
LeanFour™ TP3 leder hela vägen 
Rätt tid på rätt sätt när varje timme räknas 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ln4 Solutions AB, Larsbodavägen 59, SE 12341 Farsta. 

 www.ln4solutions.com 

©
 L

n
4
 S

o
lu

ti
o

n
s
 A

B
, 

fe
b
ru

a
ri
 2

0
2
3
 

Linjechefer få r det enkelt vid digitålisering 

Linjechefens uppgift är att den egna persona-

len har en planerad beläggning på projekt och 

andra budgeterade verksamheter. Digita-

lisering gör att individen själv kan opti-

mera sin beläggning av arbetstid tillsammans 

med projekt- och verksamhetsledare inom 

respektive budgetram. 

 

Skatteverkets digitalisering av våra självdek-

larationer är ett lyckat föredöme. I stället för 

att var och en behöver samla på sig data och lista ut hur de ska anges för att sedan komplettera 

med egna data och val. Samtidigt har skatteverket allt data de behöver för sitt ansvarsområde. 

 

Interndebitering ger en LEAN resurs- 

och kapacitetsplanering. Många tror att 

LEAN är att optimera flödet, vilket utgår 

från tillverkning där maskiners tillverk-

ningskapacitet är styrande.  

’Gratis resurser’ är en av orsakerna till 

bristande styrning. Det som är ’gratis’ 

kommer alltid att överkonsumeras av de 

som kan. Den andra orsaken är brist på 

transparens och styrmodell. Med den 

transparens som infinner sig efter en 

digitalisering är det enkelt att skapa en virtuell organisation där strategisk ledning och 

egenledning går i takt. Med interndebitering är det fullt möjligt att optimera resursanvänd-

ningen. Det innebär inte bara effektivisering utan ökar även motivationen genom den 

’Gaming’ effekt som automatiskt uppstår för alla roller. 

 

Interndebitering som paradigm: 

En resursägare investerar i personal, dvs arbetstimmar med önskad kompetens utifrån verk-

samheten. En del av finansieringen är den egna budgeten för den service man tillhandahåller 

samt investering i egen förbättring. Resten av kostnaden för anställd personal måste komma 

via debitering av projekt och portföljer där egna resurser deltar. Paradigmskiftet: Planera 

optimal kapacitetsplanering med projekt eller Lean Portfolio i stället för att planera projekt 

med resurser. 

 

 

  

   

 


