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Abstract

Lean IT Assessment Tool

Lean IT Assessment Tool

Tina Eriksson

During the last decades the importance of IT has increased for businesses all over the
world. It has transferred from only being used in administrative purposes to become
more integrated to the core business. Due to the financial crisis in 2009 and
increasing globalization, IT is facing the challenge of lower costs and increased
efficiency. This requires IT-departments to embrace new strategies in order to fulfill
these new tougher demands. 

Lean is a business development concept that aims to lower costs through more
effective processes by removing all activities that does not create any value from the
end customer’s perspective. Lean originates from Toyota’s Production System, TPS
but is today used by healthcare providers, banks and IT-departments.

This master thesis aims to develop a tool that can assess the opportunities for an
IT-department to increase its efficiency through the use of Lean. This tool has been
developed in cooperation with Niklas Larsson and is to be used by management and
IT consulting company Connecta AB. To ensure that the tool is useful for the
company four goals have been defined. They are that the tool should be reliable,
should not require large amounts of resources, should be user friendly and identify
areas that can be improvement through the implementation of Lean. 

The Lean IT Assessment Tool has been developed through interviews with
consultants at Connecta, studies of literature and articles about Lean and Lean IT. The
tool consists of three parts. The first part assesses the maturity of the IT-department
from a Lean perspective. The second part is a questionnaire that aims to identify the
employees’ attitude toward their work environment. The third is a value stream map,
VSM, which aims to identify problems and bottlenecks in a specific IT-process.

To ensure that the goals were met the tool was tested at a representative
IT-department. The conclusions were that they were all reached and the continuation
of the work is now left to Connecta AB.
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Sammanfattning 
IT spelar en allt större roll för företag och IT-verksamheten har gått från att vara enbart en 
administrativ stödfunktion till att alltmer närma sig företags kärnverksamhet. I och med den 
ekonomiska krisen 2009 och den ökade globalisering har nya krav ställts på IT. Kostnaderna 
ska minskas samtidigt som effektiviteten och kvaliteten ska vara hög. Detta har inneburit att 
IT-avdelningar måste organiseras och struktureras på nya sätt för att leva upp till dessa krav. 
 
Lean är ett verksamhetsutvecklingskoncept och filosofi som syftar till att minska kostnader 
genom effektivare processer där allt som inte skapar värde för slutkunden ska elimineras. 
Leanfilosofin kommer ursprungligen från Toyota men har på senare tid applicerats inom 
sjukvård, banker och även inom IT.  
 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete men Niklas Larsson och syftar till att ta fram ett 
verktyg som kan utvärdera en IT-avdelnings möjlighet till effektivisering genom 
Leanfilosofin som ska kunna användas av management- och IT-konsultbolaget Connecta AB. 
För att utveckla ett verktyg som håller hög kvalitet har fyra delmål satts upp. Verktyget ska 
vara trovärdigt, resurseffektivt, användarvänligt och peka på förbättringsområden. 
 
Verktyget har tagits fram genom att intervjua konsulter på Connecta, studera litteratur och 
artiklar om Lean och Lean IT och sedan kombinera dessa kunskaper för att ta fram verktyget, 
Lean IT Assessment Tool. Verktyget består av tre delar som alla syftar till att tillsammans ge 
en heltäckande bild av verksamheten ur ett leanperspektiv. En del som visar IT-avdelningens 
mognad, en enkätdel som ämnar skapa en bild av medarbetarnas syn på sitt arbete och en 
värdeflödeskartläggning som identifierar problematik och flaskhalsar i specifika IT-
processer.  
 
För att säkerställa att målen för verktyget uppfylldes testades verktyget på en representativ 
kund. Slutsatserna efter utveckling och test är att verktyget uppfyller de fyra delmål som satts 
och fortsatt arbete med verktyget lämnas till Connecta AB. 
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Förord 
Jag skulle vilja tacka alla personer som bidragit till detta examensarbete genom stöd, kunskap 
och handledning. Ett stort tack till min samarbetspartner Niklas Larsson som varit med och 
utvecklat verktyget, Lean IT Assessment Tool.  
 
Tack till handledare på Connecta och KTH för kontinuerligt stöd och vägledning. 
 
Även ett stort tack till alla de konsulter på Connecta som bidragit till det empiriska 
underlaget.  
 
Slutligen ett stort tack till företaget som lät oss testa verktyget hos dem, utan denna möjlighet 
hade resultatet inte kunnat verifieras. 
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Nyckelord 
 
CobiT® = Ramverk för IT-styrning. 
 
IT = Informationsteknologi. 
 
ITIL® = Information Technology Infrastructure Library. Ett ramverk för att organisera IT-
organisationers processer sammanställt av Brittish Office of Government Commerce. 
 
ITSM = IT Service Management.  
 
TPS = Toyota Production System. Toyotas produktionssystem som ämnar minska kostnader 
genom effektivare processer och ständiga förbättringar. 
 
Lean = Verksamhetsutvecklingskoncept baserat på TPS som syftar till att minska kostnader 
genom effektivare processer, efterfrågestyrning och ständiga förbättringar. Detta görs genom 
att eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. 
 
VSM = Value Stream Mapping, Värdeflödeskartläggning. En metod för att följa en produkt 
genom tillverkningsprocessen med fokus på vad som skapar värde för slutkunden. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete syftar till att utveckla ett verktyg som utvärderar en IT-avdelning 
utifrån Leanfilosofin. Detta avsnitt har för avsikt att introducera ämnet och syftet med 
examensarbetet. Inledningsvis kommer en kort beskrivning och bakgrund av ämnet, därefter 
följer syfte och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras den disposition som valts för 
examensrapporten. 
 
 
Denna examensrapport ämnar sammanfatta examensarbetet Lean IT Assessment Tool – Ett 
verktyg för att utvärdera möjligheterna till effektivisering av en IT-avdelning med hjälp av 
Lean. Detta examensarbete har genomförts som ett samarbete mellan Tina Eriksson, 
författare till denna rapport, och Niklas Larsson vid KTH. Examensarbetet har genomförts på 
uppdrag av Connecta AB med handledning via Kungliga Tekniska Högskolan. 
 

1.1 Bakgrund  
När begreppet IT introducerades var det få som anade vilken betydelse det skulle få för 
företagsvärlden. Under många år har IT främst använts för administration och som stöd till 
kärnverksamheten, men idag har betydelsen av effektiv IT ökat och IT närmar sig 
företagsverksamheten alltmer. Det har därför blivit allt viktigare att dessa är integrerade och 
samspelta. Under senare år, delvis som följd av den ekonomiska krisen 2009, har nya krav 
ställts på IT-avdelningar. Dels kräver företag lägre kostnader, men även högre kvalitet och 
effektivitet samtidigt som kraven på kundfokus och kundnöjdhet ökat. (Hurwitz, 2009, s.3) 
För att möta dessa krav och effektivisera IT och tillhörande processer har Lean introducerats 
som en metod för högre kvalitet och minskade kostnader för IT-tjänster. Lean bygger på 
Toyotas verksamhetsutvecklingsfilosofi som syftar till att minska kostnader genom att 
eliminera aktiviteter i processer som inte tillför värde till slutkunden. (Ohno, 1978, s. 8) 
Under lång tid applicerades filosofin endast inom industrin men idag har Lean och dess 
principer kommit att användas även inom vård, offentlig sektor, bank och tjänsteproduktion. 
(Larsson, 2008, s. 14) 
 
Connecta AB är ett Management- och IT-konsultbolag som grundades 1993. Företaget har 
idag 600 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm, men ytterligare ett kontor finns i 
Öresundsregionen. Företaget är samarbetspartner med flera stora leverantörer som IBM, SAP 
och Microsoft. Verksamheten har kunderbjudanden inom Change Management, Customer 
Relationship Management, Finance and Performance Management. Connecta är ett svenskt 
företag och de flesta kunder är verksamma främst på den nordiska marknaden. Connectas 
strategi är att arbeta nära sina kunder och målet är att majoriteten av företagets omsättning 
ska genereras av nyckelkunderna. (Connectas hemsida) 
 
Connectas roll är att praktiskt implementera nya affärsstrategier, arbetssätt och IT-system hos 
sina kunder. Genom erbjudandet IT Value hjälper Connecta sina kunder att öka affärsnyttan 
av IT och en metod för att göra detta är att tillämpa Lean. Connecta har lång erfarenhet av 
olika typer av effektiviseringar inom IT-området men har inte tidigare använt sig av Lean. 
Connecta vill därför definiera hur Lean kan appliceras inom IT för att sedan ta fram en 
utvärderingsmodell för att avgöra hur Lean en IT avdelning är.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg som kan utvärdera en IT-avdelning 
utifrån Lean-filosofin. Detta verktyg ska utvecklas genom att applicera Lean på processer för 
produktion av IT-tjänster och ska därefter kunna användas av konsulter på Connecta för att 
utvärdera externa IT-avdelningar.  
 

1.3 Målsättning 
För att uppfylla syftet för examensarbetet har fyra delmål definierats utifrån ett huvudmål. 
Huvudmålet med detta examensarbete är att utforma ett verktyg som kan användas för 
nulägesanalys av en IT-avdelning baserat på filosofierna från Lean. Detta verktyg ska enligt 
önskemål från Connecta utgå från ITIL's1 processer och kunna användas av Connecta för att 
utvärdera kunders IT-avdelningar ur ett Lean-perspektiv.  
 
De krav som Connecta ställde på verktyget var att det ska vara baserad på teorier om Lean 
samt utgå från de IT-processer som ingår i ITIL. Målgruppen för verktyget är IT-avdelningar 
som arbetar med IT-tjänster ur en processynvinkel och har implementerat eller påbörjat 
implementering av ITIL's ramverk för IT Service Management. För att säkerställa att 
huvudmålet uppfylls har följande fyra delmål definierats: 
 
Verktyget ska vara trovärdigt 

- Det ska baseras på teoretiska ramverk och forskning inom området. 
- Det ska vara testat på en IT-avdelning som är representativ för målgruppen. 

 
Verktyget ska vara resurseffektivt 

- Det ska ta 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 

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

förkunskaper om Lean IT eller inte.  
 

Verktyget ska peka på förbättringsområden och underlätta fortsatt arbete och 
implementering av Lean IT. 

- Verktyget ska peka på områden där företaget kan öka sin effektivitet av Lean. 
- Verktyget ska tillhandahålla information som underlättar för fortsatt arbete med 

implementering av Lean.  
 
 
 
 
 

                                                
1 ITIL – Information Infrastructure Library, Ett ramverk för att strukturera IT-infrastruktur och produktion av 
IT-tjänster. 
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1.4 Avgränsningar 
Verktyget har utvecklats genom samarbete mellan Tina Eriksson och Niklas Larsson, där 
Tina Eriksson ansvarar för områdena processflöde och partners och Niklas för områdena 
människor och ledning samt ständiga förbättringar. Därför kommer inte människor och 
ledning att behandlas ingående i denna examensrapport. Vidare har verktyget begränsats till 
att enbart innefatta de processer som finns definierade inom ramverket ITIL. 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer den teori som ligger till grund för verktyget att presenteras. I första 
delen presenteras begreppet Lean närmare, därefter följer ett stycke om IT service 
management där tillhörande ramverk som ITIL® och CobiT® presenteras närmare. Därefter 
presenteras befintliga teorier och studier om Lean IT. Detta är de teorier som ligger till 
grund för utvecklingen av verktyget då Lean-filosofierna har applicerats på IT service 
management. I slutet av detta avsnitt presenteras även de teorier och metoder som 
utformningen av verktyget är baserad på. 
 

2.1 Lean  
Lean är en verksamhetsutvecklingsfilosofi som är baserad på Toyotas produktionssystem, 
TPS. (Liker, 2008, s. 24) Syftet med Lean är att minska kostnader genom att effektivisera 
processer till att endast skapa det som är värdeskapande för kunden. De aktiviteter som inte 
skapar värde för kunden kallas enligt Lean slöserier.(Ohno, 1978, s. 8-10) Lean används 
främst inom industrin för att minska resursåtgången och höja kvaliteten på det som 
produceras. Detta kallas Lean Production och är i hög grad synonymt med TPS. (Larsson, 
2008, s. 19) 
 
Toyota började utveckla TPS i samband med andra världskrigets slut för att kunna konkurrera 
med de massproducerande amerikanska biltillverkarna. På sextiotalet användes TPS fullt ut 
inom Toyota och företaget började lära ut TPS till sina leverantörer och samarbetspartners. 
Intresset för TPS väcktes i resten av världen i samband med en studie av olika biltillverkare 
på Massachusetts Institute of Technology, MIT, 1979 som resulterade i att begreppet Lean 
Production myntades.(Larsson, 2008, s. 19) Under 1980-talet vaknade intresset för Lean i 
USA och Europa ytterligare i och med att Womack och Jones sammanfattade sin syn på Lean 
i boken Lean Thinking. (Womack & Jones, 1996) Toyota har framhållits som en mycket god 
förebild på grund av deras effektiva processer och kvalitet. (Liker, 2009, s.22) Liker har 
studerat Toyota under lång tid och menar att deras framgång bygger på deras förmåga att 
utveckla ledarskap, bygga team och fungerande kultur, formulera strategier, bygga 
samarbeten med leverantörer samt hela tiden sträva efter att förbättras och vara en lärande 
organisation. (Liker, 2009, s.23) För att konkretisera detta har Liker sammanfattat TPS i 14 
principer som delas upp i fyra grupper enligt nedan: 

 
Figur 1. Toyotas 4P-modell (Liker, 2009, s. 24) 
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Pyramiden visar att det krävs att filosofin och det långsiktiga tänkandet genomsyrar 
organisationen för att i nästa steg effektivisera processer. Därefter syftar Lean till att värna 
om sina anställda och se till att de är utmanade av sina arbetsuppgifter och sist men inte minst 
ska företaget arbeta med att ständigt lära sig och bli bättre. För att uppfylla de olika delarna i 
pyramiden har Liker formulerat 14 principer. (ibid., s. 24-26) 
De 14 principerna är: 
 
Område Princip 
Filosofi 1. Basera beslut på lång sikt. 

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 

Processer 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 
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.  

Medarbetare och 
Partners 
 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli 
bättre.  

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt.  
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt.  

Problemlösning  
 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 
förbättra  

 
 
TPS bygger på två huvudpelare för att minska kostnader och eliminera slöserier. Dessa är 
just-in-time och automation. Just-in-time innebär att resurser kommer dit de behövs exakt när 
de behövs. Inom en process med perfekt flöde innebär det att inga lager behövs. Automation 
syftar inte till att helt automatisera alla aktiviteter utan snarare säkerställa att teknik som bör 
automatiseras gör detta i syfte att stötta medarbetare i deras dagliga arbete. (Ohno, 1978, s. 6-
8)  
 
Många förknippar Leans fokus på att minimera slöseri med neddragningar av personal. 
(Larsson, 2008, s. 19) Syftet med Lean är inte att skära ner på personal. Ett exempel på detta 
är att varken Scania eller Toyota som båda använder Lean inte sa upp några anställda under 
den ekonomiska krisen 2009. (Liker, 2009, s. 47) Lean har ansetts lyckat för många 
tillverkande företag och resultaten för dessa företag har varit ökad kundnöjdhet, minskade 
kostnader genom minimerad ledtid, färre defekter och större flexibilitet. (Jones et al., 1999, s. 
21) 

2.1.1 Lean Thinkings fem principer 
Den definition som idag främst används kommer från Womack och Jones bok Lean Thinking 
(1996). De har i sin bok Lean Thinking (1996) tagit fram en begränsad definition av Lean 
utifrån fem principer: Definiera värde, Definiera värdeflödet, skapa jämt flöde, 
efterfrågestyrning (pull) och perfektion.(Womack & Jones, 1996) Detta är en iterativ process 
som kräver ständigt arbete för att lyckas.  
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Figur 2. Lean Thinking. (Womack & Jones, 1996) 
 

2.1.1.1 Definiera Värde 
Det första steget i att bli Lean är att identifiera och bestämma kundvärdet. Det innebär att ta 
reda på vad som skapar värde för kunden ur kundens perspektiv. Enligt Womack och Jones 
(1996) kan värdet endast definieras av slutkunden. Det finns olika typer av kundbehov som 
måste beaktas för att specificera värdet. Dessa är dels uttalade behov, dvs. det som kunden 
vet att den vill ha och begär. Det finns även underförstådda behov vilka är så nödvändiga och 
självklara för kunden att de inte uttalas. Den sista typen är omedvetna behov, dvs. kundens 
potentiella behov. När dessa tillfredsställs upplevs de som en bonus för kunden. (Larsson, 
2008, s. 93)  

2.1.1.2 Definiera Värdeflödet 
Efter att värdet har definierats menar Womack och Jones att värdeflödet för produkten ska 
identifieras. Värdeflöde är den uppsättning aktiviteter som krävs för att producera en specifik 
produkt eller tjänst.(Womack & Jones, 1996, s.19) Värdeflödet identifieras genom att 
använda lämpliga verktyg och metoder, exempelvis värdeflödeskartläggning. Det är vanligt 
att man använder värdeflödeskartläggning som ett första steg i att implementera Lean för att 
fastställa nuläget hos verksamheten.(Liker, 2009, s. 328) Värdeflödeskartläggning kan 
användas för att identifiera stora källor till slöseri och kan innebära att sådant som tidigare 
setts som värdeskapande inte skapar värde för kunden.(Spencer & Plenert, 2007, s.4) Detta 
görs genom att man särskiljer på aktiviteter som är värdeskapande och inte värdeskapande. 
(Liker, 2009, s.328) Verktyget värdeflödeskartläggning förklaras närmre i avsnitt 3.1.3. 

2.1.1.3 Skapa Flöde 
Flöde är de aktiviteter inom produktionen av en produkt eller tjänst som skapar värde för 
kunden. Efter att värdet definierats och värdeflödet identifierats är nästa steg att skapa flöde i 
processerna. Flöde skapas genom att alla icke värdeskapande aktiviteter som väntetider 
elimineras. Den definition av flöde som används inom Lean är enstycksflöde, dvs. att för en 
enskild enhet som produceras ska den så smidigt och enkelt passera processen utan 
väntetider, omarbete, överarbete eller liknande. Även om företag ofta är organiserade i 
funktioner och avdelningar kan processen sträcka sig över flera olika funktioner. (Womack & 
Jones, 1996, . 21-24) Att skapa flöde är en ständigt pågående process eftersom förändringar 
kan innebära nya slöserier som måste elimineras. (Liker, 2009, s. 313) 
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Att identifiera flödet i tjänsteorganisationer är mer komplext än inom den tillverkande 
industrin. Detta beror på att man inte lika tydligt ser vad personen gör när denne sitter 
framför en dator i jämförelse med hanterandet av en fysisk produkt. Liker menar att 
problematiken inom just tjänsteprocesser är att ärenden ofta blir liggande på hög samt att 
processerna inte är samordnade. För att skapa flöde för tjänsteprocesser menar Liker att 
samma fem steg kan användas men att man måste vara aningen mer kreativ. (ibid. S.319) 

2.1.1.4 Implementera Efterfrågestyrning 
Nästa steg i att implementera Lean är att införa efterfrågestyrning. Det innebär att kunden 
efterfrågar tjänsten istället för att man producera tjänster som man sedan försöker sälja. På så 
sätt produceras ingenting som inte skapar värde för kunden. (Womack & Jones, s. 67)  
För att minimera överproduktion samtidigt som man har tillräckliga resurser för att kunna 
hantera inkommande order kan flera metoder användas. Mätningar av efterfrågetakten kan 
göras för att kunna planera arbetet och uppskatta resursåtgång, alternativt kan prognoser och 
studier av kunder genomföras. (Keyte & Locher, 2008, s. 42)  
 
Just-in-time är väsentligt även för administrativa stödprocesser så som IT, men där handlar 
det främst om att på ett effektivt sätt använda information för beslutsfattande. Det innebär 
bland annat att informationen ska vara aktuell när den ska användas genom att kontinuerligt 
uppdateras. (Larsson, 2008, s. 153)  

2.1.1.5 Sträva efter Perfektion 
Det sista steget till att bli Lean enligt Womack och Jones är att sträva efter perfektion. Det 
görs genom att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden.(Womack & Jones, 1996, 
s.25-26) Detta ska tillämpas på alla nivåer inom företaget och ett verktyg för att ständigt 
förbättras är att genomföra grundorsaksanalys vid problem, root cause analysis. Det kan 
bland annat genomföras genom metoden 5-varför.(Jones et al. 1999, s. 19) Det innebär att då 
ett problem eller avvikelse uppkommer ställs frågan varför det har hänt. När den besvarats 
ställer man återigen frågan varför. Detta upprepas fem gånger för att finna grundorsaken till 
problemet.(Liker, 2009, s.300-302) En annan metod för att förbättras är att göra mätningar. 
Enligt Liker är tre olika typer av mätningar användbara. Dessa är mätningar av globala 
resultat, operativa resultat samt förbättringar. För att arbeta med ständiga förbättringar finns 
flertalet verktyg och metoder att tillgå. Genom att kontinuerligt mäta resultat är det enkelt att 
åskådliggöra vilka förbättringar som gjorts. (Liker, 2009, s. 308-311 Dessa metoder kommer 
inte behandlas närmare i denna rapport men kan användas som förslag för företag som vill 
använda sig av Lean efter att verktyget som utvecklats används hos dem.  
 
En viktig del i att tillämpa ständiga förbättringar är medarbetarna och därför är det enligt 
Lean väsentligt att vårda sina medarbetare. Det är viktigt att systematisk ta till vara på 
kunskap och erfarenheter hos de anställda. Lean sätter människan i centrum och det är 
människorna som bidrar till att förbättringsarbete fungerar. Detta görs bland annat genom 
deming-cirkeln (PDCA) som är en iterativ process för att driva arbetet med ständiga 
förbättringar. (Larsson, 2007, s. 103)  
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Figur 3. PDCA-cykeln. (Keyte & Locher, 2008, s. 16) 
 
En viktig del för att kunna arbeta med ständiga förbättringar inom Lean är att standardisera 
arbetssätt och aktiviteter.(Liker, 2009, s.179) Standardisering innebär att det finns en tydlig 
bild av mål och metod samt att alla har ett gemensamt arbetssätt. Standardisering är viktigt 
eftersom det medför att problem och avvikelser blir tydliga och snabbt kan åtgärdas och för 
att det är en förutsättning för ständiga förbättringar. ((Blücher & Öjmertz, 2005, s. 24-25) 
Standarder gör det enklare för kvalitetsavdelningen att granska processen om något har gått 
fel eller en avvikelse inträffat. Dock förutsätter standardisering viss byråkrati där man bör 
arbeta för att göra standarden möjliggörande istället för begränsande. Detta görs genom att 
standarderna är tillräckligt specifika för att kunna användas som vägledning men tillräckligt 
allmänna för att vara flexibla. (Liker, 2009, s. 182-185) 

2.1.2 Slöseri 
Med slöserier menas sådant som inte skapar värde för kunden. Toyota delar upp aktiviteter i 
tre grupper; de som skapar värde för kunden, de som inte direkt skapar värde för kunden men 
ändå är nödvändiga samt aktiviteter som inte skapar något värde för kunden dvs. 
slöserier.(Keyte & Locher, 2008, s. 30-31) Det finns åtta olika typer av slöserier definierade 
inom Lean som företag ska sträva efter att minimera eller eliminera. Dessa är: 
 

 Typ av Slöseri Förklaring 
1 Överproduktion Man producerar mer än vad som efterfrågas, eller 

sådant som inte efterfrågats. 
2 Lager  För stor mängd färdiga produkter eller ingående lager. 
3 Väntan 

 
Vänta på material, invänta beslut. Många 
produktenheter köar för att passera ett visst steg i 
processen. 

4 Överarbete Onödig förfining av produkter. 
5 Omarbete/defekter Återkalla enheter, reparationer. 
6 Rörelse  

 
Människans förflyttning eller onödiga rörelser och 
arbetsmoment, som att sträcka sig eller gå. 

7 Transporter  Transport av artefakter. Exempelvis till mellanlager. 
8 Outnyttjad 

kreativitet  
 

Människors förmåga, inte deras tid. De anställda har 
stor insyn i arbetet och är en resurs som bör tas 
tillvara. 

 
Tabell 1. Åtta typer av slöserier inom Lean. (Sayer & Williams, 2007) 

 
Genom att eliminera dessa får man effektivare processer och nöjdare anställda. Dessa är 
definierade först och främst inom produktion men definitionerna är även användbara inom 
tjänsteproduktion och för administrativa enheter och stödprocesser. (Keyte & Locher, 2008, 
s. 31) Enligt Ohno, mannen bakom TPS, så är överproduktion det allvarligaste slöseriet 
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eftersom det ofta medför flera andra slöserier. Genom att minimera det kan man enkelt 
minimera andra former av slöseri. (Liker, 2009, s.51) 
 
För att vara ett Leanföretag måste man systematiskt arbeta för att minimera dessa slöserier. 
Detta hanteras genom att identifiera orsakerna till slöseriet. Dessa orsaker kan vara bristande 
utbildning, roller och ansvar, systembegränsningar, ickestandardiserat arbete och 
begränsande resultatmått. Genom att identifiera ett slöseri och dess grundorsak kan man 
sedan aktivt arbeta för att eliminera detta och på så sätt effektivisera processen. (Keyte & 
Locher, 2008, s 69) 

2.1.3 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning, VSM, är ett verktyg som ofta används av organisationer som 
arbetar enligt Lean. Syftet med denna metod är att kärtlägga de aktiviteter som är 
värdeskapande ur kundens perspektiv och de aktiviteter som definieras som slöserier. Detta 
görs genom att man visualiserar processen och hittar de problem som finns (Keyte & Locher, 
2008, s. 19) Genom en VSM kan förhållandet mellan värdeskapande och icke värdeskapande 
tid i processen identifieras. Det görs genom att man mäter ledtider, dvs. den tid som det tar 
för en produkt att produceras, från beställning till leverans. Detta relateras därefter till den tid 
som är värdeskapande för att uppskatta andelen värdeskapande tid.(ibid, s. 39-40) 
 
Inom industrin kan en kartläggning genomföras antingen genom att man fysiskt är ute och 
följer en enhet genom fabrikens olika aktiviteter. Ett alternativt genomförande är genom 
kritiska intervjuer med personer från de olika stegen i processen för att på så sätt kartlägga 
flödet. (Jones et al., 1999, s.18) En fullständig VSM bör innehålla information om alla 
aktiviteter, transporter, informationsflöden, ledtider, väntetider, input och output med mera. 
(Keyte & Locher, 2008, s. 37-44) 
 
Värdeflödeskartläggning kan användas på administrativa processer lika väl som på 
producerande företag men det kan vara komplext i och med att processen inte är lika synlig. 
Ett problem kan vara att informationsflödet inom administration ofta är av mer informell 
karaktär än det inom tillverkningen. Ytterligare problematik kan vara att administrativa 
enheter och IT ofta stöttar flera olika värdeflöden och att dessa värdeflöden därför i hög grad 
sträcker sig över flera olika enheter. (Keyte & Locher, 2008, s 19) 
 
Genom att använda värdeflödeskartläggning tar man temperaturen på en process. Det hjälper 
till att identifiera flaskhalsar och ökar förståelsen för hur processen fungerar i verkligheten, 
resursåtgången samt ledtiden. När VSM:en genomförs är det viktigt att man utgår från 
kundens perspektiv för att kunna se hur värdeskapande de olika aktiviteterna i processen är. 
(Larsson, 2008, s.127-128) Flöden i administrativa processer är svårare att följa och 
synliggöra än flöden inom produktion. En metod för att granska just en administrativ 
stödprocess kan därför vara att tillsammans med medarbetare kritiskt granska processens 
struktur och tillsammans identifiera eventuella strukturella förbättringsmöjligheter. 
Utgångspunkten kan vara att se hur mycket tid som läggs ner på processen i jämförelse med 
hur mycket av denna som är värdeskapande. Genom denna fokus kan man identifiera 
ledtider, väntetider, ställtider och omarbete. (Larsson, 2008, s.129) Exempel på frågor som 
kan behandlas under en sådan intervju är: 

• Vad behöver kunden egentligen? 
• Varför genomförs de nuvarande stegen? 
• Vilka aktiviteter kan elimineras utan att påverka kundnöjdheten? 
• Kan ordningsföljden i stegen medföra slöseri? (Keyte & Locher, 2008, s. 86) 
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För att kunna ta ställning till vilka aktiviteter som är värdeskapande och inte kan följande 
beslutsträd användas för att kategorisera aktiviteterna: 

 
Figur 4. Värdeskapandeanalys, (Rentzhog, 1998, s. 124) 

 
Genom att eliminera de aktiviteter som tillhör kategorin icke värdeskapande kan ledtiden för 
processen minskas och effektiviteten höjas. (Liker, 2009, s. 26) 

2.1.4 Lean Partners  
Att arbeta enligt Lean innebär nya krav på relationerna med andra företag. En förutsättning 
för att kunna använda enstycksflöden är att leverantörer och kunder också tillämpar just-in-
time. Det är även viktigt att stötta sina leverantörer och behandla dem som en förlängning av 
den egna verksamheten. Vidare är en förutsättning för att vara Lean inom området partners 
att man ständigt utmanar sina partners och hjälper dem att utvecklas och förbättras. (Liker s. 
65) Att utmana sina partners innebär dels att man ställer höga krav på tjänsten eller produkten 
men även att man hjälper leverantören att uppnå och behålla denna standard och kvalitet. 
(Larsson, 2008, s. 48-49)  
 
Enligt von Essen (2007) bör Lean appliceras även på företagets leverantörskedja för att på så 
sätt korta ledtider betydligt. Detta medför att processerna blir synliga och gränssnittet mellan 
de båda parterna blir tydligare definierat och kommunicerat. (DI-bilaga, 2007) För att kunna 
implementera enstycksflöden är det därför viktigt att värdeflödet innefattar även inblandade 
partners som leverantörer, kunder och outsourcingpartners. (Liker, 2009, s. 241) Vissa 
organisationer har stora delar av sin verksamhet outsourcad för att minska kostnader, men så 
länge dessa samarbetspartners inte är integrerade i värdeflödet kan vinsten av att outsourca gå 
förlorad. Om inte leverantörer och kunder arbetar enligt just-in-time blir det svårt för den 
egna organisationen att göra det. (Dolcemascolo, 2006 s. 7-8)  

2.1.5 Lean inom administration  
För att vara framgångsrik med Lean administration menar Larsson (2008) att följande 
metoder och tekniker är lämpliga: visualisera processen, använd så enkla metoder och 
verktyg som möjligt, lyft upp problem till ytan, ledningen ska vara synlig och engagerad i 
vardagen samt inställningen att allt kan förbättras ska genomsyra organisationen. (Larsson, 
2008, s.44) Det finns en teori om att just administrativa arbetsuppgifter kommer att fylla ut 
den tid de har budgeterat. D.v.s. avsätts e timme för att lösa en uppgift kommer den ta en 
timme även om den kunde avklaras på 30 minuter. (Larsson, 2008, s. 94) 
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Inom administration kan det vara svårt att se nyttan ur den externa kundens perspektiv. 
Därför används ofta ett perspektiv där alla som påverkas av stödprocessen är kunder. Dessa 
kan vara både externa kunder, leverantörer och interna kunder som den egna verksamheten. 
(Larsson, 2008, s. 128) För att skapa flöde i administrativa processer är det viktigt att 
processerna är synliga för alla inblandade parter. (Keyte & Locher, 2008, s.19) 
 
Administrativa processer kan även dem standardiseras. Enligt Larsson är en sådan process 
standardiserad när takten på efterfrågan är definierad, processens steg är definierade samt 
arbetsvolymen inom processen är definierad för den aktuella perioden. (Larsson, 2008, s. 51) 
 

2.2 Lean IT 
Globaliseringen och den ökade konkurrensen har medfört att intresset för Lean spridits även 
till tjänsteproducerande verksamheter så som IT. (Jones et al., 1999, s. 15) Även om stora 
delar av Leanfilosofin och dess principer går att översätta direkt mellan tillverkande industri 
och tjänsteindustrin så finns vissa skillnader. Huvudsyftet för de flesta IT-avdelningar är att 
utveckla, stötta och förbättra de tjänster som levereras till verksamheten och dess kunder. Det 
innebär att även IT-avdelningar i likhet med tillverkande industri måste ta hänsyn till 
hantering av efterfrågan, höja kvaliteten på tjänster och fördela resurser vilket innebär att 
Leans filosofier kan appliceras. (Waterhouse, 2008, s. 2) 
 
Som en följd av de höjda kraven på IT-avdelningar kan Lean vara förtjänstfullt. Dock kan det 
processorienterade synsättet som Lean innebär vara problematiskt inom IT som ofta är 
funktionsorienterat. (Jones et al., 1999, s. 16) Dock har processorientering blivit allt vanligare 
inom IT-avdelningar i och med ITSM. (Haverblad, 2007) Enligt Hurwitz (2009) innebär Lean 
att man minimerar slöserier och maximerar värdet. Detta görs precis som i industrin genom 
värdeflödeskartläggning. Eftersom värde definieras av kunden är Lean även tillämpbart på 
IT, dock kan kunden där vara mer än en. Dels är den egna operativa verksamheten och alla 
användare av tjänster vilket kan vara leverantörer och kunders kunder. För att kunna skapa ett 
kontinuerligt värdeflöde inom IT-avdelningar är det bland annat viktigt att alla 
förändringsprojekt sker genom nära samarbete mellan alla inblandade enheter. Dessa enheter 
är dels utvecklingsteamet som ska bygga förändringen, dels verksamheten som behöver se 
vilken påverkan förändringen har på övriga tjänster, samt den del av verksamheten som sedan 
ska använda förändringen. (Hurwitz, 2009, s.7) Den traditionella synen på IT av att stora 
planerade förändringar genomförs medan angreppssättet inom Lean är inriktat på små, 
inkrementella, kontinuerliga förändringar. Detta kräver ett nytt synsätt för IT i och med att 
förändringar enligt Lean inte ska paketeras och släppas samtidigt på exempelvis årsbasis. 
(Bell, 2006, s. 12-14) 
 
Då Lean i detta examensarbete kommer att appliceras på IT-avdelningar som arbetar med att 
leverera IT-tjänster kommer här begreppet IT Service Management, ITSM, att förklaras 
närmare. 

2.2.1 IT Service Management, ITSM 
ITSM innefattar hur man levererar IT-tjänster, från beställning till driftsättning, underhåll och 
avveckling. (Haverblad, 2007, s 18-19) ITSM syftar till att säkerställa att kunden får den IT-
tjänst som denne beställt och betalat för. En viktig del av IT service management är 
kommunikationen mellan kärnverksamhet och IT-verksamhet inom organisationen. Det anses 
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viktigt att man ser IT som en del av helheten och hur detta är knutet till kärnverksamheten 
istället för att se på IT som en enskild, isolerad enhet. (Haverblad, 2007, s.49) 
 
Syftet med ITSM är enligt Haverblad att öka servicekulturen och fokus på kunden för 
företagets IT-verksamhet. Det finns flertalet ramverk för IT service management som 
innehåller ett antal processer som genom etablering ger möjlighet till kontroll av de 
levererade IT-tjänsterna. Ett exempel på ett sådant ramverk är Information Technology 
Infrastructure Library, ITIL. Med process menas det sätt som en tjänst produceras och 
levereras och anses vara en förutsättning för att arbeta kundcentrerat och målstyrt med 
tjänsteproduktion. Att arbeta processorienterat är inte ett mål utan ett medel för att hålla hög 
kvalitet på tjänster. (Haverblad, 2007, s. 37) 
 
ITSM kan delas upp i två delar: leveransprocesser och supportprocesser. Leveransprocesser 
ligger på en taktisk nivå och innefattar processer som tillgänglighetshantering, 
servicenivåhantering och kapacitetshantering. Denna typ av processer hör till den årliga 
planeringen hos IT-avdelningen. Supportprocesser ligger på operativ nivå och är därför en del 
av det dagliga arbetet på avdelningen. Dessa processer kan vara exempelvis 
incidenthantering, problemhantering och ändringshantering. (Haverblad, 2007) 
 
Det processer som behandlas i detta examensarbete är supportprocesser dvs. stödtjänster 
vilket innebär att relationen till kunden ofta ser ut som nedan, kunden i mitten i direkt kontakt 
med den operativa verksamheten. Medan stödfunktioner såsom IT endast har direkt kontakt 
med den operativa verksamheten. 

 

 
 

Figur 5. (Jansson, T., 2004, s. 21) 
 

Det innebär att avståndet till kunden är långt och det kan därför vara svårt att veta vem 
slutanvändaren verkligen är och säkerställa att de tjänster som produceras skapar värde för 
dem. 
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Som tidigare nämndes syftar IT till att leverera flera olika typer av tjänster för verksamheten 
på olika nivåer. Det innebär att ITSM-processer är relaterade till andra IT-processer hos 
verksamheten. (Haverblad, 2007, s. 48-50) Detta kan illustreras enligt nedan: 
 

 
 

Figur 6. Olika nivåer av för IT-styrning och IT-management. (Haverblad, 2007, s. 57) 
 

Det är viktigt att kopplingen mellan IT-styrning och ITSM är tydlig eftersom dessa i mycket 
hög grad påverkar varandra. IT-styrningen definierar Vad som ska göras och IT Service 
Management Hur det ska göras. (Haverblad, 2007, s. 56-57) För dessa olika nivåer finns 
ramverk baserade på best practice2 som är till för att underlätta hanteringen av IT-tjänster. De 
vanligast använda är CobiT för IT-styrning och ITIL för ITSM. (ibid., s. 59-60)  
 

 
Figur 7. Relation mellan CobiT och ITIL. (Haverblad, 2007, s. 60) 

 
Dessa båda ramverk är nära knutna till varandra och processerna finns kopplade mellan dem. 
Dessa ramverk har använts för att utforma Lean IT Assessment Tool och presenteras nedan. 

2.2.1.1 ITIL 
Att utgå från processerna inom ITIL var ett önskemål från Connecta då majoriteten av 
kundernas IT-avdelningar använder detta ramverk. Vidare grundades valet på att ITIL är väl 
kompatibelt med Lean. (IT Service Management Institute) ITIL är centrerat kring processer 
och processynsätt är starkt förknippat med ständiga förbättringar. För att kunna genomföra 
ständiga förbättringar krävs att uppgifter är standardiserade så förbättringspotential kan 
identifieras. (Rentzhog, 1998, s.12) 
 
Företag har i högre grad blivit beroende av fungerande och effektiv IT för att nå uppsatta mål 
och uppfylla behov för affärsverksamheten. ITIL är en sammanställning av erfarenheter från 

                                                
2 best practice är den metod, teknik eller process som anses mer effektiv än andra som används för samma 
ändamål. (nationalencyklopedin) 
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IT-avdelningar framtaget av British Central Computer and Telecommunication 
Agency(CCGA). (ITIL official site) Den nuvarande versionen ITIL v.3 kom ut 2007 och 
används idag på många IT-avdelningar runt om i landet (ITIL-forum, 2010).  
 
ITIL är föredelaktigt eftersom det är en sammanställning av erfarenheter från organisationer 
som levererar IT-tjänster av hög kvalitet resurssnålt. ITIL används även för att nå en högre 
standard hos IT-verksamheten och på så sätt kunna nå ISO 20000. (itil.se) 
 
De processer som valts att fokusera på är de som nämndes som vanligast förekommande 
under intervjuerna med Connectas konsulter, dessa redovisas i avsnittet utveckling av 
verktyget. Dessa processer är även de som först implementeras på ett företag som väljer att 
använda ITIL. Dessa är Incident, Problem, och Change Management Process. (intervjufas 2, 
2010) Valet att använda de engelska termerna för ITIL-processerna är baserat på en 
diskussion som fördes under ITIL-forums konferens den 16:e februari 2010. Där ansåg 
majoriteten av deltagarna att en av fördelarna med ITIL och att använda de engelska namnen 
var att man enkelt kunder kommunicera med andra verksamheter.(ITIL-forum, 2010)  
 

Incident Management Process 
En incident inom IT är en oväntad störning av en IT-tjänst eller avvikelse i funktion av 
tjänsten. Incidenthanteringsprocessen syftar till att återställa tjänsten till sitt normala tillstånd 
så fort som möjligt då en incident inträffar och minimera den påverkan som störningen har på 
verksamheten. Incidenter som kommer in kan antingen upptäckas automatiskt av system eller 
rapporteras av användare, därefter registreras, kategoriseras och prioriteras incidenten. När 
den är löst återrapporterar service desk till användaren för att säkerställa att denne är nöjd 
med lösningen. (Cartlidge & Hanna et al., 2007, s.30) Incident Managementprocessen kan 
brytas ner i delaktiviteter såsom identifiering av incidenter, loggning av incidenter, 
kategorisering, prioritering och diagnos. Detta sammanställs genom en processkarta som 
enligt ITIL’s definition bör se ut som figur 9 nedan.  
 

 
Figur 8. Incident Management Process Flow. (ITIL, 2008, s. 87) 
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Problem Management Process 
Ett problem är det som orsakar incidenter, dvs. den underliggande orsaken. Genom 
problemhanteringsprocessen får man möjlighet att mer noggrant gå till roten med de problem 
som finns än vad man har möjlighet till inom incidenthanteringsprocessen. Problemhantering 
huvudsyfte är att förebygga problem och de incidenter som de orsakas. Detta görs genom att 
reda ut grundorsaken till återkommande incidenter och minimera effekten av sådana 
incidenter som inte kan undvikas. Problemhantering diagnostiserar orsaken till incidenter, 
hittar lösningar och säkerställer att lösningen genomförs samt samlar information om 
befintliga problem och provisoriska lösningar. Det kan innebära förändringsförfrågningar, 
dokumentation eller registrering av kända fel. (Cartlidge & Hanna et al., 2007, s.31-32) 
 

Change Management Process 
Syftet med processen för förändringshantering är att säkerställa att alla förändringar inom IT-
tjänster och IT-miljön utvärderas, godkänns, planeras, testas och utvärderas på ett kontrollerat 
och strukturerat sätt. Processen inleds genom att en förändringsförfrågning kommer in. 
Genom att använda denna process för alla förändringar av tjänster blir alla förändringar 
dokumenterade och att risken för verksamheten minimeras. Change management finns på alla 
nivåer inom företaget; strategisk, taktisk och operativ nivå. (ITIL, 2008. S.85-86) 

2.2.1.2 CobiT 
CobiT står för Control Objectives for Information and Related Technologies och är en modell 
för IT-styrning (IT-governance).  Ramverket CobiT är en processorienterad standard för hur 
IT-avdelningar ska styras. (ISACA) 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 strategisk nivå. 
(utbildningen.se) Fokus för ramverket CobiT ligger på styrningen snarare än utförandet och 
implementeringen av processer. (ISACA) 
 
IT-governance 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. (CobiT 4.1, s. 5) 
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. (ibid., s. 5) 
 
CobiT ger stör åt IT-governance 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. Denna typ av mognadsmodeller använder 
en sexgradig skala för att avgöra mognaden inom olika IT-processer och är baserade på 
föregångaren till CMMI, Capability Maturity Model Integration. (CobiT 4.1, s. 17)  
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Den kortfattade skalan för mognadsmodellen är: 
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. 
5 Processerna är optimerade i enlighet med good practice.  
 
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 dessa 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. Denna koppling återfinns längst bak i ramverket CobiT. (CobiT 4.1, s. 
200) 

2.2.2 Slöserier inom IT  
Även inom Lean IT är slöserier en viktig del. Detta beror på att effekterna som slöserier kan 
ha på tjänsten påverkar verksamheten även om den externa kunden inte märker av det.  Ett 
vanligt slöseri inom Lean IT är obehöriga förändringar i system som kan leda till defekter. 
Detta kan påverka verksamheten genom försämrad kundservice och medföra höga kostnader. 
En annan typ av slöseri som nämns i Waterhouse artikel är överproduktion genom att man 
levererar tjänster och projekt med lågt värde. Detta kan innebära att kärnverksamheten och 
IT-verksamheten är i obalans och att resurser inte används på ett optimalt sätt. Detta innebär 
alltså att slöserier inom IT kan ha stor effekt på kärnverksamheten även om avståndet till 
slutkunden är långt. Ytterligare fördelar med Lean inom IT är man fokuserar på att hitta 
grundorsaken till incidenter och problem och därför kan IT-personal fokusera på 
värdeskapande uppgifter istället för att göra upprepade utryckningar för att lösa samma 
problem. (Waterhouse, 2008) 
 
De åtta typer av slöserier inom IT är: 
 

Slöseri Exempel inom IT 
1 Överproduktion Leverans av tjänster med onödigt lågt värde. 
2 Lager Outnyttjad serverkapacitet. 
3 Väntan Långa svarstider i applikationer. 
4 Överarbete Rapportera tekniska mätvärden till ledningen. 
5 Omarbete/defekter Otillåtna förändringar i system och applikationer. 
6 Rörelse Upprepade utryckningar för att lösa samma problem. 
7 Transporter Besök på plats för att lösa problem med hård och mjukvara. 
8 Outnyttjad kreativitet Kunskap och erfarenhet tas ej tillvara. 

 
Tabell 2, slöserier inom IT. (Waterhouse, 2008) 

 
Spencer och Plenert (2007) skriver att en stor källa till slöseri inom IT-avdelningar är deras 
tendens att återuppfinna hjulet. De menar att IT-avdelningar ofta vill göra sina egna lösningar 
och arbeta med dessa istället för att använda befintliga lösningar på samma problem (Spencer 
& Plenert, 2007, s. 4) De menar dock att det finns stora förtjänster även för IT-avdelningar i 
att implementera Lean. Dessa fördelar är: 

1. Minskade ledtider 
2. Minskade lager, vilket inom IT innebär backlog (dvs. förfrågningar på hög) 
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3. Värdeskapande innehåll. En värdeskapande aktivitet lägger antingen direkt till värde 
till tjänsten eller slutprodukten eller tillfredsställer kunden direkt. Detta innebär att 
vissa möten och mail är värdeskapande och vissa inte. 

4. Ökad genomströmning - Högre andel leveranser till kunden sker i tid.(ibid, s. 6) 
 
Lean har påvisat positiva effekter inom produktion vad gäller effektivitet och kvalitet. Inom 
IT har få liknande studier utförts men Upton & Staats (2009) har sammanfattat en studie av 
en Indisk mjukvaruutvecklare och kommit fram till att effektiviteten av produktionen av IT-
tjänster ökade men däremot kunde inga slutsatser om höjd kvalitet dras. Detta menar de kan 
bero på att det tar längre tid att säkerställa höjd kvalitet inom IT-tjänster.(Staats & Upton, 
2009, s. 25-29) 
 

2.3 Kommentarer och diskussion kring Lean  
Mycket av den litteratur som finns om Lean är oerhört positiv till filosofin och de resultat de 
genererat. Dock finns det även kritik mot Lean och dess applicering inom allt fler områden.  
 
Toyota har länge setts som en förebild på grund av den höga kvalitet som deras fordon håller 
men på senare tid har företaget haft stora problem med just kvaliteten på sina fordon. (DN, 
2010) Detta kan vara ett tecken på att Lean eventuellt inte alls innebär den kvalitetskontroll 
och inbyggda kvalitet som man tidigare trott eller att Toyota inte arbetar Lean i alla lägen. 
 
En kritik som framförts mot att kombinera Lean och ITIL är att det är svårt att skilja på ITIL 
och Lean då ITIL kan ses som en möjliggörare till Lean och deras principer är starkt 
korrelerade till varandra. Dock räcker det inte att enbart implementerat ITIL för att kunna 
definieras som Lean då Leanfilosofin täcker in fler områden än processer och standardisering. 
Lean är även centrerat kring medarbetarnas möjlighet att påverka sitt arbete, tvärfunktionella 
team och synlighet i flödet. Dessa är delar som lätt glöms bort vid implementering av ITIL 
varför Lean är ett bra komplement till att motivera införandet av ITIL. 
(http://www.itskeptic.org/real-world-lean-itil) 
 
Tre svenska framför kritik mot Lean. I artikeln ”Se upp för nya innedrogen Lean” skriver 
Klefsjö et al att det är oerhört svårt att kopiera någon annans ledningssystem om dessa inte 
anpassas till de egna förutsättningarna. (Klefsjö et at., 2010) Det är således viktigt att först 
motivera varför man ska använda just Lean och sedan tillämpa och anpassa de delar som 
uppfyller det formulerade syftet istället för att börja implementera de olika begreppen som 
hör till Lean och TPS. 

Även om syftet med Lean är att eliminera slöserier och minska kostnader utan att minska 
personal är nedskärningar ofta en följd av implementering av Lean. Per-Ola Börnfelt som är 
forskare på Göteborgs universitet och har studerat Lean i praktiken menar att det inte handlar 
om att arbeta smartare utan snarare snabbare. Han tar exempelvis exemplet att man ska 
springa istället för att gå. Hans forskning påvisar att antalet arbetsskador och stressrelaterade 
symptom har ökat på arbetsplatser inom industrin som tillämpar Lean. Vidare påpekar han att 
arbetsplatser som börjat arbeta enligt Lean i hög grad har gjort nedskärningar bland 
personalen. (Thomasson, 2007) 
 
Börnfelt menar vidare att Lean ställer stora krav på personalen då de hela tiden måste komma 
med förslag till förbättring, dessutom finns ingen tid att vara ineffektiv, på en minut ska 60 
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sekunders effektivt arbete utföras, det finns inget utrymme för pauser vilket kan vara en orsak 
till ökningen av arbetsrelaterade skador. (Klepke, 2009) 
 
För att kunna skapa enstycksflöde i processer krävs att just-in-time tillämpas även av 
leverantörer. Det kan innebära frekventa transporter av små mängder vilket kan ha effekter på 
miljön. Ytterligare kritik som framförts är att efterfrågestyrningen kan innebära en så stor 
variation i produktutbudet att företaget inte blir duktigt på att producera något utan hela tiden 
måste anpassa sig till nya typer av produkter. Det innebär således att man kontinuerligt måste 
byta ut komponenter inom produktionsmiljön mot nya verktyg som passa de nya produkterna. 
D.v.s. man tappar specialkompetens och den höga omsättningen av maskiner och material 
innebär påverkan på miljön. (Cusumano, 1994) 
 

2.4 Teori för utformning av verktyget 
Då detta examensarbete ska resultera i ett verktyg som kan användas i syfte att utvärdera och 
bedöma en IT-avdelning utifrån ett Lean-perspektiv kommer i detta kapitel teorier och 
metoder för undersökande studier, utvärderingar, intervjuteknik och formulärframtagning att 
presenteras. Avsnittet behandlar både kvalitativa och kvantitativa studiemetoder. 
 
För att kunna utvärdera och bedöma de IT-avdelningar som verktyget ska användas på krävs 
att verktyget tillhandahåller tillräcklig data för att en god analys ska kunna genomföras. 
Vid framtagandet av en marknadsundersökning är det först och främst viktigt att formulera 
undersökningens uppgift. Om syftet och målet är formulerat är det enklare att avgöra hur 
insamlingen av data och material ska ske. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.194)  
 
För att samla in information finns flertalet metoder att tillgå som alla har för- och nackdelar 
och bör användas i olika sammanhang. Vid undersökningar som marknadsundersökningar 
menar Lekvall och Wahlbin (2001) att det främst är fyra metoder som används: skriftlig 
enkät, telefonintervju, personlig intervju och internetintervju. Dessa har olika egenskaper som 
visas nedan: 
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Egenskaper 

 
Skriftlig enkät 

 
Telefonintervju 

 
Personlig intervju 

 
Internetintervju 

 
Kostnad per 
intervju 

Låg (ökar med 
antalet 
påminnelser) 

Ganska låg Ofta hög Ganska låg 

 
Snabbhet 

Ofta låg Hög Ganska hög Hög 

Risk för stora 
bortfall 

Ofta hög Måttlig Måttlig Ibland hög 

Kontroll av 
vem som 
svarar 

Ofta dålig God God Begränsad 

Möjlighet till 
”dynamik” i 
utfrågning 

Ingen Ganska god God Begränsad 

Begränsningar 
i frågeteknik 

Stora Vissa Inga Få 

Max, rimlig 
omfattning av 
intervjun 

Upp till 40-50 
frågor. 

5-30 minuter beroende 
på respondentens 
intresse 

2-3 timmar om 
respondenten är 
engagerad i ämnet 

Ungefär som för 
skriftlig enkät 

Möjlighet att 
garantera 
anonymitet för 
respondenten 

God Begränsad Begränsad Begränsad 

 
Tabell 3. Egenskaper för olika intervjumetoder (Lekvall & Wahlbin, 2001, s263) 

 

2.4.1 Personlig Intervju 
Vid en personlig intervju finns möjlighet att behandla komplicerade frågor och säkerställa att 
respondenten förstår frågan och ställa följdfrågor. Problematiken med personliga intervjuer är 
att det kräver noggrant förarbete och planering, eftersom det är tidskrävande både för 
intervjuaren och för respondenten. Vidare kan anonymitet vara en problemtik då det är svårt 
att helt garantera detta vid personliga intervjuer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s.98) 
Fördelarna med en personlig intervju är även att eventuella läs- och skrivsvårigheter hos 
respondenten, modersmål och uttryckssätt inte blir ett lika stort hinder som vid en skriftlig 
undersökning.(Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 257-262) 
 
Ytterligare egenskaper som de personliga intervjuerna har är att visuella hjälpmedel kan 
användas och snabbt förklaras för respondenten. Graden av styrning vid en intervju varierar. 
Det finns strukturerade intervjuer där intervjuaren går igenom ett frågeformulär med 
respondenten i syfte att besvara frågorna. Dessa frågor är av sluten karaktär vilket innebär att 
svarsalternativen är givna i likhet med enkäter. Genom att använda en strukturerad intervju 
med ett välgenomarbetat underlag ökar reliabiliteten i undersökningen. Det innebär att 
intervjuareffekten minskar och oavsett intervjuare kommer resultatet bli liknande. (Bryman, 
2009, s. 145) Strukturerade intervjuer till skillnad från enkäter ger intervjuaren möjlighet att 
ställa följdfrågor och förtydliga eventuella missförstånd och oklarheter. (ibid. s.136) 
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Vid semistrukturerade intervjuer förbereds intervjumaterial som intervjuaren utgår från men 
denne har även möjlighet att frångå materialet och anpassa intervjun utifrån situationen.  Det 
ger således större frihet och flexibilitet både för intervjuare och för respondent. (Bryman, 
2009, s. 300-301) 
 
För att dokumentera den information som samlas in under intervjun kan flera metoder 
användas. Dels kan två personer genomföra intervjun där en fokuserar på att ställa frågor och 
följdfrågor och den andre antecknar. En annan metod är ljudupptagning vilket kräver stort 
efterarbete och viss risk då inspelningen kan misslyckas och ljudfiler försvinna. Det är därför 
viktigt att göra vissa anteckningar även om ljudupptagning används. Det är även viktigt att 
information gås igenom direkt efter intervjun utifrån ljudupptagningen och anteckningarna 
för att inte riskera att glömma bort viktiga aspekter. (Lindvall & Wahlbin, 2001, s. 265.) 

2.4.2 Skriftlig enkät 
En skriftlig enkät är användbar för att samla in många svar på samma fråga. Det krävs dock 
noggrant förarbete vid enkäter då det är viktigt att frågorna är tydligt formulerade och enkla 
att förstå. Det är viktigt att en skriftlig enkät innehåller tillräcklig information för att 
respondenten ska motiveras att fylla i den och se nyttan med det. Genom att använda fasta 
svarsalternativ förenklas möjligheten att analysera och jämföra resultatet samt minimeras 
tiden för bearbetning av resultatet. Dock ställer det krav på frågorna då de måste vara 
formulerade. Detta kan göras genom exempelvis frågor som besvaras med ja och nej eller 
graderade skalor där respondenten avgör hur väl påståendet överrensstämmer med dennes 
uppfattning eller inställning. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s.99-105) Metoden är inte 
flexibel och det är därför viktigt att tänka igenom frågorna så att de besvarar det som är tänkt 
då följdfrågor och ytterligare förklaring inte kan ges. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 262)  

2.4.2.1 Mätskalor 
För detta examensarbete är främst nominal- och ordinalskala aktuella för att mäta variablerna. 
En nominalskala utgörs av alternativ utan någon inbördes ordning. Ordinalskala är en skala 
där värdena sätts i relation tillvarandra men avståndet mellan de olika alternativen inte är 
jämt. Exempel på ordinalskala kan vara från helt missnöjd till nöjd med 3 mellansteg. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001, s.283-288) En typ av skala är Likertskalan. Där formuleras 
alternativen ofta som alltid (5), ofta (4), ibland (3), sällan(2) och aldrig(1) och vanligtvis 
vägs svaren för en fråga samman för alla respondenter. En respondent som besvarar en fråga 
på denna form ombeds alltså ange sin attityd, åsikt eller uppfattning. Vid användande av 
denna skala är det viktigt att ha i åtanke att definitionen av ofta och sällan varierar för de 
olika respondenterna. Därför bör man försöka säkerställa att svarsalternativen innebär samma 
sak för respondenterna i undersökningsgruppen. Likertskalan möjliggör statistisk analys 
genom att sätta värden till parametrar som annars är svårmätta. (Bryman, 2009, s. 151-153)   

2.4.2.2 Formulering av frågor 
Vid formulering av frågor finns flertalet aspekter som bör has i åtanke. Först och främst bör 
frågan enbart innehålla en frågeställning för att göra tydligt för respondenten vad denne 
besvarar. Vidare bör laddade och starka ord undvikas då dessa kan påverka respondentens 
svar. Det är även viktigt att alla alternativ finns representerade om svarsalternativ 
ges.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s.103) 
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2.4.2.3 Formulering av svarsalternativ  
Det är viktigt att fundera över antalet svarsalternativ då ett udda antal ger möjlighet för 
respondenten att inte ta ställning genom att välja det mellanliggande alternativet. Detta kan 
undvikas genom att istället använda ett jämnt antal alternativ och på så sätt tvinga 
respondenten att ta ställning. Dock kan det vara bra att ge respondenter som faktiskt anser att 
dennes uppfattning motsvaras av mittenalternativet möjligheten att välja det alternativet. 
Vidare bör alternativet vet ej/ingen åsikt finnas med för respondenter som inte kan välja något 
alternativ inom den ordinarie skalan. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 298) Åsikten om hur 
många steg som man bör använda varierar. För få steg kan medföra att respondenten inte 
känner att något stämmer överrens med dennes svar. För många alternativ kan innebära att 
skillnaden mellan två närliggande skalsteg är för litet för att värdera. Vid fria svarsalternativ 
för frågor gällande exempelvis tid eller timmar är det viktigt att ange i vilken enhet svaret 
önskas anges, vilket minimerar risken för missförstånd. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.283-
288) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet som använts för detta examensarbete. Arbetet 
har delats upp i fem faser. Inledningsvis genomfördes en planeringsfas där syftet och 
arbetssättet för examensarbetet lades upp. Därefter följde utredningsfasen där teorigrunden 
lades och intervjuer genomfördes. Därefter applicerades teorin vid utvecklingen av Lean IT 
Assessment Tool i utvecklingsfasen. Avslutningsvis testades verktyget och presentation av 
resultatet planerades och genomfördes. 
 
 
 
För att verktyget, som examensarbetet syftar till att utveckla, ska utformas i enlighet med 
målen har genomförandet av examensarbetet delats upp i fem faser. I varje fas har flera källor 
använts och kombinerats för att verktyget och genomförandet ska vara vetenskapligt och 
hålla hög trovärdighet.(Yin, 2009, s 101) De sex olika källorna som Yin (2009, s. 101-113) 
nämner och som har använts i detta examensarbete är: 
 
Källa Exempel i examensarbetets kontext 
Dokumentation Litteratur om Lean, ITIL, CobiT3 
Arkiv Connectas dokument och intranät 
Intervjuer Konsulter på Connecta, samt intervjuer under testfasen. 
Direkta observationer Under intervjuer samt i testningsfasen 
Deltagande observationer Under utvärderingen av första utkastet har verktyget 

utvärderats med hjälp av konsulter från Connecta. Där denna 
typ av observation att använts för att se hur den intervjuade valt 
att använda och tolka verktyget.  

Fysiska artefakter Mjukvara och hårdvara som används för utformande och 
informationsinsamling. 

 
Examensarbetet har utgjorts av kvalitativa studier. Kvalitativa studier innefattar i princip de 
flesta studier som inte arbetar med att analysera siffror, så kallade kvantitativa studier. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 120)  
 

3.1 Teoretisk Informationsinsamling 
Flera skriftliga källor har använts för att samla in den information som har använts som 
underlag till utvärderingsverktyget. För Lean, ITIL och CobiT har dels 
intresseorganisationers och utbildningsföretags hemsidor studerats. Dessa har kombinerats 
med litteratur och artiklar inom området för att ge möjlighet att värdera materialet och öka 
reliabiliteten i det teoretiska underlaget. Inledningsvis studerades litteratur och artiklar om 
Lean, IT service Management och Lean IT. Därefter behandlades ytterligare ramverk för att 
ge underlag till utformandet av verktyget och information om hur IT-processer kan mätas. 
Bland annat studerades ramverket CobiT® med tillhörande mognadsmodeller. I denna fas har 
även litteratur gällande utvärderingsmetoder, som intervjumetoder och enkätstudier studerats 
för att ge grund till hur verktygets genomförande och struktur.   
 
Valet att verktyget utgår från processerna i ITIL är baserat på dels önskemål från Connecta, 
information som samlats under intervjuer som visat att de flesta av Connectas kunder 
                                                
3 CobiT - Control Objectives for Information and related Technology. Ett ramverk för IT-styrning. 
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implementerat eller delvis implementerat ITIL samt att är kompatibelt med Lean. Valet av 
CobiT är baserat dels på som tidigare nämnts att det är kompatibelt med ITIL och ett 
välbeprövat sätt att mäta mognad för ITIL-processerna. Under intervjuerna framgick att 
Connecta har stor kunskap om CobiT samt att deras kunder i hög grad är bekanta med 
ramverket. De källor som främst studerats för ITIL och CobiT är ramverkens 
utbildningsmaterial men även intresseorganisationers hemsidor och artiklar inom kända IT-
tidskrifter. 
 
Denna informationsinsamling och bearbetning var nödvändig eftersom det är viktigt att ha en 
god förståelse för bakomliggande teorier och arbetssätt hos de personer som ska intervjuas 
för att kunna ställa bra frågor och få svar på rätt frågor. (Yin, 2009, s 68) Denna teorigrund 
var även användbar för att identifiera vilka personer som är lämpliga att intervjua. (ibid., 
s.67) 
 

3.2 Empirisk Informationsinsamling 
För att skapa en bild av hur Connecta arbetar inom området IT-management i dagsläget 
genomfördes intervjuer med Connectas konsulter. Syftet med dessa var att ge inblick i 
Connectas verksamhet, vision och värderingar. Dessa intervjuer var av öppen och informativ 
karaktär för att ge en övergripande förståelse för organisationen och dess arbetssätt samt 
tankar och förväntningar på Lean inom IT. Ytterligare intervjuer med fokus på hur Lean kan 
appliceras på IT genomfördes med en av Connectas konsulter som även är certifierad Lean 
Six Sigma Master Black Belt.4 Genom denna intervju gavs insyn i vilket arbete som tidigare 
gjorts inom området Lean IT på företaget samt vilken riktning som var önskad. Inför alla 
intervjuer skickades ett e-mail med intervjuns syfte, tidsuppskattning och mål ut för att 
respondenten skulle känna sig informerad och förberedd inför intervjun.  
 
Alla intervjuer inleddes med att informera respondenten om syftet med examensarbetet, 
intervjuns mål samt vad som skulle diskuteras. (Yin, 2008, s. 81-83) Intervjuerna 
genomfördes gemensamt med Niklas Larsson och dokumentationen hanterades genom att 
anteckningar gjordes under intervjun och behandlades efteråt. Genomförandet och strukturen 
för dessa intervjuer utgick från den prototyp av verktyget som utarbetats i föregående fas och 
syftade till att samla in de erfarenheter som fanns hos respondenterna. Då det var oklart 
vilken information dessa intervjuer skulle ge var en semistrukturerad intervjumetod att fördra 
på grund av dess dynamiska karaktär. En semistrukturerad intervju innebär att frågor 
förbereds men utförandet är flexibelt och riktningen för intervjun baseras på situationen. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 264-267) Denna metod är lämplig om intervjuaren i förväg inte 
är säker på vilken kunskap respondenten har. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 99) 
Även dessa intervjuer inleddes med att examensarbetets syfte och mål presenterades samt en 
kort presentation av intervjuarna.  
 
För att få förståelse för hur olika organisationer använder ITIL i sitt dagliga arbete besöktes 
en konferens som hölls av Svenska ITIL-forum5. 
 

                                                
4 Lean Six Sigma Master Black Belt – certifiering där verktyg för six sigma används för att skapa en Lean 
verksamhet. (http://www.6sigma.us/six-sigma-master-black-belt-certification.php) 
5 ITIL®-forum anordnades av NFI i syfte att informera om ITIL och ge möjlighet för organisationer att nätverka 
och diskutera ITIL.  (http://www.nfi.se/konferenser/itilforum/ITILforum.aspx) 
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För att få information om metoder för processkartläggning fördes diskussioner med konsulter 
på Connecta och material som företaget använder för att lära ut processkartläggning 
studerades. Detta kombinerades därefter med den information om processkartläggning som 
Lean-litteraturen innehåller för att ge idéer och kunskap som kunde appliceras i verktyget.  
Därefter vägdes all bearbetad information samman och en första version av verktyget Lean IT 
Assessment Tool togs fram. 
 

3.3 Examensarbetets faser 
För att examensarbetet ska hålla en hög nivå av vetenskaplighet och trovärdighet har de olika 
källorna kombinerats under arbetets olika faser. Faserna är planeringsfas, utredningsfas, 
utvecklingsfas, testfas och presentation: 

 

 
 

Figur 9. Examensarbetets fem faser. (Egen illustration) 

3.3.1 Planeringsfas 
Den inledande planeringsfasen var två veckor lång och syftade till att konkretisera uppgiften 
och formulera syftet för examensarbetet. Fasen syftade även till att öka förståelsen för 
Connecta och dess kunder samt planera arbetet de kommande veckorna. Under denna fas 
studerades ramverket ITIL® och certifieringsprov genomfördes. Detta gjordes för att ge 
förståelse för IT service management och tillhörande processer. Under denna fas 
identifierades litteratur och artiklar om Lean och Lean IT och intervjuer med konsulter på 
Connecta genomfördes för att skapa en bild av vad Connecta hade för krav och förväntningar 
på verktyget samt vilka förutsättningar som fanns för verktyget.  

3.3.2 Utredningsfas 
Den fem veckor långa utredningsfasen syftade till att ge en gedigen insyn i ämnet genom att 
studera den litteratur som identifierats samt genomföra ytterligare intervjuer. Det innebär att 
både primära och sekundära källor har använts under denna fas. Primärdata syftar till 
information som erhålls direkt från källan medan sekundärdata samlats in och dokumenterats 
av någon annan i ett annat syfte. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 120) Under denna 
fas arbetades även en första prototyp av verktyget Lean IT Assessment Tool fram och fem 
huvudområden för Lean IT definierades utifrån empiriska och teoretiska källor. Under denna 
fas genomfördes intervjuer med Connectas konsulter.  
 

3.3.3 Utvecklingsfas 
Under denna fas arbetades hela verktyget fram både vad gäller innehåll, plan för 
genomförande av utvärdering och utseende/layout. Detta skedde genom en iterativ process 
där de olika delarna från föregående fas behandlats i kombination med ny 
informationsinsamling i form av ytterligare intervjuer. Denna fas inleddes med att genomföra 
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8 intervjuer med konsulter inom IT-management på Connecta. Dessa intervjuer syftade till att 
skapa en tydlig bild av hur de IT-avdelningar som är Connectas kunder arbetar. Genom dessa 
intervjuer gavs insyn i vilka ITIL-processer som var vanligt förekommande samt vilken 
problematik de flesta IT-avdelningar har. Dessa intervjuer syftade även till att värdera om 
definitionen av Lean IT som gjorts för prototypen var lämplig och användbar. 
 
I slutet av denna fas utvärderades delar av verktyget. Utvärderingen skedde dels med hjälp av 
de konsulter som intervjuades i fasens inledning och dels med hjälp av handledare och andra 
konsulter på Connecta. Dessa konsulter ingår främst i Connectas team som hanterar IT 
service Management och kan därför ge synpunkter på om frågorna i verktyget är relevanta för 
en IT-avdelning samt om de är möjliga att besvara. För att säkerställa att verktyget tagit 
hänsyn till Lean utvärderades mognadsdelen även av två konsulter på Connecta som varit 
delaktiga i projekt som syftar till att implementera Lean inom produktion. Dessa personer 
hade således möjlighet att kommentera Lean-aspekten i verktyget för att öka dess 
trovärdighet. 
 
Utvärderingen genomfördes delvis genom personliga möten men främst via e-mail där 
verktyget skickades till konsulter som först fick sätta sig in i en specifik roll och sedan 
kritiskt granska och kommentera frågorna. Genom denna utvärdering kunde verktyget 
revideras för att hålla en högre kvalitet inför nästkommande fas där verktyget testats skarpt 
hos en kund till Connecta.  

3.3.4 Testfas  
Denna fas syftade till att testa verktyget skarpt på en representativ IT-avdelning för att 
undersöka hur det kunde modifieras samt vilka resultat en utvärdering kan ge. Testet 
genomfördes under en något längre tidsperiod än vad som var tänkt, men den effektiva tiden 
var närmare 2 veckor. Under testfasen utvärderas tre processer baserade på testkundens 
önskemål. Testet gav underlag till vilka delar och frågor inom verktyget som var relevanta att 
behålla samt en möjlighet att undersöka verktygets reliabilitet och validitet. Verktyget 
testades i sin helhet och alla delar blev utvärderade.  
 
Fasen inleddes med ett förmöte med sponsor och gruppchef för processansvariga för de 
undersökta processerna. Därefter genomfördes testet i sin helhet och avslutningsvis 
diskuterades resultatet med sponsorn på IT-avdelningen för att undersöka resultatets 
validitet(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Vidare skickades analysen som gjorts efter 
intervjuerna ut till respondenterna för att ge dem möjlighet att kommentera om resultatet från 
utvärderingen stämde överrens med deras bild av situationen. Genom detta test kunde 
verktyget utvärderas baserat på de mål som satts upp. Efter att testet genomförts modifierades 
verktyget för att höja kvaliteten, validiteten och reliabiliteten i verktyget. Genom att använda 
flera källor och metoder kunde även trovärdigheten i verktyget höjas. (Yin, 2008, s. 101) 
 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
Validitet innebär att mätmetoden mäter det som den är avsedd att mäta och att resultatet är 
giltigt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60) I detta fall gäller att både 
examensarbetets metoder samt det verktyg som utvecklats håller hög validitet. För att 
säkerställa detta har flera metoder använts då det är omöjligt att säkert avgöra om en metod är 
valid eller inte. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 304) För att höja validiteten har först och främst 
de som granskat enkäten i slutet av utvecklingsfasen varit konsulter på Connecta med flera 
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års erfarenhet som därför anses insiktsfulla. Vidare har verktyget testats och utvärderats på en 
representativ IT-avdelning och de resultat som testet gav har använts för att modifiera och 
förbättra verktyget.   
 
Reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma oberoende av vem som utför undersökningen. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) Även här har begreppet hållits i åtanke både 
under utvecklingen av verktyget samt för de metoder som verktyget innehåller. 
Då en orsak till låg reliabilitet kan vara layout-faktorer som medför att respondenter med 
utrymmeskrävande handstil inte får plats med sina svar har vi försökt att göra 
anteckningsområden i verktyget tillräckligt stora. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 306) För att 
intervjuareffekten ska bli så liten som möjligt har även utformningen av instruktioner och 
underlag gjorts så noggrann som möjligt samtidigt som den ger utrymme för intervjuaren att 
själv välja hur frågan ska ställas. Detta görs genom att de olika nivåerna i mognadsfrågorna är 
relaterade till konkreta fakta som IT-avdelningen måste uppfylla för att nå den givna nivån. 
Det kan exempelvis vara att det finns ritningar på de processer som finns, det finns 
standardiserad träning eller att man mäter resultaten av aktiviteten. Ytterligare faktorer som 
måste hållas i åtanke är att respondenten kan tröttna på att bli intervjuad eller att fylla i en 
enkät. Detta är särskilt svårt att kontrollera vid enkäter. (ibid, s. 307) Det rekommenderas 
därför att enkäter utformas i logisk följd samt att man inte slänger in extra frågor som tar tid 
då det kan medföra att respondenten tappar intresset. (ibid, s. 264) 
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4. Utveckling av Lean IT Assessment Tool 
I detta avsnitt presenteras hur utvecklingen av Lean IT Assessment Tool gått till. Här 
presenteras de tre olika delar som verktyget är uppbyggt av, hur dessa har valts samt hur 
resultatet av en utvärdering ska analyseras och presenteras för den IT-avdelning som 
utvärderas. 
 
 
För att säkerställa att de mål som satts för examensarbetet uppfylls valdes en iterativ process 
för utvecklingen av verktyget. Detta innebar att verktyget utvärderades med hjälp av 
konsulter från Connecta efter att det första utkastet tagits fram. Det resultat som 
utvärderingen gav användes därefter för att modifiera verktyget. 
 

4.1 Utveckling av verktyget 
För att ta fram ett verktyg som utvärderar en IT-avdelning utifrån Leans filosofier samt 
uppfyller de satta målen valdes fem huvudområden för verktyget. Dessa fem områden är 
Kunder, Medarbetare och Ledning, Processflöde, Partners och Ständiga Förbättringar. Valet 
av dessa områden baserades på de fem principer som Womack och Jones formulerat samt de 
fyra huvudområden som Liker har identifierat hos Toyota. Dessa fem områden användes som 
utgångspunkt för den empiriska informationsinsamling som gjordes genom åtta intervjuer 
med konsulter på Connecta. För de fem valda områdena definierades sedan vad det innebär 
att vara Lean inom respektive område. Nedan följer en sammanfattning av viktig information 
som gavs under dessa intervjuer. 
• Incident, Problem och Change 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. 
• 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. 

(intervjufas 2, 2010) 
 
Efter dessa intervjuer vidareutvecklades de fem områdena och definitionen av vad Lean 
innebar för respektive område benades ut. 

4.1.1 Kunder 
Denna del innefattar de principer som Womack och Jones kallar Definiera värde och 
efterfrågestyrning och syftar till att säkerställa att det som produceras är av värde för kunden. 
För IT-tjänster kan, som tidigare nämnts, avståndet till slutanvändaren vara långt och därför 
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definieras kunden för Lean IT dels som verksamheten men även som verksamhetens kunder, 
Tyngden läggs vid verksamheten som kund då det är för dessa som värde främst skapas 
direkt. För att vara Lean inom detta område krävs att ansträngningar görs för att ta reda på 
vad kunden vill ha samt att information om värdet av tjänsten för kunden mäts och följs upp. 

4.1.2 Medarbetare och Ledning 
Detta område innefattar att de anställda känner att de har möjlighet att påverka sitt arbete, att 
kunskap tas tillvara samt att utbildning och träning i arbetet sker systematiskt och 
kontinuerligt. För mer information om detta område hänvisas till Niklas Larssons 
examensrapport. 

4.1.3 Processflöde 
Även inom IT är effektiva processer en viktig del av Lean. Att tillämpa Lean inom processer 
innebär att icke värdeskapande aktiviteter minimeras och att processen är synlig, både för 
medarbetaren och för kunden, i syfte att minimera ledtiden. Det är viktigt att flödet är 
integrerat för de olika aktiviteterna i processen och mellan olika processer. Att skapa flöde i 
processerna görs genom att identifiera slöserier och arbeta aktivt för att eliminera dessa 
slöserier. Även för processflödet är principen om efterfrågestyrning viktig, då man enligt 
Lean inte ska påbörja arbete om det inte efterfrågats. Därför är det viktigt att beställningar av 
IT-tjänster är integrerade i flödet och enkla att göra och komma åt. Även gränssnittet 
gentemot kunden kan innehålla slöserier som bristfällig input vilket leder till väntetid. Nedan 
följer en lista över möjliga slöserier inom IT-avdelningar. Detta är en sammanställning av 
artiklar inom Lean IT samt slöserier som diskuterats under de intervjuer som genomförts med 
konsulter på Connecta.  
 

Typ av slöseri Exempel inom IT 
Överproduktion Överflödiga och ineffektiva möten. (Intervjufas 1, 2010) 

Onödiga mail som skickas och tas emot. (Intervjufas 1, 2010)  
Rapporter utan mottagare framställs. (Intervjufas 1, 2010) 
Leverans av tjänster med onödigt lågt värde. ( Waterhouse 2008) 

Lager Outnyttjad serverkapacitet (Waterhouse 2008) 
Programlicenser som inte utnyttjad. (Intervjufas 2, 2010) 
Outnyttjad personalkapacitet. (Waterhouse, 2008) 

Väntan Långa svarstider hos applikationer (Waterhouse, 2008) 
Mail och uppgifter ligger på hög i väntan på att behandlas, ex. inbox, backlog. 
(Infosys, 2007) 
Otydlig fördelning av roller och ansvar som innebär att en uppgift skickas fram 
och tillbaka. (Intervjufas 2, 2010) 
Väntan på att andra ska fatta beslut. (Intervjufas 2, 2010) 

Överarbete Överflödig information rapporteras. (Intervjufas 1, 2010) 
Samma uppgift måste lösas flera gånger. (Waterhouse, 2008) 
IT-tjänster innehåller mer än vad kunden efterfrågar. (Infosys, 2007) 

Omarbete/defekter Otillåtna förändringar i system eller applikationer. (Waterhouse, 2008) 
Bristande/ otillräcklig informationsöverföring. (Infosys, 2007) 
Otydlig ansvarsfördelning som medför att vissa aktiviteter inte utförs.  

Rörelse Upprepade utryckningar för att åtgärda samma typ av incident. (Waterhouse, 
2008) 
Onödig förflyttning för att hämta material eller information. (Infosys, 2007) 
Onödig förflyttning för att medverka i ett möte. (Intervjufas 2, 2010) 

Transporter Hårdvara eller mjukvara måste förflyttas för att kunna lagas. (Waterhouse, 2008) 
Outnyttjad kreativitet Personal lägger stor tid på repetitiva, triviala uppgifter. 

Stor personalomsättning vilket medför att kunskap och erfarenhet går förlorad. 
Medarbetarnas idéer och kreativitet tas inte tillvara. (Waterhouse, 2008) 
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De slöserier som återfinns inom IT-processer är dels generella slöserier som är oberoende av 
vad som produceras men även mer specifika slöserier som förekommer för just IT-
avdelningar. För detta examensarbete har en slöserilista satts samman utifrån de teoretiska 
källor som funnits om Lean IT samt i samarbete med de konsulter som intervjuats på 
Connecta. Vid dessa intervjuer framkom även att gränssnittet mellan processer och aktiviteter 
ofta var den främsta flaskhalsen. Genom att eliminera de slöserier som finns på denna lista 
kan således IT-avdelningen minska ledtider och effektivisera processer. 

4.1.4 Partners 
För att kunna eliminera slöserier och minimera ledtider är partners en viktig del. Detta beror 
på att många IT-avdelningar har hela eller delar av sin verksamhet outsourcad eller använder 
leverantörer för vissa tjänster. Här är det gränssnittet och goda relationer som är viktiga. För 
att vara Lean inom området partners krävs att man har goda och nära relationer till sina 
leverantörer och outsourcingpartners så att just in time kan appliceras. Det som outsourcas är 
sällan kärnverksamheten och företag kan vara integrerade med sina partners genom att dela 
system, processer eller sitta tillsammans. På så sätt kan slöserier som outsourcing kan 
medföra, som omarbete och väntetid, minimeras. För att vara Lean inom området måste 
värdeflödet sträcka sig utanför den egna verksamheten och innefatta även partners. Det är 
viktigt att alla delar inom värdekedjan har kunskap om Lean och hur man skapar värde för 
kunden. 

4.1.5 Ständiga förbättringar 
Det sista området för definitionen av Lean IT som verktyget centrerats kring är ständiga 
förbättringar. Det innebär att IT-avdelningen ständigt arbetar med att förbättra sina processer 
och arbetsmetoder på ett systematiskt sätt genom medarbetarna. Det syftar även till att 
säkerställa att problem lyfts upp till ytan så att kvaliteten hålls hög och problem motverkas. 

 
4.2 Lean IT Assessment Tool 
För att undersöka en IT-avdelning inom dessa fem områden utvecklades verktyget Lean IT 
Assessment Tool. Namnvalet har gjorts för att det ska vara konsekvent med övriga 
utvärderingsverktyg på Connecta vars namn är uppbyggda på liknande sätt, d.v.s. området 
som undersöks följt av Assessment Tool. Genom detta blir det enkelt för Connectas anställda 
att söka efter verktyget och snabbt förstå innebörden av det.  

För att säkerställa att verktyget uppfyller de satta målen samt ger en relativt heltäckande bild 
av IT-avdelningen har verktyget delats upp i tre delar. En mognadsdel, en enkät samt en 
värdeflödeskartläggningsdel. Genom att använda tre olika metoder var förhoppningen att ett 
bredare material kunde samlas in och de olika områdena kunde undersökas utifrån den metod 
som var bäst lämpad för området. För verktyget har alla de teoretiska ramverk som 
presenterats vägts in och de delar som ansågs lämpliga har tillämpats. Verktygets tre delar är: 
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Figur 10. Lean IT Assessment Tools tre delar (Egen illustration) 

4.2.1 Del 1: Mognadsdel 
Den första delen i verktyget syftar till att mäta mognaden för de fem områden Kunder, 
Medarbetare och Ledning, Processflöde, Partners och Ständiga förbättringar. För processerna 
inom detta examensarbete har ramverket ITIL® valts som utgångspunkt. Detta val har gjorts 
dels eftersom ITIL® anses kompatibelt med Lean enligt flera källor. (Hurwitz, 2009) Valet 
har även baserats på det faktum att stor del av IT-avdelningar i Sverige idag använder sig av 
ITIL® i viss mån. (ITIL-forum, 2009) samt att majoriteten av de kunder som Connecta 
arbetar med har implementerat eller håller på att implementera ITIL. (intervjufas 2, 2010) 
Genom att ITIL användes kunde ramverket CobiT nyttjas för att mäta mognaden i 
processerna. Valet att använda CobiT baserades dels på att det är kompatibelt med ITIL. 
(CobiT 4.1) Vidare har Connecta stor erfarenhet av CobiT och i dagsläget flera andra 
Assessment-verktyg som baserats på detta. (intervjufas 2, 2010)  

Syftet med denna del av verktyget är att ge en övergripande bild av nuläget hos IT-
avdelningen genom intervjuer med nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner kan bland annat 
vara IT-chef, gruppchefer eller processägare.  

För mognadsdelen utformades ett frågebatteri med frågor relaterade till varje av de fem 
områdena. För delen Processflöde formulerades även processpecifika frågor för de processer 
som undersöks. Det finns frågor för att utvärdera Incident, Problem och Change management 
Processerna eftersom dessa är de ITIL-processer som först implementeras på en IT-
avdelning. Alla frågor utgår från CobiTs mognadsmodell men har anpassats för syftet. 
Exempelvis för processerna ger CobiT en övergripande mognadsmodell för en process som 
har delats upp i enskilda aktiviteter för verktyget. Detta har gjorts för att kunna urskilja i 
vilken del av processen som IT-avdelningen har hög respektive låg Lean-mognad. Nedan 
följer ett exempel på en mognadsfråga:  



 
 

37 

 

Figur 11. Exempel på Mognadsfråga 

Vid genomförandet kommer respondenten inte att se detta underlag utan enbart få 
huvudfrågan ställd till sig. Därefter kan intervjuaren ställa följdfrågor om det initiala svaret 
inte var tillräckligt för att avgöra vilken mognadsnivå IT-avdelningen hade. För varje 
mognadsnivå i varje mognadsfråga finns förberedda följfrågor eller tydligt formulerade 
kriterier om den information som tillhandahålls via formuläret ovan inte upplevs tillräcklig.  

 

Figur 12. Exempel på Mognadsfråga för Incident Managementprocessen 

Dessa båda frågor tillhör området Processflöde. Den översta, figur 11, syftar till att undersöka 
om det finns standarder för att kommunicera förändringar i en process till närliggande 
processer. Sker detta standardiserat erhålls mognadsnivå 3. Sker det standardiserat och 
används för att processer och av all personal erhålls en fyra och om denna process 
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kontinuerligt förbättras erhålls en femma. Den nedre frågan i figur 12 går in på djupet i en 
enskild process, här incidentprocessen, och undersöker om stängningen av incidenter sker 
standardiserat och om det sker någon kunskapsåterföring. Om detta görs och processen 
ständigt förbättras fås en femma. 

Mognadsdelen utförs genom personliga intervjuer med nyckelpersoner på avdelningen. 
Denna metod har valts då det ger en trovärdig bild av nuläget. Metoden med personliga 
intervjuer innebär även flexibilitet vilket möjliggör följdfrågor om respondenten är osäker på 
frågan. Vidare säkerställer personliga intervjuer att respondenten förstått frågan.  

För genomförandet av intervjun är tanken att intervjuaren har underlaget och sedan ställer 
den översta frågan. För att sedan ringa in vilken mognadsnivå svaret motsvarar så finns 
följdfrågor förberedda. Dock förutsätts att intervjuaren har kunskap om CobiT’s generella 
mognadstrappa då denna definition genomsyrar alla frågor i mognadsdelen av verktyget. OM 
denne inte är bekant med denna finns den sammanfattad i verktygets instruktioner. 
Utformandet av underlaget som intervjuaren har ger utrymme för kommentarer om 
intervjuaren har svårt att fastställa mognadsgraden under intervjun och behöver tid att 
analysera svaret i efterhand. Underlaget är dock begränsande för att intervjuareffekten inte 
ska ha alltför stor påverkan på resultatet. Ett problem är även att intervjuaren snabbt kommer 
att bli påverkad av svaren och resultatet av en intervju och därmed finns möjligheten att 
viktiga aspekter missas i de senare intervjuerna. För att minimera denna problematik är 
strukturerade intervjuer lämpliga. 

Mottagaren för denna del av verktyget är först och främst sponsorn på IT-avdelningen. Det 
kan vara Chief Information Officer (CIO), avdelningschef eller liknande som har insyn i och 
ansvar för frågor gällande personal, processer, ledning etc. för IT-avdelningen. För att skapa 
ytterligare djup i analysen kommer även ytterligare en person att intervjuas. Denne bör vara 
insatt i processerna på IT-avdelningen samt ha kunskap om hur de är relaterade till varandra, 
men även ha kunskap om de tjänster som levereras och hur deras nivå säkerställs. 
 
Genom Mognadsdelen av verktyget kommer företag även kunna jämföras gentemot varandra 
när verktyget använts på flera IT-avdelningar. På så sätt kan en IT-avdelning få reda på hur 
Lean de är i jämförelse med sina konkurrenter. 

4.2.2 Del 2: Enkät 
För att även samla in information från medarbetarna som dagligen arbetar i de undersökta IT-
processerna så har en enkät tagits fram. Enkäten syftar till att ge ytterligare en dimension till 
utvärderingen och kunna ge en generell bild av medarbetarnas uppfattning av sin arbetsplats. 
Den syftar även till att identifiera den typ av slöseri som inte är synligt på ledningsnivå och är 
en individuell uppskattning av den anställdas arbetssituation, utbildning och åsikt. Genom att 
samla in denna information via en enkät når verktyget ut till flera om materialet som sedan 
används för att analysera IT-avdelningen blir mer omfattande.  
 
Vissa av enkätfrågorna är direkt knutna till Mognadsfrågor och där kommer svaren att vägas 
in i mognaden, vissa enkätfrågor syftar endast till att identifiera slöserier och 
förbättringspotential på IT-avdelningen. 
 
Enkäten innehåller främst Likertfrågor där respondenten ska ta ställning till ett påstående på 
en sexgradig skala. Skalan går från Håller inte alls med till håller helt med. Den sexgradiga 
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skalan har valts för att inte tillåta respondenten att välja ett mittenalternativ utan måste ta 
ställning för eller emot. Enkäten innehåller ca 50 frågor vilket anses rimligt för en respondent 
att orka besvara. För att respondenten ska förstå syftet med enkäten har en introduktionstext 
tagits fram som förklarar vad resultatet ska användas till samt instruktioner till respondenten. 
 
Enkäten har gjorts i Excel där det finns möjlighet att skriva ut och distribuera den.  Dock 
baseras valet av distributionskanalen på den undersökta IT-avdelningen. Enkäten kan enkelt 
distribueras via internet om detta är att föredra. Nedan följer ett exempel på hur enkäten ser 
ut: 
 

 
Figur 13. Enkäten i Excel 

 

 
Figur 14. Enkäten i Google docs 

 
Den övre är från Excel och den undre är ett exempel på hur enkäten kan se ut i google docs. 
(docs.google.com) Genom denna enkät kan även svaren på mognadsdelen utvärderas för att 
se om mognadsnivån stämmer överens med den uppfattning medarbetarna har.  
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4.2.3 Del 3: Värdeflödeskartläggning - VSM-intervju 
Den sista delen i verktyget är en värdeflödeskartläggning. Metoden för denna är en mindre 
resurskrävande än en vanlig värdeflödeskartläggning där man följer processer utan baseras på 
intervjuer med personer som arbetar inom processen. Detta görs för att mer konkret kunna 
identifiera slöserier och peka på förbättringspotential i processerna vilket de andra delarna av 
verktyget inte gör. Eftersom värdeflödeskartläggning är en mycket viktig del i Lean-arbetet 
anses det viktigt att inkludera detta i verktyget. Då tiden för utvärderingen är begränsad har 
metoden för denna del valts till en kritisk intervju med personer som arbetar inom processen. 
Detta görs dels för att det är komplicerat att kartlägga IT-processer men även för att det anses 
tillräckligt att identifiera några problemområden istället för att kartlägga värdeflödet i hela 
processen. En kritisk intervju för att kartlägga värdeflöden nämns som lämplig av Jones et al. 
(1999) och har även uppkommit som förslag under intervjuer med konsulter på Connecta som 
en lämplig metod för att genomföra en resurseffektiv processkartläggning. (intervjufas 2, 
2010) 
 
Syftet med VSM-intervjun är att skilja på värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter i 
processen och det görs genom en semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade metoden 
har valts då det är svårt att veta exakt vad som kommer att diskuteras under intervjun och 
därför bör intervjuaren ges möjlighet att vara flexibel för att kunna hitta flaskhalsar och 
slöserier inom processen. Till stöd för intervjuaren finns ett frågebatteri som syftar till att 
identifiera de olika slöserierna. Som hjälpmedel kan även slöserilistan användas och 
beslutsträdet i figur 4 kan användas som stöd då värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter ska åtskiljas. För varje process som ska utvärderas genomförs tre intervjuer. En 
med processägare och två med personer som arbetar i processen. Intervjun med 
processägaren syftar till att identifiera var i processen problematik finns och vilka delar som 
bör undersökas närmare. Intervjuerna med handläggare inom processen syftar till att bena ut 
dessa flaskhalsar som identifierats och eventuellt annan problematik. Genomförandet av 
intervjun görs med stöd av processkartan som erhållits av IT-avdelningen, liknande den som 
presenterades i avsnittet Incident Management Process. Utifrån denna sker sedan 
diskussionen och exempel på frågor som finns i det frågebatteri som tagits fram och som bör 
behandlas är: 

• Anser du att processkartan stämmer överrens med arbetsgången i processen i 
verkligheten? 

• Vad är din roll i helheten av den tjänst som produceras? 
• Hur lång tid tar det för dig att fullfölja de olika aktiviteterna du är inblandad i? 
• Hur lång tid tar det från att en uppgift kommer in till dig tills att du börjar behandla 

den? 
• Vilken typ av input får du från föregående aktivitet i processen? 
• Är denna input tillräcklig eller behöver du ibland kontakta föregående aktivitet för mer 

information? 
 
Efter att de tre intervjuerna har genomförts vägs dess resultat samman och analyseras. 
Eventuellt kan förtydligande krävas av processägaren och då bör ytterligare en intervju 
planeras in. Resultat som erhålls från VSM-intervjuerna är dels en uppskattning av relationen 
mellan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter, identifiering av slöserier samt 
förbättringsförslag för processen. 
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4.2.4 Genomförande av utvärdering 
För att verktyget ska vara resurseffektivt bör det inte ta mer än två veckor för två konsulter 
från Connecta att genomföra. För att detta mål ska uppfyllas har genomförandet av 
utvärderingen planerats. Intervjuerna beräknas ta mellan 60 och 90 minuter och antalet 
intervjuer är beroende av hur många processer kunden är intresserad av att utvärdera. 
Rekommendationen är två processer för att utvärderingen ska ge tillräckliga resultat. 
Maximalt kan tre intervjuer per process genomföras inom den satta tidsramen. 
 
Det första som görs vid användningen av Lean IT Assessment Tool är att presentera det för 
sponsorn hos IT-avdelningen. Denna är lämpligen IT-chef eller liknande. Därefter genomförs 
en workshop eller ett möte för att identifiera lämpliga processer att undersöka, personer att 
intervjua samt vilka kanaler som ska användas för att distribuera enkät och kontakta 
medarbetare. När dessa aktiviteter genomförts ska de två mognadsintervjuerna genomföras, 
därefter görs intervju med processägare och sista intervjuer med handläggare i processerna. 
Enkäten kan skickas ut parallellt med att intervjuerna genomförs så att all analys kan ske efter 
att den sista intervjun genomförts. Ett förslag på genomförande presenteras nedan: 
 
 
 

 
Figur 15. Genomförandet av Lean IT Assessment. (Egen illustration) 

 

4.2.5 Resultat från utvärderingen 
Efter att utvärderingen med Lean IT Assessment Tool genomförts ska resultatet att analyseras 
och därefter presenteras för kunden. De första resultaten är en generell mognad för de fem 
områdena, dessa genereras automatiskt genom att svaren från respektive intervju matas in i 
ett förberett excelark. Således krävs ingen analys utöver att lyckas matcha in svaren med 
tillhörande mognadsnivå för varje fråga. Alla dessa frågor väger lika tungt och för de fem 
områdena vägs tillhörande frågor ihop. Detta presenteras sedan enligt bilden nedan. 
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Figur 16. Presentation av mognadsnivå. 
 
Utöver den övergripande mognaden för varje område sammanställs resultaten för enskilda 
frågor. På så sätt finns en möjlighet att se var de största problemen finns och vad IT-
avdelningen gör bra. 

 

 
Figur 17. Exempel på diagram över mognadsnivå för respektive fråga. 

 
För vissa av dessa mognadsfrågor finns även relaterade enkätfrågor. För att analysera denna 
relation kan enskilda frågor lyftas ut. Exempelvis finns en mognadsfråga som lyder: Is IT 
aware of the impact their service levels have on the external customers of the company? Det 
finns en tillhörande enkätfråga som lyder: Jag är medveten om vilken effekt 
otillfredsställande leveranser har på verksamhetens kunder. Där tar respondenten ställning 
till påståendet enligt den sexgradiga skalan som presenterats ovan. Exempel på hur resultatet 
från en enkätfråga kan presenteras visas nedan. 

 
Figur 18. Exempel på diagram från enkätfråga. 
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Även dessa diagram genereras genom att svaren från enkätundersökningen matas in i 
excelarket. Därefter måste konsulten som genomför analysen själv avgöra vilka resultat som 
kan vara av intresse för utvärderingen. Detta kan exempelvis vara frågor där de flesta 
respondenter angivit samma svar eller frågor där svaren skiljer sig mycket åt då detta tyder på 
stor variation bland de anställda. 
 
Genom att sätta svaren från de två frågorna som presenterats ovan i relation till varandra blir 
det möjligt att säkerställa att resultat är trovärdigt och representativt för IT-avdelningen. 
Exempelvis kan det för denna fråga ge resultatet att mognadsnivån tyder på att IT är väl 
medvetna om vilken effekt deras tjänstenivåer har på verksamhetens kunder medan 
enkätsvaren kan påvisa att de anställda inte anser sig medvetna om vilken effekt 
otillfredsställande nivåer har. Detta innebär således att resultaten från de olika delarna dels 
presenteras var för sig men även i relation till varandra.  
 
Resultaten från VSM-intervjuerna skiljer sig från övriga insamlingsmetoder då dessa svar 
inte anges på en förbestämd skala. De övriga delarna ämnar ge en mer generell bild av 
avdelningen i sin helhet medan denna del går på djupet och tar ett stickprov på en enskild 
process. Här krävs att den som intervjuar och analyserar själv värderar vad som är av intresse 
för kunden då denne troligtvis inte är intresserad av alla resultat som kan fås genom 
intervjuerna. För att kunna göra detta val på ett kvalificerat sätt krävs erfarenhet från ITSM. 
Här krävs även, till skillnad från de andra delarna, större förståelse för vad Lean innebär på 
processnivå. För att underlätta analysen av intervjun har exempel på resultat förberetts som 
kan användas som referens när analysen utförs. Nedan följer ett utdrag från detta exempel. 
 

 
Figur 18. Exempel på resultat från VSM-intervju. (Egen illustration) 
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5. Utvärdering och test av verktyget hos kund 
I detta avsnitt presenteras det test av Lean IT Assessment Tool som genomfördes under 
examensarbetets avslutande fas. Testet syftade till att öka tillförlitligheten i verktyget, 
undersöka dess reliabilitet och validitet samt utvärdera de metodval som gjorts. Inledningsvis 
presenteras syftet med testet samt vilka förutsättningar som rådde vid genomförandet och för 
den utvärderade IT-avdelningen. Därefter presenteras utförandet av testet samt vilka resultat 
det innebar för verktyget. Avslutningsvis i denna fas reviderades verktyget baserad på det 
resultat som testet gav för att uppnå de mål som satts upp.  
 
 
För att uppfylla de mål som satts för verktyget genomfördes ett test hos en av Connectas 
kunder. Syftet med testet var att se hur respondenterna besvarade frågorna, om de förstod 
frågorna, om verktyget tillhandahöll den information som förväntats, samt huruvida frågorna 
var relevanta eller inte. Syftet var även att se hur en IT-avdelning som har börjat arbeta med 
ITIL och har processerna för incident, problem och change på plats värderas utifrån 
verktyget.  
 

5.1 Genomförande av testet 
Kunden som Lean IT Assessment Tool testades på anses representativ för målgruppen. Det är 
en relativt stor IT-avdelning med totalt 600 anställda som påbörjat implementeringen av 
ITIL-processer. Vid testets genomförande var tre av ITIL-processerna helt implementerade: 
Incident, Problem och Change och nästa steg var att implementera Configuration 
Management Process. (testintervju, 2010) 
 
Inledningsvis bokades ett möte med sponsorn på IT-avdelningen in. Denne person ansvarade 
för den specifika delen av IT-avdelning som tillhandahåller service och support för övriga IT-
funktioner. Vid mötet närvarade även den person som är gruppchef för företagets process 
managers och har stor insyn i processerna på en övergripande nivå. Detta möte inleddes med 
en 15 minuter lång presentation av den definition av Lean IT som gjorts samt hur testet skulle 
genomföras, vilket syfte det har, vilka resurser som krävs av kunden samt vilka resultat de 
kan förvänta sig. Därefter diskuterades vilka personer som var lämpliga att intervjua, vilka 
processer som skulle behandlas samt hur enkäten bäst distribueras. Kundens önskemål var att 
testet skulle innefatta processerna Incident, Problem och Change. Därefter kontrollerade 
sponsorn vilka personer som var lämpliga att intervjua och förmedlade kontaktuppgifter så att 
intervjuer kunde planeras. Därefter genomfördes individuella intervjuer med båda personerna 
som medverkat vid mötet. Där behandlades mognadsdelen av utvärderingen. 
Mognadsfrågorna ställdes som öppna frågor där respondenten inte hade tillgång till 
underlaget och mognadsskalan. Därefter ställdes följdfrågor för att förtydliga och på så sätt 
ringa in mognaden för respektive område. 
 
I nästa steg bokades intervjuer med Process Managers för de processer som skulle 
utvärderas. Därefter genomfördes intervjuer med dessa personer som även tillhandahöll 
kontaktuppgifter till lämpliga intervjukandidater som arbetar inom de olika processerna samt 
personer som kunde besvara enkäten. Intervjuerna med Process Managers delades upp i två 
delar, först mognadsdelen och därefter VSM-delen. Mognadsfrågorna genomfördes på 
samma sätt som för de tidigare intervjuerna, men innefattade även de processpecifika 
frågorna för respektive process. För VSM-delen hade processkartor erhållits i förväg och 
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intervjun centrerades kring dessa. Intervjun utgick från de frågor som förberetts och genom 
denna intervju identifierades möjliga problemområden för processen. Därefter genomfördes 
intervjuer med två handläggare för varje process där mognadsfrågorna för respektive process 
behandlades samt VSM-delen. Frågorna anpassades efter processkartan men genomfördes 
som en semistrukturerad intervju. Samtidigt som dessa intervjuer genomfördes distribuerades 
enkäten via internet till personer som arbetar inom de olika processerna.  
 
Vid analysen ströks vissa frågor ur mognadsdelen då respondenten inte ansåg sig tillräcklig 
kunnig inom området för att besvara frågan. 
 
För att kontrollera att målen för Lean IT Assessment Tool uppfylldes användes varierade 
metoder. Varje delmål togs i beaktande enligt nedan. 

5.1.1 Trovärdigt 
För att säkerställa trovärdigheten har resultaten som utvärderingen gav kritiskt granskats dels 
av examensarbetarna själva men även tillsammans med handledare på Connecta. Detta har 
gjorts genom testet av verktyget hos kunden samt genomgång av frågorna och tänkbara svar 
med handledare på Connecta. Vidare har verktyget granskats genom att utvärdera huruvida 
testorganisationens uppfattade nuläge stämmer överrens med resultatet från verktyget. 
Avslutningsvis presenterades resultatet av utvärderingen för sponsorn hos kunden och den 
upplevda nivån och problematiken diskuterades. Kunden som verktyget testades på anses 
representativ för målgruppen i och med att de arbetar delvis enligt ITIL och de upplevde att 
resultaten från utvärderingen stämde överrens med deras uppfattning av nuläget. 

5.1.2 Resurseffektivt  
Planen för verktyget är att utvärdera 2 processer men på grund av önskemål från kunden 
utvärderades 3 processer. Detta gav dock möjlighet att testa och jämföra olika metoder för 
genomförandet av värdeflödeskartläggningen. Bland annat genomfördes en av intervjuerna 
som en gruppintervju där två personer som arbetar inom incidentprocessen intervjuades 
samtidigt. Fördelen med denna metod var att kartläggningen av processen blev tydlig och 
enkel däremot hanns inte alla frågor med. Alla intervjuer begränsades till 90 minuter.  

5.1.3 Användarvänligt 
Genom att undersöka hur väl respondenten förstod frågorna samt hur enkelt det var som 
intervjuare att förstå frågorna under genomförandet så kunde denna aspekt hanteras.  

5.1.4 Förbereda för fortsatt arbete med att implementera Lean 
Det resultat som presenterades för kunden efter att utvärderingen avslutats innehöll en lista 
över de slöserier som identifierats samt förslag på hur dessa kunde minimeras.  
 

5.2 Resultat och diskussion av testet 
Initialt fanns problematik i att få ut enkäten. Delvis för att de som ombads undersöka 
lämpliga kandidater som kunde svara på enkäten ville säkerställa att det var ok med de som 
skulle svara samt att ledningen godkände det. Ytterligare problematik var att testet av vårt 
verktyg inte var det högst prioriterade på avdelningen. Detta löstes genom tjat och bra stöd 
från sponsorn.  
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Vidare upplevdes problem med att hitta tid för att genomföra intervjuerna. Detta var en 
problematik som vi var väl medvetna om i förväg och som därför finns nämnd i 
instruktionerna till verktyget. Detta är något som troligtvis kommer att vara ett problem 
framöver. Rekommendationen om man önskar undvika detta är att se till så utvärderingen är 
väl förankrad inom IT-avdelningen där testet ska genomföras. 
 
Efter testet genomfördes ett antal förändringar i verktyget. Dels modifierades vissa frågor i 
mognadsdelen. Vissa av dessa ansågs för svåra att besvara, andra tillförde ingenting eller 
täcktes in av andra frågor. Detta gjordes för att höja tillförlitligheten i verktyget samt göra det 
mer resurseffektivt.  
 
Ytterligare problematik som upptäcktes var analysen för kopplingen mellan mognadsdelen 
och enkäten. Tanken var att kunna väga samman dessa resultat för att presentera en 
gemensam mognadsnivå. Dock insågs under analysen att detta inte gav ett trovärdigt resultat 
då frågorna skiljer sig åt i utformning och skala och ingen lämplig koppling mellan dessa 
hittades. Därför valdes att presentera resultatet för kopplade mognads- och enkätfrågor 
gemensamt men utan att försöka väga samman dessa. Detta uppskattades av kunden då det 
tydligt påvisade var det fanns olika uppfattningar om samma aspekt samt 
kommunikationsbrister inom verksamheten. 
 
Under testet insågs även att VSM-intervjun även kunde användas för att verifiera resultat från 
mognadsintervjuer och enkäten. Detta var mycket användbart vid genomförandet av testet för 
att på ett trovärdigt sätt kunna presentera resultaten samt för att reda ut eventuella aspekter 
som av verksamheten som var komplicerade att förstå. 
 
För intervjuernas genomförande fanns en förhoppning om att de flesta skulle kunna 
genomföras på 60 minuter. Dock insågs att 90 minuter var att föredra då viss tid går bort i 
och med presentation och inledning av intervjun.  
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6. Diskussion 
Verktyget i sin nuvarande utformning är relativt generellt och ger en bred men inte särskilt 
djup bild av den IT-avdelning som utvärderas. Det finns givetvis både för- och nackdelar med 
detta. Fördelarna är att det genom sin bredd enkelt kan identifiera var man kan göra större 
insatser. Nackdelen kan vara att verktyget inte genererar tillräckligt specifika resultat och 
förbättringsåtgärder som det skulle kunna om det var mer avgränsat. Men då syftet med 
verktyget är att identifiera var det finns potential är bredd att föredra. 
 
För att höja validiteten i verktyget har det utformats så att information samlas in från flera 
källor. Exempelvis genom att svaren från mognadsdelen jämförs med enkätsvaren. Vidare 
kan VSM-intervjuerna användas för att säkerställa att den uppskattade mognadsnivån eller 
enkätsvaren stämmer. På så sätt används sällan en enskild källa för att identifiera problematik 
eller förbättringsområde vilket medför god validitet. 
 
Det finns ingen klar definition av Lean inom ITSM och ej heller ett stort antal Lean-
assessments vilket gör det svårt att säkerställa att verktyget håller hög reliabilitet. För att höja 
reliabiliteten skulle flera utvärderingar med verktyget behövas. Det verktyg som utvecklats är 
baserad på de utvärderingar som finns på marknaden, omfattande litteraturstudie och har 
testats på en IT-avdelning vilket tyder på att verktyget håller god reliabilitet.  
 
För att öka validiteten och reliabiliteten i genomförandet av utvärderingen krävs att konsulter 
med erfarenhet inom IT genomför utvärderingen. För att resultatet från utvärderingen ska 
vara pålitligt och för att verktyget ska vara användbart krävs förståelse för den typ av 
verksamhet som utvärderas och denna förståelse fås endast genom erfarenhet. Det är därför 
ett krav på konsulten som genomför en Lean IT Assessment att denne har tidigare erfarenhet 
från IT-avdelningar som arbetar med ITSM.  
 
För att säkerställa trovärdigheten i verktyget har grundliga litteraturstudier genomförts och 
verktyget har testats på en kund som är representativ för de som i fortsättningen kommer att 
vara målgruppen för verktyget. Trovärdigheten och reliabiliteten i verktyget skulle höjas 
genom att testa verktyget på flera representativa kunder. 
 
Inför testet av verktyget fanns en förhoppning om att väga samman resultaten från 
mognadsdelen med tillhörande enkätfrågor till en gemensam mognadsnivå. Dock insågs 
under analysen av resultatet från testet att detta inte gav en trovärdig bild då enkätfrågorna 
enbart täcker in en aspekt medan mognadsfrågorna är betydligt bredare. Därför vägs 
resultatet från enkäten inte in i mognadsnivån utan dessa resultat presenteras jämte relaterade 
mognadsnivåerna för att ge en helhetsbild av verksamheten. 
 
För mognadsdelen fanns en förhoppning om att kunna vikta olika frågor olika beroende på 
hur viktiga de ansågs vara för Lean-aspekten. Det insågs under testet att det vid detta skede 
inte fanns möjlighet att göra denna viktigt tillräckligt trovärdig och därför beslutades att alla 
frågor viktas lika. I framtiden, efter att Lean IT Assessment Tool använts på flera IT-
avdelningar, kan det finnas större underlag för att vikta frågorna på ett trovärdigt sätt.  
 
För examensarbetarna tog det två veckor att genomföra testet, dock var dessa väl insatta i 
verktyget men saknar erfarenhet inom ITSM. Det är därför troligt att två erfarna konsulter 
kan genomföra utvärderingen inom den satta tidsramen och verktygets resurseffektivitet 
anses därför uppfylla de satta målen. Intervjuerna kan genomföras gemensamt eller enskilt. 
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Fördelarna med att genomföra gemensamt är att det ger möjlighet för de båda konsulterna att 
efteråt diskutera och i högre grad säkerställa att informationen från intervjun är rätt uppfattad. 
Under testet genomfördes alla intervjuer på detta sätt och rymdes inom den satta tidsramen. 
För att göra utvärderingen mer resurseffektiv kan dock konsulterna genomföra några 
intervjuer var för att sedan genomföra analysen gemensamt. 
 
Aspekten användarvänlighet kan inte helt utvärderas förrän någon som ej varit inblandad i 
framtagandet av Lean IT Assessment Tool använder det. Verktyget granskades av handledare 
på Connecta som ansåg sig förstå verktyget, dock var dessa insatta i examensarbetet vilket 
inte kan förutsättas för alla användare. För att säkerställa att inga förkunskaper om verktyget 
och Lean IT krävs har verktyget utformats självförklarande i den mån det går och med 
instruktioner och exempel. Det har dock inte testats huruvida någon utan förkunskap om Lean 
IT kan förstå verktyget, vilket lämnas som rekommendation till Connecta.  
 

6.1 Alternativ utformning av Lean IT Assessment Tool 
Ett alternativt sätt för att utforma verktyget är att i högre grad fokusera på processerna och 
genomföra en riktig värdeflödeskartläggning, antingen genom intervjuer eller genom 
observationer. Fördelarna med detta hade varit att det förmedlat en tydligare och mer 
omfattande bild av ett specifikt fall och på så sätt kunnat ringa in konkreta former av 
slöserier. Dock hade det varit en mer tidskrävande metod än den som valts för 
värdeflödeskartläggning och möjligheten att identifiera eventuell problematik inom andra 
områden än processerna hade eliminerats. Det hade inneburit att utvärderingen antingen tagit 
längre tid att genomföra eller att andra delar fått strykas. För att utveckla ett verktyg som 
återspeglar även de delar av Lean som berör människor, utveckling och ledning hade detta 
troligtvis inte kunnat hanteras om inte mognadsdelen varit så pass omfattande som den är. 
 
Alternativ för själva genomförandet av utvärderingen är att lägga ner samma tid men gå in 
noggrannare och undersöka endast en av processerna. På så sätt kan en mer omfattande bild 
av nuläget och potentialen hos den specifika processen ges. Det lämnas dock upp till framtida 
användare och kunder att själva besluta över vad de anser lämpligt. Nackdelen med att bara 
undersöka en process är att processerna är oerhört skilda och att ingen generalisering för flera 
processer kan göras om enbart en process undersöks.  
 
En framtida utveckling av verktyget är att korrelera de identifierade slöserierna med vilken 
specifik vinst eliminerandet av slöserierna kan generera för IT-avdelningen. Antingen i 
sparade utgifter eller minskad tidsåtgång. Detta ligger dock utanför ramen för detta 
examensarbete och lämnas upp till framtida användare av verktyget. 
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7. Slutsatser  
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg som kan utvärdera en IT-avdelning 
utifrån ett Lean-perspektiv. Resultatet av examensarbetet är ett verktyg bestående av tre delar. 
Först en mognadsdel för att ge en övergripande bild av mognaden på avdelningen ur ett Lean-
perspektiv. Därefter en enkätdel för att få medarbetarnas bild av arbetssituationen och 
arbetsmiljön. Avslutningsvis en värdeflödeskartläggningsdel som syftar till att granska 
enskilda processer i syfte att identifiera slöserier, flaskhalsar och förbättringsmöjligheter. 
Genom att kombinera och analysera dessa tre delar ges en nulägesanalys av IT-avdelningen 
ur ett Lean-perspektiv samt en sammanställning av den problematik som finns. Det konkreta 
resultatet är mognadsnivåer för de fem definierade områdena: Kunder, Medarbetare och 
Ledning, Processflöde, Partners och Ständiga förbättringar. Detta kompletteras därefter med 
en sammanställning av de slöserier som identifierats genom enkäten, samt de processpecifika 
slöserier som identifierades genom värdeflödeskartläggningen. Resultatet presenteras därefter 
i relation till lämpliga förbättringsförslag. För verktyget sattes fyra mål upp för att säkerställa 
att Lean IT Assessment Tool var användbart och korrekt. 
 
Det första målet var att verktyget skulle vara trovärdigt. Detta har uppfyllts genom ett 
gediget underlag i form av litteratur och artiklar om Lean, Lean IT och IT-avdelningar samt 
intervjuer med konsulter på Connecta. Vidare testades verktyget på en representativ IT-
avdelning och justerades utifrån de resultat som denna utvärdering gav. 
 
Det andra målet rörde resurseffektivitet. För att uppfylla detta mål testades verktyget och 
den effektiva tidsåtgången uppskattades till två veckor. Vidare krävdes ingen större 
ansträngning än nödvändigt av kunden. De tillhandahöll intervjupersoner och hjälpte till att 
distribuera verktyget. 
 
Ytterligare mål rörde användarvänlighet för både respondent och intervjuaren. För 
respondenten var målet att ingen förkunskap om Lean skulle krävas vilket det inte gör. Det 
enda som behöver informeras om är vad som menas med värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter. För att verktyget ska vara användarvänligt för intervjuaren så har 
designen gjorts enkel och tydliga enkla instruktioner dels om verktyget och dels om Lean IT 
sammanställts och dessa följer med verktyget.  
 
Det sista målet var att verktyget skulle peka på förbättringsområden och underlätta för 
fortsatt arbete och implementering av Lean. Detta har säkerställts genom att delar av det 
resultat som verktyget ger är identifierade problemområden och slöserier som enkelt kan 
kopplas till förbättringsförslag. Genom den övergripande mognadsmätningen för Lean IT’s 
fem definierade områden kan kunden enkelt se inom vilket område det finns potential till 
förbättring. Vidare visar värdeflödeskartläggningen vilka processer som är problematiska 
samt synliggör slöserier och förbättringsområden på processnivå. Därmed är de fyra delmålen 
som sattes för verktyget uppfyllda. 
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Appendix 1. Intervjuunderlag till intervjufas 1 
 

• 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? 
 
 

1. 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 
 

 
2. 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? 
o Om båda dessa finns, vilken typ av tjänster tillhandahålls respektive kundtyp. 

• 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? 

o Hur används Service Level Agreement? 
 

3. 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.  
 



 
 

54 

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-avdelningar 
som 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  
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 du 
några 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? 
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4. 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? 

 
5. 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? 

 
6. 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 man 

gå till roten med problemet. 
o Används Incident record, know error record från ITIL effektivt? 

• Utvärderar verksamheten sig själv? Hur? 
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