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Förord 
 
Framställningen av denna studie har varit både rolig och lärorik, samtidigt som vi har arbetat 

hårt för att få en så välarbetad och intressant uppsats som möjligt. Därmed önskar vi att 

läsaren kommer att få en nöjsam läsning samt en lärofylld upplevelse.  

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Anders Hjalmarsson som har ägnat mycket tid 

åt att komma med förslag till förbättringar och väglett oss genom hela arbetsprocessen. 

Ytterligare ett stort tack riktas till Börje Berneblad, delägare i Swedish Development 

Advisers (SDA), för ett gott samarbete och ett mycket givande möte. 
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Abstract 
A comprehensive computerization in the business world has created a much larger 

dependence on information systems (IS). By investing in new and more effective IS, 

organizations are able to obtain tools that they can effectively prioritize and allocate the 

resources available. This makes it possible for the organization to redefine work 

processes and practices by automating and eliminating some tasks. However, there are 

some factors that affect the implementation of IS, such as lack of resources, technology 

and skills. These factors often make it more difficult to develop IS in less developed 

countries. 

 

The purpose of this study is to examine how to make an organization more effective with 

limited resources, through use of Lean IT. The study is based on a project of change 

conducted by the Swedish Development Advisers (SDA), to simplify the IT support for 

the war wounded authority in El Salvador which care of 36 000 disabled persons. SDA 

managed to shorten the processing time of all cases by 90% just by simplifying the 

organization's information and communication technologies. Today we see a similar 

problem in Sweden, where Försäkringskassan is widely criticized because of the long 

processing times. 

 

The study was conducted with a hermeneutic approach of a qualitative nature. The 

empirical data was collected through interviews with the SDA and through the Swedish 

national press in which the issue of Försäkringskassan has been debated. Subsequently, 

we analyzed how well SDA used lean IT in the implementation of the project in El 

Salvador. We then searched for similar problems between the two organizations to make 

a comparison. This was done to investigate whether also Försäkringskassan should use 

lean IT to become more effective in their operations.  

 

In this study we have reached the following conclusion. The work of change in El 

Salvador is a very good example of how to make an operation more effective by lean IT. 

The project came out with very good results from simplified and improved processes that 

follow the needs that exist among the users. We also came to the conclusion that the 

problems that exist within Försäkringskassan is very similar to the problems that existed 

within the authority for the war wounded before the work of change. SDA managed by 

lean IT to discover and eliminate the problems that existed. We believe that this indicates 

that it is possible to eliminate similar problems in Försäkringskassan with the same 

method. 
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Sammanfattning 
 

En omfattande datorisering inom företagsvärlden har skapat ett beroende av 

informationssystem (IS) som kan hantera och lagra information efter verksamhetens 

behov. Genom att investera i nya och mer effektiva IS kan verksamheter skaffa sig 

verktyg där de effektivt kan prioritera och allokera de resurser som finns tillgängliga. 

Detta gör det möjligt att omdefiniera arbetsprocesser och sysselsättningsrutiner och 

därmed spara arbetskraft genom att automatisera och eliminera en del uppgifter. Dock 

finns det en del faktorer som påverkar implementeringen av IS, exempelvis brist på 

resurser, teknik och kompetens. Dessa faktorer gör det många gånger mer problematiskt 

att utveckla IS i utvecklingsländer. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur en organisation med begränsade resurser, kan 

effektiviseras genom att använda sig utav Lean IT. Studien utgår ifrån ett 

förändringsprojekt som genomfördes av Swedish Development Advisers (SDA), på 

uppdrag från Sida, för att förenkla IT-stödet för de krigsskadades myndighet i El 

Salvador. Myndigheten är en kombination av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

remitterande sjukvård med 36 000 handikappade som kunder. SDA lyckades förkorta 

myndighetens handläggningstider med 90 % genom en förenkling av organisationens 

informations- och kommunikationsteknologier. Vi ser idag ett liknande problem inom 

Sverige där Försäkringskassan kritiseras på grund av de allt för långa 

handläggningstiderna, varpå vi även drar generella jämförelser med denna myndighet. 

 

Studien har genomförts med en hermeneutisk ansats av kvalitativ art. Där empirin 

insamlats genom intervjuer med SDA, samt svensk rikspress där problematiken kring 

Försäkringskassan har debatterats. Därefter analyserade vi hur väl SDA använde sig utav 

Lean IT vid genomförandet av projektet i El Salvador. Vidare gjordes en jämförelse 

mellan de olika myndigheterna för att kunna ta fram likheter i den problematik som har 

kunnat urskiljas inom organisationerna. Detta gjordes för att kunna undersöka om även 

Försäkringskassan bör använda sig utav Lean IT för att effektivisera verksamheten.  

 

Med studien har vi kommit fram till följande slutsats. Omstruktureringsprojektet i El 

Salvador är ett mycket gott exempel på hur en organisation kan effektiviseras genom 

Lean IT. Projektet gav ett mycket gott resultat med förenklade och förbättrade processer 

som följer det behov som finns bland de krigsskadade. Vi kom även fram till att den 

problematik som finns inom Försäkringskassan liknar i stor utsträckning de problem som 

fanns inom myndigheten för de krigsskadade innan effektiviseringsprojektet. SDA 

lyckades genom Lean IT att upptäcka och eliminera de problem som fanns. Vi anser att 

detta tyder på att det går att eliminera de liknande problem som finns inom 

Försäkringskassan med samma metod. 

 

Nyckelord: Lean IT, Lean, Försäkringskassan, Effektivisering, SDA, Förändringsarbete 
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1 Inledning 

 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet, följt av en problemdiskussion och 

en frågeställning som bygger på de problem som förekommer inom forskningsämnet. 

Därefter beskrivs syftet med denna studie, samt den avgränsning vi valt att göra. Även 

den målgrupp som studien vänder sig mot beskrivs nedan. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Vi lever i ett informationssamhälle där en omfattande datorisering har skapat ett krav på 

IT baserade informationssystem (IS) som kan hantera och lagra information inom en 

verksamhet. Begreppet IS innebär datoriserade funktioner som hanterar information, samt 

själva informationen inom verksamheten (Axelsson & Goldkuhl, 2008, s.1-20). Genom 

att investera i samordnade IS kan organisationer skaffa sig verktyg där de effektivt kan 

prioritera och allokera de resurser som finns tillgängliga. På så vis kan organisationer 

omdefiniera arbetsprocesser och sysselsättningsrutiner, i syfte att spara arbetskraft genom 

att automatisera jobb, eliminera uppgifter och göra organisationen plattare 

(Castells, 1996, s.163-164).  

 

Vid utveckling av IS ligger informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i stort 

fokus. IKT är ett övergripande begrepp som inkluderar interaktion mellan människa och 

dator, studier kring kommunikation, samt till viss del även forskning kring utveckling. 

Dessa faktorer är nödvändiga för att en organisation ska kunna tillhandahålla ett anpassat 

IT-stöd (Avgerou, 2010). Likaså är det viktigt att strukturera IS inom organisationen, då 

det ofta handlar om flertalet IS som integrerar med varandra. Därmed är det viktigt att ha 

en genomgående systemarkitektur inom organisationen, som är till för att organisera de 

olika systemen och utbytet av information dem emellan. I begreppet ingår även den 

mänskliga aspekten av informationshantering, alltså hur människa – IS integrerar 

(Axelsson & Goldkuhl, 2008, s.1-21). 

 

Ett sätt att strukturera en organisation är genom att använda sig utav strategin lean. Lean 

har sitt ursprung i Japan där företagen, efter andra världskriget, inte hade så stora resurser 

att investera i verksamheten. Företagen etablerade därför effektiviseringsmetoden lean 

som ett alternativ till de mer kostsamma metoder som verkade bland 

industriverksamheter i USA. De japanska företagen strävade efter att producera 

högkvalitativa produkter på ett effektivt och inte alltför kostsamt sätt, därmed 

reducerades onödiga resurser och långa händelseförlopp i produktionen. Företagen lade 

även ned mycket tid på att förstå kundernas behov och kunde på så sätt specificera sin 

produktion till att följa den efterfrågan som fanns (Singh, Garg, Sharma, & Grewal, 

2010). Sedan dess har metoden bringat stor framgång bland flera japanska storföretag, 

men även imiterats utav många verksamheter i västvärlden (Salah, Rahim, & Carretero, 

2010). Lean har även utvecklats till att fokusera på ytterligare dimensioner, däribland IT. 

Detta IT fokus har kommit att utvecklats till en underdimension inom Lean, så kallat 

Lean IT (Bell & Orzen, 2010, s. 9-10). 



 

- 2 - 

 

Studien utgår ifrån att undersöka hur hanteringen av information inom en organisation, 

med begränsade resurser, kan effektiviseras. Vi kommer därmed att utgå ifrån ett svenskt 

Sidaprojekt (Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) som genomfördes 

för att förenkla IT-stödet för de krigsskadades myndighet i El Salvador. Myndigheten är 

en kombination av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och remitterande sjukvård 

med 36 000 handikappade som kunder. Swedish Development Advisers (SDA) är det 

företag som genomförde effektiviseringsprojektet och som vi har varit i kontakt med 

genom studiens gång. Då SDA kopplades in år 2007 var läget förtvivlat och massiva 

protester genomfördes mot myndigheten. SDA lyckades med projektet att effektivisera 

myndigheten och korta ned handläggningstiderna med hela 90 % genom att förenkla IT-

stödet
1
. 

 

Vi vill genom studien även se problemet utifrån ett annat perspektiv och vi fokuserar 

därmed inte enbart på ett utvecklingsland. I Sverige finns liknande behov av att förkorta 

handläggningstiderna inom den svenska Försäkringskassan. Bland annat har en debatt 

kunnat följas på Sveriges Radio där Siv Norlin, ordförande för fackförbundet ST på 

Försäkringskassan, menar på att hon inte är överraskad av den kritik som riktas mot 

Försäkringskassan. Hon försvarar sig med att de långa handläggningstiderna uppkom i 

och med den omorganisering som skedde för ett par år sedan
2
. Vi vill därmed undersöka 

om Försäkringskassan kan använda sig av ett liknande förändringsprojekt som gjordes i 

El Salvador för att korta ned handläggningstiderna även i Sverige. 

1.2 Problemdiskussion 

Programvara eller mjukvara anses idag ha ersatt hårdvara som den nya nyckeln till 

framgång bland databaserade system. Tyvärr är inte meritlistan för välutvecklad 

mjukvara tillräckligt imponerande(Connolly & Begg, 2005, s. 280-282). Under de senaste 

årtionden har framtagningen av mjukvara ökat från små och relativt enkla applikationer 

med ett fåtal rader kod, till stora och komplexa system som innehåller flera miljoner rader 

kod. Sådana komplexa applikationer kräver konstant underhåll, vilket kostar företag 

enorma mängder pengar och resurser. Utveckling av så stora och komplexa system har 

lett till att utvecklingsprojekten blir försenade, överskrider budgeten, otillförlitliga, svåra 

att bibehålla och slutprodukten blir inte tillräckligt bra. Detta har lett till vad vi idag kallar 

för software crisis. En studie som genomfördes i Storbritannien av OASIG, a Special 

Interest Group concerned with the Organizational Aspect of IT, kom fram till följande 

slutsats vad gäller IT-projekt: 80-90% når inte det slutgiltiga målet, omkring 80 % blir 

försenade och överskrider budgeten, cirka 40 % misslyckas eller avbryts, under 40 % 

hanterar utveckling och kompetens fullt ut, mindre än 25 % integrerar företagets och 

teknikens mål, bara 10-20% tillgodoser alla de förväntade kriterierna. Det finns ett flertal 

orsaker till att så många projekt misslyckas; brist på fullständig kravspecifikation, 

                                                 
1
 Computer Sweden (2009-11-23) Enkla mikroprojekt skapade snabb vinst. (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst> 

(2010-10-02) 
2
 Sveriges Radios hemsida (2010-06-28) Bottenrekord för försäkringskassans förtroende (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3814406> (2010-10-19) 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3814406
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avsaknad av en lämplig utvecklingsmetodik, samt dålig nedbrytning av konstruktionen i 

hanterbara delar (Connolly & Begg, 2005, s. 280-282). 

 

Det finns ingen given stuktur på hur en organisations programvara eller IS ska se ut, 

likaså finns det inget givet sätt att strukturera IS (Axelsson & Goldkuhl, 2008, s.9). 

Däremot finns det flera faktorer som kan påverka utveckling och implementering av IS. I 

utvecklingsländer är dessa faktorer större än vad vi ser här i västvärlden. Ett stort 

problem vid utvecklingen av IS i utvecklingsländer är bristen på kunskap kring 

informations- och kommunikationsteknologier, utbildning, samt en underutvecklad 

infrastruktur och nätverksstöd (Braa, et.al., 2001). Utvecklingen begränsas i många fall 

även av brist på ekonomiska resurser, teknik och kompetens. Det är med andra ord många 

faktorer som bidrar till att utvecklingsländerna inte har samma förutsättningar, vid 

utveckling av IS, som de industriländer som dominerar på området (Avgerou, 2008). 

Därav finns det i många utvecklingsländer osammanhängande IS, som byggs upp av 

flertalet separata system som är oförmögna att integrera med varandra. Detta gör att 

informationen inte hanteras på ett begripligt sätt (Nyella & Mndeme, 2010). Dock 

behöver inte alltid bristande resurser vara en nackdel, utan kan istället tvinga fram 

kreativitet och fokusering på värdehöjande aktiviteter
3
. Vilka tillvägagångssätt finns för 

att effektivisera och utveckla en verksamhets informationssystem med begränsade 

resurser?  

 

Som ovan nämndes fanns det stora problem inom myndigheten för krigsskadade i El 

Salvador innan projektet med SDA påbörjades. De långa handläggningstiderna skapade 

stark kritik gentemot myndigheten, som hade förvandlats till ett politiskt slagträ. Massiva 

protester genomfördes av de krigsskadade, vilket gjorde myndigheten lamslagen då de 

inte visste hur de skulle gå tillväga för att förbättra sin hantering av handläggningstiderna, 

samt hur de skulle tillgodose de behov som fanns bland kunderna
4
. Liknande problem, 

om än inte lika desperata, kan även hittas i Sverige där det i dagsläget pågår en stor debatt 

där Försäkringskassan har fått stark kritik för de långa handläggningstiderna. Detta är 

intressant då Försäkringskassan i Sverige i praktiken har alla de förutsättningar som flera 

utvecklingsländer saknar för att skapa sig ett effektivt informationssystem.  

 

År 2008 satsade Försäkringskassan stora summor på att utveckla sitt IT-system. 

Kostnaderna av utvecklingen uppgick, år 2008, till 815 miljoner kronor, varav 543 

miljoner gick till konsultbolag. Trots detta blev inte projektet så lyckat som de hade 

hoppats på och under kommande år vill därför Försäkringskassan göra ytterligare 

satsningar på IT, men verkar slopa det SAP-projekt som låg till grund för utvecklingen år 

2008
5
. Kan det vara så att även om en organisation har de faktorer som bör bidra till en 

                                                 
3
 Computer Sweden (2009-11-23) Enkla mikroprojekt skapade snabb vinst. (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst> 

(2010-10-02) 
4
 Computer Sweden (2009-11-23) Enkla mikroprojekt skapade snabb vinst. (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst> 

(2010-10-03) 
5
 Computer Sweden (2009-03-06) Försäkringskassans SAP-projekt hänger löst. (Elektronisk) Tillgänglig: 

< http://computersweden.idg.se/2.2683/1.216118/forsakringskassans-sap-projekt-hanger-lost>  

(2010-10-26) 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.216118/forsakringskassans-sap-projekt-hanger-lost
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välutvecklad resursallokering inom information och kommunikation, så lyckas de ändå 

inte åstadkomma detta? 

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen har vi ställt upp följande 

frågeställning. 

 Hur kan en organisation, med begränsade resurser och illa strukturerade IS, 

effektiviseras med hjälp av lean IT? 

 Hur kan en organisation med större resurser dra lärdom av en sådan 

effektiviseringsmetod? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är tvådelad; först ämnar vi att analysera hur en organisation med 

begränsade resurser kan effektiviseras, genom att använda sig utav Lean IT. För att 

uppfylla detta så undersöker vi hur ett konsultföretag går tillväga för att effektivisera en 

organisation i ett utvecklingsland. Därefter undersöks möjligheten för en organisation, i 

ett industriland, med stora resurser att använda sig utav liknande förändringsmetod för att 

uppnå en högre effektivitet. 

1.5 Avgränsning 

För att uppfylla första delen av syftet med studien har vi valt att fokusera vår 

undersökning på det förändringsarbete som genomfördes på uppdrag av Sida i El 

Salvador under åren 2007-2009. För att uppfylla andra delen av syftet så begränsas 

organisationer med stora resurser till Försäkringskassan i Sverige. Jämförelsen begränsas 

även till Försäkringskassans problematik vid förändringsarbete och utveckling utav IT-

lösningar. Informationen som kan kopplas till problematiken inom Försäkringskassan 

begränsas till svensk rikspress (DN och DI) under åren 2007-2010. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig till studenter och lekmän som berör uppsatsens ämnesområde. Den 

kan även vara till nytta för pågående och framtida projekt som arbetar med att 

effektivisera IS i utvecklingsländer, samt organisationer som vill effektivisera IS genom 

förenklingar via metoden Lean IT. 
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1.7 Disposition 

Nedan följer en beskrivning av rapportens vidare disposition. 

 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 går vi igenom det ställningstagande vi valt att göra för att 

undersöka forskningsämnet, samt vilken forskningsansats vi valt att 

tillämpa. Vidare beskrivs den metod som använts för att samla in empiri. 

Här beskrivs även vilken typ av empiri som insamlats. Därefter 

analyseras studiens trovärdighet i form av reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I kapitel 3 ges en inblick i den forskning och teorier som finns inom 

ämnet. Här ges en förklaring till vad Lean är, samt Lean IT. Slutligen 

beskrivs vikten av att strukturera IS utifrån ett Lean perspektiv. 

 

Kapitel 4 Empiri 

I kapitel 4 sammanställs de primära källor som använts i studien. Här 

beskrivs bland annat det projekt som genomförts i El Salvador på Sidas 

räkning, samt hur konsultföretaget gick tillväga för att effektivisera 

myndigheten för de krigsskadade. Vidare diskuteras den problematik 

som finns inom Försäkringskassan och som debatterats i svensk 

rikspress. 

 

Kapitel 5 Analys 

Kapitel 5 behandlar och analyserar den empiriska informationen som 

förekommit genom en jämförelse av projektet i El Salvador och det 

behov av effektivisering som finns inom Försäkringskassan i Sverige. 
Här knyts även empirin samman till den teori som behandlas i den 

teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 6 Slutsats 

Kapitel 6 sammanfattar undersökningen i sin helhet, vi besvarar våra 

forskningsfrågor och ger vår synvinkel på problematiken. Vidare 

diskuteras förslag på en eventuell fortsatt forskning.  
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2 Metod 

 

I följande kapitel beskrivs det vetenskapliga ställningstagande som vi som forskare har 

gjort för att utforma vår studie. Vidare följer en förklaring till hur vi samlat in den empiri 

som används, samt genom vilken forskningsmetod. Därefter ges en inblick i vår 

forskningsansats följt av studiens giltighetsanspråk i form av reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 

Inom forskningen talas det främst om följande två vetenskapliga ställningstaganden; 

hermeneutik respektive positivism. Positivismen är ett ställningstagande som utgår från 

social fakta, här ses människan som passiv. Forskarens egna värderingar utelämnas alltså 

från det forskningsämne som studeras (Johansson, 1993, s.43-45). Motsatsen till 

positivismen är hermeneutiken. Här handlar det istället om att utifrån den förförståelse 

forskaren har bilda sig en egen uppfattning kring det ämne som analyseras. 

Hermeneutiken kan därmed ses som ett arbetssätt som gör det möjligt att tolka en text på 

bästa möjliga sätt utifrån forskarens egna perspektiv
6
. 

 

Studien grundar sig i den empiri och teori som samlats in, ordnats som texter och tolkats. 

Då vi vill skapa oss en egen uppfattning och syn på ämnet blir tolkningsprocessen en stor 

del av undersökningen. Inte minst när data anskaffas och jämförelser dras mellan en 

organisation i El Salvador med relativt små medel och Försäkringskassan i Sverige med 

en större ekonomisk tyngd är tolkningsprocessen en central roll i vårt arbete. Därmed 

utgår vi ifrån ett empiriskt-hermeneutiskt ställningstagande i vår studie. 

2.2 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats som används beror på hur forskaren vill närma sig den del av 

verkligheten som blir föremål för empiriska studier, alltså forskningsområdet. Här ligger 

två olika angreppssätt ofta i fokus; deduktion eller induktion. Deduktion innebär att 

forskaren utgår ifrån teori för att sedan samla in empirin. Induktionsmetoden är därmed 

den motsatta, som utgår ifrån empirin för att sedan undersöka teorin. Ibland kan det vara 

svårt att enbart hålla sig till en av de två ovan nämnda angreppssätten, vilket har lett till 

att en blandning av dessa har växt fram, så kallad abduktion eller den gyllene 

medelvägen. Här rör sig forskaren växelvis mellan empiri och teori och låter förståelsen 

successivt växa fram (Johansson, 1993, s. 54-60).  

 

I denna studie kommer vi först och främst att utgå ifrån empirin som samlas in genom att 

analysera hur SDA har använt och lyckats med lean i ett förändringsprojekt. Detta görs 

för att kunna förena liknande problematik som existerar hos Försäkringskassan, vad 

gäller till exempel handläggningstider och därmed kunna förena lösningar. Denna 

                                                 
6
 Nationalencyklopedin: hermeneutik. (Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.ne.se/lang/hermeneutik> 

(2010-03-08) 

http://www.ne.se/lang/hermeneutik
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tillämpning medför att studien innehar en induktiv forskningsansats. Dock vill vi inte 

bortse från att vi kommer att behöva gå tillbaka för att samla mer empiri. Den senare 

insamlingen kan komma att inträffa allteftersom teorin klargör vissa begrepp och 

förhållningssätt. Studien kommer alltså att grunda sig i induktion, varpå vi allt mer går 

över till det senare angreppssättet, abduktion, då vi pendlar mellan teorin och den 

insamlade empirin. Detta kommer att ske då vi genom studien tolkar den insamlade 

empirin med hjälp av teorier, enligt det hermeneutiska angreppssättet och med en 

abduktiv forskningsansats. 

2.3 Datainsamling 

Insamling av empiri kan ske utifrån ett antal tillvägagångssätt, varav de två mest 

etablerade begreppen är kvantitativt respektive kvalitativt angreppssätt. Genom ett 

kvantitativt angreppssätt, utgår forskaren ifrån en bred studie där forskningsområdet 

analyseras på ett övergripande sätt. Ett kvalitativt angreppssätt går, till skillnad från 

kvantitativ, in på djupet i det forskningsområde som analyseras (Johansson, 1993, s.72-

73). I en sådan djupanalys strävar forskaren efter att förstå själva handlingen, samt förstå 

handlingens påverkan
7
. 

 

Syftet med det kvalitativa angreppssättet är alltså att skapa en grundlig kunskap kring det 

område som analyseras, vilket fås genom insamling av en stor mängd information kring 

forskningsämnet. För att nå ett relevant resultat med studien så är det viktigt att litteratur 

och empirisk sökning sker på ett systematiskt sätt. För att möjliggöra en djupgående 

analys av påverkan och effektiviteten av Lean i förändringsarbeten har vi valt att utforma 

en fallstudie av kvalitativ karaktär. En empirisk undersökning vad gäller ett lyckat 

användande utav Lean i en organisation med mindre resurser ger oss möjligheten att 

identifiera problem som kan existera och lösningar på dessa problem. Dessa problem 

kommer att ligga som grund då generella jämförelser dras gentemot de problem som 

finns inom Försäkringskassan i Sverige. Insamlingen av de problem som 

Försäkringskassan lider utav kommer även den att genomföras som en fallstudie av 

kvalitativ karaktär, dock inte lika ingående som djupanalysen av hur SDA använde sig 

utav Lean och Lean IT. 

 

Datainsamlingen innehåller även två olika typer av data, sekundärdata och primärdata. En 

insamling av sekundärdata innebär att informationen utgår från data som tidigare 

insamlats för annat ändamål. Denna information kan till exempel komma från statistik, 

litteratur, tidskrifter och media. Ett problem med sekundärdata är att informationen inte är 

direkt kopplad till undersökningen då insamlingen skett i samband med annan forskning. 

Primärdata är information som samlas in av författarna själva i samband med det aktuella 

forskningsändamålet. Primärdata kan till exempel anskaffas genom en intervju eller enkät 

(Eriksson et. al., 1998). 

 

Vår uppsats kommer att innehålla både sekundärdata och primärdata. Primärdata kommer 

att insamlas genom en nära kontakt med Swedish Development Advisers (SDA) där en 

                                                 
7
 Nationalencyklopedin: kvalitativ metod. (Elektronisk). Tillgänglig:  

<http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod> (2010-03-03) 

http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod
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intervju med Börje Berneblad, delägare och en av projektledarna som arbetat med 

projektet, kommer att äga rum. Börje Berneblad kändes relevant vid urvalet av 

intervjuobjekt då han, och hans företag, genomfört ett lyckat förändringsprojekt där man 

använt en metodik som på ytan påminner om Lean och Lean IT. Dessa kriterier ansåg vi 

var viktiga för att den primära datainsamlingen skulle ge relevant informationsunderlag 

för uppsatsen. Intervjun kommer vara en personlig intervju där projektet med projektet 

med myndigheten för krigsskadade i El Salvador kommer att diskuteras. Det kommer 

även framföras en del frågor gällande deras användande och uppfattning av Lean och 

Lean IT. Det kommer sedermera finnas möjlighet att genomföra kompletterande 

intervjuer via telefon om så skulle finnas nödvändigt. 

 

Uppsatsen kommer även att innehålla en väsentlig mängd sekundärdata i form utav 

litteratur, artiklar och media. Urvalet utav litteratur är tänkt att passa uppsatsen syfte 

alternativt skapa ett genomgående förstående för forskningsområdet. Litteraturen och 

tidigare forskning bör alltså beskriva områden som förändringsprojekt i allmänhet, Lean, 

Lean IT och forskningsmetodik. För att kunna beskriva Försäkringskassans situation så 

kommer vi använda oss utav mediala rapporter i rikspress. Urvalet bland de mediala 

rapporterna kommer främst att inrikta sig mot negativ rapportering gällande 

Försäkringskassans kundhantering, IT-problem och annan problematik. Den problematik 

som sedermera används anser vi inneha en relevant koppling till uppsatsen syfte. 

2.4 Analys av insamlad data 

I och med att undersökningen i första hand innehar en induktiv forskningsansats så 

innebär det att analys och tolkningsarbetet kommer bestå av att uppmärksamma 

intressanta företeelser i den insamlade empirin. Detta för att upptäcka samma 

underliggande fenomen, i form av problem, hos både förändringsarbete i en verksamhet 

med mindre resurser och försäkringskassan. Dessa fenomen kommer sedermera att 

förklaras med hjälp av teori och tidigare forskning. Tidigare forskning gällande 

förändringsarbete med hjälp av lean kommer att ge möjlighet för förståelse av den 

insamlade empirin och hur den kan vara användbar för ett förändringsprojekt inom 

Försäkringskassan. 

2.5 Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet bygger på studiens reliabilitet och validitet och är sammankopplat 

med övergången från den teoretiska referensramen som skall studeras till den empiriska 

verklighet som den skall avbilda. Det innebär även att uppsatsens sanningskriterier till en 

stor del hanteras redan inför och i samband med datainsamlingen. En god validitet 

speglar hur väl vi innehar förmågan att finna mätbara variabler som samtidigt 

överensstämmer med den teoretiska definitionen. Reliabiliteten bestäms av det sätt som 

vi väljer att genomföra datainsamlingen. Reliabiliteten och validiteten är tillsammans ett 

kännetecken på hur pass god den totala trovärdigheten i uppsatsens data blir (Johansson 

1993, s. 161-162). 
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2.5.1 Reliabilitet 

Den insamlade data som införskaffats gällande hur en organisation och dess IS på ett 

effektivt sätt kan utvecklas genom förändringsarbete med hjälp av Lean härstammar från 

endast en informationskälla, SDA. Denna begränsade spridning utav informationskällor 

kan innebära en försämrad reliabilitet då informationen möjligtvis är av en annan karaktär 

utanför vår avgränsning. Den mediala undersökning som genomförs, vilken omfattar 

svensk rikspress, kan även den skilja sig utanför vår avgränsning. Uppsatsens reliabilitet 

kan däremot anses som tillräcklig god då Swedish Development Advisers kvalifikationer 

och kunskap inom ämnet är bevisat genom flertalet lyckade mikroprojekt genom 

användandet utav lean och att svensk rikspress är tillräckligt omfattande för att kunna 

erbjuda tillräckligt stor informationsbredd. 

2.5.2 Validitet 

Validiteten är som ovan nämnt viktig att diskutera då den speglar hur relevant insamlad 

data är gentemot syftet. Validiteten är alltid under inspektion vid en empirisk-

hermeneutisk undersökning då den består utav kvalificerade gissningar med viss 

förankring i teorier. Det kan även uppstå problem med validiteten då problem som upptas 

i media ej behöver vara en korrekt bedömning utav den situation som Försäkringskassan 

innehar. Uppsatsen validitet anses däremot vara tillräckligt god då den mediabevakning 

som existerat besvarats som trovärdig av Försäkringskassan. Validiteten stärks även 

genom att Swedish Development Advisers arbete i El Salvador är ett lyckat exempel på 

hur en organisation, med begränsade resurser och illa strukturerade IS, kan effektiviseras 

med hjälp av lean IT. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen ges en liten inblick i den forskning som är etablerad inom 

forskningsområdet. Vi presenterar här den strategi som anses vara en av de mest effektiva 

vid förändringsarbete av ett företag med begränsade resurser: Leanstrategin. Därefter 

diskuteras leans överförbarhet till IT. Slutligen beskrivs vikten av att strukturera IS enligt 

lean IT. 

 

3.1 Vad är lean? 

Begreppet lean har sitt ursprung i Japan, där det uppkom efter andra världskriget (Singh, 

Garg, Sharma, & Grewal, 2010). Företaget Toyota, som då var en relativt liten 

biltillverkare, insåg att de stod inför stora problem. På grund av att japanerna inte hade så 

mycket pengar under denna tid, så var Toyota tvungna till att hålla nere priset på bilar för 

att kunna fortsätta sin försäljning. Massproduktion var det billigaste sättet att tillverka 

bilar på, men problemet var att den japanska marknaden inte var tillräckligt stor för att 

företaget skulle tjäna på att producera flera tusen bilar av samma sort (M. Poppendieck & 

T. Poppendieck, 2003, s. 1). Målet blev därför att effektivisera företaget med relativt små 

medel. Toyota strävade efter att producera högkvalitativa produkter på det mest effektiva 

och ekonomiska sätt som var möjligt. Detta blev möjligt då organisationerna reducerade 

onödiga resurser och långa händelseförlopp, samt ökade sin lyhördhet gentemot 

kundernas efterfrågan (Singh, Garg, Sharma, & Grewal, 2010). 

 

Toyota införde ett helt nytt sätt att tänka angående tillverkning, logistik och 

produktutveckling. Hjärnan bakom detta nya tankesätt var Taiichi Ohno, även känd som 

fadern av Toyota Production System. Hans grundtanke, eliminera onödiga resurser, blev 

grunden för lean principen. Ohno menade på att allt som inte genererar ett värde för 

kunden är onödigt (M. Poppendieck & T. Poppendieck, 2003, s. 1-2). Onödigt kan 

definieras som allt det som kunden inte är villig att betala för eller som de aktiviteter som 

företaget helst inte vill delge konsumenten (Bell, 2006, s.16). Den del som just för 

stunden inte används är onödigt. Tillverkning av något som inte används direkt är 

onödigt, transporter är onödiga, väntetider är onödigt. Alla extra processteg är onödiga 

och skadade produkter är onödigt. Ohno’s nya målsättning för Toyota blev därför att både 

tillverka och leverera produkten direkt när kunden gjorde en beställning. Toyota 

överförde även detta koncept till företagets produktutveckling. När ett 

produktutvecklingsprojekt påbörjas är målet att färdigställa projektet så fort som möjligt. 

Detta på grund av att allt arbete som läggs ned på utvecklingen inte blir värdefullt förrän 

bilen tillverkats och levererats till kunden (M. Poppendieck & T. Poppendieck, 2003, 

s. 1-2).  

 

Leanstrategin, ibland även kallad toyotism, har i hög grad imiterats av andra företag och 

japanska verksamheter har överfört modellen till sina utländska anläggningar 

(Castells, 1996, s.166-168). Modellen har blivit ett verktyg som ligger bakom flera stora 

organisationers effektiva och konkurrenskraftiga produktionstillverkning och utveckling. 
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(Salah, Rahim, & Carretero, 2010). Detta har i de flesta fall förbättrat verksamhetens 

prestationer avsevärt jämfört med det tidigare traditionella industrisystemet, eller 

massproduktionssystemet. Leanproduktionen bygger på kan-ban- eller just in time- 

leveranser, som gör att lagren kan elimineras eller minskas avsevärt genom avlämning 

från leverantörerna till produktionsstället på exakt begärd tid och med de villkor som 

preciserats för produktionsprocessen. Den totala kvalitetsstyrningen av 

produktionsprocessens produkter leder till nästan inga defekter och ett enormt effektivt 

resursutnyttjande utan onödiga väntetider. De anställda engageras i produktionsprocessen 

genom grupparbeten, här ges decentraliserade initiativ och ett större utrymme för beslut 

på verkstadsgolvet. Grupprestationer belönas och en platt ledningshierarki införs med få 

statussymboler. Flexibiliteten förefaller därmed i processen och inte i produkten i sig. 

Lean är med andra ord ett ledningssystem avsett att reducera osäkerhet snarare än att 

stimulera anpassningsförmåga (Castells, 1996, s.166-168).  

3.1.1 Leanprocessen 

Leanprocessen kan enligt Womack & Jones (2003) sammanfattas i fem enkla principer; 

Value, Value stream, Flow, Pull och Perfection: 

 

Value 
Första steget i leanprocessen är att specificera värdet för varje produkt. Ur ett 

kundperspektiv är företaget enbart till för att producera värde för kunden. Organisationen 

ifråga måste därmed se värdet utifrån ett kundperspektiv. Detta går att göra genom att 

identifiera det behov som finns bland kunderna och vad de är beredda att betala för. Är 

kunden beredd att betala för onödiga resurser? 

 

Value stream 
Därefter måste värdekedjan identifieras. Värdekedjan är alla de specifika aktiviteter som 

sker för att tillverka en specifik produkt. Hur ser processen ut från produktionsdesign, 

utveckling, inköp, tillverkning, distribution och försäljning för att tillfredställa kundens 

behov? Hur fungerar leveranskedjan och vart finns överflödiga resurser? Här finns tre 

kritiska förvaltningsproblem som måste lösas. Problem-solving task, identifiera konceptet 

från design och teknik till själva produktionslanseringen. Information management task, 

processen för inkommande order, genom planering och slutligen leverans. Physical 

transformation task, genomförandet från råmaterial till en färdig produkt i händerna på 

kunden. Processerna måste identifieras för varje specifik produkt eller produktfamilj. 

 

Flow 
Nästa steg är att identifiera produktionsflödet. Undersök om arbetet stoppar upp 

någonstans på vägen, finns det några så kallade flaskhalsar? I så fall måste dessa 

elimineras för att öka hastigheten och effektivisera processen. Organisationen skapar 

flöde genom att förfina arbetet med funktioner och olika avdelningar. Det är viktigt att 

informera och lyssna på medarbetarna så att de känner sig delaktiga i hela 

produktionsprocessen, på så vis blir de intresserade av att arbeta för att skapa ett flöde i 

processen. 
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Pull 
När det skapats ett flöde i organisationen minskar tiderna att utveckla och tillverka 

drastiskt. Nu är det viktigt att inte öka produktionen bara för att organisationen fått ett 

snabbare flöde, istället måste organisationen hela tiden arbeta efter kundbehovet. Kunden 

bör ”dra” ut en produkt istället för att företaget spottar ut för många produkter till en för 

liten marknad. Detta betyder inte att kunden ska vänta på sin produkt, meningen är att 

organisationen inte ska tillverka något onödigt utan att hela tiden följa kundens 

efterfrågan och behov. Balansen mellan tillverkning och behov är extremt viktigt att 

uppnå. 

 

Perfection 
Det ska finnas en ständig sträva efter perfektion inom organisationen, det finns alltid 

saker att förbättra. Vid perfektion finns inga onödiga resurser, inget stoppar upp 

processflödet och det finns en balans mellan tillverkning och behov. Transparens är en 

stor del av perfektion. Om alla inblandade i produktionen kan se allt så blir det mycket 

lättare att upptäcka bättre tillvägagångssätt som skapar värde. Viktigt är att tänka framåt, 

att kontinuerligt arbeta för en förändring till det bättre. 

 

Förändringsbeteendet kan vara förvirrande, särskilt för organisationer som använt sig av 

en ledningsstil som utgår ifrån styrning och kontroll. En sådan kontrollerande styrning 

måste övervinnas då de flesta projekt som misslyckats gör det på grund av att den 

mänskliga faktorn i förändringsprocessen underskattas (Wood, 2004). En ständig 

förändring kräver alltså de anställdas fulla medverkan i innovationsprocessen. Det krävs 

även en stabil arbetsstyrka, eftersom detta underlättar för medarbetaren att dela med sig 

av sina idéer och överföra kunskap till de medverkande. Leanstrategin innebär alltså i 

själva verket en djupgående omvandling av relationerna mellan ledning och anställda, där 

en slags patriotism skapas för ett gemensamt förändringsarbete inom och runtom 

organisationen (Castells, 1996, s.168-169). 

3.1.2 Kritik mot Lean 

Allteftersom lean tänkandet vuxit har även kritik mot Lean uppkommit. Hines et al. 

(2004) tar upp ett antal olika aspekter inom Lean som kritiken har kretsat runt: brist på 

beredskap och förmåga att hantera variationer, brist på att ta hänsyn till mänskliga 

faktorer, samt ett smalt operativt fokus på verkstadsgolvet. Hines et al. (2004) menar att 

Lean synen har utvecklats genom att de tagit till sig denna kritik. Dock har kritikerna inte 

tagit till sig leans utveckling som har etablerat sig inom allt fler sektorer än vad det först 

ansågs, verkstadsgolvet. Hines et al. (2004) menar på att Lean måste ses som mer än bara 

ett tekniskt verktyg och att organisationen måste lägga stor vikt vid den mänskliga 

aspekten, för att på så vis skapa motivation bland medarbetarna. Detta är något som 

kritikerna har bortsett från då de granskat fenomenet Lean. 

 

Radnor & Boaden (2004) framför ytterligare kritik mot Lean. De menar att en 

leanorganisation som ständigt strävar efter perfektion och förändring har en tendens att 

bli anorektisk. En anorektisk organisation kan definieras som att organisationen försöker 

tänja ut sig till den milda grad att de tappar kontrollen och hamnar i en ond cirkel där de 
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nedskärningar och omstruktureringar som skett skadat organisationen allt för mycket. Det 

blir därmed svårt att tänka om och ta sig ur den ständiga strävan efter att skära ned på 

organisationen. Radnor & Boaden (2004) menar på att en organisation som tillämpar 

Lean måste förstå sina gränser och enbart göra förändringar som på lång sikt inte kan 

skada organisationen eller införa ett alltför strikt nedskärningstänkande. 

3.1.3 Leans överförbarhet till IT 

Leanstrategin har under den senaste tiden vuxit och har framgångsrikt tillämpats inom 

domäner även bortom tillverkningsindustrin. Dock säger Steve Bell, författare till Lean 

Enterprise Systems: Using IT for Continuous Improvement, i en intervju med 

nättidningen ZD Net att IT delen ofta glöms bort då företag försöker implementera Lean i 

sina verksamheter. Istället går miljontals dollar till spillo varje år på teknologier och 

projekt som antingen aldrig används eller som leder till desto mer komplicerade 

processer. Han menar på att organisationen istället måste fokusera på att få samspel 

mellan företagets alla delar för att på så vis gemensamt och systematiskt kunna attackera 

de problem som finns inom organisationen.
8
. För att även få med IT-aspekten i Lean 

tänkandet utvecklades Lean IT, som fokuserar på hur företag bör gå tillväga för att 

inkludera IT i effektiviseringsarbetet. Lean IT innefattar allt ifrån informationshantering 

och IS till principer och verktyg för att ständigt förbättra IT-processer, service, mjukvara 

och projekt (Bell & Orzen, 2010, s. 9-10).  

 

Dock krävs det en hel del nytänkande vid införandet av lean, vilket kan vara svårt inom 

IT-aspekten. Då informationssystem anses vara komplicerade, så måste IT-avdelningen 

underhålla stabilitet inom organisationen och se till att allt flyter på. För att detta ska vara 

möjligt är IT-systemen planerade i detalj över långa tidshorisonter och underhålls så 

länge som det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Principfast planering och kontroll är 

krav inom den traditionella IT-hanteringen. Denna traditionella IT syn skiljer sig starkt åt 

lean tänkandet som inriktar sig på ett flöde i systemen där förbättring, samt förändring, 

ideligen eftersträvas. Lean är en metod som arbetar med ständiga förbättringar och 

uppmuntrar varaktigt experimenterande och anpassning. De traditionella IT-projekten 

däremot låses ofta i ett tidigt stadie där ingen större korrigering tillåts under 

implementering på grund av att det då blir mycket kostsamt och omfattande. Lean IT 

motställer sig tanken av att ett system ska utvecklas, implementeras och sedan låtas vara 

ifred. Lean-synen utgår istället ifrån att varje medarbetare ska ta ett personligt ansvar för 

att ständigt söka nya idéer som kan förbättra affärsprocesser och informationshanteringen 

inom organisationen (Bell, 2006, s.12-13). Som visas i figuren nedan, finns det starka 

motsättningar mellan Lean IT och det traditionella IT-tänkandet. 

 

                                                 
8
 ZD Net (2010-02-01) SOA, Agile and Cloud will pave the way to Lean IT. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.zdnet.com/blog/service-oriented/soa-agile-and-cloud-will-pave-the-way-to-lean-it/4004> 

(2010-12-14). 

http://www.zdnet.com/blog/service-oriented/soa-agile-and-cloud-will-pave-the-way-to-lean-it/4004
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Figur 1, Skillnader mellan lean IT och traditionell IT,  

Källa: (Bell, 2006, s. 13). 

 

Som tidigare nämndes glöms många gånger IT-avdelningen bort vid effektivisering av 

verksamheter. Dock bör effektiviseringsarbetet inte heller börja vid IT. Steve Bell (2006) 

tar upp ett antal orsaker till varför det inte är bra att starta ett effektiviseringsprojekt med 

företagets informations teknologi vid lean-utveckling: 

 

 Automatiserade lösningar tenderar att dölja själva orsaken till problemet. Detta 

kan även påverka de medarbetare som arbetar med processen på så vis att den 

egna problemlösningsförmågan försämras, likaså minskas individernas 

engagemang. 

 

 Automatisering före analysering och förenklig leder enbart till att ytterligare 

befästa felfungerande processer. 

 

 Automatiserade lösningar brukar ta tid att utforma och genomföra, därmed är det 

viktigt att utforma IT efter en redan effektiviserad verksamhet.  

 

Företag bör inledningsvis inrikta sig på processförenklig och förbättring, med hjälp av 

leanprocessen som beskrevs ovan. Vilket i sin tur kan leda till eliminering av företagets 

utveckling av IT-system. Dock kan det kontinuerliga förändringsarbetet leda till 

utmanande frågor som kräver allt mer sofistikerade IT-verktyg. Tillväxt av företag leder 

ofta till komplexitet, vilket gör det nödvändigt att informationsteknologin ska sträva efter 

att förenkla och skapa flöde i hela organisationen (Steve Bell, 2006, s. 32). 

 

Då det finns ett bra flöde i organisationen, så ska informationsflödet gå per automatik. 

Rätt information levereras till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt format. Detta 

informationsflöde är ett oerhört effektivt verktyg för att fortsätta förbättra verksamheten. 

Information ger feedback som informerar om handlingar har genomförts och till vilket 
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resultat. Behandling av den aktuella informationen leder till kunskap och om detta 

utnyttjas på rätt sätt så kan medarbetarna tillgodoses med individuell och kollektiv 

visdom, ett av de mest konkurrenskraftiga verktygen. Det är alltså informationen i IS som 

är så viktigt. Om en organisation, företag eller myndighet, önskar kontrollera individer så 

kan de göra detta genom att kontrollera information. Om organisationen å andra sidan vill 

att individerna ska utvecklas, för att på sikt dra nytta av individens kunskap, så förses 

individen med information. Ett väldesignat IS är med andra ord nyckeln till ständig 

utveckling och förbättring (Steve Bell, 2006, s. 36).  

3.1.4 Strukturering av IS 

Framväxten av en organisations IS växer många gånger fram på ett oplanerat och 

ostrukturerat sätt utan någon direkt plan över hur de olika systemen ska samverka. Detta 

leder till adhoc-mässiga systemarkitekturer som saknar en strategisk grund. Vilket i sin 

tur leder till IS som inte kan kommunicera med varandra eller i motsatt fall kan vara 

överintegrerade. Ytterligare problem kan uppstå i form av redundans, då liknande 

information manuellt förs in i IS. IS har med andra ord en tendens att bli diffusa, illa 

strukturerade, svåröverblickbara osv. vid avsaknaden av en konkret systemarkitektur 

(Axelsson & Goldkuhl, 2008, s.10-11).  

 

Cunningham & Jones (2007) menar på att IS som är uppbyggda på ett oplanerat och icke 

strukturerat sätt bidrar till onödig informationshantering, vilket enligt lean IT ska 

undvikas. Ytterligare exempel på onödig IS-hantering kan vara att det finns olika IS inom 

olika delar av organisationen som inte integrerar, vilket leder till att medarbetarna måste 

manuellt överföra information mellan olika system. Då IS inte integrerar med varandra 

kan medarbetarna även gå miste om viktig information. Ett sådant defekt system kan leda 

till redundans och att medarbetarna inte får tillgång till den senaste informationen, i 

exempelvis kundregistret. Vanligt förekommande är att företag betalar hutlösa summor 

för informationshanteringen till externa firmor och medarbetarna på företaget saknar då 

delaktighet i hanteringen. Allt detta är sådant som lean tänkandet vill motarbeta och 

istället skapa förenkling, samt ett flöde inom organisationen (Cunningham & Jones, 2007, 

s. 14-16). 

 

Olika organisationer ställer olika krav på sina IS, dock finns det enligt Axelsson och 

Goldkuhl (2008) ett antal generella krav som bör beaktas. Ett IS bör ha god 

funktionalitet, vara förändringsbart och vara begripligt för olika intressenter, IS måste 

med andra ord ha tydliga gränser så att intressenterna enkelt kan se vad som tillhör vad 

och förstå vad systemet gör. Någon eller några personer bör finnas som tar ansvar för IS 

innehåll och vidareutveckling. Ett IS ska kunna samexistera med andra IS, samt utnyttja 

tillgänglig teknik på ett effektivt sätt. En god informationssystemarkitektur bör se till att 

dessa krav uppfylls (Axelsson & Goldkuhl, 2008, s.26-29). 
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4 Empiri 

 

Empirin innehåller den information som framgått genom en undersökning av de primära 

källor som förekommit i studien. Här presenteras det projekt som genomfördes av SDA för de 

krigsskadades myndighet i El Salvador. Därefter beskrivs den kritik som riktas mot den 

svenska Försäkringskassan och som debatterats i media (svensk rikspress) under åren 

2007-2010. 

 

4.1 SDA:s effektiviseringsprojekt 

I oktober år 2007 påbörjade SDA, på uppdrag från Sida, det projekt som ämnade 

effektivisera myndigheten för de krigsskadade i El Salvador. Läget var då förtvivlat och 

myndigheten hade förvandlats till ett politiskt slagträ där massiva protester hade lamslagit 

verksamheten. Myndigheten för de krigsskadade i El Salvador är en kombination av 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och remitterande sjukvård med 36 000 

handikappade som kunder
9
. Nedan följer en sammanfattning av utvecklingsprojektet. 

Informationen kommer från det samtal vi genomförde med Börje Berneblad, delägare i 

Swedish Development Advisers (SDA). 

 

När SDA startade projektet var de noga med att inte komma in och ta över verksamheten. 

De arbetade efter motivet att konsulten ska vara ett hjälpmedel för organisationen, men 

det är medarbetarna som ska driva och förändra. Konsulten blir därmed en slags coach 

som utbildar medarbetarna i de verktyg som finns. Detta gör att de anställda blir mer 

delaktiga i projektet och kommer med egna idéer. Det är viktigt att projektledaren 

uppmuntrar medarbetarna så att alla idéer kommer upp till ytan och kan bearbetas. För att 

få medarbetarna att känna sig ytterligare delaktiga i projektet så delas de in i olika 

grupper som ansvarar för de olika delarna i projektet. Flera av medarbetarna i 

myndigheten delades upp i 4 olika grupper (1 styrgrupp och 3 kontrollgrupper): 

 

 1 styrgrupp 

 1 processgrupp 

 1 kvalitetsgrupp 

 1 IT-utvecklingsgrupp 

 

Tyvärr hade myndigheten redan sammanställt grupperna innan SDA kom dit. Vilket 

enligt SDA inte var det ultimata, då de gärna hade deltagit i uppdelningen av grupperna. 

SDA ser gärna en specifik blandning mellan unga hungriga och äldre erfarna medarbetare 

i grupperna.  

 

                                                 
9
 Computer Sweden (2009-11-23) Enkla mikroprojekt skapade snabb vinst. (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst> 

(2010-11-12) 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.272288/enkla-mikroprojekt-skapade-snabb-vinst
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SDA tog tillsammans med grupperna, fram ett flödesdiagram, en planering, med 

milestones över projektet. Milestones sattes då något skulle levereras från en grupp till en 

annan, vilket kändes som en självklar punkt att rapportera arbetets gång. Detta för att få 

en bättre överblick över hur arbetet påskrider, samt få en god inblick i det kommande 

arbetet. Detta gav även medarbetarna en god inblick i vad som skedde i utvecklingen. 

 

Processgruppen genomförde en rad övningar för att ta fram aktiviteter och processer 

inom organisationen. Processerna och befintliga resurser kartlades och sammanställdes 

till en rapport på 57 sidor som i detalj beskrev verksamhetens aktivitetsflöde. SDA ansåg 

att detta skulle kunna förenklas betydligt. Genom mikroprojekt bröts de tidigare långa 

och krångliga processerna ned till ”barnsligt” små delar, för att förenkla och öka 

förståelsen kring aktiviteterna. De inblandade förstod då ganska snabbt att det utfördes en 

rad onödiga aktiviteter som skapade merjobb för arbetarna. Exempelvis bestod det 

tidigare pensionsavtalet av 70 stycken blanketter som skulle fyllas i. Dessa 70 blanketter 

kunde sammanställas till en Word-mall. Den nya mallen infördes direkt, så att de 

anställda snabbt kunde anpassa sig till det nya effektivare arbetssättet och komma med 

ytterligare idéer och feedback. Under 6-8 månader gjordes liknande småförändringar som 

knappt märktes. De nya processerna infördes långt innan IT-systemet infördes. När väl 

IT-systemet infördes var de nya processerna redan införa i organisationen till 90-95 %. 

SDA gjorde detta på grund av att det inte kan byggas ett IT-system efter krångliga 

processer, utan först måste dessa effektiviseras. Därefter kan IT-systemet anpassas efter 

det nya effektiviserade arbetssättet. Genom att bena ut och förenkla organisationen så 

minskar även IT-systemets omfattning. 

 

Kvalitetsgruppen arbetade med att intervjua kunderna för att ta reda på vad som är 

kvalitet enligt kunden. Detta sammanfattades till en liten kvalitetsmanual, som arbetades 

om till en handbok för organisationen. Manualen blir nu i efterhand grund för en 

eventuell ISO-certifiering. 

 

Organisationen ansågs vara mycket komplex med flera olika ärenden som krävde mycket 

resurser. SDA ville ändra på denna syn bland medarbetarna och målade därför upp 

organisationen som ett vanligt ordersystem på vilket företag som helst. Processgruppen 

gjorde en produktifiering på hela organisationens utbud, även de interna tjänsterna och de 

externa produkterna, varpå en struktur skapades. Processkartan strukturerades alltså om, 

till en ny karta där själva ärendeprocessen identifierades. Ärendena, eller produkterna, 

delades upp till exempel pension, krycka, busspengar etc. Produktprocessen gjordes alltså 

om till ett vanligt ordersystem, där en remiss blev en orderbekräftelse osv. Istället för en 

lång ärendeprocess, delades ärendet in i mindre produktprocesser som kunde kopplas till 

själva affärsprocessen, vilket gjorde att IT-gruppen enkelt kunde koppla rättigheter och 

information till den aktuella avdelningen. Processen blir därmed dynamisk och 

individuell och man får en flexibel logik. Därefter förstärktes one-shop kommittén 

(kundcenter) med en läkare, psykolog, socialarbetare, advokat, så att den skadade slipper 

åka dit för flera möten. Det kontrollerades även om den skadade verkligen var 

krigsskadad.  
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IT-gruppen fick lära sig .NET, ramverk och annan nödvändig dataexpertis. De skapade 

även ett incidentregister, för att ta reda på vilka hårdvaror som krånglade. 

Incidentregistret blev senare utgångspunkten då en ny hårdvaruplattform skapades. 

Budgeten till hårdvara var 4 000 kr, vilket gav kravet att statistiskt kartlägga var 

problemen fanns. Det ramverk som infördes var från Microsoft, på grund av den 

begränsade budgeten. Microsoft sharepoint och workflow fundation infördes. Denna 

arbetsflödesmotor drar igång en tråd för varje ärende och kopplar, med hjälp av Visual 

Studio .Net, formulär till det arbetsflödet. Detta gav ett ärendehanteringssystem som steg 

för steg bokar ett ärende. Ett sådant styrt flöde leder till att alla de anställda arbetar på 

samma sätt, ett flöde följs. På så vis kan man enkelt se vart ärendena är och vart de 

stoppas upp. Ledningen får en överblick där de enkelt kan se om en avdelning behöver 

mer hjälp om exempelvis anställda varit sjuka och efter det göra en resursallokering. 

Detta är framförallt mycket viktigt då en organisation har geografiskt utspridda kontor. 

 

SDA införde begreppet FAS, där en FAS är alla aktiviteter som en person genomför. 

Genom att gruppera aktiviteterna kunde IT-gruppen enkelt koppla rättigheter till den 

personen. Ett ”simmbanediagram” med arbetsprocesser målades upp. Där ärendet går 

från FAS till FAS och där en FAS innehåller ett par aktiviteter, samt logik. Därefter 

gjordes ett enkelt flödesdiagram. Vid ett beslut kan den krigsskadade överklaga tre 

gånger, detta var i den tidigare resurshanteringen med sina 57 sidor förklarad vid olika 

tillfällen. Nu bakades detta samman till ett flöde, då ärendet gick igenom samma 

resursflöde, även om det hanterades vid olika tillfällen. De tidigare 57 sidorna blev 

därmed 2 sidor som visade ett uppritat flödesdiagram. Istället för att tidigare besöka olika 

avdelningar, kan den krigsskadade nu gå till samma avdelning vid varje besök, vilket 

blev en enorm effektivisering. 

 

SDA lade inte ned så mycket tid på omstrukturering utan det gick automatisk via 

mikroprojekten (detta går bra så länge inte organisationen blöder allt för mycket). 

Grupperna måste bli autonoma, arbeta med ständig förändring. Grupperna får alltså inte 

läggas ned när projektet avslutas, utan ska alltid finnas till då nya idéer uppkommer och 

sammankallas med jämna mellanrum, även efter projektets slut. Det blir ett ständigt 

förändringsarbete. Cheferna måste kontrollera men även uppmuntra medarbetarna att 

komma med nya idéer. Det gäller att få med de anställda i de konstant små 

förändringarna. Viktigt är att tydligt måla upp en bild av målet med projektet. IT-

systemet ska lanseras som en bekräftelse på att organisationen jobbar på rätt sätt.  

 

Tillsammans lyckades SDA och medarbetarna korta ned handläggningstiderna för 

myndigheten med hela 90 %, dock bör inte detta leda till att medarbetarna slappnar av 

och nöjer sig med framgången. En leanorganisation har inställningen att ständigt 

förändras och förbättras, vilket är en långsiktig livsstil, menar Börje Berneblad. Han 

känner sig nöjd med projektet och medarbetarnas nya inställning och tror att de även i 

fortsättningen kommer att arbeta med förbättringar av olika slag, om än inte lika 

omfattande som det effektiviseringsprojekt som SDA genomförde. Medarbetarna på 

myndigheten visade upp en helt ny lagkänsla som inkluderar organisationen och Börje 

Berneblad tror att de numera kommer att klara sig alldeles utmärkt på egen hand. 
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På frågan om ett liknande effektiviseringsprojekt skulle kunna genomföras på en liknande 

organisation i Sverige, svarar Börje Berneblad att rent teoretiskt skulle detta inte vara 

några problem. En liknande organisation i Sverige har troligtvis ytterligare resurser och 

de förutsättningar som krävs för att bli en leanorganisation. Problem som däremot kan 

förekomma är att konsulterna som tar sig an ett sådant projekt i Sverige, skulle troligtvis 

inte få det svängrum som SDA fick i El Salvador. En svensk organisation, som 

exempelvis Försäkringskassan, skulle förmodligen inte ge så fria tyglar och helt förlita 

sig på en konsultfirma som omorganiserar organisationen på det sätt som myndigheten 

för de krigsskadade gjorde i El Salvador. 

4.2 Försäkringskassan 

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. I 

det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i 

socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till 

sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har 

Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag, att samordna alla resurser för att hjälpa den 

som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker 

genom kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också 

med Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har cirka 12 500 medarbetare i hela Sverige. 

Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen, som också utser styrelsen
10

. 

 

Försäkringskassan har under senare år genomfört ett omfattande förändringsarbete. 

Servicen har enligt Försäkringskassan förbättrats och byggts ut med bättre telefonservice, 

fler Internettjänster och fler personliga handläggare. Det finns cirka 3 000 personliga 

handläggare som hjälper kunder med komplexa ärenden inom sjukförsäkringen och 

handikappförmånerna. De personliga handläggarna samordnar kontakterna mellan till 

exempel arbetsgivare, sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
11

.  

 

Försäkringskassan har som mål att betala ut rätt ersättning till rätt person i rätt tid. Därför 

gör de kontroller före, under och efter beslut i enskilda ärenden. Den som är missnöjd 

med Försäkringskassans beslut kan begära omprövning. Den som efter omprövningen 

fortfarande inte är nöjd kan överklaga till länsrätten. Försäkringskassan skriver vidare på 

sin hemsida att de hela tiden utvärderar hur socialförsäkringen fungerar och hur den 

påverkar medborgare och samhälle. Denna utvärdering ligger sedan tillsammans med 

medborgarnas synpunkter till grund för utvecklingen av Försäkringskassan
12

. 

                                                 
10

 Försäkringskassans hemsida. Till dig som vill veta mer om Försäkringskassan (Elektronisk, Pdf) 

Tillgänglig: 

<http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/broschyrer/40311

_om_forsakringskassan.pdf> (2010-12-20) 
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 Försäkringskassans hemsida. Till dig som vill veta mer om Försäkringskassan (Elektronisk, Pdf) 

Tillgänglig: 

<http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/broschyrer/40311

_om_forsakringskassan.pdf> (2010-12-20) 
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 Försäkringskassans hemsida. Till dig som vill veta mer om Försäkringskassan (Elektronisk, Pdf) 

Tillgänglig: 

<http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/broschyrer/40311

_om_forsakringskassan.pdf> (2010-12-20) 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/broschyrer/40311_om_forsakringskassan.pdf
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4.2.1 Problematik inom Försäkringskassan enligt externa rapporter 

Trots detta omfattande förändringsarbete som Försäkringskassan upplyser om på sin 

hemsida, har stark kritik haglat över Försäkringskassan de senaste åren. Vi har följt 

debatten i media och beskriver nedan en del av den problematik som förknippas med 

organisationen.  

 

2007 
- Försäkringskassans generaldirektör och styrelseordförande meddelar att de är 

starkt kritiska till den egna verksamheten och lovar även stora förändringar. Man 

menar på att försäkringskassan är Sveriges mest utskällda myndigheter och rankas 

även sist i företagarnas myndighetsranking. De problem som anses vara mest 

akuta är de långa telefonköerna, blankettkrångel och brist på personlig kontakt
13

. 

 

- Facket menar att Försäkringskassans nya organisation inte är tillräckligt 

genomtänkt, och fler handläggningscentraler borde ha fått vara kvar. Det framförs 

även senare under året kritik mot förminskning av personalstyrkan som 

Försäkringskassans nya organisation medför då det innebär att kunder blir lidande 

i form utav bland annat försenade ersättningar
1415

.  

 

- En ny undersökning av Cint och SAP gällande svenska företag visar på en usel 

kundservice. Området har låg status och ses bara som en kostnad av 

företagsledningarna och resultatet blir att kunderna flyr. Försäkringskassan får 

sämst betyg i undersökningen
16

. 

2008 
- Generaldirektör Curt Malmborg lovade under 2007 mindre krångel och kölappar, 

fler webbtjänster och bättre telefonservice. Men IT-trubbel har fått 

försäkringskassans utveckling att stagnera. Utvecklingsarbete sköts till stor del av 

externa konsulter men försäkringskassans egen IT-personal hänger inte med och 

de saknar kunskaper i de nya systemen. Trots det stora antalet konsulter har 

viktiga IT-stöd till de utlovade nya självbetjänings- och telefontjänsterna 

försenats
17

. 

 

- Försäkringskassan drar ned på jakten efter fuskare trots politikernas önskan om 

motsatsen. Det på grund utav att personal som arbetat med kontroller nu hjälper 

kolleger på utbetalningssidan som fortfarande lider av stora förseningar. 
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Kontrollen av utbetalda ersättningar är därmed inställd tills vidare även eftersom 

försäkringskassan inte kan använda IT-stöd under sin stora omorganisation
18

. 

 

- Omorganisationen inom Försäkringskassan och personalbrist gör att hanteringen 

av många ärenden försenas. 30 000 pensionärer får vänta i över en månad på sitt 

bostadstillägg. Även utbetalningen av föräldrapenningen är försenad. Det kan i 

värsta fall ta upp till åtta veckor innan pengarna betalas ut
19

. 

 

- Systemkaoset får allt större konsekvenser för Försäkringskassan. Den nya 

organisationen fungerar inte utan ett nytt IT-stöd för kundtjänsten. Det byggs av 

konsultbolaget Logica och är redan nästan ett år försenat. Nu försenas det igen, till 

maj 2009
20

. 

 

- Efter en tid av skenande kostnader, ifrågasättande utav upphandlingar, allt för 

stora konsultavtal och mängder av negativ uppmärksamhet i media så ber 

Försäkringskassan Riksrevisionen om hjälp. Bakgrunden är att Försäkringskassan 

gjort en förändring av sina IT-system där de gått från att ha egenutvecklade 

program till standardsystem. Förändringen har dock medfört allt för stora 

investeringar då konsulter har fått anlitas då nödvändig kompetens inte fanns 

inom organisationen
21

. 

 

- Riksrevisionen har nu avslutat den förstudie kring Försäkringskassans IT-

upphandlingar som inleddes tidigare i höstas. Enligt revisionen finns indikatorer 

på problem med både begränsad konkurrens och bristande affärsmässighet. Därför 

går Riksrevisionen vidare med en regelrätt granskning. Fyra upphandlingar 

har granskats: det SAP-baserade utbetalningssystemet, som drivs av Siemens; 

projektet kundbild och självbetjäning, som Logica leder; två Accenture-ledda 

projekt – det kritiserade tandvårdssystemet och projekt Fenix som är migreringen 

från stordatormiljö till Unix
22

. 

 

- Turerna kring Försäkringskassans IT-verksamhet fortsätter. I över tre år har 

myndigheten nu handplockat Accenture som konsult, oavsett om uppdragen rört 

IT eller inte. Accenture, som bara har ramavtal för IT-tjänster, rapporteras ha 

dragit in 400 miljoner kronor på samarbetet
23

. 
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2009 
- Försäkringskassan ansträngda ekonomi innebär att det även i 2009 har problem 

med försenade utbetalningar. Tidigare satsning och det pågåendet arbetet med 

omorganisation tillsammans med minskade statliga anslag ligger som bakgrund 

till problemen
24

. 

 

- Försäkringskassan får massiv kritik från anställda i en undersökning utförd av 

fackförbundet ST. De anställda menar att Försäkringskassan har, på grund av 

omorganisationen, blivit så besvärlig att anställda inte längre kan utföra sina 

arbetsuppgifter
25

.  

 

- JO riktar i en utredning hård kritik mot Försäkringskassans sena utbetalningar och 

anser att myndigheten åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven i samband med 

den pågående omorganisationen. Utredningen är ett initiativ av 

justitieombudsman Cecilia Nordenfelt efter ett hundratal klagomål under hösten 

2008
26

. 

 

- Försäkringskassan har, som ovan nämnt, lagt hundratals miljoner kronor på ett 

nytt IT-system. Dessa pengar rapporteras nu vara delvis så gott som bortkastade 

då Försäkringskassan väljer att skriva ner värdet på investeringen med 155 

miljoner kronor. Enligt DN:s källa har satsningen på ett system som skulle avlasta 

handläggarna helt misslyckats och det är bara en i mängden av misslyckade IT-

satsningar inom Försäkringskassan
27

. 

 

- Försäkringskassan får 600 miljoner kronor extra av regeringen för att kunna klara 

av den service som förväntas av organisationen. Detta efter att Försäkringskassan 

begärt 1 miljard kronor. Orsaken till behovet av medel beror på effekten av den 

stora omorganisationen som inleddes 2005 inte har inte lett till de ökade 

rationaliseringsvinster som förväntades
28

. 

 

- Statskontoret menar att Försäkringskassan nu är på väg i rätt riktning men har 

fortfarande en lång väg kvar. Handläggningstider och köerna för kundservice 

anses fortfarande vara allt för långa
29

. 
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2010 
- Återigen så riktar justitieombudsmannen (JO) kritik mot Försäkringskassan. 

Långsam handläggning, otillräcklig dokumentation och felaktig information är en 

del av den problematik som JO kritiserar. Vidare kritiseras Försäkringskassans 

passivitet, bristande service och allvarliga kunskapsbrister
30

. 

 

- Dagens nyheter rapporterar att endast under år 2009 så har Försäkringskassan 

betalat ut för stora summor. Totalt sett så bedöms summan till 16,4 miljarder 

kronor. Summan består till större delen av oavsiktliga fel som tros orsakas av 

bland annat otydliga blanketter och missvisande information
31

. 

 

- Antalet hot mot anställda inom Försäkringskassan har fördubblats på ett år. Under 

de tre första månaderna i år har kassan tagit emot 270 hot, vilket är dubbelt så 

många som under samma period förra året och fler än under hela 2008
32

. 

 

- Försäkringskassan kritiseras för de långa telefonköerna och lever inte upp till 

regeringens serviceåtagande om max fem minuter. I snitt får Försäkringskassan in 

40 000 samtal per dag vilket är 6 000 fler än vad myndigheten räknade med
33

. 

 

- Klagomål mot Försäkringskassan har ökat drastiskt under det senaste året. Under 

första halvan av 2010 fick förvaltningsdomstolarna in 9 400 mål, jämfört med 

5 800 första halvåret 2009
34

. 

 

- I en kundundersökning som publicerades i DN hamnade Försäkringskassan som 

tredje sämst i Sverige att ta hand om sina kunder. De som har svarat på 

undersökningen, som genomförts av företaget Wednesday Relations, representerar 

ett brett spektrum av olika svenska företag och frågorna ställdes till sammanlagt 

13 500 beslutsfattare
35

. 
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5 Analys 

 

I analysen sker en återkoppling till den teoretiska referensramen då vi analyserar hur 

SDA-projektet använde sig utav lean IT. Här sker även en jämförelse, vad gäller 

problematik, mellan myndigheten för de krigsskadade och Försäkringskassan i Sverige.  

 

5.1 SDA-projektet kopplat till lean 

Vid samtalet med Börje Berneblad, SDA, kom det fram att de använde sig utav Lean vid 

genomförandet av projektet i El Salvador. Nedan analyseras hur väl de följde de olika 

principerna i leanprocessen. Därefter undersöker vi även projektets koppling till lean IT 

för att analysera om de även använt sig av ett lean IT genomförande. 

5.1.1 Leanprocessen 

Då SDA kom i kontakt med myndigheten för de krigsskadade i El Salvador förklarade 

medarbetarna på myndigheten att organisationen var mycket komplex med flera olika 

ärenden som krävde mycket resurser. SDA ville ändra på denna syn bland medarbetarna 

och målade därför upp organisationen som ett vanligt ordersystem på vilket företag som 

helst, vilket därmed enkelt kan kopplas till leans fem grundprinciper.  

 

Value 
Företaget måste specificera värdet för varje produkt, detta identifieras genom att 

undersöka vilket behov kunderna har och vad de är beredda att betala för. I SDA-

projektet genomfördes denna identifiering genom att kvalitetsgruppen intervjuade 

kunderna för att ta reda på vad som är kvalitet enligt kunden. Detta sammanfattades till 

en liten kvalitetsmanual, som arbetades om till en handbok för organisationen.  

 

Value stream 
Nästa steg är att identifiera värdekedjan. Här kartläggs processer och identifiering sker av 

onödiga resurser inom organisationen. Den tillförordnade processgruppen inom SDA-

projektet genomförde en rad övningar för att ta fram aktiviteter och processer inom 

organisationen. Processerna och befintliga resurser kartlades och sammanställdes till en 

rapport på 57 sidor som i detalj beskrev verksamhetens aktivitetsflöde. SDA ansåg att 

detta skulle kunna förenklas betydligt för att eliminera onödiga aktiviteter. Genom 

mikroprojekt bröts de tidigare långa och krångliga processerna ned till ”barnsligt” små 

delar, för att förenkla och öka förståelsen kring aktiviteterna. De förstod då ganska snabbt 

att det utfördes en rad onödiga aktiviteter som skapade merjobb för arbetarna. 

Exempelvis bestod det tidigare pensionsavtalet av 70 stycken blanketter som skulle fyllas 

i. Dessa 70 blanketter kunde sammanställas till en Word-mall. Den nya mallen infördes 

direkt, så att de anställda snabbt kunde anpassa sig till det nya effektivare arbetssättet och 

komma med ytterligare idéer och feedback. Under 6-8 månader gjordes liknande 

småförändringar som knappt märktes. 
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Flow 
Då produktionsflödet identifieras så syns det om arbetet stoppar upp någonstans på 

vägen, samt om det finns några onödiga flaskhalsar. Dessa måste elimineras för att öka 

hastigheten och effektivisera processen. Processgruppen för myndigheten i El Salvador 

genomförde en produktifiering på hela organisationens utbud, även de interna tjänsterna 

och de externa produkterna, varpå en struktur skapades. Processkartan strukturerades 

alltså om, till en ny karta som identifierar själva ärendeprocessen. Ärendena, eller 

produkterna, delades upp till exempel pension, krycka, busspengar etc. Produktprocessen 

gjordes alltså om till ett vanligt ordersystem, där en remiss blev en orderbekräftelse osv. 

Istället för en lång ärendeprocess, delades ärendet in i mindre produktprocesser som 

kunde kopplas till själva affärsprocessen, vilket gjorde att IT-gruppen enkelt kunde 

koppla rättigheter och information till den aktuella avdelningen. Processen blir därmed 

dynamisk och individuell och det ges en flexibel logik. 

 

Pull 
Det gäller att arbeta efter kundbehovet, inget onödigt får tillverkas. Organisationen måste 

lägga upp tillverkningen efter kundens efterfrågan och behov. För att leva upp till 

kundernas behov och efterfrågan så förstärkte myndigheten för de krigsskadade one-shop 

kommittén (kundcenter) med en läkare, psykolog, socialarbetare, advokat, så att den 

skadade slipper åka dit för flera möten. På så vis slapp myndigheten för de krigsskadade 

även en hel del merjobb då kommittén tillsammans kunde diskutera och behandla kunden 

vid ett tillfälle. De inblandade får därmed en gemensam syn på ärendet och slipper 

hantering av information i olika led vid senare skeden. 

 

Perfection 
Sträva hela tiden efter perfektion. Vid perfektion finns inga onödiga resurser, inget 

stoppar upp processflödet. Viktigt är att tänka framåt och att kontinuerligt arbeta för en 

förändring till det bättre. SDA strävade efter att få myndighetens förändringsgrupper att 

bli autonoma, att ständig arbeta med förändring. Grupperna får alltså inte läggas ned när 

projektet avslutas, utan ska alltid finnas till då nya idéer uppkommer och sammankallas 

med jämna mellanrum, även efter projektets slut. Det blir ett ständigt förändringsarbete. 

Cheferna fick som uppgift att kontrollera men även uppmuntra medarbetarna att komma 

med nya idéer. Det gäller att få med de anställda i de kontinuerligt små förändringarna. 

Det är därmed nödvändigt att måla upp en tydlig bild av målet med projektet. Enligt 

Börje Berneblad ville SDA införa den ständiga strävan efter förbättring som en långsiktig 

livsstil för organisationen. 

5.1.2 Lean IT 

Som nämndes i teorin anser Steve Bell (2006) att en organisation inte bör börja med 

effektiviseringen av IT-systemet innan nödvändiga processer och aktiviteter har 

effektiviserats. Företag bör inledningsvis inriktas på processförenklig och förbättring 

vilket kan leda till eliminering av företagets IT-system. Automatiserade lösningar brukar 

ta tid att utforma och genomföra, därmed är det viktigt att utforma IT efter en redan 

effektiviserad verksamhet. På SDA hade tagit till sig denna syn och menade på att IT-

systemet ska lanseras som en bekräftelse på att myndigheten jobbar på rätt sätt.  
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De nya processerna infördes långt innan IT-systemet infördes inom myndigheten för de 

krigsskadade. När väl IT-systemet infördes var de nya processerna redan införa i 

organisationen till 90-95 %. SDA gjorde detta på grund av att de inte ville bygga ett IT-

system efter krångliga processer, utan de arbetade först med att effektivisera 

verksamheten. Därefter kunde IT-systemet anpassas efter det nya effektiviserade 

arbetssättet. Genom att bena ut och förenkla organisationen så minskade även IT-

systemets omfattning, vilket följer tänkandet kring lean IT. 

 

IT-utvecklingsgruppen fick under arbetets gång lära sig .NET, ramverk och annan 

nödvändig dataexpertis för att de skulle få den kompetens som krävdes då IT-systemet 

väl infördes. De skapade även ett incidentregister för att ta reda på vilka hårdvaror som 

krånglade som senare låg till grund då en ny hårdvaruplattform skapades. Budgeten till 

hårdvara var 4 000 kr, vilket gav kravet att statistiskt kartlägga var problemen fanns. Det 

ramverk som infördes var från Microsoft, på grund av den begränsade budgeten. 

Microsoft sharepoint och workflow fundation infördes. Denna arbetsflödesmotor drar 

igång en tråd för varje ärende och kopplar, med hjälp av Visual Studio .Net, formulär till 

det arbetsflödet, vilket gav ett ärendehanteringssystem som steg för steg bokar ett ärende. 

Ett sådant styrt flöde leder till att alla de anställda arbetar på samma sätt, ett flöde följs. 

Ledningen får en god överblick över ärendeprocesserna och de kan enkelt se om en 

avdelning behöver mer hjälp om exempelvis anställda varit sjuka och efter det göra en 

resursallokering. Slutresultatet blev ett effektivt IT-system som kan tillgodose de behov 

som finns inom organisationen. 

5.1.3 Övergång från traditionellt IT-tänkande till lean IT 

Vad gäller övergången från traditionellt IT-tänkande till lean IT så finns det enligt Steve 

Bell (2006) ett antal skillnader. Varpå sex stora skillnader går att finna inom change 

management, organization, measures, knowledge management, education, samt definition 

of success. Dessa analyseras utifrån SDA-projektet nedan. 

 

Change management 
Då förändringar enligt ett traditionellt IT-tänk skedde på ett konstruerat och planerat sätt 

via större projekt så bör förändringar enligt lean IT ske stegvis och kontinuerlig. Dagens 

myndighet i El Salvador har precis genomgått ett stort förändringsarbete vilket 

rekommenderas enligt ett traditionellt IT-tänkande. Dock skedde detta med målet att 

införa ett lean IT tänk i organisationen så att framtida förändringar ska ske stegvis och 

kontinuerligt. 

 

Organization 
Enligt lean IT är organisationen uppbyggd efter tvärfunktionella team, vilket skiljer sig 

från det traditionella synsättet som lade stor vikt vid central styrning och kontroll. 

Myndigheten för de krigsskadade delade in medarbetare i fyra olika grupper (styrgrupp, 

processgrupp, kvalitetsgrupp, IT-utvecklingsgrupp) som fick vara med och utveckla 

organisationen. Då SDA lämnade myndigheten så var de noga med att inte avveckla 

dessa grupper som ska vara bestående i all framtida förändrings och förbättringsarbete. 

 

 



 

- 27 - 

Measures 
En som Steve Bell (2006) kallar för traditionell organisation lägger vikt vid 

kostnadskontroll och tillgänglighet vad gäller IT-systemet. I en lean organisation bör de 

strategiska målen istället kopplas till strävan efter förbättring, vilket myndigheten i El 

Salvador försöker efterleva. Dock är det en organisation med begränsade ekonomiska 

resurser och måste anpassa sitt arbete efter de resurser som finns men de har numera en 

framtidssträvan efter ständig förbättring. 

 

Knowledge management 
I och med de milestones som lades in i SDA:s projektplaneringen så genomfördes 

samtidigt ett uppföljningsmöte där medarbetarna var delaktiga. Detta gav medarbetarna 

en god inblick både i projektet men även i organisationen då de fick ta del av vad de 

andra grupperna arbetade med. Vad gäller IT-utvecklingsgruppen undervisades hela 

gruppen i den nödvändiga dataexpertis som krävdes för det kommande IT-systemet. En 

sådan generalisering av kunskap följer Lean IT, vilket skiljer sig mot traditionellt IT 

tänkande som istället inriktar sig på specialisering. 

 

Education 
Utbildning inom organisationen bör enligt Lean IT fokusera på de processer som finns 

inom verksamheten, vilket skiljer sig mot det uppgiftsfokus som ligger till grund i den 

mer traditionella organisationen. Genom hela effektiviseringsprojektet inom myndigheten 

för de krigsskadade har processfokus funnits. Som nämndes tidigare arbetade 

projektdeltagarna med att strukturera och effektivisera de processer som fanns, därmed 

kunde många av de onödiga uppgifterna som genomfördes helt elimineras för att ersättas 

med ett bättre flöde genom hela organisationen. 

 

Definition of success 
Istället för att lägga fokus på stabilitet så bör organisationen, enligt Lean IT, fokusera på 

snabbhet och smidighet vilket myndigheten i El Salvador numera strävar efter i och med 

ständiga förändringar och försök till förbättringar. Som tidigare nämndes minskade 

handläggningstiderna med 90 % vilket gör myndigheten mycket snabbare och smidigare 

redan nu. Vidare uppmuntras medarbetarna till att komma med fler idéer som kan leda till 

ytterligare effektivisering. 

5.1.4 Strukturering av IS 

Cunningham & Jones (2007) menar på att IS som är uppbyggda på ett oplanerat och icke 

strukturerat sätt bidrar till onödig informationshantering som bör undvikas enligt lean IT. 

Tidigare var myndigheten uppbyggd kring vad som kan identifieras som onödig 

informationshantering där det fanns olika avdelningar som hanterade liknande ärenden 

och liknande information fast på olika håll. Detta är ett typiskt exempel på redundans då 

medarbetarna inte får tillgång till den senaste informationen och istället hanteras 

information om samma kund på olika håll. Exempel på detta är att vid ett beslut kan den 

krigsskadade överklaga tre gånger och fick tidigare besöka olika avdelningar för olika 

beslut och överklaganden.  
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För att få klarhet i all informationshantering och arbetsprocesser målade SDA 

tillsammans med medarbetarna upp ett flödesdiagram som beskrev alla arbetsprocesser. 

Det framkom att den ineffektivitet som förekom inom organisationen kunde förklaras i ett 

antal onödiga aktiviteter. De arbetade därmed för att eliminera all onödig hantering och 

kom fram till ett mycket mer förenklat flödesdiagram. Nu bakades de olika besöken och 

informationen tillhörande dessa samman till ett resursflöde. Istället för en lång 

ärendeprocess, delades ärendet in i mindre produktprocesser som kunde kopplas till 

själva affärsprocessen. Detta gjorde att IT-gruppen enkelt kunde koppla rättigheter och 

information till den aktuella avdelningen. Processen blir därmed dynamisk och 

individuell, vilket har resulterat i en flexibel logik.  

 

Genom effektiviseringsarbetet har myndighetens IS genomgått en enorm förbättring och 

det räcker idag för en krigsskadad att besöka en avdelning som har behörighet till all den 

senaste informationen om personen ifråga. Därmed skapades förenkling, samt ett flöde 

inom organisationen som kan jämföras med det inom lean IT. 

5.2 Jämförelse: Myndigheten för de krigsskadade kontra 
Försäkringskassan 

För att kunna tolka och förklara huruvida Försäkringskassan har som möjlighet att 

använda samma tillvägagångssätt som SDA använde i förändringsarbetet i El Salvador så 

kommer vi att ge en analys av liknelser och skillnader, vad gäller problematik och 

möjligheter, mellan organisationerna. Detta kommer innebära att det skapas en eventuell 

förbindelse mellan de två organisationerna. 
 

Betyder den problematik som Försäkringskassan står inför att organisationen kan 

använda en liknande metod av förändringsarbete som användes i El Salvador? Det finns 

klara och liknande drag och problematik mellan de två organisationerna gällande 

handläggningstider, ostrukturerad organisation, kritik från användare och underutvecklat 

IS tillsammans med misslyckade utvecklingsförsök. 

5.2.1 Handläggningstider 

Myndigheten i El Salvador är, som ovan nämnt, en kombination av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och remitterande sjukvård med 36 000 handikappade kunder som led 

av problem gällande handläggningstider vilket ledde till massvis kritik från användarna. 

SDA menade därför att detta var ett utav de största problemen. Efter att ha genomfört 

förändringsarbetet i El Salvador så menade SDA att de lyckades med problemet gällande 

handläggningstider då tiden reducerades med hela 90 %. Detta resultat nåddes främst 

genom att förenkla IT-stödet vid ärendehantering. 

 

Efter att ha genomfört en analys av den mediarapportering som fanns gällande 

Försäkringskassan under åren 2007 till och med 2010 så finns det en tydlig problematik 

gällande handläggningstider. Till exempel så rapporterade Dagens Nyheter under 2007 

att facket pekar på att Försäkringskassans nya organisation inte är tillräckligt genomtänkt 

och att fler handläggningscentraler borde ha fått vara kvar. Minskningen av dessa 

centraler har inneburit att handläggningstiderna försämrats vilket medfört bland annat 
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försenades utbetalningar. Under 2008 rapporterade Dagens Industri att förseningar och 

handläggningstiderna blivit så kraftigt försämrade att resurser får hämtas in från andra 

avdelningar vilket, innebär att andra delar av organisationen blir lidande av de 

handläggningsproblem som finns. Under samma år rapporterade även Dagens Nyheter 

om de brister och förseningar som finns inom Försäkringskassan. Bland annat så får 

flertalet pensionärer och föräldrar räkna med åtta veckors försening på förväntade 

utbetalningar. Problemen med förseningar och långa handläggningstider fortsätter även 

under 2009 då Dagens Industri rapporterade om att Försäkringskassan lider av en 

ansträngd ekonomi och att försenade utbetalningar är att vänta den kommande tiden. 

 

Det finns alltså spår av liknande problematik inom både Myndigheten för de 

krigsskadade i El Salvador innan förändringsarbetet och Försäkringskassan vad gäller 

hanteringsprocessen, förseningar och handläggningstider. 

5.2.2 Ostrukturerad organisation 

Arbetet som SDA genomförde i El Salvador hos Myndigheten för de krigsskadade 

innebar till en början att strukturera upp organisationen genom att identifiera alla 

aktiviteter och processer inom organisationen. Dessa kartlades och sammanställdes som 

utgångspunkt för den senare genomförda förenklingen och struktureringen av 

organisationen. SDA ansåg att detta var enormt viktigt för att minska utvecklingsbehovet 

och omfattningen av det kommande informationssystemet. Därför bröts alla aktiviteter 

och processer ned till små delar för att förenkla och öka förståelsen kring arbetet inom 

organisationen. Resultatet blev att det upptäcktes flertalet onödiga aktiviteter som endast 

innebar merjobb för medarbetarna. Bland annat kunde man sammanfatta 70 olika 

blanketter till en enda Word-mall. Dessa små lösningar innebar en mer strukturerad 

organisation och ett effektivare arbetssätt. 

 

Den mediarapportering som fanns gällande Försäkringskassan mellan 2007 och 2010 

visar tecken på en ostrukturerad organisation. Till exempel så gick den dåvarande 

generaldirektören Curt Malmborg och styrelseordförande Inger Efraimsson 2007 ut i 

media och meddelade att de är starkt kritiska till Försäkringskassans verksamhet och 

lovar även stora förändringar, främst när det gäller långa telefonköer, blankettkrångel och 

brist på personlig kontakt. Detta uttalande är sedermera starten på ett långgående arbete 

med omstrukturering av Försäkringskassans organisation. Detta arbete anses dock vara 

segdraget och på gränsen till misslyckat och under 2009 rapporterar Dagens Nyheter att 

Statskontoret menar på att även om Försäkringskassan kommit en bit på vägen så har de 

lång väg att gå vad det gäller handläggningstider och köer för kundservice som 

fortfarande anses vara för långa. Dagens Nyheter visar också att Försäkringskassan, 

under 2009, betalat ut 16,4 miljarder kronor för mycket. Denna summa beror bland annat 

på otydliga blanketter och missvisande information från organisationen. 

 

En ostrukturerad organisation är en problematik som bör lösas innan utveckling av 

anpassade informationssystem för organisationen. Detta minskar omfattningen av 

systemet och därmed tiden för utveckling. Det finns tydliga spår av liknande problematik 

inom både Myndigheten för de krigsskadade i El Salvador innan förändringsarbetet och 

Försäkringskassan vad gäller bristen av struktur inom organisationen. 
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5.2.3 Kritiska användare 

Som ovan nämnt så fanns det stora problem inom myndigheten för krigsskadade i El 

Salvador före förändringsarbetet som utfördes utav SDA. Dessa problem ledde till en 

massiv kritik från användarna gentemot myndigheten och organisationen förvandlades till 

politiskt slagträ och det genomfördes även en del protester gentemot organisationen från 

ett stort antal missnöjda användare. Till slut så blev klagomålen och protesterna för stora 

och beslutet att en förändring genomfördes. Det kan alltså påstås att det var det stora 

missnöjet hos användarna som fick myndigheten för krigsskadade i El Salvador att inse 

att det fanns ett stort antal brister och att en förändring behövde ske. 

 

Den mediarapportering som finns om problematik inom Försäkringskassan från år 2007 

till och med 2010 tyder på att det finns liknande problematik gällande ett starkt missnöje 

och kritik från användare utav organisationens tjänster och anställda. Till exempel så 

visade en undersökning, utförd av Cint och SAP under 2007, att Försäkringskassans 

kundservice är sämst i landet. Kritiken var mot ledningen och att de ansåg att kundservice 

och kundbemötande endast sågs som en kostnad och resultatet visade sig vara missnöjda 

kunder. Även under 2009 visar en undersökning som utfördes utav fackförbundet ST att 

anställda inom organisationen framför kritik gällande den pågående omorganisationen. 

Undersökningen pekar på att anställda inte längre är förmögna att utföra sina 

arbetsuppgifter till fullo och att arbetssituationen har blivit outhärdlig. Även användare 

utav Försäkringskassans tjänster påvisar kritik under 2009. Hundratalet anmälningar har 

kommit fram till justitieombudsman Cecilia Nordenfelt och hon startar därför en 

utredning gällande Försäkringskassans arbete. Även rapporteringen under 2010 visar på 

en stark kritik från användare inom och utifrån Försäkringskassans organisation. Bland 

annat så rapporterar Dagens Nyheter att det framkommit ytterligare kritik från 

justitieombudsmannen efter flertalet klagomål som främst berör långsam handläggning, 

otillräcklig dokumentation och felaktig information. JO framför även kritik gällande 

Försäkringskassans passivitet, bristande service och allvarliga kunskapsbrister. Dagens 

Nyheter rapporterar även under 2010 om att det framförs hot mot anställda hos 

Försäkringskassan. Hoten, som bör ses som enormt missnöjda kunder, har fördubblats på 

bara ett år. Samma år rapporterar återigen Dagens Nyheter om kritiska användare. Denna 

gång kritiseras Försäkringskassan för de långa telefonköerna som inte lever upp till 

regeringens serviceåtagande om max fem minuters väntetid. Det rapporteras även senare 

under året att antalet klagomål mot Försäkringskassan har ökat drastiskt. Bara under 

första halvan av 2010 ankom det 9 400 klagomål till förvaltningsdomstolar vilket kan 

jämföras med de 5 800 klagomål som ankom under samma period 2009. Ytterligare en 

undersökning under 2010 visar på tydlig kritik från användare. En kundundersökning 

som genomförts av företaget Wednesday Relations och publicerats i Dagens Nyheter 

under 2010 visar på att Försäkringskassan nu är tredje sämst i landet på att hantera och 

behandla sina användare. 

 

Kritik från användare är något som bör ses som ett varningstecken på att organisationen 

och stödjande informationssystem ej är fullkomliga. För myndigheten för de 

krigsskadade i El Salvador så innebar kritiken som ett startskott för vad som komma att 

bli ett lyckat förändringsarbete utfört av SDA och numera har den kritik tystnat drastiskt. 

Försäkringskassan lider av samma symptom vad gäller kritik från användare. Även om 
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deras start på en omorganisation kan tydas som ett svar på den kritik som utförts så har 

den varit långt ifrån lyckad vilket inneburit att kritiken vuxit. Det kan därför anses att det 

finns tydliga spår av liknande problematik inom både myndigheten för de krigsskadade i 

El Salvador innan förändringsarbetet och Försäkringskassan vad gäller kritik från 

användare. 

5.2.4 Underutvecklat IS och misslyckade försök till utveckling 

Att inneha ett underutvecklat IS innebär att systemet inte till fullo stödjer den 

verksamhet, med tillhörande tjänster, som organisationen försöker utföra. Arbetet som 

SDA genomförde i El Salvador hos myndigheten för de krigsskadade innebar att 

simplifierade organisationen och den verksamhet som utfördes för att minska 

omfattningen utav det kommande informationssystem och därmed underlätta 

utvecklingen. Detta gjordes för att säkerställa att det nyutvecklade IS till fullo gynnade 

organisationens verksamhet. Bland annat så införde SDA begreppet FAS där en FAS är 

alla aktiviteter som en person genomför och som sedermera grupperas för att enkelt 

koppla rättigheter till den specifika personen. 

 

Den mediarapportering som finns om problematik inom Försäkringskassan från år 2007 

till och med 2010 tyder på att det finns liknande och en något större problematik gällande 

underutvecklat IS och framför allt misslyckade försök till utveckling av IS. Dagens 

Industri rapporterar 2008 att de förbättringar och den omorganisation som generaldirektör 

Curt Malmborg lovade skulle leda till mindre krångel, mindre köer, fler webbaserade 

tjänster och bättre telefonservice nu stagnerat. Enligt rapporten beror denna stagnation på 

IT-baserade bekymmer. Utvecklingsarbete sköts till stor del av externa konsulter men 

försäkringskassans egen IT-personal hänger inte med och de saknar kunskaper i de nya 

systemen. Trots det stora antalet konsulter har viktiga IT-stöd till de utlovade nya 

självbetjänings- och telefontjänsterna försenats. 2008 rapporterar IDG att 

Försäkringskassans systemkaos endast får allt större konsekvenser. Den nya 

omorganisationen saknar fortfarande fullständigt IT-stöd och kan därför inte fungera 

normalt. IT-stödet har dock helt utvecklats av konsultbolaget Logica som redan försenat 

utvecklingen med ett år. 2008 förblir även problematiskt och senare under året 

rapporterar Dagens Nyheter att Försäkringskassan, efter en tid av skenande kostnader, 

ifrågasättande utav upphandlingar, allt för stora konsultavtal och mängder av negativ 

uppmärksamhet i media, ber Riksrevisionen om hjälp. Bakgrunden rapporteras vara 

Försäkringskassans misslyckade utveckling av ett nytt IT-system. De misslyckade 

satsningarna har medfört allt för stora investeringar då konsulter har fått anlitas då 

nödvändig kompetens inte fanns inom organisationen. Riksrevisionen besvarar, efter 

avslutad förstudie, med att inleda en granskning gällande fyra upphandlingar som 

Försäkringskassan gjort med tre olika konsultfirmor. En av dessa konsultfirmor är 

Accenture och IDG rapporterar i en artikel att de endast på konsultuppdrag utförda under 

de senaste tre åren på Försäkringskassans räkning erhållit cirka 400 miljoner kronor, detta 

på generellt sett misslyckade utvecklingsarbeten. Även 2009 visar negativ rapportering 

gällande Försäkringskassans IS och IT-satsningar. Dagens nyheter rapporterar bland 

annat att Försäkringskassan lagt hundratals miljoner på nytt IT-system. Dessa pengar 

anses nu vara helt bortkastade då Försäkringskassan valt att skriva ner värdet på 

investeringen med 155 miljoner kronor. Satsningen ses nu helt som misslyckad och 
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senare under året rapporteras det från Dagens Industri att Försäkringskassan kräver 1 

miljard ifrån staten endast för att klara av den service som förväntas ifrån dem. Resultatet 

blir att Försäkringskassan erhåller 600 miljoner kronor från regeringen. Detta ökade 

behov av medel beror, enligt rapporter, främst på att organisationen inte nått de 

rationaliseringsvinster som den stora omorganisationen till slut skulle leda till. 

 

Det syns tydliga spår av liknande problematik inom både myndigheten för de 

krigsskadade i El Salvador innan förändringsarbetet och Försäkringskassan vad gäller 

underutvecklade IS då båda insett att det är i behov av förändring och även valt att satsa 

på omorganisation och IT-utveckling. De båda organisationerna skiljer sig dock enormt 

vad gäller resultatet omorganisering och IT-utveckling. Myndigheten för de krigsskadade 

i El Salvador klarade av sin omorganisation på ett smidigt sätt och har nu fullt stöd från 

IT-systemet vad gäller deras verksamhet. Försäkringskassan har dock inte lyckats med att 

nå samma lyckade resultat och har spenderat hundratals miljoner på en omorganisation 

och IT-system som inte stöder verksamheten till fullo. 
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6 Slutsats 

 

I slutsatsen svarar vi på studiens frågeställning, ”Hur kan en organisation, med 

begränsade resurser och illa strukturerade IS, effektiviseras med hjälp av Lean IT?”, 

samt ”Hur kan en organisation med större resurser dra lärdom av en sådan 

effektiviseringsmetod?”. Vidare ger vi förslag på eventuell fortsatt forskning. 

 

6.1 Svar på frågeställningen 

Svar på den första frågan kommer att byggas upp efter kopplingen som gjordes i analysen 

mellan SDA-projektet i El Salvador och den teoretiska referensramen som beskrev 

fenomenet lean. Den senare delen av analysen kommer att användas för att beskriva den 

andra frågan. Där analyserades en jämförelse mellan myndigheten för de krigsskadade 

och Försäkringskassan gjordes, samt Försäkringskassans behov av en omorganisering. 

6.1.1 Hur kan en organisation, med begränsade resurser och illa 
strukturerade IS, effektiviseras med hjälp av lean IT? 

I analysen finner vi att SDA:s projekt för myndigheten i El Salvador är ett utmärkt 

exempel på hur en organisation med begränsade resurser kan effektiviseras genom Lean 

och Lean IT. SDA omformulerade de många, krångliga och långa ärendeprocesserna till 

enklare och färre processer, likt det i ett vanligt ordersystem. Genom att bena ut och 

förenkla organisationen enligt leanprocessen gavs medarbetarna chansen att förstå de 

olika processerna och på så vis intressera sig för att komma med egna förbättringsförslag.  

 

Genom att vända sig till kunderna och undersöka det behov som fanns så förstod 

myndigheten även vad som krävdes för att uppfylla dessa behov. Ett gott exempel på 

detta är att kundcentret förstärktes så att de krigsskadade slapp flertalet onödiga resor till 

myndigheten då de kunde få all hjälp på ett ställe och under ett och samma besök. 

Ytterligare effektivisering framskred då de skötte alla beslut under en avdelning istället 

för flera, som var fallet innan projektstarten. Detta gav en mycket mer strukturerad 

informationshantering där all uppdaterad information kunde samlas på ett ställe och vara 

tillgänglig där informationen behövdes. 

 

Det som lades mest tid på var att förenkla och förbättra de processer som var nödvändiga 

inom organisationen. De nya, förbättrade processerna var införda till 90-95 % innan IT-

systemet implementerades. IT-systemet byggdes på så vis inte efter de tidigare krångliga 

ärendena utan implementerades som ett resultat efter de nya, effektivare processerna. 

Vilket inte bara minskade ned IT-systemet då många aktiviteter hade eliminerats, utan 

också ledde till att medarbetarna var väl införstådda i hela arbetsprocessen.  

 

Viktigt för SDA var att när de lämnade myndigheten för de krigsskadade i El Salvador så 

skulle de vara väl införstådda i organisationen och självständigt arbeta vidare med den 

ständiga förbättringen. De grupper som infördes vid projektstarten avvecklades aldrig och 
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de själva arbeta med utvecklingen av verksamheten så var de väl införstådda i hur Lean -

tänkandet skulle fortskrida. De fick komma med egna idéer och vara delaktiga på ett sätt 

som fick dem intresserade för att arbeta med fortsatt förbättring. SDA var noga med att 

ledningen skulle uppmuntra medarbetarna att komma med egna idéer så att de får en 

ständig strävan till förändring och förbättring.  

 

Vi anser att Lean IT i detta fall var ett alldeles utmärkt sätt att effektivisera verksamheten 

på. Trots begränsade resurser och ett illa strukturerat system så blev myndigheten enormt 

mycket effektivare, exempelvis minskade handläggningstiderna med hela 90 %. Det som 

vi anser var en stor fördel med att arbeta enligt Lean IT var att medarbetarna gjorde det 

mesta jobbet själva. Konsultföretaget SDA fanns där som vägledning och hjälpte till att 

strukturera upp projektet, men att medarbetarna hela tiden var delaktiga leder till att de 

inte blir lamslagna så fort konsulterna lämnar organisationen. Medarbetarnas delaktighet i 

projektet har gett dem förutsättningar att själva kunna lösa problem själva i fortsättningen 

samtidigt som de arbetar med nya idéer för att förbättra och förenkla de resurser och 

processer som finns tillgängligt. 

6.1.2 Hur kan en organisation med större resurser dra lärdom av en sådan 
effektiviseringsmetod? 

SDA:s förändringsarbete hos myndigheten för de krigsskadade i El Salvador är ett tydligt 

exempel på hur ett lyckat förändringsarbete med hjälp av Lean och Lean IT kan se ut. I 

projektet ges tydliga exempel på hur en viss problematik inom organisationen gick att 

analysera fram och även lösas. Efter att ha analyserat den mediala rapporteringen som 

fanns mellan 2007 till och med 2010 gällande Försäkringskassan så går det att tyda en 

liknande problematik inom fyra relativt stora problemområden; för långa 

handläggningstider, en ostrukturerad organisation, massiv kritik från användare och ett 

underutvecklat IS vilket alla leder till ett stort behov av förändring. 

 

Båda organisationerna hade, alternativt har, enorma problem med arbetsprocessen 

handläggning av ärenden. Den tiden som arbetet tar är också ofta det som bedöms när 

man pratar om organisationens kärnarbete. Att SDA:s användande utav Lean och Lean IT 

medförde att myndigheten i El Salvador lyckades minska handläggningstiderna med 90 

% kan därför ses som en viktig aspekt i ett eventuellt förändringsarbete vad gäller 

Försäkringskassan. Detta på grund utav att en stor del av den externa rapporteringen 

berör en väldigt liknande problematik som den som existerade i El Salvador. 

 

Det fanns, alternativt finns, även i de båda organisationerna tecken på en problematik 

gällande en allt för ostrukturerad organisation. En ostrukturerad organisation innebär 

oftast att organisationen innehar arbetsprocesser som kan ses som onödiga. SDA:s 

användande utav Lean och Lean IT innebar att de bröt ner flertalet arbetsprocesser och 

därmed kunde minska överflödigt arbete vilket gjorde organisationen smidigare. Den 

externa rapporteringen gällande Försäkringskassan tyder i vissa fall på en ostrukturerad 

organisation även om det finns en tydligare problematik inom andra områden. Att bryta 

ner arbetsprocesser och simplifiera organisationen likt SDA:s arbete i El Salvador kan 

därför vara ett av områdena som behövs stärkas för att effektivisera Försäkringskassan 

organisation. 
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Det fanns alternativt finns en liknande problematik gällande en allt för stor del kritiska 

användare. Det brukar sägas att en organisations arbete aldrig är bättre än mottagandet 

hos användarna och organisationen och tillhörande verksamhet existerar endast för att det 

finns ett behov hos användare. Kritik från användare agerar ofta som ett startskott för ett 

förändringsarbete och så var även fallet för myndigheten för de krigsskadade i El 

Salvador och SDA:s lyckades även med hjälp av Lean och Lean IT tysta den kritik som 

fanns. Den externa rapporteringen som analyserats gällande Försäkringskassan tyder på 

en massiv kritik från användare, främst behandlas kundtjänst och ovan nämnda 

handläggningstid. Detta har dock inneburit ett startskott för en omorganisation för 

Försäkringskassan, detta har dock varit misslyckat och problematiken med kritik från 

användare kvarstår. SDA:s metod och därmed resultat i El Salvador kan därför användas 

för att tysta den kritik som finns gentemot Försäkringskassan. 

 

Även ett underutvecklat IS kan ses som en parallell problematik mellan de två 

organisationerna. Ett IS ska främja och stödja den verksamhet som organisationen 

försöker driva och även täcka hela organisationens verksamhet till fullo. SDA:s arbete 

innebar att de bröt ned organisationen i mindre delar, vilket gjorde utvecklingen enklare 

och mindre omfattande. Den externa rapportering som finns gällande Försäkringskassan 

tyder på flertalet misslyckade satsningar, arbetsprocesser som saknar IT-stöd och IS-

utvecklingar som försenas över långa perioder. Detta tyder på att IS och IT-stödet 

fortfarande är underutvecklat och att de metoder som används inte fungerar. I och med att 

problematiken är densamma som i El Salvador så kan SDA:s arbete med Lean och Lean 

IT agera som hjälpmedel för att nå ett utvecklat IS och även fullt IT-stöd. 

 

Baserat på den liknande problematik som existerar mellan myndigheten för de 

krigsskadade i El Salvador och försäkringskassan så skulle arbetet med Lean och Lean IT 

kunna överföras till Försäkringskassan. Detta för att lösa den problematik som existerar, 

likt den problematik som numera anses som löst av SDA hos myndigheten för de 

krigsskadade. Lean och Lean IT skulle även enkelt kunna överföras till 

Försäkringskassan i den aspekt då metoden inte är direkt kopplad till en organisation, ett 

exempel är Toyota som nådde stora framgångar med hjälp av metoden och att den inte 

nödvändigtvis måste fungera bättre på en organisation i ett utvecklingsland. Dock ges det 

friare tyglar att arbeta med omstrukturering i ett utvecklingsland eller en något 

söndertrasad organisation än vad det troligtvis skulle kunna ges vid en omorganisering av 

Försäkringskassan. 

6.2 Värdering av undersökning 

Utifrån vår frågeställning så har vi utfört en kvalitativ undersökning gällande hur väl en 

organisation, med begränsade resurser och illa strukturerade IS, kan effektiviseras med 

hjälp av Lean IT. Vi har dessutom granskat hur en organisation med större resurser, i 

detta fall Försäkringskassan, kan dra lärdom av en sådan effektiviseringsmetod för att 

förbättra IT utvecklingen. Att vi använt oss av kvalitativ metod för den här 

undersökningen känns som ett naturligt val då en kvantitativ undersökning inte hade nått 

det djup som vi ansåg behövas.  
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Den litteraturstudie som utförts och som sedermera använts som underlag för 

undersökningen var något begränsad då ämnet Lean IT är ett relativt nytt begrepp. Detta 

har medfört att det saknas flertalet perspektiv gällande begreppet. Däremot kunde 

litteraturstudien stärkas genom att även beskriva och använda Lean-strategin, som Lean 

IT baseras på. 

 

Den empiriska studien var tvådelad. Den har baserats på en djupgående intervju med 

Swedish Development Advisers för att besvara frågeställning ett och därpå använts som 

underlag för frågeställning två. Den har även bestått av en analys av den 

mediarapportering som fanns gällande Försäkringskassan under åren 2007-2010 för att, 

tillsammans med genomförd intervju, besvara frågeställning två. Att söka efter mediala 

rapporter innebär att vi använt oss mycket av elektronisk information. Att använda sig 

utav information från hemsidor på Internet innebär att det skapas nackdelar såsom att 

källan kan vara osäker och att informationen är föränderlig. Därför har vi i vårt letande av 

information varit källkritiska och letat information på hemsidor som anses trovärdiga så 

som svensk rikspress. Överlag så har vår metod medfört en ökad förståelse inom valt 

forskningsområde eftersom SDA erbjöd en kompetens och en känsla av hur Lean IT är 

användbart utanför teorierna. Även de mediala rapporterna gav en klarare bild över 

Försäkringskassans situation gällande stödjande IT-system. Detta gör att den empiriska 

studien stärker undersökningens validitet. 

 

Det resultat som vi har fått fram visar på att det finns en enorm komplexitet med att 

effektivisera en organisation med hjälp av förändringsarbete. Att använda Lean och Lean 

IT är en av många metoder för att skapa den förändring som krävs. Vi anser dock att de 

problem som analyserats fram inom båda de undersökta organisationerna stödjer att Lean 

och Lean IT kan stärka och lösa en organisations svagheter vad det gäller processer och 

stöd av IT-system. Vi anser att vi på ett väl genomfört sätt besvarat vår frågeställning och 

även de resultat som vi kommit fram till är trovärdiga som resultat av en djupgående 

kvalitativ undersökning. Den slutsats som vi kommit fram till är baserad på en väl 

genomförd empirisk undersökning och är en slutsats baserad på en analys genomförd 

med hjälp av en omfattande litteraturstudie. 

6.3 Fortsatt forskning 

Den här studien är tvådelad och utreder för det första hur och varför Lean och Lean IT 

kan vara en produktiv metod och synsätt gällande en effektivisering av en organisation 

och dess tillhörande IT-system. Studien behandlar även om det finns en möjlighet för 

Försäkringskassan att använda sig utav en liknande metod och synsätt i deras pågående 

förändringsarbete.  

 

Omfattningen av studien är relativt liten i proportion till antal förändringsarbeten som 

genomförs. Genom att genomföra en kvalitativ empirisk undersökning på ett lyckat 

förändringsarbete med hjälp av Lean och Lean IT så har vi poängterat de fördelar och 

lösningar som existerar. En undersökning med större omfattning skulle även kunna 

undersöka och se om det existerar misslyckade projekt genomförda med hjälp av Lean 

och Lean IT och då poängtera de nackdelar som möjligtvis kan infinna sig.   
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Den förbindelsen som vi drar till ett eventuellt förändringsarbete inom Försäkringskassan 

baseras endast på problematik som framställs i mediala rapporter vilket här betyder att 

den bild som existerar över organisationen är extern. En undersökning med ansenligare 

omfång hade även kunnat erbjuda en djupgående kvalitativ undersökning i form av till 

exempel intervju. Detta skulle leda till att man erhöll den interna bilden som finns över 

ett eventuellt förändringsbehov hos Försäkringskassan. För en mer detaljrik bild av 

Försäkringskassan skulle en djupgående analys kunna genomföras och granskas i form av 

en kartläggning med hjälp av leanprocessen. Man får på så vis en teoretisk bild av hur ett 

förändringsarbete inom Försäkringskassan skulle kunna gå till. 
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Bilaga 1 

 
Stödfrågor vid samtalet med Börje Berneblad,  
Swedish Development Advisers (SDA) 

 Myndigheten var lamslagen när ni kopplades in i projektet, hur gick ni tillväga för 

att inleda projektet? 

 

 Vilka metoder/strategier användes för att effektivisera informationssystemet? 

 

 Hur tillämpades dessa? 

 

 Vad det är som särskiljer dessa metoder mot mer "vanliga" som används i 

Sverige? 

 

 Varför är de metoder ni använt så effektiva? 

 

 Hur kan ni hålla nere budgeten? 

 

 Vilka mål fanns vid projektstarten? 

 

 Uppfylldes dessa mål? 

 

 Tror du att ett liknande sätt att organisera ett projektarbete - som ett 

lågbudgetprojekt - skulle kunna användas för att effektivisera en mer storskalig 

myndighet i Sverige? 

 

 Vilka problem kan uppstå när lågbudgetprojekt genomförs i utvecklingsländer, 

och vilka problem - om du reflekterar - kan uppstå om man tillämpar 

organisationssättet i Sverige, i en större myndighet? 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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