbetet har haft som syfte att applicera Lean på. ITIL kan idag närmast anses som en standard för hur 

tjänstehanterande IT-avdelningar arbetar och en majoritet av alla större IT-avdelningar i Sverige arbetar redan enligt 

eller med att införa detta ramverk [54] Vidare anses ITIL även vara kompatibelt med Lean IT. [43] 

 

3.2 Utredningsfas 

Planeringsfasen efterträddes av en fem veckor lång utredningsfas vilken syftade till att bygga upp en gedigen teoretisk 

grund för utvecklandet av verktyget Lean IT Assessment Tool. Utredningsfasen resulterade i en utredningsrapport där 

Lean IT definierades utifrån fem huvudområden: Kunder, Processflöde, Partners, Medarbetare & ledning samt Ständiga 

förbättringar. Utredningsfasen resultera även i en prototyp över hur verktyget Lean IT Assessment Tool kunde 

konstrueras. Prototypen som utgick från definitionen innehöll en mognadsanalys för de fem huvudområdena av Lean 

IT men även en del för att undersöka förekomsten av ”slöserier” inom den undersökta IT avdelning. Slöserier är ett 

centralt begrepp inom Lean och är benämningen för alla aktiviteter som inte skapar värde för den slutliga kunden. 

[16] Slöserierna var tänkt i att undersökas genom att genomföra en värdeflödeskartläggning av en eller flera ITSM-

processer. Värdeflödeskartläggning är en metod för att undersöka vilka aktiviteter i en process som tillför värde till 

kunden. Efter en värdeflödeskartläggning brukar icke värdeskapande aktiviteter försöka elimineras i syfte effektivisera 

processen. [21]  

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för teoriinsamling och utvecklande av definitionen av Lean IT. 

Teoretisk Informationssamling 
Utredningsfasen inleddes med en teoretisk informationssamling om Lean, ITSM och Lean IT. Dels studerades 

erkänd litteratur om Lean och ITSM. För Lean applicerat på ITSM söktes ett flertal databaser igenom för att hitta 

lämpliga artiklar som berörde området. Exempel på databaser som sökts är Emerald och samsök som nås via KTH-

bibliotekets hemsida. Sökord som Lean IT, Lean, ITIL och ITSM kombinerades för att hitta lämplig vetenskapliga 

artiklar. Utbudet inom området var dock begränsad och examensarbetarna lyckades inte att hitta någon tillräcklig 

detaljerat beskrivning för att det skulle fungera som en ordentlig definition av Lean applicerat på ITSM. Detta kom 

att leda till att examensarbetet var tvungna att skapa en egen definition utifrån relevant litteratur. Även pedagogisk 

litteratur insamlades för att ge underlag för analys av vuxnas lärande inom Lean. För att säkerhetsställa tillförlitlighet 

på källorna användes främst litteratur från erkända tillförlitliga källor [15]. Även flera olika källor användes inom 

samma områden för att säkerhetsställa tillförlitlighet.  

För att ge underlag för utvecklandet av verktyget Lean IT Assessment Tool insamlades även litteratur om olika 

mognadsmodeller, ramverk och skalor. Även flera olika befintliga utvärderingsmodeller och mognadsmodeller 

undersöktes.  Däribland studerades en befintlig Lean Assessment från konsultbyrån Strategic samt ett antal tidigare 

befintliga utvärderingsmodeller inom andra områden tillhörande Connecta AB. Även ramverken Control Objectives for 

Information and Related Technologies, CobiT samt Ramverket för arbetsanalys konsulterads då dessa båda innehåller modeller 

för att numeriskt mäta mognaden på annars svårmätta aspekter. Mer information om dessa 2 ramverk återfinns i 

teorikapitlet.  

För att få ytterligare information om ITSM besöktes även konferensen ITIL-forum [44] som anordnades av NFI. 

Syftet var att få ökad förståelse för hur organisationer arbetar med ITIL idag. På plats fanns även representanter från 

Toyota som beskrev hur de arbetade med Lean i kombination med ITIL. Deras implementering av ITIL var dock 

inte långt gånget så det var få slutsatser de kunde dela med sig av. Konferensen gav däremot insyn i hur arbetet med 

ITIL såg ut i Sverige under våren 2010.  

Bearbetning 
Utifrån den teoretiska informationssamlingen i kombination med information från genomförda intervjuer 

utvecklades en definition av Lean applicerat på ITSM. Som tidigare nämnt fanns det ej en ordentlig definition över 

området att tillgå vilket resulterade i att en egen definition skapades. Denna definition utgick dels från befintlig 

information om Lean IT som fanns att tillgå men komplimenterades även med information om Lean inom andra 
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områden applicerad på litteratur om ITSM. Som redan nämnts valdes ITIL som definition för tjänstehanterande IT 

Detta val baserades på följande: 

- Flertalet av Connectas kunder arbetade enligt ITIL eller höll på att införa detta på sina IT avdelningar. [50] 

- En majoritet av alla IT avdelningar i Sverige använde sig av ITIL som ramverk för ITSM. [54] 

- ITIL anses vara kompatibelt med Lean. [43] 

Inom ITIL finns både engelsk och svensk termologi att tillgå. I examensarbetets fall valdes de engelska ITIL-

termerna framför de svenska med anledning av att dessa är de mest praktiserade på svenska IT-avdelningar. Under 

ITIL-forum framkom det att det anses som en stor fördel med ramverk som ITIL, att dessa ger ett gemensamt 

internationellt språk. Användandet av svenska termer skulle därmed kunna ta bort fördelen då en merpart inte är 

bekanta med dessa. [54]  

Fem hudområden valdes som grund för definitionen: Kunder, Processflöde, Partners, Medarbetare & ledning samt Ständiga 

förbättringar. Dessa huvudområden är baserad på två av de mest kända tolkningarna av Lean. Dels baseras de på fyra 

huvudområden, 4P som forskaren Jeff Liker [16] identifierat som grund för Toyotas produktionssystem samt Lean. 

Dessa fyra områden innehåller de 14 principerna som ofta likställas med ”Lean” av flera organisationer. Samt de fem 

principerna bakom Lean thinking som Womack och Jones definierat [21]. Vilket är en 5-stegs process för att ”bli” 

Lean. En uppdelning av de fem huvudområdena i definitionen av Lean IT gjordes mellan examensarbetarna. Niklas 

Larsson blev ansvarig för Kunder, Medarbetare & ledning samt Ständiga förbättringar.  

De fem huvudområdena i definitionen är ej specifika i sig själv för tjänstehanterande IT utan snarare mer 

allmängiltiga. Områdena bearbetades sedan så att definitionen blev anpassad till tjänstehanterande IT-avdelningar. 

Litteratur om Lean inom flera områden och litteratur om ITSM bearbetades för att de fem områdena skulle beskriva 

hur Lean kan appliceras på organisationer som arbetar enligt ITIL. Likheter mellan industriprocesser och IT-

processer jämfördes för att analyser vilka delar av Lean som gick att anpassa till IT-processerna. I detta fall valdes 

svenska Lean-termer framför japanska eller engelska. Anledningen till detta var för att undvika begreppsförvirring 

som annars lät kan uppstå då främmande termer används. I Sverige finns det ingen enhetlig standard att använda 

Lean-termer i ett visst språk och svenska termer underlättar förklarandet för personer som inte är bekanta med Lean 

sen tidigare i jämförelse med användandet av de japanska termerna. Användandet av de japanska termerna anses av 

Klefsjö, Pettersen och Elg [36] kunna leda till hinder och misslyckande i förbättringsarbetet då dessa skapar en extra 

barriär.  

Den teoretiska informationen kombinerades med en workshop om slöserier (icke värdeadderande aktiviteter) på 

tjänstehanterande IT-avdelningar. Workshopen hölls på Connecta AB, Stockholm med tre handledare från 

Connecta. Inför workshopen hade examensarbetarna sammanställt en lista över slöserier inom Lean IT utifrån 

litteratur inom området. Inom Lean Produktion återfinns 8 klassiska slöserieområden i. [16] Dessa åtta området går 

även att återfinnas inom IT dock med viss modifikation. Dessa gicks igenom och listan på slöserier fylldes på med 

exempel på slöserier inom IT-avdelningar som jobbar med ITSM.  

Resultatet av bearbetningen blev definitionen av Lean IT som redogör för hur Lean kan appliceras på ITSM samt 

listan över slöserier. Dessa presenterades i en Utredningsrapport samt muntligt för samtliga handledare. Utifrån 

definitionen i kombination med teorier om skalor och relevanta ramverk konstruerades en prototyp över ett möjligt 

utseende för verktyget Lean IT Assessment Tool. Syftet med prototypen var att enklare strukturera upp hur Lean kunde 

definieras inom den givna kontexten samt säkerhetsställa att arbetets inriktning överrensstämde med Connectas krav 

för att kunna användas i praktiken.  

3.3 Utvecklingsfas 

Den åtta veckor långa utvecklingsfasen syftade till att utveckla verktyget Lean IT Assessment Tool med utgång från 

definitionen av Lean IT samt prototypen från föregående fas. Fasen inleddes med intervjuer av Connectas konsulter 

för att komplettera teorin om ITSM och få bättre insyn i hur området fungerar i praktiken. Utifrån detta skapandes 

ett första utkastet av verktyget Lean IT Assessment Tool i linje med prototypen. Att verktyget baserads på teorigrunden 
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i utredningsfasen i kombination med information från konsulter på Connecta AB medför att verktyget ska vara väl 

anpassat till den verkliga miljön hos Connectas kunders IT-avdelningar. I den andra etappen av utvecklingsfasen 

utvärderades utkastet med hjälp av Connectas konsulter för att sedan revideras. Nedan följer en beskrivning av 

genomförandet av den empiriska informationssamlingen samt utvecklandet av verktyget Lean IT Assessment. 

Empirisk informationssamling 
Första delen av utvecklingsfasen bestod av intervjuer med 8 konsulter från kompetensområdet IT Management på 

Connecta AB. Syftet var att erhålla en bättre uppfattning om målgruppen för verktyget, IT-avdelningar hos 

Connectas kunder.  Via denna etapp erhöll även examensarbetarna en bättre uppfattning om hur ITSM fungerar i 

praktiken hos Connectas kunder. Intervjuerna utgick från de fem huvudområdena som ingår i definitionen av Lean 

IT och frågor ställdes för att få en bild av existerande arbete och problematiken inom de olika områdena. Alla 

genomförda intervjuer följde intervjuguiden som återfinns i bilaga 1.  

Val av undersökningsansats 
Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för den empiriska informationssamlingen. Ansatsen valdes på 

anseende av syftet, vilket är att studera den typiska kundens IT-avdelning. Ett brett urval valdes framför en djupare 

analys av ett fåtal fall i syfte att få en bredare och mer heltäckande bild. Trotts att undersökningen syftade till att 

samla in information om den typiska kundens IT-avdelning valdes kvalitativ datainsamling framför kvantitativ. Detta 

berodde på att studien strävade till att erhålla en uppfattning hos examensarbetarna istället för att undersöka ett antal 

nyckelvärden. [15] Semistrukturerade intervjuer ansågs lämpligt då den möjliggör att intervjurespondenterna får 

större frihet och flexibilitet att röra sig utifrån intervjuguiden, se bilaga 1, och på sådant sätt belysa områden som 

inte tagits i beaktning vid utformandet av intervjuguiden. [3] Metoden ansågs lämplig då intervjufasen till stor del 

syftar till att samla upp respondenternas erfarenhet från IT-avdelningar, ett område som examensarbetarna hade låg 

egen erfarenhet inom vid tillfället. Men då intervjufasen inte enbart strävade att få fram intervjupersonernas 

perspektiv och egna meningar utan även en del mer konkret information om IT-avdelningarna ställde detta krav på 

omsorgsfulla formuleringar av de intervjufrågor som söker få fram faktisk information. [3]  

Val av respondenter 
Intervjurespondenter att tillgå under denna fas var konsulter på kompetensområdet IT Management på Connecta AB. 

Dessa konsulter var även de tilltänkta användarna av det färdiga verktyget och de har därmed erfarenhet av den 

tilltänkta målgruppen. Kriteriet för att var intervjurespondenter var att de hade erfarenhet från ITSM vilket samtliga 

8 intervjurespondenter hade. Däremot hade konsulterna varierande bakgrund och erfarenhet, vilket ansågs av 

examensarbetarna medförde att en bredare och mer heltäckande bild av hur arbetet på en IT-avdelning går till kunde 

återberättas än om alla skulle ha samma erfarenhet och specialitet.  

Genomförande och bearbetning 
Alla intervjuer genomfördes tillsammans med Tina Eriksson. Under intervjuerna togs skriftligga anteckningar. En av 

examensarbetarna förde talan och den andra anteckna. Även ljudupptagning togs vilket möjliggjorde för analys av 

svaren i efterhand. Alla intervjuer följde intervjuguiden, se bilaga 1, som utvecklades i utredningsfasen men 

utsvängningar utifrån denna tilläts då detta ansågs kunna belysa viktiga områden som annars skulle ha missats. Även 

ordningen på frågorna i guiden följdes inte alltid heller fullt ut då intervjurespondenten ibland besvarade frågor i 

förväg. Intervjuerna behandlades efteråt för att få fram en representativ bild av hur målgruppen för verktyget i 

dagsläget ser ut. 

Inför alla intervjuer informerades intervjurespondenten om undersökningens syfte samt vad som skulle diskuteras. 

Detta skedde både under intervjun men även i förväg via mail i syfte att respondenterna skulle känna sig förbereda 

vid intervjun. [22] Intervjuguiden förbättrades kontinuerligt under fasen genom att efter varje genomförd intervju 

utvärdera frågorna för att eventuellt omformulera och omstrukturera dessa. Detta gjordes för att öka validiteten och 

reliabiliteten i intervjuerna och intervjuguiden.  
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Konstruktion av verktyget 
Merparten av utvecklingsfasen bestod som tidigare nämnt av utvecklandet av ett första utkast av verktyget Lean IT 

Assessment Tool. Utvecklandet av verktyget skedde i linje med prototypen och utgick från definitionen av Lean IT från 

utredningsfasen vilket komplimenterades med information från empirifasen. Teori om ITIL, skalor och 

mognadsmodeller användes för utformandet av verktyget. Verktyget namngavs Lean IT Assessment Tool i likhet med 

andra utvärderingsverktyg på Connecta AB, vilket innebär områdesnamnet följs av Assessment Tool. Likheten i namn 

syftar till att underlätta sökande efter verktyget på Connectas intranät, där verktyget beräknas återfinnas i framtiden.  

Verktyget valdes att på ett övergripande sätt granska hela den undersökta IT-avdelningen istället för en djupdykning 

i en specifik process eller delar av denna process. Anledningen till valet av denna breddare analysansatts framför en 

djupdykning i endast en process var: 

 

- Verktyget har som målsättning att öppna upp för vidare affärer och en scanning över ett större område 

ansågs vara lämpligare. 

- Jørgensen m.fl [32] menar att ett verktyg för mäta nivåer av Lean måste bestå av två delar för att det ska ge 

underlag för långsiktig framgång, en som berör tekniska aspekter och en som berör organisations 

perspektiv som ledning, organisations och mänskliga kapaciteter, kulturer och lärande.  

 

För vidare diskussion om valet av detta tillvägagångssätt se kapitlet 8. Diskussion. För att få en så heltäckande bild 

som möjligt samt täcka in både tekniska aspekter och organisations perspektiv valdes verktyget till att bestå av 

följande delar: Mognadsanalys, Enkät samt Värdeflödeskartläggning. Även en fjärde del, en MDO-analys [14] utvecklades i 

ett ursprungligt skedde. MDO-analys är ett verktyg för att värdekartlägga specifika medarbetares arbete under en 

arbetsdag. Denna del avvecklades dock relativt omgående då den ansågs ej uppfylla verktygets fokus att analysera 

själva IT-avdelningen och istället undersökte på individnivå. MDO-anlysen ansågs ge för mycket underlag för 

nerskärningar av personal vilket kan anses som ej önskvärt utifrån ett Lean-perspektiv enligt bland annat Liker [16]. 

Nedan redogörs för utvecklandet av respektive del som ingår i verktyget. 

 

Del1. Mognadsanalys 
Mognadsanalysen i verktyget syftar till att analysera Lean-mognaden för en undersökt IT-avdelning. Mognaden mätts i 

de fem huvudområdena från definitionen av Lean IT. Inom området processflöde görs även en mognadsanalys för ett par 

specifika ITIL-processer. Material för att undersöka mognaden för ITIL-processerna Incident-, Problem- och Change 

Management process har utvecklats i form av ett frågebatteri för dessa processer. Valet av just dessa tre processer är 

baserad på att dessa processer är de vanligast förekommande ITIL-processerna hos Connectas kunder [51]. De är 

även de processer som de flesta organisationer i Sverige börjar med att implementera [54]. 

Utvecklandet av frågorna i mognadsdelen har baserats på examensarbetets definition av Lean IT i kombination med 

information från empirifasen. Områdena från definitionen av Lean IT bröts ner till ett antal delområden inom 

respektive område.  Dessa delområden kan liknas med konkreta aspekter av Lean IT som beskriver vad som innebar 

att ”vara Lean” inom delområdet. Nästa steg var att omformulera varje delområde till ett antal konkreta frågor för att 

kunna undersöka hur väl en IT-avdelning presterar i delområdet. Replikerbarhet för verktyget ansågs viktigt då det 

bland annat fanns önskemål om att kunna jämföra resultat med andra IT-avdelningar samt att verktyget syftade till 

att användas i upprepade mätningar under längre tid för att analysera förbättringar. Låg replikerbarhet på verktyget 

medför även låg reliabilitet vilket inte är önskvärt.[15] Då replikerbarheten har hög betydelse medför detta att 

mognadsanalysens frågor borde lämpligtvis vara i någon form av kvantitativ metod. [3] Valet föl på strukturerad 

intervjumetod vilket är en intervjuform som är likartat med enkäter i flera avseenden då den låter respondenten 

svara på ett antal slutna frågor. [3] Strukturerade intervjuer har även fördelen mot enkäter att den möjliggör 

sonderings- samt uppföljningsfrågor. Metoden medför dock en risk att intervjuaren påverkar respondenten vilket 

kan medför en felaktig viktning åt ett håll, vilket skulle påverka replikerbarheten. [3] För att minimera den så kallade 

intervjueffekten har frågornas svarsskala brytitts ner till så konkreta mätbara aspekter som möjligt.   

Till skala för frågorna i mognadsanalysen valdes CobiT’s mognadstrappa. CobiT är egentligen ett ramverk för IT-

styrning men ramverket innehåller även frågor för att mäta mognaden på processer inom ITSM och erbjuder en 

struktur vilket underlättar att numeriskt mäta mognad på annars svår mäta aspekter. Denna struktur kan liknas med 
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en trappa där underliggande steg först måste uppfyllas för att komma till högre nivåer. Valet av CobiT’s 

mognadstrappa är baserad på följande: 

- CobiT är kompatibelt med ITIL som användes som definition för tjänstehanterande IT i ramen för 

examensarbetet och även mappningar mellan CobiT’s mognadsfrågor och ITIL’s processer existerar. [50] 

Detta ansågs underlätta arbetet med att mäta mognadsgraden av Lean på ITIL-processerna.  

- CobiT är ett etablerat ramverk och strukturen har använts för flera tidigare existerande 

utvärderingsmodeller hos Connecta AB. [50] Detta medför att flera av Connectas konsulter redan är 

bekanta med strukturen. Att konsulterna är bekanta med strukturen sedan tidigare ansågs minskar 

inlärningstiden och även medför ökad reliabilitet. 

- CobiT anses vara kompatibelt med Lean. [43] 

- Examensarbetarna ansåg även att CobiT’s mognadstrappa stödjer implementeringsförfarande inom Lean 

som den beskrivs av bland annat Larsson [14], först standardisera innan automatisering för att slutligen 

ständigt förbättra.  

För att analyskriterierna i mognadsanalysens skulle vara lätthanterliga och konkreta valde examensarbetarna att begränsa 

kriterierna i trappstegen i frågorna till maximalt två rader. Alla frågor strukturerades upp för att följa ett enhetligt 

språk och för att kriterierna i mognadstrappan skulle vara likartade. Engelska valdes till språk för mognadsanalysen för 

att vara mer anpassad till Connectas kunder, vilket ofta är engelsktalande. [50] Formuleringarna i frågor och 

mognadsnivåerna genomarbetades iterativ för att bli lättförståeliga och lätthanterliga. Även ett användarvänligt samt 

utskriftsvänligt grafiskt gränssnitt arbetades fram i en iterativ process 

Lämpliga intervjurespondenter för varje fråga diskuterades fram tillsammans med handledare på Connecta AB under 

två skilda tillfällen. Lista över vilka frågor som intervjurespondenter ska besvara återfinns i bilaga 2. Vidare 

utvecklades en excel-modell för att analysera data från intervjuerna vilket genererade ett spindeldiagram för 

mognaden inom de fem huvudområdena från definitionen. Dessutom redovisade denna medelvärdet för varje fråga 

i stapeldiagram inom respektive huvudområdena. I analysen tilldelades varje fråga viktningsvärdet 1, vilket innebär 

att alla fråga väger lika mycket i analysen. Analysmodellen konstruerades för att viktningsvärdet enkelt skulle kunna 

ändras ifall en bättre viktning återfinns, detta kunde göras genom en ändring av en icke låst variabel i modellen.        

Del 2. Enkät 
Enkäten utvecklades främst för att fungera som ett komplement till mognadsanalysen och syftade till att öka validiteten 

i undersökningen genom att jämföra lednings och medarbetarnas syn. Enkäten utvecklades även i syfte att analysera 

medarbetarnas arbetssituation och de slöserier som uppkommer i med denna. Valet av enkät berodde främst på att 

enkäter är tidseffektiva vilket ansågs vara positivt då den totala undersökningen är tidsbegränsad till 2 veckor. Men 

enkäter som metod har även andra fördelar i jämförelse med intervjuer då dessa dels inte ger någon intervjueffekt 

och även tillhandahåller ett bredare analysunderlag vilket medför mer pålitlighet i undersökningen. Dessutom är 

enkäterna mer flexibla då de kan anpassas bättre efter respondenternas tidschema och dessa kan fylla i enkäten när 

de anser ha tid med detta. [3] Enkätfrågor kräver dock noggrannare och precisare formuleringar då respondenten 

inte har möjlighet att fråga om hjälp [3]  

Utvecklandet av själva enkätfrågorna gick tillväga att områdena från definitionen av Lean IT och frågorna från 

mognadsanalysen bröts ner till enkla påståenden som respondenterna ansågs kunde ta ställning till. Likertskala valdes 

till enkätfrågorna vilket är en skala som möjliggör att mäta attityder systematiskt.[3] Vid användande av likertskala tar 

respondenten ställning till olika påståenden på en flergradig skala. I detta fall valdes en sexgradig skala för att 

omöjliggöra att respondenten väljer mittenalternativet. Användande av likertskala medför påståenden av 

enfrågekaraktär, så är icke fallet vid CobiT’s mognadstrappa. Detta medförde att flera enkätfrågor kopplades till 

samma mognadsmodellsfråga vid kartläggningen mellan enkät och mognadsanalys.   

För frågorna som berör medarbetarnas arbetssituation och slöserier kopplade kring denna användes bland annat 

Ramverket för arbetsanalys som underlag till utvecklandet. En integrerad del av medarbetarna vardag inom Lean ska 

enligt bland annat Liker [16] vara att leta efter ständiga förbättringar samt kunna påverka sitt arbete och sin 
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arbetssituation. Ramverket för arbetsanalys tillhandahåller teorier för att analysera medarbetarnas möjlighet till att 

påverka, utföra ett kompetent handlande. [34] Mer specifikt är det Ramverket för arbetsanalys tre analysfaktorer som till 

största del har använts och därmed inte Ramverket för arbetsanalys i sin helhet. Dessa frågor komplimenterades med 

fler frågor som berörde konkreta slöserier vilket utvecklades utifrån den sammanställda listan över slöserier på IT-

avdelningar. Enkäten utvecklades både i en svensk och en engelskspråkig version. 

Del .3 Värdeflödeskartläggning 
Mognadsanalysen och enkäten kompletterades med en värdeflödeskartläggning vilket syftade till att analysera värdeskapande 

kontra icke värdeskapande aktiviteter för en eller ett par specifika ITIL-processer. Värdeflödeskartläggning är en 

beprövad metod/verktyg inom Lean för att kartlägga värdeskapande aktiviteter i processer. Utvecklande av 

värdeflödeskartläggningen till Lean IT Assessment Tool baserades på Lean-teori om genomförande av 

värdeflödeskartläggning samt utbildnings material från Connecta AB om genomförande av processkartläggning. 

Värdeflödeskartläggningen konstruerades för att genomföras i intervjuform med 2 medarbetare som jobbar inom 

respektive undersökt process. Intervjuform valdes då det ansågs möjligt att med gott resultat kartlägga processen på 

kort tid. Alternativ till detta som diskuterades var att följa ett specifikt fall genom hela processen men detta valdes 

bort då det ansågs vara för tidskrävande och ta många medarbetare i besittning. Dessutom existerar det för stora 

skillnader i processtider från fall till fall inom de flesta IT-processer. [51] Eftersom det existerar stora variationer 

inom IT-processerna har värdeflödeskartläggningen koncentrerats på att finna slöserier och större problemområden 

inom undersökt process istället för att i detalj redogöra för andelen värdeskapande tid. För mer information om 

värdeflödeskartläggningen rekommenderas läsaren att konsultera Tina Erikssons examensrapport som mer grundligt 

täcker dessa aspekter av examensarbetet eftersom dessa till stor del är kopplade till området Processflöde. 

Utvärdering 
Inom ramen för utvecklingsfasen skedde även en utvärdering av den första versionen av verktyget Lean IT Assessment 

Tool i syfte att identifiera dess styrkor och svagheter. Till hjälp att granska verktyget fanns de 8 konsulter från 

kompetensområdet IT Management som intervjuads i empirifasen samt ytterligare två konsulter från 

kompetensområdet Management på Connecta AB. De två senaste konsulterna hade lång erfarenhet från Lean 

Produktion. Utvärderingen gick tillväga att konsulterna fick granska hela verktyget en och en och sedan komma med 

kommentarer på om de ansåg frågan relevant samt om de ansåg att de olika respondenterna kunde besvara frågorna. 

De fick även möjlighet att kommentera på formuleringar på frågorna och utseende. Utifrån utvärderingens resultat 

reviderades verktyget för att uppfylla de krav Connecta ställer på verktyget. På detta sätt höll verktyget Lean IT 

Assessment Tool högre kvalitet inför testningen av verktyget. Även definitionen av Lean IT reviderades i samband med 

detta i form av smärre utvidgningar av delar inom huvudområden utifrån resultatet.  

3.4 Testfas 

Verktyget Lean IT Assessment Tool testades under våren 2010 hos en av Connectas kunders IT-avdelningar. 
Anledningen till testet var främst kravet på testning som satts upp för att verktyget ska anses trovärdigt men testet 
gav även underlag för att analysera de övriga uppsatta målkriterierna. Testet strävade efter att vara så autentisk som 
möjligt med en verklig utvärdering med hjälp av Lean IT Assessment Tool. Den utvärderade IT-avdelning bestod år 
2010 av cirka 600 anställda. Hela IT-avdelningen testades inte utan det var endast den del av IT-avdelningen som 
var ansvarig för support och service av övriga IT-processer. Vid testtillfället hade IT-avdelningen redan 
implementerat ITIL-processerna Incident-, Problem- och Change Management process. [52] Denna kund ansågs 
representativ för verktygets målgrupp då det vara en stor IT-avdelning, med stödjande verksamhet till 
kärnverksamheten som har påbörjat arbete med att implementera ITIL. [52] Nedan beskrivs genomförandet av 
testet. 

Genomförande av test 
Testet inleddes med ett möte med sponsorn vilket var den ansvarige för den undersökta delen av IT-avdelningen. 

Med på mötet var även gruppchef för Process Managers. Process Managerst är de som är ansvarig för ITIL-processerna. 

Mötet inleddes med en 15 minuter lång presentation som redovisade för definitionen av Lean IT, syfte med testet, 

dess tilltänkta genomförande samt vilka resurser som behövdes tillgå. Under mötet bestämdes i samspråk vilka 

processer som skulle ingå i testet samt lämpliga intervjukandidater. Det fanns önskemål från kundens sida att testet 

skulle inkludera alla tre ovannämnda implementerade ITIL-processer istället för en eller två processer som är 
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tilltänkt inom ramen för en Lean IT Assessment. Detta accepterades av examensarbetarna då det gav en möjlighet att 

utvärdera samtlig utvecklade delar av verktyget i sin helhet. Intervjurespondenterna valdes i samspråk med kund i 

enlighet med framtagna instruktion för verktyget. Intervjurespondenterna i detta fall var: Sponsorn, chef för Process 

Manager samt de olika 3 Process Manager för de undersökta ITIL-processerna.  

Nästa steg av genomförandet var mognadsanalysen. Intervjuerna genomfördes så att respondenterna varken hade 

tillgång till skala eller kriterier på bedömning av frågorna. Frågorna ställdes som öppna frågor och följdfrågor 

använde sedan för att klargöra oklarheter och för att underlätta senare analys av mognaden. Frågor till 

respondenterna ställdes enligt förberett schema, se bilaga 2. De ansvariga för ITIL-processerna fick förutom att 

besvara frågor till mognadsanalysen även frågor om processkartan för respektive process i syfte att kartlägga flödet 

inom processen. Processkartorna hade examensarbetarna fått tillgång till innan respektive intervju på begäran. För 

vidare värdeflödeskartläggning av processerna behövdes två handläggare inom respektive process, kontaktuppgifter för 

dessa förmedlades av respektive Process Managers. Handläggarna intervjuades sedan dels i syfte för att ge underlag för 

att analysera mognaden på processen samt i syfte för att värdeflödeskartlägga respektive processen. Skriftligga 

anteckningar samt ljudupptagning togs för samtliga intervjuer och bearbetades efteråt. Parallellt med 

värdeflödeskartläggningen genomfördes enkätundersökningen med 5 handläggare inom varje process. Även i detta fall var 

det Process Managers som skötte förmedlandet av kontaktuppgifter. Respondenterna fick enkäten i en internetbaserad 

version. Samtliga respondenter till enkäten svarade men då flera av handläggarna arbetar i flera processer så var de 15 

svarande fördelade enligt följande: 6 st inom Incident-, 6 st inom Problem- och 7 st som arbetade inom Change 

Management process. 

Testet tog fyra veckor att genomföra istället för de tilltänkta två veckorna. Detta berodde på svårigheter att boka in 

intervjuer under tilltänkt tidsram. Dessutom utökades värdeflödeskartläggningen till tre ITIL-processer att jämföra 

med en eller två som är tanken för en verklig Lean IT Assessment. Vilket medförde mer arbete. Anledningen till 

utökningen var som tidigare nämnt kundens önskemål och att det gav möjlighet till att testa framtaget material för 

alla tre ITIL-processerna. Genomförandet av testet var annars autentiskt med det tilltänkta genomförandet på en 

utvärdering. Testet undersökte därmed verktyget i sin helhet och gav möjlighet att se om verktyget Lean IT 

Assessment Tool uppfyllde uppsatta mål. Testet var som tidigare nämnt även ett steg för att utvärdera verktygets 

validlitet och reliabilitet.  

3.5 Redovisning 

I denna fas utvecklas tillhörande introduktionsmaterial till Lean IT Assessment Tool samt även tillhörande 
utbildningsmaterial för att pressentera och introducera verktyget för konsulter som ska använda verktyget. Även 
säljmaterial riktat till kund utvecklades i form av powerpoint-presentationer. Resterande del av fasen ägnades åt att 
presentera examensarbetet muntligt och skriftligt.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att säkerhetsställa att verktyget håller hög validitet och reliabilitet har flera steg utförts för att säkerhetsställa 

detta. Inom ramen för varje fas har flera källor används och kombinerts för att arbetet ska bli vetenskapligt och hålla 

hög trovärdighet.[22] De sex olika källorna som Yin [22] nämner och som har användas för detta examensarbete är: 

 

Källa Exempel i examensarbetets kontext 

Dokumentation Litteratur om Lean, ITIL, CobiT.  

Arkiv Connectas dokument och intranät. 

Intervjuer Intervjuer med konsulter på Connecta. 

Direkta observationer Under intervjuer samt i testningsfasen. 
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Deltagande observationer Under utvärderingen av första utkastet har verktyget gått igenom med 

konsulter från Connecta. Här har denna typ av observation används för att se 

hur den intervjuade valt att använda och tolka verktyget.  

Fysiska artefakter Mjukvara och hårdvara som används i ramen av examensarbetet. 

 

För att vetenskapligheten och trovärdigheten i examensarbetet ska bli så god som möjligt har dessa källor 

kombineras under de olika faserna. Andra åtgärder har också vidtagits för att säkerhetsställa hög validitet och 

reliabilitet. Dessa redovisas nedan.  

Validitet 
Validitet menar giltighet, huruvida mätmetoder verkligen mäter den egenskap den ska mäta. [15] Det finns ingen 

riktigt bra metod för att avgöra en mätmetods validitet och man får istället använda sig av mer eller mindre 

subjektiva metoder för att bedöma validiteten. [15] För att avgöra validitet på Lean IT Assessment Tool har två 

metoder främst använts, direkt upplevd validitet och samtidig validitet.  

 

Med direkt upplevd validitet menas att ett frågeformulär får anses ha ett visst mått av validitet om ett antal 

insiktsfulla personer är överens om att frågorna anses vettig med hänsyn till sitt syfte. [15] För Lean IT Assessment 

Tool har direkt validitet använts genom att låta konsulter från kompetensområdet IT Management hos Connecta AB 

granska verktyget ur ett IT-perspektiv. Dessutom har två konsulter från kompetensområdet Management som har 

lång erfarenhet av Lean Produktion granskat verktyget utifrån ett Lean-perspektiv. Då dessa båda grupper kan anses 

vara insiktsfulla inom sina respektive områden så får deras bedömande av verktygets lämplighet tyda på att verktyget 

uppfyller ett visst mått av validitet. 

Samtidig validitet innebär att en undersökningsmetod har validitet om det redan i anslutning till mätningar kan 

konstateras att mätresultatet ger en korrekt induktion på det undersökningen avser att undersöka. [15] Detta har 

gjorts för verktyget Lean IT Assessment Tool genom testet hos en representativ kund där testresultatet överstämde väl 

med förväntat resultat utifrån IT-avdelningens lednings uppfattning.   

Vid enkätundersökningar är bortfall ofta en stor problematik som kan påverka undersökningens validitet [3] För att 

minska bortfallet har enkäten bearbetats så att enkäten inte ska upplevas för lång, har en attraktiv design, låg andel 

öppna frågor och tydliga medföljande instruktioner. [3] Under genomförande av testet såg examensarbetarna till att 

ledningen visade stöd för genomförande av enkäten och att medarbetarna fick information om att deras svar var 

önskvärda även av ledningen. Detta ansågs minska risken för att de prioriterar bort enkäten. Under testet användes 

en internetbaserad enkät vilket minskar problem kring återsändning av enkät. Dessa åtgärder resulterade i att det 

under testet inte fanns något bortfall på enkätundersökningen. 

Reliabilitet  
Reliabilitet menar tillförlitlighet, vilket syftar till hur tillförlitlig metoden är mot störningar och om man får samma 

mätvärden vid upprepade mätningar. För att få bra reliabilitet i verktyget har ett flertal aspekter tagits i anseende 

under konstruktionen av verktyget. Mätmetoderna har följt beprövade strukturer och alla frågor inom 

mognadsanalysen respektive enkät har formulerats på likartat sätt inom respektive del. Layouten har iterativ 

genomarbetats för att undvika missvisande formuleringar samt undvika problem såsom ont om plats för personer 

med stor handstil. För att undkomma stora variationer i sätten att fråga hos intervjuare har utbildningsmaterial för 

verktyget utvecklats och lämnats över tillsammans med verktyget till Connecta AB. Även utförliga instruktioner till 

verktyget skrevs för att minska missförstånd hos respondenten vid bland annat ifyllande av enkäten. [15] 

För att minimera intervjueffekten har frågornas svar i mognadsanalysen kopplats till konkreta undersöknings-/mätbara 

aspekter vilket medför minskad godtycklighet. Detta syftar till att stärka reliabiliteten i verktyget. Ett exempel på 

mätbar aspekt som är kopplad till mognadsnivå är om det existerar processkartor för alla processer.  
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4 TEORI 

Detta kapitel redogör för relevant teori samt relevanta ramverk som har haft betydelse i genomförandet av 
examensarbetet Lean IT Assessment Tool samt utvecklandet av verktyget vid samma namn på uppdrag av Connecta 
AB. Kapitlet inleds med en presentation av Lean utifrån tre av dess främsta förespråkare, Jeff Liker, samt James P. 
Womack och Daniel T. Jones. En djupdykning sker inom området Medarbetare & ledning som är ett av huvudområdet 
i verktyget. Syftet med detta är att undersöka hur man enligt Lean utvecklar sina medarbetare. Pedagogisk teori 
används som stöd för att nyansera detta område.Detta följs av kritik mot konceptet i syfte att nyansera bilden. Detta 
följs av en kort presentation av Lean inom IT och även teori om IT Service Management. Alla dessa områden har 
bidragit för att skapa examensarbetets definition av Lean IT.  Kapitlet avslutas med genomgång av relevanta 
ramverket som används i utvecklandet av verktyget.   

4.1 Lean 

Under 1980-talet fick amerikanska billindustrin upp ögonen för japanska företags framgångar. Etableringar av 
japanska tillverkningsenheter i England och USA tydde på att de japanska metoderna var användbara även utanför 
Japan. Detta medförde att amerikanska bilindustrin blev intresserad av den japanska produktionstekniken och 
arbetsorganisationer men enligt Sandkull och Johansson [19] ansåg de det som otänkbart att rent av kopiera de 
japanska modellerna. Istället las pengar på ett internationellt forskningsprojekt vid MIT i syfte att undersöka vad 
som var den bästa tillverkningsmetoden. Under början av nittiotalet presenterades resultatet av MIT: Auto Industry 
Program vilket var Lean Produktion, resurssnål tillverkning, en amerikansk tolkning av Toyotas tillverkningssystem. [19] 
Lean Produktion eller kort och gott Lean härstammar därmed från Toyotas produktionssystem vilket utvecklades efter 
andra världskriget och var ursprungligen ett försök från Toyota att skapa lika effektiv tillverkning som de stora 
biltillverkarna i USA med sina massproduktionssystem. Toyota hade dock inte resurserna för att kunna skapa 
masstillverkning på samma sätt som de amerikanska företagen och de skapade istället ett system som byggde på ett 
flexibelt enstycksflödessystem. Toyotas produktionssystem The Toyota Production System, TPS, berör mer än själva 
tillverkningsprocesserna och brukar benämnas som en tillverkningsfilosofi. [16] Lean som begrepp fick dock sitt 
fäste först efter att termerna används inom de båda bästsäljarna The machine that changed the world av Womack m.fl från 
1991 och Lean Thinking av Womack och Jones från 1996. [16] 

Lean har efter detta haft ett stort inflytande på tillverkningsindustrin och enligt Liker [16] har Lean tillsammans med 
Six Sigma dominerat tillvekningsindustrin under de senaste 10 åren. Kärnan i Lean är att hela tiden sträva efter att 
vara en lärande organisation genom att ständigt förbättra sig genom att synliggöra och eliminera problem, skapa 
flöden i och mellan alla processer. Samt att hela tiden ha kundnyttan i fokus. [23] Lean är dock inte helt lätt att 
implementera och även till viss del motsägelsefull vilket även redovisas senare i kapitlet. 

Nedan redovisas Lean först utifrån de 14 principer som Jeff Liker funnit som kärnan inom TPS och även Lean. 

Detta följs av en kort redovisning av James P. Womack och Daniel T. Jones definition av Lean som en process i fem 

steg vilket redogörs i bästsäljaren Lean Thinking. Redogörelse av Lean utifrån dessa två delar syftar till att ge en 

förståelse hos läsare av vad som menas med Lean.  

4.2 Lean’s 14 principer 

Jeff Liker [16] har via studier av Toyotas produktionssystem funnit 14 principer som enligt honom både TPS och 

Lean baseras på.  Dessa kan delas in i fyra områden: Filosofi, Processer, Medarbetare och partners samt Problemlösning. Dessa 

områden kallas 4P, [16] efter första bokstaven i de engelska orden för varje delområde. De 14 principerna som ingår 

är: 
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De 4 huvudområden för principerna kan illustreras som en pyramid vilket syns nedan i figur 2. Enligt Liker [16] bör 

Lean ses som ett helhetssystem som måste beröra hela organisationskulturen. Tyvärr är det enligt Liker [16] många 

organisationer som endast fokuserar på processer och eliminera slöserier ur dessa. Detta är en viktig aspekt men 

enligt Liker [16] måste alla områden beaktas för att bli en Lean-organisation och även få långsiktiga framgångar med 

konceptet.  

 

 

Figur 2 - ”4P”-modell för The Toyota Way [16] 

4.3 Lean Thinking  

Lean Thinking är Womack och Jones bästsäljare från 1996 som hjälpt till att göra konceptet Lean känt. [16] Boken 

innehåller författarnas tolkning av Lean tänket som består av fem huvudområden. Dessa är Värde, Värdekedja, Flöde, 

Dragande system - Pull och Perfektion. [21] Tänket är inte specifika för Lean Produktion och tillverkande industrier utan 

Område Princip 
Filosofi 1. Basera beslut på lång sikt. 
Processer 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från 

början. 
6. Standardisering och stabilisering. 
7. Använd visuell styrning så inga problem förblir dolda. 
8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

Medarbetare och 
Partners 
 

9. Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter företagets filosofi 
och lär andra göra det.  

10. Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi.  
11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli 

bättre.  
Problemlösning  
 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt.  
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt.  
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.  
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berör mer om själva tankesättet som utgör grunden för Lean. Nedan redogörs kort vad som menas med de fem 

huvudområdena.  

Värde  
Värde kan enligt Womack och Jones [21] endast definieras av den slutliga kunden och är endast meningsfullt när de 

kopplas till en specifik produkt med ett specifikt pris och tidsaspekt. Enligt kunden finns tillverkaren till för att 

producera och tillhandahålla en specifik produkt.  

Det första steget inom Lean ska enligt Womack & Jones [21] vara att definiera det verkliga värdet för kunden. För 

att åstadkomma detta måste man sätta existerande tillgångar och tekniker åt sidan och värdet ska specificeras utifrån 

en specifik produkt med specifika egenskaper och tillhörande pris och tidsaspekter.  

Trots att det är tillverkaren som skapar värdet är det ändå svårt för denna själv att se var det verkliga värdet finns. 

Womack & Jones [21] påpekar att tillverkare ofta vill fortsätta att skapa det den redan gör, vilket medför svårigheter 

för dem att omdefiniera värdet. Men det är även svårt för kunden själv att definiera det verkliga värdet eftersom man 

lätt utgår från vad som redan existerar. Resultatet blir ofta lägre pris, mer variationer och snabbare leveranser istället 

för en verklig omdefinition av vad kunden verkligen vill ha och vad den är beredd att betala för. [21] 

Värdekedja  
Värdekedja är den uppsättning aktiviteter som krävs för att producera en produkt eller tjänst och sträcker sig från 

design tills kunden har produkten i handen. Men oftast delas värdekedjan upp för att bli mer lätthanterlig. [21] För 

att identifiera aktiviteter längs värdekedjan ritas denna upp och enligt Womack & Jones [21] kan tre specifika typer 

av aktiviteter hittas längs vägen. 

1. Värdeskapande aktiviteter 

2. Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter. Exempelvis budget, lagkrav 

3. Icke värdeskapande aktiviteter 

 

Genom att eliminera den tredje typen, icke värdeskapande aktiviteter samt även minimera den andra typen, icke 

värdeskapande men nödvändiga, går det att åstadkomma effektivare processer. Dessa två typer av aktiviteter brukar 

benämnas som slöserier då de inte tillför något värde till kund. Det verktyg som oftast används först vid införandet av 

värdekedjor är värdeflödeskartläggning, vilket är en metod för att rita upp värdekedjan och flödet i processen. Detta 

görs för att förtydliga hur arbetet är organiserat och på så sätt ge företagets ledning möjlighet att visualisera 

processen, synliggöra problemen och på så sätt fokusera på hur man kan styra verksamheten utifrån Lean’s filosofier 

och metoder. [13] Värdeflödeskartläggningen görs för att tydliggöra hur processer hanteras i nuläget och på så sätt 

peka på var de största bristerna finns. För att göra denna nulägesanalys är det viktigt att identifiera viktiga 

affärsprocesser och sedan stycka upp dessa i lämpliga aktiviteter. [13] 

Det är viktigt att Lean-tänket går bortom den enskilda organisationen konstaterar Womack och Jones [21], då det är 

enkelt att missa slöserier som ligger på andra parter. Ackumulerat kan dessa slöserier vara mycket omfattande. Lean 

företagsamhet (Lean Enterprise) innebär att man följer och tittar på en specifik produkt från koncept, till design och 

faktiskt tillgänglighet av produkten.  

Flöde  
När värdet har specificerats, värdekedjan ritats upp och analyserats samt slöserier eliminerats så gäller det att få de 

kvarvarande aktiviteterna att flöda. [21] Det är vanligt att uppgifter delas upp på olika avdelningar och aktiviteter 

således ska utföras i partier. Men det som Taiichi Ohno samt Womack och Jones [21] menar är att man ska se varje 

enhet istället för att klumpa ihop flera liknande. Womack och Jones[21] menar att avdelningsfokuseringen gör att 

suboptimering blir ett stort problem. För att vara Lean enligt dessa bör man omdefiniera arbetet enligt funktioner 

och avdelningar och istället fokusera på att skapa flöde för varje enskild produkt.  

Det finns flera olika typer av flöden inom företag. Dessa kan vara exempelvis materialflöde och informationsflöde. 

För att skapa ett bra flöde i enlighet med Lean enligt Womack & Jones [21] är det dock viktigt att försöka skapa 

flöde för varje enskild enhet. Syftet med enstycksflöde eller kontinuerligt flöde är att undvika köbildning genom att 
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en uppgift snabbt behandlas hos en specifik enhet samt att enheten betar av en uppgift åt gången. [13] För att uppnå 

denna typ av flöden måste organisationen anamma just-in-time, JIT, (produkter levereras precis när de behövs) samt 

att få uppgifter eller produkter att flöda genom processer. [21] För att skapa kontinuerligt flöde kan det ibland vara 

lämpligt att standardisera uppgifter i den mån det går eller i vissa fall automatisera hela eller delar av en process. 

Ytterligare en viktig aspekt i att skapa flöde är att personalen har kunskap om alla delar av gruppens aktiviteter för 

att inte gruppen ska vara beroende av en specifik person. Personalen ska klara av eventuella problem även om någon 

är sjuk och för att möjliggöra detta krävs att det är enkelt att hitta problem och åskådliggöra dem. [21] Till detta 

används visuell kontroll som ger varje anställd möjlighet att enkelt stoppa processen om denne upptäcker att något är 

fel. Detta innebär att alla enkelt måste kunna se och förstå varje del av en aktivitet och dess status hela tiden. [21] 

Något som är viktigt för att denna typ av kontrollsystem ska fungera är att skapa en organisation utan skuldläggning 

eller syndabockar för personer som gör fel. [2] Sammanfattningsvis är det första steget i att skapa flöde inom en 

process är att eliminera slöserier, det andra steget är att skapa värde och det tredje är att omvärdera det nuvarande 

arbetet för att förhindra återflöde, processtopp etcetera för att skapa kontinuerligt flöde. [21] 

Dragande systemet - Pull 
Med Pull menas att inga produkter eller tjänster ska skapas innan kunden begär dessa. [21] Motsatsen är Push där 

man producerar mer eller mindre anpassade produkter/tjänster till kunden. För att kunna skapa ett system byggt på 

Pull måste ledtider kortas, ett flöde genom organisationen implementeras och även en förmåga att snabbt kunna 

ställa om för att skapa och leverera små mängder. [21] 

Om kunden kan få exakt vad den vill och precis när den vill genom Pull så behövs inga felaktiga prognoser och 

organisationen kan tillverka exakt det kunden efterfrågar.[21] 

Perfektion 
Enligt Womack och Jones [21] kommer en organisation kunna ta bort slöseri från sina processer och förstärka det 

som är värdeskapande för kunden genom att implementera samtliga fyra ovanstående delar. Genom att upprepa 

dessa fyra steg om och om igen kommer organisationen ständigt bli bättre och bättre. Att nå perfektion kan nu 

kännas som ett överkomligt mål som får en att kontinuerligt kämpa vidare. Womack och Jones [21] påpekar att 

perfektion egentligen ouppnåeligt enligt Lean-filosofin och det går alltid att förbättra sig och bli bättre.  Att sträva 

efter perfektion är ändå värdefullt enligt Womack och Jones[21] eftersom det motiverar organisationen att ständigt 

förbättra sig och detta är principen bakom ständiga förbättringar.   

Att ständigt förbättra sig på alla nivåer inom organisationen är grundpelaren inom Lean enligt Womack och Jones 

[21] och även Liker [16]. Ständiga förbättringar inom Lean sker genom att lära sig av sina misstag, bestämma källan 

till problemet, hitta effektiva motåtgärder, implementera dessa motåtgärder och ha effektiva metoder för att sprida 

dessa igenom hela organisationen. [16] 

Liker [16] påpekar att man inom Lean använder sig av Demingcykeln, se figur 3 på alla nivåer inom hela organisationen 

och även utanför för att kunna ständigt förbättra sig och eliminera slöserier och på så sätt bli en lärande 

organisation. [16] Demingcykeln går till så att man synliggör problem, skapar motåtgärder, utvärderar resultatet och 

implementerar förbättringen vilket skapar flöde. Vilket i sin tur synliggör nya problem och cykeln startar på nytt.  
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Figur 3 – Demingscykeln [16] 

Liker [16] påpekar dock att grunden i problemlösning inom Lean är att man alltid ska gå till källa för problemen för 

att kunna åtgärda orsaken och inte enbart symptomen. Att gå och se för sig själv för att verkligen förstå är något 

som ska genomsyra alla medarbetare och chefer i organisationen. [14 ] Ett beprövat sätt att komma åt källorsaken 

enligt Liker [16] är att fråga Varför? fem gånger. Han påpekar att de flesta problem inte behöver ha hjälp av 

komplexa statistiska analysredskap som till exempel Six sigma för att lösa problemet. Istället räcker ett detaljtänkande 

och analys som erhålls genom att fråga sig själv Varför? upprepade gånger och på så sätt tvingar en själv att gräva sig 

längre in mot den verkliga orsaken. Liker [16] påpekar att endast genom att rätta till orsaken till problemet kan man 

förhindra att liknande problem uppstår igen. Enligt Liker [16] använde man sig av en sju stegs modell för 

problemlösning inom Lean, vilket bygger på Demingcykeln. Där de första tre stegen går ut på att klargöra felet och 

hitta området för källan. Steg fyra är att analysera orsaken med hjälp av 5 Varför? för att sedan skapa motåtgärd, 

utvärdera och slutligen standardisera. [16] 

4.4 Slöserier 

Inom Lean är en central aspekt att försöka optimera processer genom att eliminera icke värdehöjande aktiviteter. 

[16] Slöseri, Muda eller Waste, är alla aktiviteter som inte tillför något värde till kunden eller slutprodukten. De är 

indelade i sju + 1 sorters slöseri där Taiichi Ohno, skaparen av TPS, definierade de första sju och James Womack 

och Daniel Jones la till den sista, Medarbetarnas outnyttjade kreativitet. [21] De sju +1 sorterna är: Överproduktion, Väntan, 

Lager, Rörelse, Omarbete, Överarbete, Transporter och Medarbetarnas outnyttjade kreativitet. [16] 

Som vi varit inne på tidigare finns det två olika huvudtyper av slöserier, typ 1 är slöseri som inte genererar något 

värde men är nödvändiga på andra sätt eller oundvikligt med dagens teknologi och slöseri av typ 2 är sådant som 

inte skapar värde och genast kan tas bort. Det är främst den andra typen av slöseri som man inom Lean försöker ta 

bort eller omvandla till värdeskapande. [21] 
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4.5 Medarbetarna - den viktigaste resursen inom Lean  

Ett av huvudområdena i verktyget Lean IT Assessment Tool berör medarbetarna och detta kapitel syftar till att vara en 

fördjupning inom detta område. Av de 14 principer Liker [16] identifierat som grund för Lean så berör sex av dessa 

medarbetarna. Detta ska enligt Liker [16] peka på den centrala roll medarbetarna innehar i Lean. Det finns dock inte 

så mycket detaljerat skrivet om medarbetarnas roll inom Lean. Däremot finns det mer beskrivet om hur Toyota 

behandlar sina medarbetare vilket medför att kapitlet utgår till stor del av beskrivningar av medarbetarna och dess 

roll inom TPS, varifrån Lean härstammar från. Detta kapitel har till stor del legat till grund för definitionen av 

delområdet Medarbetare & ledning som senare resulterat i frågor till mognadsanalysen och enkäten i verktyget. 

Medarbetarna nämns ofta som en central aspekt inom Lean och enligt Liker och Meier [17] att det är medarbetarna 

som bör ses som den viktigaste tillgången i organisationen. Vidare så påpekar Sandkull och Johansson [19] att de 

västerländska besökare som var över för att studera den japanska tillverkningsindustrin ansåg att 

tillverkningsprocesserna i sig själv inte var speciellt märkvärdig utan den stora skillnaden var relationen mellan 

ledning och medarbetare. Det fanns ett samförstånd över att gott arbete lede till arbetstillfredsställelse och är 

fördelaktighet på långsikt. Enligt Sandkull och Johansson [19] så ansåg de västerländska besökarna att de kunde 

konstatera att japanska företagsledningen funnit ett sätt för att utnyttja personalens kunskap för att effektivisera 

produktionen.  

Men trots att flera författare trycker på att medarbetarna är centrala inom Lean så påpekar Liker [16] att många 

organisationer endast ser Lean som en verktygslåda för att eliminera slöserier, ett tillvägagångssätt som Liker [16] 

anser bristfälligt. För att lyckas bra med Lean anser Liker [16] att det är av vikt att ta alla aspekter av Lean-konceptet i 

beaktning och han påpekar att det behövs en grund som bygger på långsiktighet och ständiga förbättringar för att 

åstadkomma långvarig effekt. En av Toyotas chefer beskriver Toyotas produktionssystem som en tresidig bild, se 

figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Tresidig bild av Toyotas Produktionssystem [17] 

I figur 4 är de tekniska verktyg som Lean oftast förknippas med är bara en sida av triangeln som utgör TPS. För att 

bli effektivt anser Liker och Meier [17] att även rätt ledning och rätt filosofi måste finnas och i centrum ska 

människorna återfinnas. Liker och Meier [17] påpekar att medarbetarna har denna centrala roll eftersom det är de 

som ständigt ska leta efter förbättringspotentialer och ständigt effektiviserar processerna. Medarbetarnas roll inom 

Lean handlar till stor del att få utveckla en förmåga att kunna lösa problem och göra dagliga förbättringar. Detta får 
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medhåll av Linus Larsson [14], som har behandlat Lean inom administration, det är ledarna och medarbetarna i 

företaget som ser till att företagets uppgifter blir utförda och inte företaget själv. Vidare påpekar han att det är 

ledarna och medarbetarna som fokuserar på kundbehov och kundvärde, söker ständiga förbättringar och 

eftersträvar mindre spill och slöseri.  

Grunden inom Lean och även Toyotas produktionssystem ska enligt Liker och Meier [17] vara att utveckla 

människor, börja med duktiga personer som har viljan och förmågan att lära sig föra att sedan med hjälp av 

upprepade ansträngning och praktik få dem att utveckla specifika talanger. Liker och Meier [17] påpekar att det inom 

Lean inte handlar om att ha ett fåtal stjärnor utan att skapa många duktiga medarbetare. Linus Larsson [14] 

sammanfattar Lean’s personalidé som en filosofie som går ut på att utveckla förmågor hos medarbetarna och bygger 

på stabil och långsiktig anställning med fokus på träning, träning och åter träning, bemyndigande av arbetsgrupper, 

handlingsorientering och ett lärobaserat utvärderingssystem [14] 

4.6 Kompetens – förmåga att handla 

Utifrån föregående kapitel kan medarbetarnas roll i korthet sammanfattas till att förutom sköta processer även 

ständigt förbättra dessa. För att kunna göra detta måste medarbetarna utveckla en förmåga till att handla, visa 

kompetens. Ordet kompetens används i dagligt tal som ett ord för formell skolbakgrund eller yrkeserfarenhet enligt 

Kjellberg [35]. Här är vi dock mer intresserad av kompetens definierat som skicklighet eller mer specifikare som en 

förmåga att agera i förhållande till en specifik uppgift. Denna definition av kompetens kommer inte som något 

naturligt ur något av dessa två ord och Kjellberg [35] påpekar att vi som individer kan tillägga oss många år av 

studier utan säkert kunna/våga/vilja agera.  

Med kompetens menas enligt Otto Granberg [8] antingen (1) formell behörighet för viss uppgift eller tjänst eller (2) 

förmåga att utföra en viss typ av uppgift eller att hantera en viss typ av situation, yrkeskunnande är en form av 

denna kompetens.  Granberg [8] påpekar att både formell kompetens (till exempel utbildning eller certifikat) samt 

faktisk kompetens (förmåga) är ofta kopplad till en specifik uppgift, område etcetera. [8] Även Ellström [5] kopplar 

kompetens till en specifik uppgift eller kontext. Granberg [8] påpekar vidare att det ofta ställs krav på båda formell 

behörighet och förmågan att kunna utföra uppgiften för att kunna ha möjlighet att handla, visa kompetens. [8] Det 

räcker inte med att kunna köra bil, det krävs även körkort för att få göra detta. Ellström [4] skiljer även han på 

formell och faktisk kompetens, där han med faktisk kompetens är vad individen verkligen kan. Den faktiska 

kompetensen kan både vara högre och lägre än den formella. Vidare påpekar Ellström [5] att den utnyttjade 

kompetensen, vilket visas i dagligt arbete, är ett samspel mellan formell och faktisk kompetens samt även 

kvalifikation för arbetet, både efterfrågad och den kompetens som arbetet verkligen kräver. Men den utnyttjade 

kompetensen kan även begränsas av andra faktorer som hindrar arbetsuppgiften att utföras på bästa sätt. Dessa 

begränsningar kan antingen vara kopplade till arbetsorganisationen eller individens subjektiva handlingsutrymme, 

individen upplever utrymmet mindre på grund av till exempel bristande självförtroende. Enligt en modell av 

Stockfeldt [20] kräver kompetent handlande relevanta kunskaper, en vilja att använda dessa samt tillfälle för detta. 

Kjellberg [35] reviderar denna modell och påpekar att även krävs rätt organisatoriska premisser. För illustration av 

detta se figur 5. 
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Figur 5 – Kompetens bestäms av samspel (modell av Stockfeldt [20] reviderat av Kjellberg [35])  

Även vid en studie av svenska verkstadsföretag utfört av Anders Berger, Horst Hart och Per Lindeberg [1] så 
framkom det att det är tre komponenter som påverkar villigheten att jobba med ständiga förbättringar: får göra, kan 
göra och vill göra. Dessa tre komponenter stämmer bra överens med de olika delarna som måste uppfyllas för att 
kunna visa kompetens enligt figur 5. Enligt Berger, Hart och Lindeberg [1] så är det främst får göra och kan göra 
som spelar roll för att man ska kunna etablera ständiga förbättringar.  

Sammanfattningsvis räcker det inte med att ha kunskapen för att genomföra en uppgift, det kräver även möjlighet 
och vilja. Nedan går vi igenom dessa delar som tillsammans ger underlag för visad kompetens enligt Stockfeldts 
modell [20] samt hur de representeras inom Lean. Genomgående i nedanstående avsnitt är även vad som främjar ett 
lärande som leder till kompetensutveckling.  

Tillfälle 
För att medarbetarna ska kunna visa kompetens måste det ges tillfälle för att kunna visa denna. [8] Enligt Liker [16] 
ska problemlösning och sökande efter förbättringspotentialer vara en integrerad del i medarbetarnas arbetssituation 
inom Lean. Även bemyndigande av arbetsgrupper anses vara en viktig aspekt av Lean. [14][16] Det räcker dock inte 
bara med att beordra och bemyndiga att medarbetarna ska göra förbättringar utan de måste även ges tid för att 
kunna göra detta också. Ellström [4] påpekar att det är viktigt och även av grundläggande betydelse att individen kan 
omsätta mål och planer i konkret, praktisk handling och att den kan påverka omgivningen Vidare påpekar Ellström 
[4] att individens handlingsutrymme även har avgörande betydelse för individens kvalificerade lärande och 
kompetensutveckling. Ett begränsat handlingsutrymme verkar negativt på lärandet.  

Vilja och motivation 
Som vi varit inne på tidigare räcker inte bara tillfälle att handla utan vidare måste medarbetarna även ha en vilja att 

agera och i vårt fall vilja göra förbättringar. Drivkraften bakom våra handlingar brukar kallas motivation. Motivation 

kan delas in i både inre och yttre motivation. Med inre motivation menas att själva handlande i sig själv är 

motiverande genom att ha ett egenvärde för individen, oavsett vad handlandet leder till för resultat. Exempel på 

detta kan vara att genomföra en utbildning eftersom innehållet upplevs intressant och meningsfullt i sig själv. Yttre 

motivationsfaktorer är däremot olika former av yttre belöningar. Exempel på yttre motivationsfaktorer är att 

individen drivs att genomföra utbildningen för denna anser att det kan leda till högre lön. [4] Toyota har anammat 

flera kända motivationsteorier och gjort dem till sina egna. I figur 6 redogörs för några kända motivationsteorier och 

hur Toyota använder sig av dessa. [16]  
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Interna motivationsteorier Koncept Toyotas tillämpning 

Marslows Behovstrappa Tillgodose grundbehoven och flytta 

de anställda uppåt i hiearkin mot 

självförverkligande 

Anställningstrygghet, hög lön, säkra 

arbetsförhållanden som tillgodoser 

grundbehoven. Kulturen med 

ständiga förbättringar främjar 

utvecklingen mot 

självförverklignade. 

Herzberg teori om ett rikare 

arbetsliv 

Eliminera ”missnöjesfaktorer” och 

utforma arbetet så att positiva 

faktorer (motivations faktorer) 

skapas 

5S, ergonomiprogram, visuell 

styrning och personalvård är 

hygienfaktorer. Ständiga 

förbättringar, arbetsrotation och 

inbyggd feedback är 

motivationsfaktorer. 

Externa motivationsteorier   

Taylors scientific management Vetenskapligt urval utforma 

standardiserat arbeten, utbilda och 

avlöna i förhållande till 

standardiserade arbetsinsatser 

Samtliga scientific management-

principer tillämpas, men på 

teamnivå snarare än på individnivå 

och med utgångspunkt från de 

anställdas engagemang.  

Beteendeförändring Förstärkt beteendet på plats och i 

samma stund som det uppstår 

naturligt 

Kontinuerligt flöde och andon 

(hjälpsystem via signal) skapar korta 

ledtider för snabb feedback. 

Cheferna finns alltid på golvet för 

att hjälpa till. 

Målsättning Sätta upp specificerade, mätbara, 

uppnåeliga och utmanande mål. Följ 

upp utvecklingen. 

Sätta upp mål som stämmer överens 

med dessa kriterier genom hoshin 

kanrin (förankring av strategiska 

beslut). Följ hela tiden upp 

utvecklingen mot mål  

Figur 6 - Klassiska motivations teorier och The Toyota way [16] 

Som ses i figur 6, så anser man på Toyota att arbetet i sig själv kan vara motiverande och driva individen att arbeta 

hårt samt ständigt söka efter förbättringar. Men samtidigt anser man att yttre faktorer som belöningar, straff och 

mätningar kan också kan vara drivande. Enligt Liker [16] använder sig Toyota av alla dessa för att motivera anställda. 

Inom Toyota utformas arbetsuppgifter så att de ska vara utmanade för individerna. Samtidigt försöker de ge de 

anställda ett visst mått av ansvar och befogenheter för att känna att de har kontroll över arbetet. Enligt Liker [16] 

verkar det inte finnas något som är mer motiverande än utmanande mål, ständig utvärdering, feedback på framsteg 

och även emellanåt belöningar, symboliska belöningar anses räcka. Enligt Ellström [4] så är det mesta av vårt 

handlande drivet av både inre och yttre motivationsfaktorer. Det intressanta enligt Ellström [4] är var tonvikten 

ligger mellan inre och yttre motivation. Om tonvikten ligger på yttre motivation menar Ellström [4] att det kan antas 

leda okritsikt och anpassningsinriktad lärande, vilket främjar ett rutin och regelbaserat lärande. Det kan vidare enligt 

Ellström [4] antas att individen utvecklar en instrumentell attityd till arbete och lärande vilket även kan leda till lägre 

arbetstillfredsställelse. Däremot vid tonvikt mot inre motivationsfaktorer så kan detta antas underlätta 

utvecklingsinriktat lärande, ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande samt även en högre grad av 

arbetstillfredsställelse.  

Enligt studien av Berger, Hart och Lindeberg [1] så är det däremot nödvändigt med en kombination av yttre 

belöning, som ekonomisk, politiskt och social samt inre belöning, som känslomässig, kognitiv och utvecklande för 
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att få medarbetarna att arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar. Att bara förlita sig på en håller inte i längden 

enligt dessa. De trycker även på att organisationen bör belöna förslag och även de som inte går igenom. Belöningen 

bör även ske på gruppinsatsen istället för individnivå. 

Kunskap för att kunna visa kompetens 
Om vi återgår till kompetensbegreppet som illustrerades i figur 5 så anser Granberg [8] att kärnan i kompetens är 

kunskap och det är nästa alltid den som avgör om individer kan visa sig kompetent att lösa en uppgift. Det blir 

därmed viktigt att utveckla kunskapen hos individerna genom att lära den nya saker. Hur lärande och 

kunskapsutveckling går till har det funnits synsätt på i alla kulturer. [8] Men generellt kan kunskaps delas in i två 

huvudsynsätt, dels som produkt (att läras) eller som process (att lära). [8] Se figur 7 för vad som kännetecknar båda 

synsätten.       

Kunskap 

 

…som produkt 

 

…som process 

Teori 

Behaviorism 

 

Teori 

Handlingsteori 

Människosyn 

Individen mottagare av given kunskap. Flit lydnad och 
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Människosyn 

Individen bygger själv sin kunskap. Handling, 

uppgiftsorientering och reflektion är viktig del av 

lärande. 

Kunskapssyn 

Världen kan delas in i olika ämnesdiscipliner. Det finns 

objektiv verklighet som kan förmedlas. Kunskap kan 

mätas. 

Kunskapssyn 

Världen är hel. Kunskap erövras av individen i dennas 

strävan att förstå hur saker hänger samman. Kunskap är 

kvalitativ. 

 

Pedagogiskt synsätt 

Förmedlingspedagogiken 

 

Pedagogiskt synsätt 

”Hemmahörighet” > ”Utresa” > ”Återkomst”  

 

Figur 7 - Kunskap som produkt respektive process [8] 

Toyota använder sig av båda synsätten som redogörs i figur 7. Vi börjar med det första synsättet,  

förmedlingspedagogiken vilket är konventionell utbildning som kännetecknas av hög lärostyrning och stor del av 

förplanerat material. Granberg [8] påpekar att förmedlingspedagogiken egentligen inte har någon riktigt 

kunskapsteoretisk grund utan grundar sig på att kunskap kan överföras och ska ursprungligen härstamma från en 

metod för makten – kyrkan, konungen och kunskapseliten att tvinga på massan sin kunskapssyn. Men trots att den 

inte har någon egentlig kunskapsteoretisk grund har den ändå tagit intryck från pedagogisk forskning. Dessa inslag 

kan vara former av ”aktivitetspedagogik”, deltagarna är aktiva i form av grupparbete. Granberg [8] anser att 

grupparbetet ofta endast handlar om att göra kursledare/föreläsare nöjda med svaret på utdelad fråga. Barn under 12 

år saknar förmågan att tänka abstrakt samt saknar den erfarenhet som vuxna har vilket medför att delar av 

undervisning i barn- och ungdomsskolan måste bygga på förmedlingspedagogik. Granberg [8] påpekar att trotts att 

vuxna både har erfarenhet och förmåga till abstrakt tänkande bygger ändå en stor del arbetslivets personalutbildning 

på förmedlingspedagogik. Inom Toyota använder man sig av detta genom den behavioristisk metod Job Instruction 

training vilket ursprungliggen kommer från ett amerikanskt utbildningsprogram kallat Training Within Industry, TWI. 

[17] Denna uppkom under andra världskriget för att krigsproduktionen medförde att miljontals personer som aldrig 

sett industriellt arbete var tvungna att bli produktiva snabbt. TWI bestod egentliggen av tre kurser, Job Relations som 

behandlade förhållanden inom arbetsgruppen samt mellan arbetsledare och arbetaren, Job Instructions som är 

arbetsinstruktioner samt Job Methods som är arbetsmetoder. I Svergie har denna metod benämnts som 

Instruktionsmetoden och har bland annat använts under 1960-talet inom hotell- och restaurangbranschen där stora 

resurser las på inskolning av ny personal. [8] Granberg [8] påpekar att denna metod haft och även fortfarande har 
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påverkar hur utbildning organiseras i svenska företag, exempel är såkallad e-learning vilket är metoder för inlärning 

med hjälp av dator. JI bygger mycket på att utföra uppgifter där uppgifterna brytts ner i lätthanterliga delmoment 

som är fundamentala i många uppgifter. Även enkla triviala moment blir utlärda på ett standardiserat sätt. [17] Dessa 

moment gås igenom för att sedan tränas in av medarbetarna innan de får börja jobba med uppgifterna. Medarbetare 

som sätts i arbete direkt kommer kunna bidra med värde till organisationen från första start men enligt Liker och 

Meier [17] har det visat sig att det tar längre tid för dessa medarbetare som lär sig på jobbet (trial-by-fier) att nå full 

potential om det någonsin gör det i jämförelse om det skolas in via JI-metoden, se figur 8 för illustration.  

 

Figur 8 - Produktions prestanda i procent. [17] 

Själva utlärningen i Job instruction består av fyra faser: Förbereda, Presentera genomförandet, Prova på genomförande och Följ 

upp. När träningen är utförd och medarbetaren slussas ut i processerna så behöver de dock inte behärska jobbet till 

100 %. Övriga i arbetsgruppen och ledare är där för att ge support och stöd. Inom Lean har cheferna och 

gruppledare i första hand i uppgift att fungera som lärare påpekar Liker och Meier [17]  

Job Instruction eller instruktionsmetoden är sammanfattningsvis en metod för att skola in medarbetare på ett effektivt 

sätt. Granberg [8] menar att många organisationer försöker utveckla kompetens och kunskap genom att först införa 

olika utbildningsinsatser för att göra medarbetarna mer kompetenta. För att i nästa steg ge individen större ansvar 

och nya arbetsuppgifter. Vilket kan liknas med JI. Granberg påpekar dock att det andra steget sällan genomförs 

vilket leder till slöseri med resurser samt att medarbetarna känner sig frustrerade och blir ”överutbildade”. [24] 

Enligt Granberg [8] bör kompetensutbildning istället ske genom att ge medarbetare större uppgifter för att sedan 

låta individen tolka uppgiften och skaffa sig kunskaper nog för att klara av uppgiften. De flesta individer som får 

större uppgifter vet hur de ska gå tillväga för att tillhämta sig kunskap. Däremot kan en chef eller coach som 

underlättar, men inte ta över, vara guld värt. Detta innebär att medarbetarna lär sig i arbetet. Den största del av 

lärandet inom Lean sker just under arbetsgång och följer det andra synsätet i figur 7, handlingsteorier. Detta anser att 

lärandet är intimt förknippat med handlande och gemensamt för dessa är betonandet av det erfarenhetsbaserade 

lärandet. [8] Det erfarenhetsbaserade lärandet härstammar från Lewin, Dewey och Piaget. [12] Lärandet i arbetet är 

en form av informellt lärande, vilket innebär lärande som sker som en sidoaktivitet under arbetet eller i vardagen. 

Motsatsen är formellt lärande vilket menar ett planerat målinriktat lärande som sker inom ramen för särskilda 

utbildningsinstitutioner som till exempel skola. Det informella lärandet kan dock också vara planerat och enligt 

Ellström [4] vara utformat som självstyrt lärande, olika former av erfarenhetsbaserat lärande eller som deltagare i 

nätverk, coachning eller mentorskap. Enligt Liker och Meier [17] tror man inom Toyota mycket på att människor lär 

sig genom att göra. Börja med medarbetare som har viljan och förmågan att lära sig för att sedan utveckla dem 

genom upprepad ansträngning och praktik. [17]  
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För att ett arbete ska vara lärande och utvecklande krävs enligt Granberg [8] att en individ har varierande 

arbetsuppgifter inom tre fält, rutinfält, reserv fält och lärandefält. Där händelser inom reservfältet och lärandefältet 

ses som ”problemhändelser”.  Se figur 9 för förtydligande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Kraven på ett bra arbete [7] 

Med rutinfältet menas det fält som innehåller uppgifter som är rutinhändelser, individen vet vad den ska göra och 

känner sig trygg i vad den gör. Granberg [8] påpekar att arbetet i det klassiska industrisamhället utformades i så stor 

grad som möjlig att beröra rutinhändelser. Genom detta kan man reducera alla osäkerhetsfaktorer samt få inskolning 

och inlärning av ny personal att gå fort. Däremot finns det risk att bli uttråkad eller stressad vid för mycket arbete i 

rutinfältet. Det räcker därmed inte med att bara ha uppgifter som är rutinartade utan individer kräver problem som 

gör att individen behöver tänka, utnyttja erfarenheter och ta fram kunskaper. Denna typ av arbetet ingår i 

reservfältet. Inom Toyota försöker man undvika att arbetet blir monotont trots att arbetet sker på standardiserat sätt 

enligt processbeskrivningar, detta görs bland annat genom rotation av arbetsuppgifter. Gruppmedlemmarna kan 

dessutom styra sina arbetsuppgifter till stor del själva. Dessutom försöker man enligt Liker [16] låta arbetsgrupper 

ansvara för ett delområde i tillverkandet av produkten, vilket gör att arbetsgruppen följer en del av produkten under 

hela tillverkningsprocessen. Detta anses berika och stärker individerna. [16] Ett arbete som innehåller händelser i 

rutin- och reservfältet kan anses som ganska bra men för att vara utvecklande krävs också händelser i lärandefältet. 

Detta är händelser som individen inte vet hur den ska lösa direkt, utan först måste lära sig mer för att kunna lösa 

uppgiften. [8] Den optimala fördelningen mellan fälten i figur 9 varierar mellan individer beroende på personlighet 

och livssituation enligt Granberg [8]. Däremot om arbetet inte innehåller händelser i alla tre fälten eller om individen 

inte kan skapa en bra balans så kan problem uppstå.  Exempel på detta kan vara inlärd hjälplöshet som i arbetslivet 

kan visa sig som modlöshet, oförmåga att ta initiativ eller sjukskrivning. Om individens förslag inte kommer till 

användning eller får negativ respons så slutar individen med att komma med förslag. [8] Inom Toyota ingår det i de 

anställdas uppgifter att också ständigt söka tillfällen för förbättringar och även aktivt deltaga i mindre 

problemlösningsgrupper. [16] Att processens är oförutsebara kan vara en utmaning, men vid för stor oförsägbarhet 

leder det istället till kaos, se figur 10 för förtydligande. Däremot vid för stort förutseende blir processen icke 

stimulerande och erbjuder ingen utmaning. [34]  
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Figur 10 - Processen förutsebarhet [37] 

Om man ser på utmanade jobb så kommer man lätt in på höga krav. Höga krav, samlat från arbete, hem, och familj 

och fritid anges som den största anledningen till hög sjukfrånvaro. Om arbetet ställer höga krav men med låg 

kontroll från individens sida så leder detta till hög anspänning. Vilket kan leda till sjukskrivning, sociala problem, hög 

personalomsättning. Däremot kan höga krav i kombination med hög kontroll över arbetet upplevas som 

stimulerande och utvecklande. [8] I figur 11 illustreras hur krav och kontroll påverkar individen. Där rutan längst ner 

till höger är den som kan anses som farligast, höga krav i kombination med låg kontroll. Medans det är rutan 

ovanför, längst upp till höger som är önskvärt för att åstadkomma ett stimulerande och utvecklande arbete. 

Skillnaden mellan dessa lägen blir därmed hur stor kontroll individen upplever över situationen.  
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Figur 11 - krav-kontrollmodell [41] 

Liker [16] påpekar att trots att de anställda inom Lean-organisationer får arbeta med krävande uppgifter så ska de 

alltid ha möjlighet att signalera till en mentor om de skulle behöva hjälp. Inga medarbetare ska lämnas ensamna för 

att lösa problem helt på egen hand utan möjlighet att få stöd.  

Vi avslutar kapitlet med att trycka på att allt lärande inte är positivt, lärande kan vara negativt då kunskapen inte 

används. Negativt lärande kan lätt medföra passivitet hos medarbetarna. Det blir därför viktigt att undersöka om 

kunskaper och kompetenser inte används. [34]  

 

Ständiga förbättringar skapar lärande organisationer 
Inom ramen för Arbetslivsinstitutets forsknings- och utvecklingsprogram ”Programmet för Lärande 
Organisationer” eller till vardags kallat L-programmet har Anders Berger, Horst Hart och Per Lindeberg studerat 
ständiga förbättringar hos några verkstadsföretag och kopplingen till lärprocesser. [1] 

Berger, Hart och Lindeberg [1] hävdar att ständiga förbättringar bygger på kontinuerligt lärande. Enligt dessa kräver 
ett aktivt lärande att man ifrågasätter sin egen verksamhet och identifierar problem, kommer med lösningar, samt 
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implementera och utvärdera lösningen. De hävdar att ständigt genomgå denna cykel medför förutom lärande även 
samtidigt ständiga förbättringar.  

Berger, Hart och Lindeberg [1] påpekar att ett arbete med ständiga förbättringar kan ses som ett kontinuerligt 
genomströmmande av PDCA-cykeln. PDCA-cykeln beskrivs i korthet enligt nedan:  

Plan – Planera 

Do – Försöka lösa problemet 

Check – Följa upp resultatet 

Act – Lära av vad försöket har gett och agera på dessa lärdommar 

Denna cykel jämför Berger, Hart och Lindeberg [1] med det Kolb [12] beskriver som lärandecirkel, vilket är en 
process som ger erfarenhetsbaserat lärande, vilket bygger på fyra begrepp.  

1. Handling som ger möjlighet till konkret erfarenhet 
2. Erfarenhet ger möjlighet till analys och ger information. 
3. Reflektion och analys genererar förklaringar och ger möjlighet att bilda begrepp. 
4. Begreppsbildning skapar förståelse.  

 
Ellström [4] håller med att det finns stora likheter mellan ständiga förbättringar och Kolbs beskrivning av 

lärandeprocessen som en cykel som omfattar handling, erfarenhetsbildning, reflektion/analys och utveckling av nya 

begrepp och modeller.  Berger, Hart och Lindeberg [1] påpekar att genomlöpande av hela cykeln från handling till 

handling representerar nytt kunnande. Dessa påpekar att en inskränkning i form av en allt för snäv definition av 

möjligheten att ifrågasätta och agera kan begränsa möjligheterna till ”double-loop learning”, komplett genomförande av 

cykeln. På samma sätt kan en inskränkning av lärandet till endast en pendling mellan handlande och erfarenhet leda 

till att det endast genereras ”singel-loop learning”. Med singel loop learning menas att cykeln endast går mellan handlande 

och erfarenhet, endast ett litet eller inget utrymme lämnas för reflektion och begreppsbildning. Man upprepar till 

stor del samma misstag utan att kunna ifrågasätta systemets grundläggande funktion. [6] Berger, Hart och Lindeberg 

[1996] påpekar därmed att hinder mot att cykeln genomförs måste minimeras för att åstadkomma lärande.  
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4.7 Lean – universallösning, trendig metod eller både? 

Lean omges av många myter och målas ibland upp en närmast övernaturlig verksamhetsfilosofie vilket automatiskt 

påstås ge effektivare processer, mindre stressad personal och nöjdare kunder. Under våren 2010 har det kommit ut 

en uppsjö av populärvetenskapliga artiklar om Lean inom de flesta tänkbara områden. Att Lean är trendig för tillfället 

är ingen fråga. Men är Lean en universallösning som den oftast mållas upp eller bara en trendigmetod? 

Trotts att Lean snabbt växer i popularitet är dess implementering långt ifrån problemfri och många företag får 

problem med att bibehålla långvariga framgångar. [32] Merparten av alla Lean-transformationer ger endast måttliga 

effekter trotts flera års ansträngning. [26] Enligt Sandholm [18] har det ökade intresset för kvalitet tagit många olika 

uttryck, ett av dessa är att tala mycket om kvalitet utan att visa handlingskraft och ett annat är att fokusera på 

trendiga metoder. Inget av dessa två angreppssätt anser Sandholm [18] som bra och han anser att de visar på brist av 

erfarenheter. Han anser att det ofta är inget fel på de trendiga metoderna som metod utan dess tillämpning, ett 

metodinriktat arbetsätt går före ett resultatinriktad. Metoderna används som generella och isolerade angreppsätt 

under en kortare tid, under vilket det är på modet. Sandholm [18] påpekar att resultatet utav detta blir ofta 

marginella. Risken med att använda modeord enligt Sandkull och Johansson [19] är att de kan används som tillhygge 

för att hålla tillbaka nya idéer hos de anställda. Istället för att integrera dem i förbättringsarbetet. Vidare påpekar 

Sandkull och Johansson [19] att det är svårt att kopiera andras affärssystem. Dessutom anser dessa att det kan vara 

helt olämpligt om de inte anpassas efter egna omständigheter. Även om problem är likartade i olika länder så 

kommer de ändå behövas väljas olika lösningar då förhållanden mellan länder kommer ha ett avgörande inflytande. 

Även Bengt Klefsjö, Jostein Pettersen och Mattias Elg [36] trycker på att det är inte är lätt att kopiera andras 

affärssystem. Vidare kritiserar Klefsjö, Pettersen och Elg [36] starkt användandet av de japanska Lean-termerna då 

dessa anser att de kan leda till större begreppsförvirrning. Vilket i sig själv kan hindrar förbättringsarbetet och kan 

leda till misslyckande  

Vidare är Lean ett delvis tvetydligt begrepp och innehåller begrepp som inte är fullt förenliga med varandra, trotts 

anspråk från MIT-gruppen om det omvända påpekar Sandkull och Johansson [19]. Detta medför enligt dessa att 

implementeringen av Lean varierar pågrund kulturella faktorer. När Lean’s principer tillämpas i USA eller 

Storbritannien bibehålls mycket av den traditionella kontrollfilosofin medans samma princip i Sverige, i exempelvis 

Saab, liknar lösningen i många avseenden de delvis självstyrande grupperna som existerade under 70-talet. [19] 

Som tidigare nämnt var det främst relationen mellan ledning och anställda som var den största skillnaden mellan 

japansk produktionsteknik och den i väst.  Enligt Sankull och Johansson [19] ansåg de västerländska besökarna hade 

utvecklat en metod för att utnyttja personalens kunskap på ett sådant sätt att det möjliggjorde för effektivisering av 

produktionen. Ett system som utgick från uppslutning istället för övervakning. Sandkull och Johansson [19] lyfter 

upp att amerikanska industrier tidigare i allmänhet sett de anställda som något nödvändigt ont och att det visade sig 

inte så lätt att ändra ett sekel av företagsledare som har ägnat sig åt att ta bort yrkeskunnande och initiativ från 

verkstadsgolvet. Enligt Sandkull & Johansson [19] innehåller Lean’s principer inga föreskrifter om att företaget ska ta 

något socialt ansvar för anställda eller samhället i stort. Vilket är en punkt som skiller sig stort mellan väst och öst.  

Puvanasvanran m.fl [39] beskriver hur den viktiga Lean-principen ”respektera människor” var något som inte 

förstods av de flesta ledare som arbetade med Lean. Vilket medför hinder för ”korrekt praktiserande” av Lean och 

även hinder för effektivisering. Om medarbetarna upplever att ledningen inte respekterar deras insatts kan 

modlöshet uppstå vilket leder till att Lean-satsningen misslyckas. [39]  

Inom Lean är ett bärande begrepp ”Work Smarter not Harder”. Men i verkigenheten är detta en sanning med 

modifikation då arbetsproduktivitet är centralt inom Lean. Kortare arbetscykler och högre tempo leder till 

förslitningsskador och i USA visar en stigande trend att över olyckor och skador i bilindustrin.  [19] Jørgensen m.fl 

[32] lyfter upp att flera empiriska studier visar på att implementering av Lean kan vara närmast mottsatsen till en 

positiv erfarenhet för de anställda. Högre intensitet och standardisering av arbetsuppgifter som är associerade med 

Lean kan ha negativa effekter på psykiska och fysiska hälsa hos de anställda. Detta kan bero enligt Jørgensen m.fl 

[32] på skev fokus på av implementering av Lean-verktyg och metoder som går utöver utvecklandet av en Lean-

kultur. I de mest extrema fallen blir företag närmast beroende av kostnads- och/eller personreducering vilket leder 

till att arbetet blir intensivare, stressigare och mer riskfullt.  Även Liker [16] är inne på att ett för stort fokus på Lean-

verktygen kan få negativa effekter. Liker [16] nämner att de flesta ”Lean-företag” endast koncentrerar sig på området 

Processer och arbetar för att eliminera slöserier ur dessa med hjälp av bland annat att anamma olika Lean-verktyg . De 
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övriga tre P i 4P-modellen glöms i många fall helt bort enligt honom. Liker [16] menar då företaget koncentrerar sig 

endast på ett P, vilket det ofta fuskas med och de övriga 3 områdena saknas så saknas även den grund som behövs 

för att lyckas bra med Lean på lång sikt. Berger, Hart och Lindeberg [1] påpekar att ett lyckosamt förbättringsarbete 

skapar både sparad och fri tid. Om detta utnyttjas för mycket till att minska personal eller öka arbetsmängden 

kommer kärnverksamheten och förbättringsarbetet att utarmas. Förbättringsverksamheten avstannar.  Liker [16] 

lyfter upp att Toyota inte har som avsikt med Lean att skära ner på anställda utan att det går snarare emot filosofin. 

Istället bör tiden användas till att effektivisera processerna mer.   

Puvanasvanran m.fl [39] beskriver ledningens roll i Lean till att leda genom att utveckla medarbetarnas förmåga att 

lösa problem i alla nivåer i organisationen. Många ansträngningar misslyckas på grund av ledningens uppträdande. 

Om medarbetarna blir ombedda att göra nya saker så följer de ledningens beteende. För att lyckas med Lean på 

långsikt måste ledarna i organisationen sluta jaga efter ”lågt hängande frukter” för snabba resultat samt inse att de 

inte kan lösa alla problem själva och satsa lågsiktigt genom att bygga upp en kultur som bygger på att involvera all 

personal och ständigt lärande. [39]  

Sammanfattningsvis är implementering av Lean långt ifrån problemfritt och många organisationer får blygsamma 

resultat utav sina satsningar. Flera forskare och författare anser att ett långsiktigt tänkande är viktigt och att man bör 

ta hänsyn till även organisatoriska aspekter av Lean för att lyckas på långsikt. Ett för fokuserat arbete på att skära ner 

kostnader och personal kan leda till att förbättringsarbetet avstannar och även ge negativa effekter på personalens 

hälsa.  

4.8 Lean inom IT 

Inom industri och produktion har Lean Produktion länge använts i Svergie, bland annat av företag såsom Scania, 

SAAB Automobil AB och Astra Zeneca. [55] Hos vissa med gott resultat, en av dessa är Scania som har arbetat 

enligt Lean i drygt 10 år och under denna tid har bland annat antalet tillverkade lastbilar per anställd nästan 

fördubblats. [14] På senare tid har också många tjänsteproducerande företag samt organisationer inom bland annat 

bank, sjukvård och även kommuner infört Lean inom sina affärsprocesser. Larsson [14] påpekar att ett företag inte 

är starkare än sin svagaste länk och med större samverkan mellan affärsprocesser och stödprocesser så har det blivit 

viktigare för företagsledningen att göra förbättringar även på de administrativa stödprocesserna. Lean’s filosofie, 

metoder och verktyg som ursprungligen kommer från att skapa resurseffektiv tillvekning ute i fabriken kan även 

användas på de administrativa stödprocesserna enligt Larsson. [14] Med administrativa stödprocesser menar Larsson 

[14]processer som ekonomi, personal, inköp, kundtjänst och även IT.  

Den senaste ekonomiska krisen under slutet av första decenniet under 2000-talet har medfört att IT-ledningens 

fokus allt mer övergått till att skära ner kostnader och men även samtidigt att försöka höja den lägsta nivån. Men 

trots IT har övergått från att bara stödja administrativt till driva kundvärde är dess utvecklande hindrats av krångliga 

strukturer, brutna processer och ineffektiva IT-handlingsmetoder. Dessutom är det en problematik att skära ner 

kostnader utan att skada den övriga verksamheten. Utmaningen ligger i att se vad som kan skäras bort för att öka 

värdet samtidigt som det inte skadar verksamheten. [43] Precis som vid tillverkning handlar IT-hantering om 

processer för att producera värde för kunden. IT-experter har länge använt sig av tillverkningsindustrin som metafor 

för att illustrera utmaningar och möjligheter med IT-hantering. En stor skillnad mellan IT och tillverkning är dock 

att IT måste hållas i linje med verksamheten medans tillverkning ofta är verksamheten. [27] En del IT-organisationer 

har använt sig av Lean för att eliminera slöseri från sina processer, men allt som oftast har det varit begränsat till 

applikationsutveckling och underhåll. [43] Att applicera Lean på applikationsutveckling och underhåll kan enligt 

Mckinsey & Company [33] leda till 40 % lägre kostnader och 50 % högre produktivitet. Enligt Waterhouse [43] kan 

samma tänk även leda till liknande resultat i IT-drift. Infosys [42] påpekar att deras kunder har visat sig ha mindre än 

5 % värdeadderande tid i sina processer och genom att ta bort icke värdeskapande aktiviteter går det att dubbla 

kapaciteten, genomflödet och resultatet. Samtidigt som backlog, lager för IT, krymper. 

Enligt Clayton är det stora likheter i målen på ITSM och Lean-tänket vilket öppnar upp för en kombination av dessa. 
[25] Ramanthan m.fl [40] beskriver hur Lean kan bli applicerat på en ITIL-miljö utifrån en fallstudie av en IT-
avdelning inom hälsovården. Genom att först undersöka AS-IS, vilket innebär nuläge, med hjälp av till exempel en 
värdeflödeskartläggning för att sedan sätta upp SLA, vilket är ett avtal för överenskommen service nivå för att nå 



34 

 

TO-BE, vilket innebär där man vill vara. I fallstudien var objektivet att minska leverans av PC från 17 dagar till 1 
dag. De beskriver att detta kan genomföras genom att eliminera slöseritid genom: [40] 

- Eliminera en eller flera undertransaktioner, exempelvis godkännande av fall. 

- Tillföring av resurser för att reducera väntetid. 

- Öka träningen så medarbetare kan göra multipla uppgifter.    

- Eliminera behovet av granskning genom att införa ett platshanteringssystem.  

- Standardisera förfrågningar. 

- Överförnings interoperabillitet – hitta teknologi som kan eliminera en eller flera tjänster eller slå ihop 
tjänsterna. 

- Delning av data mellan överföringar – göra automatiseringar eller interoperabillitet.  
 

Spencer & Plenert [42] anser att det främst finns fyra områden att mäta på för att se fördelarna med Lean på IT. 
Dessa är Cykeltid, Lager, Värdeskapande innehåll och Genomflöde. Med cykeltid menas tiden det tar att gå igenom en hel 
process. Med lager för IT menas enligt Spencer & Plenert [42] backlog – ansamlat restarbete, exempel på ännu icke 
lösta incidenter. Värdeskapande innehåll menar andelen värdeskapande aktiviteter i processen. Enligt ovanstående 
består dessa av aktivteter som (1) direkt tillför värde till slutkunden eller (2) direkt tillfredställer kund, exempel vissa 
telefonsamtal. Genomflöde menar i-tid-leveranser till kund, inom IT kan leveranser vara affärsapplikationsleverans 
eller leverans av lösning till ett kundproblem. 

 

4.9 IT Service Management 

Målgruppen för verktyget är tjänstehanterande IT-avdelningar. Med detta menas IT-avdelningar som jobbar enligt 

IT Service Management, ITSM vilket är en strategi för att säkerhetsställa att IT-tjänster levereras med överenskommen 

service nivå. ITSM inkluderar allt från driftsättning till avveckling av IT-tjänster och fokusera att uppfylla 

kärnverksamhetens krav och behov. [9] Tjänsteorienterad IT är en tillämpning av ITSM och handlar om att anta ett 

tjänsteperspektiv framför att endast leverera olika tekniska delar. Detta innebär att IT-resurser, processer och 

aktiviteter paketeras i tjänster som kan levereras och ges support på. Dessa förklaras ur ett affärsperspektiv på ett 

sätt så att kärnverksamheten kan förstå och relatera till IT-tjänsterna. Genom att dokumentera i tjänsteportföljer går 

det att se vad tjänster gör för nytta, vad som ingår, möjliga tjänstenivåer och kostnader. [9] 

ITSM består av dels leveransprocesser och dels supportprocesser. [9] Inom ramen för detta examensarbete har till 

största del supportprocesser behandlads vilket innebär processer som innefattar aktiviteter som ger support för 

leverans av IT-tjänster till kund. Exempel på dessa är incidenthantering, problemhantering, konfigurationshantering 

och ändringshantering. [9] 

För att etablera ITSM definieras ett ramverk vilket inkluderar väl valda processer. Ramverk för ITSM består av ett 

antal processer som ska etableras och förbättras för att få kontroll på leveranser och support av IT-tjänster. 

Ramverk för ITSM berör hur man ska göra för att få till tjänstehanterande IT. Dessa är kritiskt kopplad till ramverk 

för IT-styrning vilket handlar om vad som ska göras. Ramverk för IT-styrning är på en strategisk nivå medans ITSM är 

på taktisk och operativ nivå. IT-styrning är alltså överordnad ITSM, [9]detta illustreras i figur 12.  
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Figur 12 - Strategisk, teknisk och operativ nivå och nivåer för IT-styrning samt IT Service Management [9] 

Kopplingen mellan ramverk för IT-styrning och ITSM blir därmed kritisk då IT-styrning anger vad som ska göras.  

Exempel på existerande ramverk för IT-styrning är CobiT och ramverk för ITSM är ITIL. Detta innebär att CobiT har 

en övergripande strategisk nivå som anger vilka processer som ska finnas och vad dessa ska utföra. Under ligger 

ITIL som innefattar processer för tjänsteleverans och anger hur de olika aktiviteterna kan utföras. [9] 
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4.10 Relevanta ramverk 

Här följer en genomgång av relevanta ramverk för konstruktionen av verktyget Lean IT Assessment Tool. Först IT 

Service Management ramverket ITIL och sedan IT-styrnings ramverket CobiT. Båda dessa ramverk är byggda på bäst 

praxis, vilket innebär metoder, tekniker och processer som anses vara mer effektiva än andra som används för 

samma ändmål. ITIL används i ramverket som definition för tjänstehanterande IT och CobiT har använts som 

struktur för frågor till mognadsanalysen. I ramen för examensarbetet används engelsk ITIL-terminologin då detta är 

det vanligast förekommande i svenska IT-organisationer. [54] Vidare redovisas Ramverket för arbetsanalys vilket har 

använts som grund för utvecklandet av flertalet av frågorna i enkäten. Ramverket för arbetsanalys tre analysfaktorer har 

utnyttjas för att skapa frågor som analyserar medarbetarnas situation inom IT-avdelningarna.  

4.11 ITIL 

För att etablera ITSM definierar organisationer ett ramverk med väl vald processer för detta.[9] Ett ramverk för 
detta är Information Technology Infrastructure Library eller med känd som ITIL vilket beskriver processer och aktiviteter 
för att få till en effektiv och fungerande ITSM. ITIL är framtaget av brittiska OGC och baserat på verkliga IT-
organisationers verksamhet. Det bygger på bäst praxis för IT-avdelningars IT-tjänstehanteringsprocesser och 
innehåller koncept och tekniker för att hantera IT-infrastrukturen, design och drift av IT-tjänster. [45] OGC anger 
att en organisation som väljer att implementera dess systematiska angreppssätt som ITIL innebär kan få fördelar 
såsom reducerade kostnader, standarder och vägledning, ökad produktivitet, ökad kundnöjdhet och förbättrat 
nyttjande av kunskap och erfarenheter. [45] ITIL används idag av majoriteten IT-avdelningar både i Sverige och 
utomlands. [54] ITIL anses dessutom lämpligt att kombinera med Lean IT. [43] För att införa ITIL på en IT-
avdelning krävs tid, resurser och planering. Det kan dock vara nödvändiga investeringar då IT-avdelningarna blir allt 
större och viktigare för företagen och ITIL hjälper till att få ordning och reda på IT-tjänstehanteringsprocesser. [23] 
Men då ITIL är krävande att implementera brukar organisationer implementerar en process i taget. De vanligaste 
processerna på IT-avdelningar i Sverige är Incident-, Problem- och Change Management Process och det är även dessa 
processer man vanligtvis börjar med att implementera.[54] 

 

ITIL presenterar en livscykel för IT-tjänster och de olika stadier som varje IT-tjänst går igenom. Inom varje fas i 

livscykeln återfinns processer, funktioner, roller och aktiviteter. Enligt ITIL är en process en uppsättning 

koordinerade aktiviteter som genom att kombinera resurser och förmågor för att producera. [10] Livscykeln är 

uppdelad i fem olika faser som vardera representeras av en egen bok i ramverket. Dessa faser är: Service Strategy, 

Service Design, Service Transition, Service Operation och Continual Service Improvements. Det är Service Strategy som är kärnan i 

livscykeln och Service Design, Service Transition och Service Operation bygger på varandra. Continual Service Improvement 

fokuserar på att förbättra tjänsterna inom de andra fyra delarna. Livscykeln illustreras i figur 13: 
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Figur 13 – ITIL’s Livscykel [46] 

De viktiga ITIL-processerna i sammanhanget Incident-, Problem- och Change Management Process återfinns i området 

Service Operation. Nedan beskrivs kortfattat de fem olika delarna av ITIL’s livscykel.  

Service Strategy (Tjänstestrategi) 
Service Strategy skapar en övergripande strategi för IT-tjänster och hantering av dessa. Området har som huvudmål att 

få tjänsteleverantörer att tänka ”Varför” något ska göras innan de börjar tänka på ”Hur”. Området inkluderar 

utveckling av intern och extern marknad, hantering av tjänstetillgångar, tjänstekatalog, implementering av strategi, 

ekonomisk hantering, efterfrågehantering, organisationsutveckling och hantering av strategisk risk. [10] 

Service Design (Tjänsteutformning) 
Inom fasen Service Design hanteras utveckling och design av tjänster och relaterade processer, policys och 

dokumentation. Dock är det viktigt att all tjänsteutformning har en övergripande angreppssätt och inte går in för 

mycket på detaljnivå. Det finns tre mål som en stjänst som designas ska uppfylla och det är att den ska fokusera på 

kunden och verksamheten, den ska vara kostnadseffektiv och säker samt vara flexibel och anpassningsbar för att 

kunna hantera förändringar. Viktiga aspekter i denna fas är design av tjänsteportfölj, arkitektur, ITSM-processer och 

mätsystem och mätvärden. [10] 

Service Transition (Tjänsteöverlämning) 
Service Transition behandlar hur man utvecklar och förbättrar överlämningen av nya och ändrade tjänster till drift. 

Den behandlar också hanteringen av komplexiteten kring ändringar av tjänster och tjänstehantering. Huvudmålen är 

att möjligöra en integrering av releases, minska kända fel och att säkerhetsställa att tjänster uppfyller krav och 

restriktioner angivna i Service Level Agreement, SLA. Detta är där överenskommelse om tjänstenivå finns 

dokumenterad. Syftet med Service Transition är att planera och hantera resurserna för att framgångsrikt kunna etablera 

en ny eller ändrad tjänst till produktion, inom ramen för bestämda kostnader, kvalitet och tid. Överlämningen ska 

även ha minimal påverkan på relaterade områden och förbereda mottagaren. [10] 

Service Operations (Tjänstedrift) 
Detta område innefattar koordinering och utförande av de aktiviteter och processer som är nödvändiga för att 

kunna leverera och hantera tjänsterna till affärsverksamheten och kunderna inom specificerade tjänstenivåer. De 

övergripande målen med området är således att leverera värde till kunden eller verksamheten i form av tjänster, 

övervakning av prestanda, datainsamling och bedömning av mätningar. Ytterligare aspekter med tjänstedrift är att 

hitta balansen mellan viktiga paradoxer såsom stabillitet vs. mottaglighet och reaktiv vs. proaktiv. [10] 

I Service Operation ingår processerna Incident-, Problem och Change Management. Vilka är de tre vanligast förekommande 

processerna på IT-avdelningar och de som organisationer börjar med att implementera [54] Incident Management, 

incidenthantering, är den process som hanterar incidenters livscykel. Det viktigaste målet för Incident Management är 

återställa IT-tjänster till överenskommen tjänstenivå vid incidenter. Service Desk är den enhet som vanligast tar emot 

incidenterna för att sedan lösa eller eskalerar dessa.  Problem Management, Problemhantering, har som primärt mål att 

förebygga incidenter och minimera effekten av de incidenter som inte kan förhindras. Problem management är den 

process som åtgärdar grundorsaker till incidenter medans Incident Management istället snabbt löser felet och då ibland 

hittar på tillfälliga vägar runt orsaken. Change Management, förändringshantering, är den process som hanterar 

förändringar i IT-tjänster och syftar till att göra det med ett minimum av avbrott i tjänsterna. [30] 

Continual Service Improvement (Kontinuerlig tjänstförbättring) 
Continual Service Improvement ansvarar för förbättring av IT-tjänster och hanteringen av dessa. Området har som 

huvudmålsyfte att kontinuerligt anpassa IT-tjänster till de ändrade verksamhetskrav som existerar genom att 

identifiera och implementera förbättringar av tjänsterna. Continual Service Improvement utnyttjar den iterativa 

Demingcykeln (plan-do-check-act) som angreppssätt. En runda genomförs genom att först identifiera och analysera 

problem/gap, genomföra lösning, utvärdera resultat och slutligen implementering och standardisering. [10] 
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4.12 CobiT 

CobiT står för Control Objectives for Information and Related Technologies och är ett ramverk för IT-styrning eller IT-

governance som det också kallas.  Ramverket CobiT är en processorienterad standard för hur IT-avdelningar ska styras. 

[47] CobiT innefattar hela IT-verksamheten och dess processer för styrning, planering och organisation. För företag 

som arbetar utifrån ITIL är CobiT användbart då det kompletterar ITIL men ligger på en mer övergripande nivå. [48] 

Fokus för ramverket CobiT ligger på styrningen snarare än utförandet och implementeringen av processer. [47] CobiT 

beskriver ”Varför” medans ITIL ”Hur”. [9] IT-styrning är styrningen av IT-verksamhet och därför IT-chefens (CIO) 

ansvarområde. Det innefattar ledarskap, organisationsstruktur och processer för att säkerställa att företagets IT-

verksamhet går i linje med företagets strategier och mål. [29] Affärsinriktningen i CobiT innebär således att länka 

företagets affärsmål med IT-målen genom att tillhandahålla mätetal och mognadsmodeller för att mäta resultaten 

och föredela ansvaret mellan de olika affärs- och IT-processägarna. [29] 

CobiT ger stöd åt IT-styrning genom att tillhandahålla ett ramverk för att säkerställa att: 

- IT är anpassat för verksamheten. 

- IT möjliggör verksamheten och maximerar affärsnyttan. 

- IT-resurser används på ett ansvarsfullt sätt. 

- Risker inom IT hanteras korrekt. 

 

För att säkerställa att företaget förstår statusen hos IT-system och på så sätt kan avgöra hur dessa ska styras krävs att 

man kan mäta IT-processerna. Detta görs genom att mäta de olika IT-processernas mognad utifrån 

mognadsmodeller. CobiT’s mognadsmodeller använder en sexgradig skala för att avgöra mognaden inom olika IT-

processer och är baserade på föregångaren till CMMI, Capability Matuirty Model Intergration.[29] Skalan för 

mognadsmodellen ser ut som följande: 

0 Processen är icke-existerande. 

1 Företaget har nyligen börjat använda processen. Ad Hoc. 

2 Processen är repetitiv men intuitiv. 

3 Definierade processer som är standardiserade och dokumenterade. 

4 Hanterade och mätbara processer som fortfarande förbättras. Automatiseras. 

5 Processerna är optimerade i enlighet med god praxis.  

Genom en mognadsutvärdering får företaget information om var företaget befinner sig idag, status för övriga 

företag inom samma bransch, företagets målsättning och vad som krävs för att nå detta mål. CobiT tillhandahåller 

hur varje process definierad inom ramverket mäts utifrån denna mognadsmodell. Som nämnt är CobiT lämpligt att 

kombinera med ITIL och det går att mäta mognaden i ITIL-processer med hjälp av CobiT’s ramverk och 

mognadsmodeller. [29] I ramen för examensarbetet är det CobiT’s mognadsmodell och dess sexgradiga skala som har 

använts och detta i konstruktionen av mognadsanalysens frågor och kriterier. 

4.13 Ramverket för arbetsanalys 

Ramverket för arbetsanalys är utvecklat av Ann Kjellberg och är ett analysinstrument som erhåller en struktur som 

hjälper en att systematisera arbetsuppgifter i det stora sammanhang där de ingår som delkomponenter. [34] 

Ramverket är till för att göra en flerdimensionell analys av arbetsinnehåll och består av tre huvuddelar: En 

Attitydundersökning, tre Analysfaktorer och en Holistisk utvärdering. [34]  

I ramen för examensarbetet Lean IT Assessement Tool har Ramverket för arbetsanalys tre analysfaktorer används för att ge 

underlag för undersökning av medarbetarnas situation på IT-avdelningen och deras möjlighet till att visa kompetens. 
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Dessa har mer specifikt bidragit med underlag för skapandet av specifika frågor till enkäten. De tre analysfaktorerna, 

Aktivering, Förutsebarhet och Handlingsutrymme, syftar till att ge en objektiv utvärdering. Dessa tre analysfaktorer anses 

av Kjellberg [34] ge en god problemdefinition av den komplexitet som råder i arbetslivet.  I tabell 1 redovisas 

översiktligt för de tre analysfaktorerna.  

 

Tabell 1 - Ramverket handlar om önskvärda tillstånd, behov och risker [34] 

Faktor/Önskvärt tillstånd Behov Risker Påverkan 

Aktivering 
Mental alert, 
Engagerad, 
Uppmärksamhet 

Förnyelse Mental över-
/underbelastning 

Gränssnitt mot människan  

Förutsebarhet 
Resurs- & kompetensanvändning 

Igenkänning, kunna klara av, 
förståelse 

För stora krav, för många 
utmaningar 

Masksystem, verktyg, 
(processer: tillägg 
examensarbetare) 

Handlingsutrymme 
Vara delaktig, mångkunnig, nå 
kompetensutveckling 

Få växa i arbetet, få 
befogenheter, kunna besluta 

Bli förändringstrött, inte orka 
eller vilja 

Arbetsorganisationen 

 

Som vi har varit inne på tidigare ska det inom Lean vara medarbetarna som finner förbättringsförslag, åtgärdar dem 

och på så sätt får organisationen att ständigt förbättras. Men det räcker inte med att ledningen beordrar 

medarbetarna. Medarbetarna måste ha tillfälle, tillräcklig stimuli och aktivering för att kunna utföra detta, de måste 

ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna upptäcka och åtgärda fel och förbättringspotentialer och de 

måste ha tillräcklig befogenhet och ansvar för att få göra det. Komponenter som aktivering, förutsebarhet och 

handlingsutrymme blir därmed viktigt. 

 

Nedan följer en kortare redogörelse för de tre analysfaktorerna, vilket har utnyttjas i utvecklandet av enkäten i 

verktyget Lean IT Assessment Tool. 

Analysfaktorn aktivering 
Denna analysfaktor syftar till om det finns en lagom mental och fysisk stimulans för att kunna agera. Enligt 

Psykobiologisk teori så har varje person för varje uppgift en specifik stimulinivå där personen presterar optimalt och 

har även optimalt välbefinnande. För mycket eller för lite stimulans påverkar individers handlande negativt., se figur 

14. [34] Även skickliga och erfarna medarbetare kan ibland göra fel, en anledning kan vara fel mental stimuli. Tapper 

man skärpan är det lätt att göra fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1: Stimuli och presentation 

 

 

Figur 14 - Stimuli och presentation [31]  
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Sammanfattningsvis handlar analysfaktorn aktivering om följande krav: [34] 

- Rätt resursfördelning. 

- Rätt fokus (uppmärksamhet). 

- Rätt vigilans (skärpthet). 

- Rätt arbetsbelastning.  

 

Rekommendationer utifrån analysfaktorn: [34] 

- Optimera arbetsbelastningen för att hålla mental skärpthet/beredskap. 

- Finn sätt för att blanda arbetsuppgifter så att mental stimulans varieras. 

- Optimera arbetsuppgifterna mot krav på att använda resurser. 

- Se till att maskinstyrd arbetstakt undviks eller ger tillräcklig frihet. 

- Ge återinföring/Information för att skapa beredskap och engagemang.  

 

Analysfaktorn förutsebarhet 
Analysfaktorn handlar om människors förutsättningar för att handla variationer samt tillförlitligheten i processen. 

Analysfaktorn handlar om spannet där processen är förutsebart. Analysfaktorn Förutsebarhet sammanfattas till att 

handla om följande krav:[34] 

- Rätt förståelse. 

- Rätt erfarenhet. 

- Rätt kunskap. 

- Rätt förmåga (Kompetens). 

- Rätt utmaning. 

- Rätt åtgärd. 

- Rätt befogenhet. 

- Rätt synsätt (för optimering och strategisk agerande). 

- Rätt krav. 

- Rätt ”genomskinlighet”, att det klart framgår vad som sker. 

 

Rekommendationer utifrån analysfaktorn är: [34] 

- Skapa arbetsuppgifter som är krävande, som också innefattar problemlösning och kvalificerad 

beslutsfattande. 

- Gör traditionella beskrivningar av arbetsinnehåll – ge befogenheter att hantera det oväntade. 

- Systematisera lärandet (Benchlearning). 

- Öka omfattningen av delegeringen och skapa större logiska helheter (Processorienterade 

arbetsorganisationer). 

- Undanröj omotiverad oro/invanda beteendemönster som kan orsak att man väljer att inte ingripa vid fel 

(kunskap, befogenheter, ansvar, kompetens, oförutsebarhet). 

- Stimulera interaktion, kommunikation och kontakter inom och över (tidigare eller gamla) funktionsgränser. 

 

Analysfaktorn Handlingsutrymme 

Analysfaktorn Handlingsutrymme handlar om att ge medarbetarna möjlighet att deltaga i förändringsarbete, ta bredare 

och djupare ansvar och få utveckla kompetens. För att lyckas med detta krävs i allmänhet av organisationen från 

funktionellt organiserad till flödesorienterad. En sådan organisationsövergång medför sanktionering och legitimering 

av alla medarbetares deltagande och även engagemang att vara flexibel i sin arbetsroll. [34] 

Sammanfattningsvis innehåller analysfaktorn Handlingsutrymme följande: [34] 
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- Rätt stöd. 

- Rätt stimulans. 

- Rätt delaktighet. 

- Rätt kompetensutveckling. 

- Rätt uppdelning av ansvar och befogenheter. 

- Rätt beslutsutrymme. 

- Rätt logik inom varje delflöde (Vid uppdelning av processen). 

- Rätt aktivitetsområde. 

- Rätt ansvar. 

 

Rekommendationer utifrån analsyfaktorn: [34] 

- Ge företagsledningen stöd att vara ”coach”, stimulera istället att bevaka och kontrollera. 

- Ge de anställda kunskaper och delaktighet så att de blir bärare och drivare av förändringar, att den kommer 

inifrån och nedifrån. 

- Ordna flöden längs processen. 

- Skapa förutsättningar för arbete i ”kompetenslag” med målorienterat arbetssätt. 

- Forma en bas för nya yrkesroller genom kompetensplanering inom grupperna. 

- Utveckla ansvar och kontakt mot kunderna – nästa led i processen eller externa kunder. 

- Utgå från flödes- och kundanalyser och se över visionskapandet. 

- Arbeta med att ompröva visionen, så att det drar åt samma håll. 

- Ansvar och befogenheter måste hänga ihop med arbetsutvidgningen. 

- Observera vad som gör människor obenägna till förändring. 
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5 DEFINITION LEAN IT 

I följande kapitel behandlas examensarbetes tolkning av Lean på tjänstehanterande IT. Med tjänstehanterande IT 

menas IT-avdelningar som arbetar med ITSM. Inom ramen för examensarbetet har ITIL valts som definition för 

tjänstehanterande IT. ITIL är ett av de mest praktiserade ramverken för ITSM i Svergie. Definitionen av Lean IT 

består av fem huvudområden: Kund, Processflöde, Partners, Medarbetare & ledning samt Ständiga förbättringar. Värt att 

observera är att dessa områden i sig själv inte är specifika för Lean applicerat på ITSM utan snarare allmängiltiga för 

Lean inom de flesta områdena. Nedan redogörs för examensarbetets tolkning av Lean IT vilket är baserad på 

litteratur om Lean, Lean IT, ITSM och insamlad empiri. Kapitlet avslutas med en litsa över slöserier inom IT-

avdelningar. Denna tolkning har legat till grund för utformandet av verktyget Lean IT Assessment Tool. 

5.1 Lean IT 

I centrum för Lean IT återfinns området Kunder då hela tankesättet kring värdeskapande aktiviteter utgår från vad 

kunden vill ha och vad denna är beredd att betala för. Kunden är omringad av områdena Processflöde, Partners samt 

Medarbetare & ledning då alla dessa områden syftar till att tillföra värde till kunden, för att åstadkomma värde för 

kunden är det av vikt att dessa tre områden samverkar med varandra och på så sätt optimera den värdeskapande 

processen. Alla dessa fyra områden omsluts sedan av området Ständiga förbättringar då denna anses av 

examensarbetarna vara övergripande samt gå in i samtliga andra områden De fem områdenas relation till varandra 

illustreras i figur 15.  

  

Figur 15 - Fem huvudområden skapar Lean IT, egen illustration. 

Nedan redogörs mer ingående för de fem områdena som bygger upp definitionen av Lean IT 

Kunder 
Inom Lean är kunden central och begreppet värde kan egentliggen endast formuleras utifrån den slutliga kunden.  

Womack och Jones [21] anger att formulera värdet för kunden bör vara utgångspunkten för implementering av Lean 

och fokus på kundvärdet är väl applicerbart även på IT-området. Clayton [25] anger att just likheten i kundsyn 

möjliggör för kombination av ITSM och Lean. Om man ser på skillnad mellan tillvekningsindustrin och 

tjänstehanterande IT är det främst att produkterna inom IT är olika former av tjänster och att kunden för de flesta 
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tjänstehanterande IT-avdelningarna är den egna kärnverksamheten [9] Detta medför att IT blir en stödjande enhet 

för den operativa verksamheten vilket illustreras i figur 16.  

 

 

Figur 16 - Kunden i fokus – utgångspunkt i tjänstehanterande organisationer. [11] 

Inom tjänstehanterande organisationer vilket illustreras ovan i figur 16 är det vanligt att verksamhetens kund är i 

centrum med sina behov, krav och valmöjligheter. I gränssnittet mot kunden finns den operativa verksamheten som 

ska tillgodose kundens krav. För att kunna tillgodose dessa krav måste den operativa verksamheten ha alla 

komponenter föra att kunna göra detta. Här kommer den övriga organisationen in, de är där för att tillgodose de 

kundnära medarbetarnas krav och även se till att de har förutsättningar för att kunna tillfredställa kundens krav. [11]. 

Utifrån detta måste varje organisation ha en fungerande, effektiv och ändamålsenlig administration, för att kunna 

tillgodose sina kunders krav. För att lyckas med detta måste man betrakta den operativa verksamheten som kund 

enligt Larsson [14] som har behandlat Lean på administrativa stödprocesser. Med administrativa stödprocesser 

menas processer som är där för att stödja den operativa verksamheten. Hit kan även IT räknas. Härmed blir IT-

avdelningens kund i första hand den egna verksamheten och dess affärsprocesser. Enligt Larsson [14] är den 

troligaste viktigaste uppgiften för IT-verksamheten att säkerhetsställa tillförlitlighet och stabilitet i underhåll och 

support av affärs- och stödprocessernas applikationer. Det är mer specifikt supportprocesser inom ITSM som har 

som uppgift att se till att levererade tjänster håller utlovad service nivå. [9]  

Men för att kunna tillfredställa kundens/kärnverksamhetens krav så måste IT först ta reda på dens behov. 

Haverblad [9] påpekar att det ofta existerar ett glapp mellan IT-verksamheten och kärnverksamheten. Vidare 

nämner hon att förväntningar och krav på IT-verksamheten är ofta okända eller otydliga då strategier och mål för 

IT-verksamheten inte har tagits fram i samförstånd med kärnverksamheten. Vidare är kärnverksamheten ofta en 

dålig beställare av IT och de vet inte vad de får för pengarna. Haverblad [9] poängterar dock att det ofta saknas 

kontroll för kostnader för respektive IT-tjänst från IT’s sida också vilket medför svårigheter att visa på värde. För att 

få kontroll över IT kan komponenter paketeras till IT-tjänster med kostnader kopplade till sig. ITSM handlar just 

om att leverera paketerade IT-tjänster med överenskommen servicenivå. Detta ställer dock höga krav på 

kärnverksamheten som beställare vilket föresätter att de kan formulera sina krav och behov. [9] Men enligt Larsson 

[14] räcker det inte med att höra vad kunden efterfrågar utan kundens uppfattning bör även analyseras. Vidare 

räcker det inte att endast analysera kundens krav och behov en enda gång då dessa även ändras med tiden. Inom 

Lean Produktion anses det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med kunden om hur denna upplever varorna. Inom IT 

bör det vara lika viktigt att få regelbunden återkoppling om hur kunderna upplever tjänsterna och servicen. 

Haverblad [9] poängterar att det inte är garanterat att kunden är nöjd bara för att de inte ringer och klagar. Det är 

många aspekter som kan påverka en kunds uppfattning, det är inte bara utkomsten, exempelvis att en incident har 

lösts vid första samtalet till Service Desk som påverkar. Utan även i detta fall supportpersonalens bemötande och om 

det inte löses vid första kontakt blir även återkopplingen viktig. Vidare är även avståndet mellan IT-verksamheten 

och slutkunder, verksamhetens externa kunder ofta stort. [51] Inom IT är det viktigt att ha en förståelse för hur den 

slutliga kunden påverkas av IT-avdelningens handlande även om de inte är i direkt kontakt med varandra.  
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Sammanfattningsvis blir det både för interna och externa kunder av vikt att föra en kontinuerlig dialog för att ta reda 

på vad kunden efterfrågar för att kunna tillfredställa kundernas behov. Larsson [14] påpekar att mäta kundnöjdhet är 

ett sätt att få veta hur nöjd kunden är efter levererad tjänst. Men det finns vikt av att känna till att kundnöjdhet är 

något som inträffar hos kunden efter konsumerad tjänst och är resultatet av kundens upplevelser. Detta är en 

subjektiv uppfattning och varierar även på samma tjänst beroende på kund. När kundbehov är fastställts finns vikten 

av på ett standardiserat sätt fastslå dessa i en överenskommelse. Enligt ITIL [30] ska överenskommelser om 

tjänstenivå mellan kund och en IT-leverantör dokumenteras i Service Level Agreement, SLA. Detta är ett avtal som 

specificerar både kundens och IT-leverantörens respektive ansvar och beskriver IT-tjänsten, tillhörande dokument 

och riktmärken för tjänste nivå. Den process som ansvara över att nivåerna i SLA efterlevs är Service Level 

Management. Det är även denna process som förhandlar med kund om nivåerna.  

Det är slutligen även av stor vikt att föra ut kunskapen till medarbetarna som arbetar med att skapa värde. Utan 

kunskap kan medarbetare inte ta ansvar och med kunskap kan de inte låta bli att ta ansvar. [14] Värt att minnas är att 

leverera fel tjänst på rätt sätt räknas också som slöseri enligt Womack och Jones [21]. 

Processflöde 
Att skapa flöde är en mycket viktig del i Lean och denna aspekt är även applicerbar inom IT. Däremot kan det vara 

svårare att se processflöden än i traditionella tillverkningsprocesser. Larsson [14] påpekar att det är lättare att se de 

fysiska flöden samt produktionsstörning och produktionsavbrott inom tillverkningsindustrin än i tjänstehanterande 

processer som kan kräva ett tränat öga. Däremot anser Larsson [14] att det finns en stor vikt av att se flödet i 

processerna trots att det är svårt, ty det som är svårt att se är ännu svårare att förbättra. Idag finns det ofta redan väl 

kartlagda processer inom många organisationer tack vare tidigare arbetat med bland annat Business Process Reenginering-

projekt, kvalitetsutvecklingsprojekt och ISO 9000-certifieringar. [14] Inom ramen för detta examensarbete används 

ITIL som redan nämnts som ramverk för ITSM. Även ITIL tillhandahåller processkartor för sina processer, till 

exempel Incident Management [10]. För att skapa effektiva flöden inom processerna behövs icke värdeskapande 

aktiviteter, slöseri elimineras i så stor grad som möjligt. [10] Exempel på slöserier inom IT-avdelningar presenteras i 

slutet av detta kapitel. Alla dessa är exempel på slöserier som kan elimineras inom olika processer och på så sätt 

skapa flöde hos en IT-avdelning.  

Genom att eliminera slöseri i processer kan effektiviteten hos IT-avdelningen höjas och kostnaderna minskas. Ett 

exempel är att applicera Lean på Event Management processen inom ITIL v3. Genom att göra detta kan bevakning 

som inte är värdeskapande elimineras. [38] Enligt en studie av Nand & Chaganty [38] kunde detta åstadkommas 

genom att man förenklade det gränssnitt som användes för att övervaka händelser och på så sätt blev det enklare att 

upptäcka kritiska händelser och hantera dem. Denna studie visade även att det finns stora möjligheter till 

automatisering och integrering av aktiviteter inom IT-avdelningar. Bland annat genom att ge Service Desk tillräckliga 

befogenheter att lösa problem direkt. Att uppmärksamma är att vid effektivisering via automatiseras med hjälp av IT 

så förstärks effektiviteten om den appliceras på en effektiv organisation men om det är en ineffektiv organisation så 

förstärks ineffektiviteten. Därmed blir det viktigt att först standardisera och förenkla innan införande av 

automatisering.[14]  

För grundligare genomgång av processflöden hänvisas läsaren till Tina Erikssons examensrapport då detta område 

tillhör hennes ansvarsområde.  

Partners 
Även inom IT är det viktigt att ha integrerade partners. Många IT-avdelningar har outsourchad delar av sin IT-

verksamhet. [51] På grund av detta blir det extra viktig att ha integrerade partners för att kunna skapa flöden och 

eliminera slöserier. En typ av slöseri som enkelt kan uppstå på grund av dålig integration är omarbete, till exempel då 

en tjänst eller aktivitet ska förflyttas mellan leverantör och IT-avdelningen så uppstår omarbete på grund av data 

eller information som fås är i ett format som måste konverteras för att företaget och deras kunder ska kunna 

tillgodogöra sig denna. Detta kan exempelvis lösas genom att man använder samma eller liknande IT-system för att 

undvika att behöva mata in samma data på flera olika platser.  

För grundligare genomgång av processflöden hänvisas läsaren även här till Tina Erikssons examensrapport då detta 

område tillhör hennes ansvarsområde. 
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Medarbetare och ledning 
Som tidigare nämnt anses medarbetarna vara den viktigaste resursen inom Lean och det finns ingen anledning att det 

skulle vara annorlunda inom IT.  Lean’s personalide kan som tidigare nämnt beskrivas som en filosofie som går ut på 

att utveckla förmågor hos medarbetarna och bygger på stabil och långsiktig anställning, fokus på träning, träning och 

åter träning, bemyndigande av arbetsgrupper, handlingsorientering och ett lärobaserat utvärderingssystem [14] 

Men uppstår det inga skillnader hos medarbetarna mellan arbetet längs löpandeband inom industrin mot att arbeta 

inom en modern IT-avdelning? Under slutet av 1970 talet blev Sverige ett postindustriellt samhälle vilket innebär att 

mindre än hälften av Sveriges arbetsföra befolkning jobbar inom industrin. Från ett industrisamhälle har vi övergått 

till ett kunskapssamhälle där det livslånga lärandet är en del. Allt fler människor hamnar inom service, tjänster, 

information och kunskapssektorer. [11]. Det går att konstatera att en total omvandling har skett under 1900-talets 

slut från industrisamhälle till kunskapssamhälle vilket även har ändrat framgångsfaktorerna på arbetsmarknaden. 

Enligt Tommy Jansson [11] är det i en industriell produktionsorganisation inte önskvärt med egenskaper som 

kreativitet, företagsamhet och initiativförmåga. Medans det är närmast tvärtom i en modern organisation. I en 

modern organisation behövs medarbetare som tar initiativ, ansvar, kan lösa problem individuellt eller i grupp, klarar 

av relationer med kunder och förstår verksamheten som helhet. Tommy Jansson [11] listar olika framgångsfaktorer 

förr mot nu vilket redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 - Framgångsfaktorer förr och nu. [11] 

Framgångsfaktorer 

Förr Nu 

Foglig Initiativrik 

Lättstyrd Självgående 

Trotjänare Utvecklingssugen 

Kunna jobbet (Lagom) Lust att lära 

Enkelspårig Flexibel 

Anställd u.p.a Medarbetare (ansvar) 

Smal och grund kompetens Bred och djup kompetens 

Istadig Förändringsvillig 

Snävsynt (detaljer) Vidsynthet (helhet) 

Själv närmast Social 

    

Framgångsfaktorer för dagens samhälle som Janson [11] beskriver som interaktiv, utvecklingssugen och lust att lära 

stämmer bra överens med den bild av medarbetarna som vi tidigare har gått igenom i denna rapport. Lean’s 

personalide som beskrivits tidigare borde därmed även vara aktuell för dagens IT-verksamheter. Lean som den 

beskrivs av bland annat Liker & Meier [17] handlar till stor del om att utveckla en kultur inom organisationen och 

dess processer för att stimulera och utveckla en förmåga för både organisatoriskt och personligt lärande. En vilja att 

lära sig något nytt varje dag. Men för att medarbetarna ska kunna lära sig på ett systematiskt sätt i dagens 

organisationer krävs det att det både finns förutsättningar och etablerade strukturer för detta. [14] Företag och 

organisationer som har lyckas med att ta vara på medarbetares vilja att lära samt deras engagemang har stora fördelar 

jämte konkurrenter som inte lyckas med detta. Organisationer som misslyckas med sin läroprocess går också miste 

om förmågan att upptäcka problem och saknar förmågan att se vad som behövs göras för att rätta till fel. Larsson 

[14] påpekar att med de höga krav som ställs idag på kunnande och speciellt utbildning hos medarbetare och ledning 

har medfört att det idag sällan finns tid att själv begå alla misstag för att hinna lära sig tillräckligt mycket. För att 

förhindra att misstag begås måste barriärer för kunskap och kunskapsspridning elimineras så att medarbetarna kan 

lära sig av andras misstag. Kunskapsöverföringen har därmed blivit ännu viktigare i dagens informationssamhälle. 

Dock uppkom det under intervjufasen att kunskapsöverföring ofta är en bristvara inom IT-avdelningar och stor del 

är personberoende. [51] Men det är inte bara arbetet som har ändrat sig under det senaste halva seklet utan även 

orsakerna varför man går till jobbet. Det är inte längre svält som tvingar en att arbeta och arbetet är sällan fysiskt 
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krävande. Däremot försöker många arbetare förverkliga sig själv genom social interaktivitet, täta miljöer, rika 

professionella nätverk, social synlighet och självförverkliganden genom personlig och professionell utveckling. [14] 

Ständiga förbättringar 
Enligt Womack och Jones [21] ska organisationer som arbetar enligt Lean kontinuerligt förbättra sig själv och sina 

processer och att ständigt sträva efter perfektion. Även detta är något som i högsta grad går att applicera på IT – 

området. Enligt Lean ska man alltid sträva efter att finna förbättringspotentialer och ständigt förbättra dessa. Detta 

görs systematiskt med hjälp av Demingscykel. [16] Även inom ITIL återfinns det iterativa Demingscykeln inom området 

Continual Service Improvements [10]. Efter varje iteration av Plan-Do-Check-Act tillkommer här även en fas för att 

säkerhetskälla att cirkeln inte rullar baklänges ner för backen igen och att etablera en ny basnivå. [10] Den process 

som har hand om ständiga förbättringar inom ITIL är The 7-step Improvement Process. De sju stegen är definiera vad 

borde mäta, vad du kan mäta, samla data, bearbeta data, Analysera data, presentera och använd data och slutligen 

implementera motåtgärder för att skapa en ny basnivå i organisationen och börja om. Innan varje cykel sätter man 

upp visioner, strategier, taktiska och driftsmål. [10]  

Men det är även några andra processer inom ITIL som blir extra intressanta utifrån detta område. Ständiga 

förbättringar sker till stor del genom att lära sig av sina misstag, bestämma källan till problemet, hitta effektiva 

motåtgärder, implementera dessa motåtgärder och även ha effektiva sätt att sprida dessa genom organisationen. [16] 

På grund av detta blir tre ITIL processer extra viktiga utifrån ovanstående, Incident-, Problem- och Change Management 

Process. Vilket även är de tre vanligaste förekommande processerna i Sverige. [51] 

Incident Management Process vilket är en del av Service Operation, har som uppgift att återställa verksamheten till 

normaltjänstedrift, definierad i SLA, när en incident har uppstått.  Med incident menas ett oplanerat avbrott i en IT-

tjänst eller reduktion av tjänstedriften. Även fel som inte ännu påverkat tjänsten beräknas till incidenter. [10] Visa av 

de inträffade incidenterna går det att hitta Work a round för att kunna kringgå problemet, dessa omarbetningar ska 

lagras i Known Error Records eller Incident Record beroende om det existerar en känd orsak till problemet. Enligt ITIL är 

det ändå viktigt att arbetet för en kontinuerlig lösning i de fall där det är försvarbart även fast man har en väg runt 

problemet. [10] Inom ITIL är det Problem Management som också är en del av Service Operation som har som mål att 

hitta källorsaken för att förhindra incidenter från att inträffa och att eliminera återkommande incidenter. För de 

incidenter som inte går att åtgärda skall effekten av dem åtminstone minimeras. Med Problem menas i ITIL källan till 

en eller flera incidenter. [10] Detta går i hand i hand med Lean-filosofin där man måste gå till källan för att rätta till 

felet för att slippa upprepade fel. Det är inte hållbart att bara ha en omväg runt problemet eftersom detta inte 

förhindrar felet från att inträffa om och om igen, vilket medför upprepade utryckningar för att åtgärda samma typ av 

incident. [16] Det är Change Management process kommer in då den som ansvarar för alla ändringar och att dessa sker 

med så liten effekt av IT-tjänster som möjligt. [10] Inom Lean är det är viktigt att efter problemet har blivit åtgärdat 

att dessa också sprids igenom hela organisationen. 

Som tidigare nämnd så kan ett företag och dess processer aldrig nå perfektion, men tanken är ändå att alltid att 

sträva mot detta ouppnåeliga mål. Larsson [14] skriver att bästa sättet att skapa förbättringar för processerna, 

företaget och dess kunder, anställda och leverantörer är att oförtröttligt jaga kända och okända former av spill och 

slöseri. Ledarna ska ange färdriktning och skapa möjlighet för förbättringar genom att ge medarbetare både ansvar 

och befogenheter. [14] 
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5.2 Slöserier 

En viktig aspekt inom Lean är slöserier. För att kunna skapa flöde inom processer krävs att slöserier minimeras eller 
i bästa fall elimineras. För att kunna identifiera vad slöserier innebär inom IT-avdelningar har följande definitioner 
gjorts. 

Överproduktion 
Överproduktion inom Lean IT innebär att en IT-tjänst utförs utan att, eller före, en kund har efterfrågat den 
specifika tjänsten.  

 

Exempel: Leveranser av tjänster med lågt värde. [43] 

 Arbete utgörs utan att kunden efterfrågar det, just-in-case. [42] 

 Arbete utförs tidigare än det behöver utföras.[2] 

 Framställande av rapporter som inte läses. [53] 

 Onödiga mail som skickas. [53] 

 Överflödiga och ineffektiva möten. [53] 

Väntan 
Väntan inom Lean IT innebär onödiga väntetider som förhindrar flödet. 

 

Exempel: Långa svarstider hos applikationer. [43] 

 Mail eller uppgifter ligget på hög i väntan på behandling, till exempel i inbox. [50] 

Lager 
Inom IT innebär lager outnyttjad kapacitet hos IT-avdelningar eller lager i form av backlog, restarbete. 

 

Exempel: Outnyttjad serverkapacitet. [43] 

 Programlicenser som betalas men inte nyttjas.[53] 

 Outnyttjad personalkapacitet. [43] 

 Samma information lagras eller matas in på flera ställen. [43] 

Backlog, exempel incidenter som ligger på lager i väntan för att tas hand om. [40] 

Rörelse 
Rörelse innefattar den onödiga förflyttningar för personal hos en IT-avdelning 

 

Exempel: Upprepade utryckningar för att åtgärda samma typ av problem. [43] 

 Onödiga förflyttningar för att hämta material eller information.[42] 

 Onödig förflyttning för att kunna delta på ett möte. [53] 

Omarbete/defekter 
Omarbete som sker på grund av defekter, eller på grund av att man inte uppfyllt kundens krav på IT-tjänsten. 

 

Exempel: Otillräcklig standard på projektgenomförande. [43] 

 Otillåtna förändringar i system och applikationer. [43] 

 

 

Tjänster uppfyller inte de krav som specificerats i Service Level Agreements. [40] 
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Överarbete 
Överarbete syftar till att mer arbete än nödvändigt läggs ner på en IT-tjänst 

 

Exempel: Levererade IT-tjänster överarbetas och innehåller mer än vad som begärs av kunden.  

 Samma uppgift måste lösas flera gånger till följd av att standardiserat arbetssätt saknas. [42] 

 Överflödig information som rapporteras. [43] 

Transport 
Transport syftar till objekt eller data som förflyttas inom eller mellan IT-avdelningar. 

 

Exempel: Hårdvara eller mjukvara måste förflyttas för att kunna lagas. [43] 

 Överflödigt skickande av förfrågningar. Dvs de måste passera fler enheter än nödvändigt. [50] 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
Idéer och kreativitet hos de anställda tas inte tillvara på. 

 

Exempel: Personal lägger stor del av sin tid på repetitiva eller triviala uppgifter. [43]  

 Svårighet att behålla personal vilket resulterar i att kunskap och erfarenhet går förlorad. [43] 

 Organisationer saknar standardiserade metoder för att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och 
idéer. [16] 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel redogörs först för resultatet av genomförd empiristudien i form av en kort sammanställning. Detta 
resultat i kombination med definitionen av Lean IT har sedan legat till grund för utvecklandet av Lean IT Assessment 
Tool vilket redogörs näst i detta kapitel. Lean IT Assessment Tool redogörs dels efter sin uppbyggnad men även utifrån 
tilltänkt genomförande samt vilket resultat verktyget genererar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
resultatet från testet av verktyget, vilket genomfördes hos en kund till Connecta AB vilket anses representativ för 
den tilltänkta målgruppen. 

6.1 Resultat empirifas 

Empirifasen bestod av intervjuer med 8 konsulter från kompetensområdet IT Management på Connecta AB och 

syftade till att ta reda på hur Connectas kunder arbetar med området ITSM. Emperifasen resultat kan sammanfattas i 

nedanstående lista: [51] 

• Incident, Problem och Change management process är de ITIL-processer som först implementeras då en avdelning börjar 

använda ITIL. Dessa är kritiska processer för en IT-organisation. 

• Kunden för de IT-avdelningar som använder ITIL är oftast den egna verksamheten, det är ofta stort avstånd 

mellan kärnverksamheten och IT-avdelningen.  

• Överlämningar av uppgifter medför ofta problematik i form av väntetider. 

• De flesta IT-avdelningar som konsulterna arbetat nära är reaktiva snarare än proaktiva. 

• Många IT-avdelningar har stor orderstock/ backlog 

• Personalen på IT-avdelningen är ovillig att lära sig nya system. 

• Kunskapsöverföringen är ofta bristfällig och IT-avdelningen är beroende av nyckelindivider med stor kunskap. 

• Många IT-avdelningar använder outsourcing. Det som outsourcas är bland annat drift, utveckling, fysisk hårdvara 

och förvaltning. 

• Normallängden för outsourcingavtal är 3-5 år. 

• IT-personal är ofta inblandad i projekt viss del av sin arbetstid. 

• De största flaskhalsarna för IT-avdelningar är gränssnitten mellan processer. 

 

 

Resultatet från emperifasen har använts tillsammans med definitionen av Lean IT som grund för utvecklandet av 

Lean IT Assessment Tool.  
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6.2 Lean IT Assessment Tool 

Lean IT Assessment Tool är namnet på det färdiga verktyget som detta examensarbete har syftat till att utveckla. Det 

färdiga verktyget består av tre olika huvuddelar: Mognadsanalys, Enkät samt Värdeflödeskartläggning.  Dessa tre delar 

syftar tillsammans till att ge underlag för att analysera en IT-avdelning ur ett Lean-perspektiv. Verktyget syftar till att 

ge en så heltäckande bild som möjligt utifrån en två veckors utvärderingsperiod. För att åstadkomma detta berör 

verktyget både tekniska och organisatoriska aspekter vilket enligt Jørgensen m.fl. [32] behövs för att det ska ge 

underlag för långsiktiga framgångar med Lean. Det färdiga verktyget är tänkt att användas utav två av Connectas 

konsulter för att utvärdera en av Connectas kunders IT-avdelning under en två veckors lång period. Nedan redogörs 

verktyget först utifrån dess tre delar. Sedan utifrån dess tilltänkt genomförande och slutligen presenteras resultatet 

som verktyget bör genererar efter en utförd utvärdering.  

Mognadsanalys 
Mognadsanalysen är baserad på definitionen av Lean IT samt information från empirifasen och syftar till att analysera 

en IT-avdelnings mognad inom de fem huvudområden: Kund, Processflöde, Partners, Medarbetare & ledning samt Ständiga 

förbättringar. Mognadsanalysen består totalt av 55 frågor där samtliga är baserade på CobiT’s mognadstrappa, denna 

illustreras nedan i figur 17.  

 

Figur 17 – CobiT’s mognadstrappa egen illustration 

Strukturen är uppbyggd som en trappa där kriterier på underliggande steg också måste uppfyllas för att nå en högre 

nivåer. Mognadsanalysens frågor är tänkta att ställas i intervjuform och där rubriken på frågorna som är själva frågan 

som ställs till respondenten. Under rubriken står konkreta kriterier på vad som menas med mognadsstegen i den 

specifika frågan. Dessa har hållits nere till under två rader för att de ska vara lättöverskådliga. I figur 18 visas ett 

exempel på fråga utifrån mognadsanalysen.   
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Figur 18 – Exempel på mognadsfråga, utdrag ur verktyget Lean IT Assessment Tool. 

Mognadskriterierna på trappstegen är tänkta att kunna användas som stöd för att följa upp huvudfrågan med 

följdfrågor för att klargöra oklarheter. Svaret analyseras sedan utifrån de specifika kriterierna och den generella 

mognadstrappan vilket är gilltig för alla frågor. Som synes i figur 18 står inte CobiT’s generella mognadskriterier på 

varje steg vilket medför att denna bör därför hållas i bakhuvudet av intervjuaren för att underlätta analys. 

Mognadsanalys-delen inleds med en förklaring mognadsanalysen, i denna medföljer generella CobiT’s mognadstrappa. 

Detta medför att konsulterna kan ha denna på ett separat blad som stöd vid behov. 

Enkät 
Enkäten syftar till att samla in medarbetarnas syn om sin arbetssituation och analysera denna utifrån ett Lean-

perspektiv samt slöserier kring denna. Enkäten utvecklades med huvudsyfte att fungera som ett komplement till 

mognadsanalysen och därmed öka validiteten i undersökningen genom att jämföra lednings och medarbetarnas syn. 

Förutom detta syftar enkäten även till att analysera medarbetarnas arbetssituation och slöserier som uppkommer i 

och pågrund av denna. Här har Ramverket för arbetsanalys tre analysfaktorer använts för att konstruera frågor kring 

medarbetarnas arbetssituation. Enkäten utvecklades både i en svensk- och engelskspråkig variant, för att vara 

anpassad efter Connectas kunder. Enkätfrågorna är totalt 46 styckena i antalet och beräknas att ta maximalt 20 

minuter att besvara. Av dessa är 15 mappade mot mognadsanalysens frågor för att stärka derras validitet. Resterande 

del av frågorna är kopplad till olika slöserier inom IT. En del av frågorna är kopplade till både mognadsanalysen samt 

slöserier. Detta resulterar i att totalt är 35 av frågorna kopplade till olika former av slöserier. 

De flesta av frågorna i enkäten följer likertskala [3] vilket innebär att respondenten ska ta ställning till ett påstående på 

en femgradig skala, exempel på frågor från enkäten som följer likertskala visas i figur 19. 
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8 
Jag saknar tillräcklig träning för att kunna utföra mina 

dagliga arbetsuppgifter på ett optimalt sätt. 
              

9 
Jag har fått träning som hjälper mig identifiera 

förbättringspotential och underliggande orsaker till fel. 
              

Figur 19 – Exempel på frågor ur enkät som följer likertskala, utdrag ur verktyget. 

Alla frågor i enkäten använder sig dock inte likertskala. Ett fåtal av frågorna använder istället frekvensskala [3], vilket 

innebär att svaret anges i procent eller kräver svaret i en specifik enhet [3], till exempel minutanvisningar. 

Värdeflödeskartläggning 
Sista delen av verktyget är ett underlag för att utföra en värdeflödeskartläggning. En värdeflödeskartläggning är ett 

verktyg för att skilja på värdeskapande kontra icke värdeskapande aktiviteter. Värdeflödeskartläggningen i verktyget Lean 

IT Assessment Tool syftar även till att hitta problemområden och flaskhalsar inom undersökta processer. 

Värdeflödeskartläggningen är uppbyggd att utgå från existerande processkartor för respektive undersökt process. 

Utifrån processkartan förs intervjuer med processägare och handläggare. Som hjälpmedel är det tänkt att använda 

underlaget för värdeflödeskartläggning som visas i figur 20 som stöd. Med hjälp av det utvecklade underlaget kartläggs 

aktiviteter i processen och vilket värde det tillför till kund samt eventuella slöserier kopplade till aktiviteten. 

 

Figur 20 - VSM-underlag tillhörande verktyget Lean IT Assessment Tool, utdrag ur verktyget. 

För mer ingående presentation om delen värdeflödeskartläggning hänvisas läsaren till Tina Erikssons uppsats. Där 

processkartläggning och värdeflödeskartläggning mer grundligt gås igenom. 

  



53 

 

6.3 Genomförande av en Lean IT Assessment 

Det tilltänkta genomförandet för Lean IT Assessment, vilket är namnet på en undersökning utförd med hjälp av 

verktyget Lean IT Assessment Tool är tänkt att kunna genomföras på två veckor utav två konsulter. Genomförandet är 

tänkt att följa det uppritade flödet som illustreras i figur 21.   

 

Figur 21 – Genomförande av undersökning med hjälp av verktyget Lean IT Assessment Tool 

Utvärderingen inleddas med ett uppstartsmöte för att finna lämpliga respondenter till enkäten, mognadsanalysen och 

värdeflödeskartläggningen. Uppstartsmötet sker med fördel utanför själva tvåveckorsperioden för att underlätta och 

möjliggöra inplanering av resterande intervjuer i god tid. Detta rekommenderas då det annars kan vara svårt att hålla 

utsatt tidsram. Under uppstartsmötet sker även en presentation av Lean IT och det tilltänkt tillvägagångssätt för 

genomförandet av Lean IT Assessment samt vilket resultat som kan förmodas efter en utförd utvärdering. Material för 

denna kundpresentation har utvecklats av examensarbetarna och har även överlämnats till Connecta AB tillsammans 

med övriga delar av verktyget. Uppstartsmötet är tänkt att eventuellt följas upp med en workshop för att sätta upp 

undersökningsområde samt hitta problemområden. Oavsett om denna workshop genomförs eller ej är nästa steg att 

utföra intervjuer till mognadsanalysen på 1,5 h vardera enligt figur 21. Frågorna ställs till respondenterna enligt 

förberett schema som återfinns i bilaga 2. Nästa steg i utvärderingen är att utföra intervjuer med 2 handläggare per 

undersökt process till värdeflödeskartläggningen. Parallellt med dessa steg är det tänkt att enkätundersökningen kan utföras 

med handläggare inom samtliga undersökta processer, enkäten kan med fördel distribueras som en nätbaserad 

version vilket var fallet i testet. Undersökning kan avslutas med ytterligare en eventuell workshop för att sätta upp 

önskad framtida mognadsnivå i syfte att ge underlag för att genomföra en gapanalys, vilket innebär att analysera 

skillnaden mellan nuvarande och framtida önskvärdnivå samt utifrån detta sätta upp metoder och tillvägagångssätt 

för att förflytta sig till den önskvärda nivån. Slutligen är det tänkt att redovisa resultatet av undersökningen för 

samtliga överenskomna parter.  
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6.4 Resultat av Lean IT Assessment 

En genomförd Lean IT Assessment syftar till att ge en heltäckande bild utav en undersökt IT-avdelning och tar hänsyn 

till både organisatoriska och tekniska aspekter av Lean. Resultatet är tänkt att analyseras enligt följande: 

Mognadsanalysens frågor vägs ihop till ett medeltal på respektive fråga, varje fråga ska ha ställts till minst två personer 

enligt förberett schema som återfinns i bilaga 2. Dessa medeltal vägs sedan ihop till ett mognadstal för respektive 

huvudområde, vilket presenteras i ett spindeldiagram se figur 22. Detta sker automatiskt i tillhörande excell- 

program. I skrivandets stund väger alla frågor lika tungt och mognadsnivån blir därmed ett medelvärde utav de 

sammanställda svaren på respektive område.  

 

Figur 22 – Spindeldiagram som visar resultat Mognadsanalys. Utdrag ur verktyget. 

Även Enkätens frågor vägs ihop till medeltal på frågorna. Vidare är vissa frågor mappade mot vissa specifika frågor i 

mognadsanalysen. Detta medför än korrigering av dessa frågor samt även av mognadstalet i spindeldiagrammet. Övriga 

frågor analyserar slöserier som är kopplade till medarbetarnas vardag. Detta görs genom att frågorna som är 

kopplade till slöserier sammanställs i en slöserilista. Flertalet av enkätfrågorna som är kopplade till slöserier har även 

konkreta förslag kopplat till sig för att kunna förbättra området. Konsulterna får sedan lyfta upp slöserier för att 

redovisa dessa till kund utifrån enkätens svar vilket visas i figur 23. Underlag och instruktioner för detta finns 

förbered.   

 

Figur 23 – Svar från enkätfrågor lyfts upp och visar på slöserier. Utdrag från verktyget  

Nästa del är värdeflödeskartläggningen vilket samlar in data om vilka aktiviteter som tillför värde och på vilket sätt. 

Detta görs som tidigare nämnt genom att utföra intervjuer med handläggare i processen med 

värdeflödeskartläggningsunderlaget som hjälpmedel. Resultatet analyseras sedan för att främst redovisa 

problemområden och flaskhalsar i processerna, exempel på detta visas i figur 24. Här är det konsulternas uppgift att 

peka ut områdena där de anser att funna slöserier är extra stort utifrån resultatet. 
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Figur 24 – Utdrag ur resultat från verktyget, Processkarta med inringade förbättringsområden 

Dessa tre olika delar av verktyget Lean IT Assessment Tool sammanställs sedan för att ge en bred och heltäckande bild 

av IT-avdelningen ur ett Lean-perspektiv. Detta vissas i figur 25. Där man ser att alla tre delar sammanställs för att 

sedan presenteras för kund utifrån de fem huvudområdena av Lean IT. 

 

Figur 25 – Sammanställning av de tre delarna av verktyget bidrar till att skapa en bred och heltäckande bild av IT-

avdelningen inom de fem olika huvudområdena från definitionen Lean IT. Egen illustration samt utdrag ur 

verktyget. 

Den slutliga sammanställningen av resultatet presenteras för kund, vilket visas längst ner i figur 25. Denna rapport 

redogör för mognadsnivå inom respektive område, vad som är bra och även förbättringspotentialer. Även medeltal 

på varje fråga redovisas. Dessutom lyfts slöserier upp inom respektive huvudområdena. Även undersökta ITIL-

processer redogörs utifrån slöserier, problemområden och flaskhalsar. Färdigt presentationsunderlag finns förbered 

och överlämnat. Däremot måste konsulterna rangordna vad som är bra och var det finns förbättringspotential. 

Detta beror på att det endast finns begränsat utrymme i rapporten som överlämnats till kund. Därmed kan endast 

tre till fyra bra område samt förbättringsområden lyftas upp på respektive huvudområde. 
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6.5 Resultat av test av verktyget Lean IT Assessment Tool 

Lean IT Assessmen Tool testades under våren 2010 på en representativ kunds IT-avdelning. Denna kund hade en IT-

avdelning bestående av cirka 600 anställda. Testet utfördes dock inte på hela IT-avdelningen utan på den del som 

ansvarade för ITIL-processerna. Kunden hade vid testtillfället redan implementerat ITIL-processerna Incident, 

Problem och Change Management Process. Samtliga av dessa tre ITIL-processerna undersöktes med hjälp av verktyget 

Lean IT Assessment Tool enligt överenskommelse med kund. Hela testet tog knappt en månad att genomföra från 

uppstartsmötet till redovisningar. Nedan redogörs för dels resultat samt problemtik vid genomförande av test. 

Resultat 
Verktyget Lean IT Assessment Tool testades i sin helhet. Vilket innebär att delarna Mognadsanalys, Enkät och 

Värdeflödeskartläggning genomfördes planenligt. Resultatet presenterades vid två tillfällen, dels ett tillfäller för sponsor 

och gruppchefen över Process Managers samt vid ett tillfälle för samtliga Process Managers. Resultatet från genomförd 

utvärdering stämde bra överens med det förväntade resultatet hos ansvariga på IT-avdelningen. Dock hade de inte 

själva uppmärksammat en del av de slöserier och problemområden som lyftes upp i utvärderingen. IT-avdelningen 

ansåg att resultatet som lämnades efter var användbart och kunde lägga grund för fortsatt arbete. IT-avdelningen 

viste dock inte själva hur de skulle gå vidare för att implementera Lean på ITSM-processerna och var villiga att få 

hjälp med detta av till exempel ett konsultbolag. Det fanns även önskemål att få göra om en Lean IT Assessment om 

ungefär ett år för att se om genomfört förbättringsarbete har givit önska resultat. 

Problematik  
Genomförandet av testet av Lean IT Assessment Tool tog drygt den dubbla tilltänkta tiden att genomföra. Detta 

berodde till största del av svårigheter att boka in intervjuer med intervjurespondenter. Detta problem ansågs ha 

uppstått dels pågrund av sent byte av kund samt en ovanlig hög belastning på IT-avdelningen under testperioden. 

Det fanns även en del initial problematik med att få ut enkäten. Problematiken löstes bland annat tack vare stöd från 

sponsorn. Problemen var inte oväntat och det även därför rekommendationer till konsulter som ska använda 

verktyget i framtiden att boka in intervjuer och hitta kanaler föra att distribuera enkäten i god tid inför perioden för 

att kunna genomföra allt under utsatt period.  

Vid mognadsanalysen uppkom det att en del respondenter hade svårigheter att svara på specifika frågor pågrund av 

osäkerhet vilket berodde på att frågans område inte ingick i deras direkta ansvar. Vid stor osäkerhet ströks svaret 

från undersökningen för att inte få felaktiga värden.  

Vid korrigering av mognadsanalysen med hjälp av enkäten upptäcktes det att det var stora variationer i medelvärden 

mellan dessa och enkäten påverkade därmed vissa mognadsfrågor stort. Detta ansågs dels bero på att ledning och 

medarbetare har olika uppfattningar, men även för att enkätfrågorna inte är ställd identiskt med mognadsfrågor och 

på separata skalor vilket medför att det därmed blir svåra att väga in. Vid dessa fall lyftes frågorna upp samt 

redovisades separat i jämförelse med varandra. Detta var uppskattat av sponsorn då detta visad på skillnaden mellan 

ledning och medarbetares åsikter och tydde på en del kommunikationsbrister.  

Vidare visade det sig att värdeflödeskartläggning hade oerhört svårt att finna exakt andel värdeskapande kontra icke 

värdeskapande tid. Anledningen till detta är att ledtider för ITSM-processerna skiljer sig oerhört mycket för samma 

process. Värdeflödeskartläggningen kom därmed att koncentreras till att istället finna flaskhalsar och befintliga slöserier.   

Det fanns även en förhoppning att kunna genomföra intervjuer till mognadsanalysen på 60 minuter men det visade sig 

att detta var knappt med tid om presentation och marginal skulle finnas med. Då var 90 minuter betydligt 

lämpligare. 

Efter testet omformulerades en del mognads- samt enkätfrågor då de ansågs vara svåra att förstå eller tolka. Samt att 

flera frågor i vissa fall kunde beröra samma område.  
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7 ANALYS AV UPPFYLLESE AV UPPSATTA MÅL 

I början av examensarbetet upprättades fyra målkriterier för att säkerhetsställa att verktyget Lean IT Assessment Tool 
skull var användbart och anpassad efter Connecta AB krav och kunder. Detta kapitel syftar till att analysera hur väl 
dessa målkriterier har blivit uppfyllda. 

7.1 Verktygets trovärdighet 

Verktyget ska baseras på teoretiska ramverk och forskning inom området. 
Lean applicerat på IT Service Management är en relativ ny företeelse och vid tillfället för teoriinsamlingen fanns det lite 

aktuell forskning att tillgå inom området. Däremot fanns det mycket litteratur och forskning på angränsande 

områden, till exempel om Lean på applikationsutveckling och underhåll samt om Lean inom administrativa 

stödprocesser, där visserligen även IT kan anses ingår. Examensarbetet och utvecklandet av verktyget har därför 

utgått från litteratur om Lean IT men har främst baserats på litteratur inom andra områden i kombination med 

litteratur och empiri om tjänstehanterande IT. Denna teorigrund har däremot varit gedigen och utvecklats innan 

arbetet med verktyget Lean IT Assessment Tool startades. Vidare har själva utformandet av verktyget baserats på väl 

etablerade strukturer och skalor. Vilket ansågs medför minskad inlärningsperiod och förstärker verktygets 

trovärdighet.  

Verktyget ska vara testat på en IT-avdelning som är representativ för målgruppen. 
Verktyget testades under våren 2010 hos en representativ kund till Connecta AB. Kunden kan anses vara 

representativ för målgruppen då de har och även håller på att implementera flera av ITIL-processer på IT-

avdelningen. IT-avdelningen är också representativ utifrån dess storlek och relation till kärnverksamheten. Testet 

kan anses vara autentiskt och gav resultat som överensstämde med förväntat resultat. Testet tyder på att verktyget 

fullföljer sitt syfte att kunna analysera en IT-avdelning ur ett Lean-perspektiv och visar dess möjlighet till 

effektivisering vid implementering av Lean på ITSM. 

Verktyget ska hålla hög validitet och reliabilitet.  
Verktygets utvecklande har varit en iterativ process med flera granskningar för att säkerhetsställa hög validitet och 

reliabilitet. För att säkerhetsställa hög validitet har främst direkt upplevd validitet används vilket innebär att 

insiktsfulla personer om Lean och ITSM granskat verktyget. Även samtidig validitet har använts för att 

säkerhetsställa validiteten vilket innebär att induktioner via testet använts. För att åstadkomma att verktyget ska hålla 

hög reliabiliteten har layoutmässiga, strukturmässiga samt utbildningsmässiga aspekter tagits i fokus. I mognadsanalysen 

är frågorna även kopplade till olika undersöknings-/mätbara kriterier. För att helt säkerhetsställa reliabiliteten i 

verktyget bör flera upprepade tester genomföras vilket skulle visa på verktygets stabilitet. Detta är något som inte 

har gått att genomföra under examensarbetets genomförande på grund av tidsmässiga aspekter, detta har heller 

aldrig varit planerat.  

7.2 Verktygets resurseffektivitet  

Det ska ta maximalt två veckor att genomföra en utvärdering.   
Genomförande av testet tog närmare den dubbla tilltänkta tiden att genomföra. Däremot var den effektiva tiden 

mindre än två veckor. Den stora skillnaden mellan genomförande och effektiv tid berodde främst på svårigheter att 

boka in intervjuer under uppsatt tidram. Detta härstammade till största del av sent byte av IT-avdelning för testet 

vilket medförde att uppstartsmötet hamnade under den tilltänkta tvåveckorsperioden. Med god framförhållning och 

ett uppstartsmöte som ligger utanför tvåveckorsperioden bör undersökning med verktyget utan större svårigheter gå 

att genomföra under uppsatt tid enligt examensarbetarnas analys.   

Det ska sysselsätta två konsulter heltid i två veckor. 
Genomförandet av testet sysselsatta två examensarbetare under en effektiv tid på två veckor. Enligt föregående 

stycke borde testet gå att genomföra under en tvåveckorsperiod. Examensarbetarna var dock insatta i Lean och 

verktyget Lean IT Assessment Tool sen utvecklandet av verktyget. Men de saknade den erfarenhet av ITSM som två IT 
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Management-konsulter rimligtvis kan antas inneha. Detta borde innebära att förberedelse och analystid tar ungefär lika 

lång tid för båda grupperna att genomföra. Med flera genomförande tester i baggaget borde förberedelse och 

analystiden ta mindre tid vilket skulle medföra goda marginaler för genomförande på två veckor för två konsulter. 

Möjliggöra för kunden att utföra sitt vanliga arbete under utvärderings genomförande. 
Under testet påverkades kunden i sitt dagliga arbete endast utav att medarbetarnas tid tas i anspråk för intervjuer. 

Bortses uppstartsmötet och redovisningen tar detta maximalt 90 minuter i anspråk av respektive medarbetarna för 

intervjuer till mognadsanalys och värdeflödeskartläggning. Vidare beräknas enkäten att ta maximalt 20 minuter per 

medarbetare. Utifrån detta ansåg examensarbetarna att kundens vanliga arbete ej bör påverkas i någon vidare 

utsträckning såvida intervjuer kan planeras in lämpligt. 

7.3 Verktygets användarvänlighet 

Verktyget ska inte krävas någon förkunskap hos respondenten om Lean IT. 
Genomförandet av testet gav induktioner på att Lean IT Assessment Tool ej kräver några förkunskaper av Lean IT hos 

kund eller intervjurespondenterna. Det var endast under värdeflödeskartläggnigen som respondenterna behövde ha en 

förståelse av värdeskapande kontra icke värdeskapande aktiviteter. Denna förståelse hos respondenten skapades 

under testet via en kort introduktion av dessa aspekter inom Lean IT. Annars ansåg examensarbetarna att det inte 

fanns några krav på kunskaper eller förståelse för Lean IT.  

En konsult ska inom en arbetsdag kunna förstå verktyget, vare sig denne har förkunskaper om Lean IT 

eller inte. 
Hur vida en konsult inom en arbetsdag ska kunna förstå verktyget, vare sig denne har förkunskaper om Lean IT eller 

inte är svår att uttala sig då detta inte hunnit testas. Ett test av detta har inte heller varit inplanerat utan mer av ett 

strävansmål. Utbildningsmaterial och instruktioner för verktyget Lean IT Assessment Tool är framtagna. Även en 

tillhörande litteraturlista är framtaget och finns att tillgå om konsulten vill fördjupa sig. Handledare på Connecta AB 

ansåg sig förstå verktyget utan större ansträngning men dessa var visserligen sedan tidigare insatta i arbetets gång. 

Denna aspekt lämnas över till Connecta AB för att utvärdera om framtaget utbildningsmaterial är tillräkligt. 

7.4 Verktyget underlättar för fortsatt arbete och implementering 

Verktyget ska peka på områden där företaget kan öka sin effektivitet genom implementering av Lean. 
Testet av verktyget tyder på att verktyget pekar på förbättringsområden där företaget kan öka sin effektivitet genom 

implementering av Lean på ITSM. Sammanfattningen av testet som överlämnades till kund ansågs av kunden visa på 

problemområden och effektiveringspotentialer på ett enkelt och övergripande sätt. Förbättringsområden 

redovisades utifrån den övergripande mognaden inom de respektive huvudområden.  

Verktyget ska tillhandahålla information som underlättar för fortsatt arbete med implementering av 

Lean. 
Testet av verktyget resulterade i en lista av konkreta slöserier och problemområden på undersökt IT-avdelning och 

inom undersökta processer. Gapanalys mellan nuvarande nivå och önskvärd nivå i mognadsanalysen resulterade i 

konkreta tips för hur kunden kan förflytta sig till den önskvärda nivån. Flera av slöserierna är även kopplade till 

direkta förbättringsåtgärder och dessa överlämnades också till kund efter utförd test. Kunden ansåg att testet och 

resultatet från denna utvärdering gav underlag för fortsatt arbete. Det fanns dock en osäkerhet hur man exakt skulle 

gå vidare och det fanns intresse att ta hjälp av konsulter för att gå vidare med implementering av Lean. 
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8 DISKUSSION 

Utifrån föregående kapitels analys av uppsatta målkriterier kan man se att de flesta av målkriterierna har kunnat 
testas och analys av dessa tyder på att verktyget uppfyller dessa kriterier och därmed även sitt syfte.  En intressant 
aspekt som ännu inte har kunnat testas eller ens varit planerat är hur vida verktyget kommer användas av Connectas 
konsulter. Ett av målkriterierna som sattes upp var att en konsult inom en arbetsdag ska kunna sätta sig in i 
verktyget för att sedan kunna använda sig av detta. Då utbildningsmaterial är framtaget och verktyget är uppbyggd 
enligt etablerade strukturer borde det inte finnas några större svårigheter för två konsulter att sätta in sig i verktyget 
på en arbetsdag och sedan kunna använda sig av verktyget för att analysera en IT-avdelning. Mognadsnivån och 
slöserier genererar verktyget automatiskt utifrån svaren på intervjuer i mognadsanalysen och enkäten. Visserligen måste 
konsulterna tolka svaren till mognadsanalysen och markera nivå i frågorna. Den enhetliga strukturen och de konkreta 
aspekterna på frågorna tyder dock på att konsulterna bör kunna ringa in ”rätt” nivå förutsatt att de har utbildads via 
tillhörande framtaget utbildningsmaterial. Presentation på Connecta AB tyder på att deras konsulter inte hade större 
svårigheter att placera in mognaden på de frågor som lyftes fram som exempel i redovisningen. De delar som ej 
automatiskt genereras av verktyget är värdeflödeskartläggningens slöserier och problemområden samt gapanalysen 
mellan nuvarande och önskvärd nivå. Även slutsatserna av hela utvärderingen måste konsulterna själva komma fram 
till. Värdeflödeskartläggningen bör ej ställa till några större problem då verktygets underlag med tillhörande stödfrågor 
visat sig under testet ge bra underlag för att kunna analysera processen och finna icke värdeskapande aktiviteter samt 
problemområden.  Under testet var medarbetarna i processerna i de flesta fall själva väl medvetna om flertalet av 
processernas svagheter och metodiken för värdeflödeskartläggningen hjälpte till att lyfta upp dessa. Vidare bör heller inte 
gapanalysen mellan nuvärde och önskvärt värde vara något problem då detta inte är någon ovanlig förelse inom 
konsultvärden och konsulterna bör med stor sannolikhet kunna antas ha erfarenhet av detta. Vidare så är 
mognadsstegen utformad så att högre steg innebär mer att IT-avdelningen är mer ”Lean”. Så en gapanalys mellan en 
nivå till en annan ska resultera i åtgärder som gör IT-avdelningen mer ”Lean”. Konsulten behöver alltså inte själv 
vara så inläst på Lean IT eller Lean, utan endast kunna genomföra en gapanalys för att finna vilka åtgärder som bör 
sättas in för att kunden ska kunna nå önskad nivå. Själva slutsatserna som lämnats över till kund är en 
sammanställning av alla delar av verktyget. Mall för denna sammanställning och exempel från test är också 
överlämnat till Connecta för att underlätta detta arbete. Här får dock konsulterna analysera materialet för att lyfta 
upp de punkter de har ansetts viktigast. Utbildningsmaterialet syftar till att ge konsulterna ett bra underlag för att 
kunna lyfta upp intressanta punkter. Hur väl detta lyckas har dock inte kunnat testas.  

 

En till sak som inte har undersökts är hur kunden kommer använder sig av resultatet från utförd utvärdering. 
Genom att eliminera slöserier kan processer bli effektivare och detta kan i sin tur leda till att personal blir 
överflödiga. Enligt examensarbetets tolkning av Lean så bör företaget inte skära ner på de anställda så fort resurser 
blir fria. Att fokusera på personalreducering kan som beskrevs i kapitel 3.4 leda till negativa effekter på personalens 
fysiska och psykiska hälsa. Examensarbetets tolkning av Lean IT trycker på att långsiktigt tillvägagångssätt framför 
snabba kortsiktiga ekonomiska mål. Verktygets resultat i form av många funna slöserier möjliggör dock även för det 
senare. En felaktig användning av resultatet är något som dock är svårt att motverka förutom att verktyget 
rekommenderar långsiktighet och att konsulterna utbildas via utbildningsmaterialet så att de också ska 
rekommenderar detta tillvägagångssätt. Vid kortsiktig användning av resultatet som i värsta fall leder till negativa 
effekter för de anställda så kommer dessa resultat återspeglas i verktyget vid en eventuell senare utvärdering med 
Lean IT Assessment Tool då enkäten undersöker hur de anställda upplever sin arbetssituation.  

 

Lean och Lean IT kan upplevas som de målas upp som ”sanningar” i examensarbetet. Så är inte riktigt fallet. Det 
finns ingen riktig konsekvent bild av begreppet Lean och en del begrepp är motsägelsefulla. Lean bör mer ses 
subjektiva tolkningar av Toyotas produktionssystem som är anpassade efter olika förhållanden och tolkningarna 
varierar en del mellan olika författare. Lean IT är examensarbetarnas tolkning av Lean applicerat på ITSM. Däremot 
finns det här ett behov av att definiera Lean IT och behandla det som en ”sanning” då det annars skulle vara närmast 
omöjligt att konstruera ett verktyg som mäter en Lean-mognad. Däremot bör det kommas ihåg att Lean IT är en 
subjektiv tolknig gjord av examensarbetarna inom ramen av detta examensarbete för att kunna utveckla verktyget 
Lean IT Assessment Tool. 

8.1 Fortsatt utveckling av Lean IT Assessment Tool 

Lean IT Assessment Tool har som tidigare nämnts utvecklats och testas under våren 2010. Verktyget kan anses färdigt 

för användning och har överlämnats till Connecta AB, men det finns ett antal punkter som borde bearbetas. Dessa 

har dock lämnats över för vidare utveckling av Connecta AB. I analysen av mognadsanalysen väger alla frågor lika 

tungt. Detta anses kunna på visa områden ge en förskjuten bild. Om vi ser på området medarbetare och ledning 



60 

 

finns det tre frågor som behandlar utbildning av medarbetare medans de på de övriga underområdena oftast endast 

finns en eller två mognadsfråga. Detta leder till att visa underområden väger tyngre än andra utan en 

forskningsbaserad anledning. Detta bör korrigeras men har inte hunnits med inom examensarbetets tidsram. I 

analysmodellen finns det justerbara variabler för att underlätta för detta arbete.  

Vid testningen framkom det att enkätfrågorna påverkade vissa av mognadsanalysfrågorna kraftigt. Då enkätfrågorna 

är snävare än mognadsfrågorna och det inte finns någon direkt koppling mellan skalorna kan dessa påverka på ett 

icke önskvärt sätt. Syftet med mappningen var att korrigera mognadsmodellen för att stärka dess validitet. För 

tillfället har den snarare motsatt effekt och sänker snarare validiteten. Examensarbetarna rekommendationer är en 

uppdelning av dessa så att de redovisas separat. Vid separat redovisning kan de uppfylla sitt syfte att visa på 

differenser i attityd och uppfattning hos ledning och medarbetare.  

Som tidigare nämnt fanns det lite litteratur att tillgå för Lean på ITSM. Verktyget bygger därför på stor del på 

examensarbetarnas tolkning av Lean på ITSM men kan behövas korrigera utifrån framtida forskning inom området 

för att hålla sig aktuell.  

8.2 Alternativa tillvägagångssätt på Lean IT Assessment 

Den nuvarande Lean IT Assessment Tool ger en bred analys av en IT-avdelning och pekar på problemområden. Den 

ger dock ingen djupare granskning av något område vilket innebär att en Lean IT Assessment bör följas upp av en eller 

flera ordentliga värdeflödeskartläggningar för att kunna effektivisera önskade processer. Värdeflödeskartläggning är 

ett beprövat tillvägagångssätt för att hitta slöserier. Det finns mycket förbättringar att göra genom att bara ifrågasätta 

vad som görs i processerna. [14] 

Ett alternativ som diskuteras under arbetets gång är att göra Lean IT Assessment som en ordentlig 

värdeflödeskartläggning. En sådan undersökning skulle mer konkret fastställa värdeskapande kontra icke 

värdeskapande för ett specifikt fall i en process. Samt finner betydligt fler befintliga slöserier inom processen. En 

ordentlig värdeflödeskartläggning beräknas dock ta ca två veckor att genomföra. [50]Nackdelen med detta 

alternativa tillvägagångssätt är att det endast blir utrymme för en djupdykning inom en specifik process. Vilket 

medför att Lean IT Assessment Tool likställs med en rad verktyg för att effektivisera processer och att helheten 

försvinner. Då blir det angreppsätt som bland annat forskaren Jeff Liker [16] förkastar och anses leda sämre 

långsiktig effekt med att implementera Lean.  Även Linus Larsson [14] anser att Lean är mycket mer än att bara att 

använda verktyg för att få bort slöserier. För att lyckas med att införa Lean måst både mjuka och hårda delar av 

konceptet tas i beaktning. Jørgensen m.fl. [32] påpekar att ett verktyg för att mäta nivåer av Lean bör bestå av två 

delar, en som berör tekniska aspekter och ett som berör organisations perspektiv. Detta gör den nuvarande Lean IT 

Assessment Tool.  Så skulle inte fallet varit om man bara valt att göra endast en ordentlig värdeflödeskartläggning. 

Dessutom ansågs detta gå emot Connectas AB önskade syfte av att använda Lean IT Assessment Tool som ett 

scaningsverktyg som öppnar upp för fler affärer, exempelviss att utföra en ordentligt värdeflödeskartlägga efter 

utvärderingen i slöseritunga processer.  
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9 SLUTSATSER 

Inom ramen för detta examensarbete har verktyget Lean IT Assessment Tool utvecklats. Det färdiga verktyget består 

utav tre delar: en mognadsanalys, en enkät och en värdeflödeskartläggning. Dess tre delar anses tillsammans ge underlag 

för att kritisk granska en IT-avdelning utifrån ett Lean-perspektiv. Verktyget analyserar en IT-avdelnings 

effektiviseringspotential vid implementering av Lean på ITSM. Verktyget anses ge en bred bild av Lean IT och 

analyserar både tekniska aspekter samt organisatoriska perspektiv. 

Mognadsanalysen generar Lean-mognaden inom fem uppsatta områdena: Kund, Processflöde, Partners, Medarbetare & 

Ledning och Ständiga förbättringar. Genomförd utvärdering resulterar i förbättringspotentialer för dessa områden vid 

implementering av Lean på ITSM. För området Processflöde görs en noggrannare undersökning av utvalda ITIL-

processer som visar på förbättringsområden och konkreta slöserier i processerna med hjälp av 

värdeflödeskartläggningen. Medarbetarnas syn och situation analyseras utifrån ett Lean-perspektiv medhjälp av enkäten.   

Verktyget är baserad på en gedigen teoretisk grund om Lean, Lean IT och ITSM. Verktyget har vidare genomgått en 

iterativ process för att säkerhetsställa att det håller hög validitet och reliabilitet. Det har blivit granskad av insiktsfulla 

personer inom Lean och ITSM. Det har även testas med gott resultat på en representativ kund. Testet resulterande i 

flera områden som hade förbättringspotential vid en implementering av Lean på IT-avdelningen. Undersökt IT-

avdelning ansåg resultatet användbart och visade intresse för att upprepa utvärderingen vid ett senare tillfälle för att 

se eventuella förbättringar. 

För att verktyget ska vara användbart och lämplig för sitt framtida syfte sattes fyra delmål upp: Trovärdigt, 

Resurseffektivt, Användarvänligt och Underlätta för fortsatt arbete och implementering. Analys av dessa med hjälp av bland 

annat resultatet från genomfört test visade att dessa mål kan anses uppfyllda. Men det fanns fortfarande 

förbättringspotential. Utifrån detta kan slutsatsen dras att verktyget uppfyllde sitt syfte och verktyget har därmed 

överlämnats till Connecta AB för vidare utveckling. 
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11 BILAGAOR 

11.1  Intervjuguide empirifas 

 

- Berätta kort om dig själv, ditt arbete och de olika roller du har/ har haft på dina uppdrag. 

- Vilka uppdrag har du haft? Vilka IT-avdelningar har du arbetat på? 
 
Generellt om organisationen och IT-avdelningen 
Här vill vi få en bild av en generell IT-avdelning, eller flera som du har varit i kontakt med för att få en bild av vad som är normalt för 
en kund hos Connecta. 

- Hur stora har de organisationen du arbetat med varit? 
o Inom vilken bransch är företaget verksamt? 

- Hur stor är IT-avdelningen? Antal anställda? Budget? 
o Hur stor del av organisationen utgör IT-avdelningen? 

- Vilken typ av IT-avdelning är det? (Vilka IT-avdelningar kan vi stöta på?) 

- Använder de sig av ITIL? VI tänker basera de processer som ska studeras på ITIL, 

- hur många av de organisationer och IT-avdelningar som du varit på har arbetat enligt 
ITIL 
 

Kunder 
Inom Lean är alla delar, av processer, som inte skapar direkt värde för kunden ansedda som slöseri. Är IT-avdelningen medveten om 
vad som verkligen skapar värde för kunden? Både extern och intern. Tillgodoser avdelningen kundens önskemål och krav. 

- Vilken är den typiska kunden för denna IT-avdelning? 
o Är denne intern eller extern? 

- Om båda dessa finns, vilken typ av tjänster tillhandahålls respektive kundtyp. 
o Vilken typ av undersökningar gör IT-avdelningen för att ta reda på vad kunden vill ha 
o Följs levererade tjänster upp för att säkerställa kundnöjdheten? 

- Hur väljer man vilka tjänster som ska erbjudas? 
o Används ett pull-system för att producera de tjänster kunderna efterfrågar? 
o Produceras tjänster som inte efterfrågats? Vilka it-tjänster skulle det kunna vara? 

- Hur specificeras krav från kunder? 

- Hur används Service Level Agreement? 
 

Flöde 
Flöde innebär att aktiviteter flödar genom alla processer. Det första och viktigaste steget i att skapa flöde är att eliminera slöserier, dvs 
icke värdeskapande aktiviteter såsom väntan, omarbete och överproduktion. Nästa steg i att skapa flöde är att kartlägga värdeflödet hos 
en process för att på så sätt kunna identifiera hur stor andel av processtiden som är värdeskapande och inte. 
 
Processer 
Vi vill ta reda på vilka processer som är viktiga för olika kategorier av IT-avdelning, vilka processer är nödvändiga, stödprocesser. 

- Vilka processer kan identifieras inom IT-avdelningen, dvs de specifika IT-avdelningarsom du tidigare 
nämnt? 

o (Vilka processer inom ITIL återfinns på dessa avdelningar?) 
o Vilka är kärnprocesserna? Hur kritiska är dessa för IT-avdelningens dagliga verksamhet? 

- Finns det någon uppfattning/specifiering om hur lång tid en specifik förfrågan/process bör ta? Standard? 
o Hur lång tid tar det exempelvis att fullfölja en request/ Incident/problem process? 
o Hur mycket av denna tid skulle du definiera som effektiv tid, dvs värdeskapande eller nödvändig 

aktivitet. 
o Hur stor del är väntetid? Tex i inboxar etc? 
o Tror du att alla aktiviteter inom avdelningen är medvetna om vilket värde deras arbete tillför för 

slutkunden? 

- Hur tas en förfrågan emot? Hur läggs en beställning och till vem kommer den? 
o Hur läggs en beställning av en tjänst? 
o Sker detta via ett formulär eller på annat sätt? 
o Är detta standardiserat? 

 
Värdeflöde 
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En viktig del inom Lean är att skissa upp värdeflödet för en specifik process, dvs hur en aktivitet förflyttas mellan 
olika enheter för att kartlägga vilka slöserier som finns längs med processen. Slöserierna kan vara väntan, omarbete, 
defekter etc. 

- Inom de processer som nämnts och för IT-avdelningens dagliga arbete upplever dunågra särskilda 
flaskhalsar? 

o Var finns dessa och vilken anser du är den största/värsta? 
o Inom vilka processer är de vanligast? 
o Vad beror de på? 
o Är företaget medveten om denna problematik? 

- Vilka processer kräver olika avdelningar/enheters inblandning för att färdigställas? Exempel? 
o Hur sker kommunikationen mellan olika enheter? 
o Upplever du att det ofta finns suboptimering? 

- Vem måste godkänna en specifik tjänst? (godkännanderutiner) 
o Hur stora befogenheter har olika personer? Tex service desk? 
o Kan de lösa problem själva eller måste de oftast skicka vidare uppgifter? 
o Upplever du att det är ett problem att man saknar befogenhet att fatta ett beslut som skulle kunna 

minska processtiden? Eller är dessa godkännanderutiner oftast befogade? 

- Hur synlig är en process? För kunden och för användaren? 
o Kan man enkelt förstå processen och se dess status? 

 
Medarbetare 
Inom Lean är medarbetarna en av grundpelarna. Det är viktigt att alla medarbetare har fått rätt utbildning för att kunna utföra sina 
dagliga arbetsuppgifter, att organisationen tar till vara på de anställdas kreativitet och idéer samt att de anställda utvecklas genom att 
utmanas av arbetsuppgifterna. 

- Vilken utbildning har de som anställs? 
o Vilken utbildning får de? 
o Är den knuten till deras dagliga arbete? 

- Är personalen cross-skilled? Dvs kan de flera olika områden och uppgifter? 
o Vad händer om en person är sjuk? 
o Hur sårbar är IT-avdelningen? 

- Har medarbetaren möjlighet att påverka sitt arbete? 
o Hur skulle de gå tillväga för att påverka? 
o Hur tas idéer omhand? 

 
Partners 
Att vara Lean inom området partners innebär att partners är integrerade i processerna och att flödet för en process finns även hos dessa 
parter. Detta innebär nära långsiktiga relationer där man har god insyn i varandras verksamhet och utvecklas tillsammans. Partners till 
kundernas IT-avdelningar.  

- Finns några partnerskap hos de IT-avdelningar du arbetat med? 
o Vilken typ av partners finns? Leverantörer, outsourcing, kunder? 
o Vilja tjänster fås från exempelvis en leverantör? 
o Vilka tjänster är vanliga/lämpliga att outsourca? 

- Hur integrerade är företaget och dess partners? 
o Hur kan man vara integrerad med sin leverantör, kund? 
o Delas IT-system med leverantörer och kunder? 

 
Ständiga förbättringar 
Inom Lean ska man alltid sträva efter att bli bättre. Problemlösning inom Lean ska gå ut på att Finna, Fixa och Försvinna. 
 

- Hur brukar en IT-avdelning arbeta med att ständigt förbättra sin verksamhet? 
o Finns det några standarder, rutiner? 
o Används Continual Service Improvements från ITIL? 

- Hur löses oftast en incident som inträffar på en IT-avdelning? 
o nöjer man sig då med workarounds (lösa problemet en gång) eller försöker mangå till roten med 

problemet. 
o Används Incident record, know error record från ITIL effektivt? 

- Utvärderar verksamheten sig själv? Hur? 
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11.2 Intervjurespondenter till mognadsanalysen i Lean IT Assessment Tool 

Area IT department Incident  Problem Change 
R

es
p

o
n

d
en

t 

Sp
o

n
so

r 

O
ve

ra
l p

ro
ce

ss
 k

n
o

w
le

d
ge

 

In
ci

d
en

t 
p

ro
ce

ss
 o

w
n

er
 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
1

 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
2

 

P
ro

b
le

m
 p

ro
ce

ss
 o

w
n

er
 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
1

 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
2

 

C
h

an
ge

 p
ro

ce
ss

 o
w

n
er

 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
1

 

P
ro

ce
ss

 a
d

m
in

is
tr

at
o

r 
2

 

C.1 x X X X X X X x x x X 

C.2 x X X     X     x     

C.3 x X                   

C.4 x X X     X     x     

C.5  x X X     X     x     

C.6 x X X     X     x     

PM.1  x   X     X     x     

PM.2 x   X     X     x     

PM.3 x   X     X     x     

PM.4 x   X     X     x     

PM.5 x   X     X     x     

PM.6 x   X     X     x     

PM.7 x X X X X X X x x x X 

PM.8 x   X     X     x     

P.1 x X                   

P.2 x X                   

P.3 x X                   

P.4 x X                   

P.5 x X                   

P.6 x X                   

P.7 x X                   

P.8 x X                   

P.9 x X                   

CI.1 x X X     X     x     

CI.2 x X X     X     x     

F.1   X                   

F.2   X                   

F.3   X X     X     x     

F.4   X X     X     x     

F.5   X X     X     x     

F.6   X X     X     x     

F.7   X X     X     x     

F.8   X X     X     x     

FI.1   X                   

FI.2   X X X X             

FI.3     X X X             

FI.4     X X X             

FI.5      X X X             

FI.6     X X X             

FP.1           X           

FP.2           X X x       

FP.3           X X x       

FP.4           X X x       

FP.5           X X x       

FP.6           X X x       

FP.7           X X x       

FC.1                 x     

FC.2                 x x X 

FC.3                 x x X 

FC.4                 x x X 

FC.5                 x x X 
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