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Sammandrag: 

Lean är ett koncept som utvecklats inom biltillverkaren Toyota, och som under de 
senaste två årtiondena implementerats och undersökts inom olika 
tillverkningsmiljöer, i tjänsteomgivningar samt inom den offentliga sektorn. Det råder 
en viss oenighet om konceptets innehåll och applicerbarhet i olika omgivningar, så 
flera författare föreslår att medvetna val och anpassningar görs då lean implementeras 
i en ny omgivning. 

I denna avhandling studeras den finska straffprocessen i ljuset av Womack och Jones’ 
(1996) lean principer, i syfte att åskådliggöra brister som ger upphov till långa 
behandlingstider. En behandling av brottmål borde nämligen på basen av den 
Europiska människorättskonventionen ske inom skälig tid. 

Studien utförs i form av en fallstudie och utgår från systemperspektivet. Den 
empiriska undersökningen omfattar dels domar mot Finland, var Europeiska 
människorättsdomstolen funnit kränkningar av rätten till en rättvis rättegång, och dels 
intervjuer med personer som har kunskap om eller verkar inom straffprocessens 
behandlingsskeden. Analyserna utförs med hjälp av analysmallar som utarbetats på 
basen av den teoretiska referensramen, intervjuteman och forskarens preliminära 
förståelse av fallet. 

Resultaten av studien visar att det finns en mängd problem inom straffprocessen, som 
kan jämföras med de spilltyper som tidigare identifierats inom tillverkning och 
tjänster. Enligt den första lean principen ska värde definieras av den ultimata kunden 
för specifika produkter/tjänster. Denna studie undersöker straffprocessen på en 
generell nivå, och resultaten visar att en ”dom i brottmål” inte kan jämställas med 
”specifik produkt” som ska ligga till grund för identifiering av värde, då behandlingen i 
straffprocessen varierar på basen av brottstyp, omfattning m.m. Det går heller inte att 
fastställa endast en kund, utan i straffprocessen måste man tala om kunder på två 
nivåer: dels parterna i det enskilda fallet och dels samhället som helhet. 

Denna studie visar att det i dagens läge kan vara utmanande att i praktiken 
implementera lean i den finska straffprocessen i syfte att förbättra processen, vilket 
beror på bl.a. organisationskulturen och avsaknaden av data. Dock kan ett lean 
tänkesätt åskådliggöra potentiellt spill och möjligheter till förbättringar inom 
straffprocessen och dess behandlingsskeden. 
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1 INLEDNING 

Den 10 maj 1990 trädde den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna1 i kraft i Finland (Council of Europe, 

2012). I samband med ratificeringen av konventionen förklarade utrikesministeriet i 

förordning att Finland erkänner  

den europeiska kommissionens för de mänskliga rättigheterna behörighet att ta emot till 
Europarådets generalsekreterare riktade klagomål, i vilka enskilda personer, icke-statliga 
organisationer eller grupper av enskilda påstår att Finland har brutit mot de rättigheter som 
anges i konventionen [samt att] den europeiska domstolens för de mänskliga rättigheterna 
jurisdiktion är tvingande i och för sig och utan särskild överenskommelse i alla frågor som gäller 
tolkning och tillämpning av konventionen (Förordning 439/1990).  

Denna förordning medförde att fysiska och juridiska personer, som anser att deras 

konventionstryggade rättigheter kränkts av en nationell myndighet, har möjlighet att 

anföra klagomål mot den finska staten hos Europeiska domstolen för mänskliga 

rättigheter2 (EMD) (Utrikesministeriet, 2010). Om EMD konstaterar att en kränkning 

skett kan konventionsstaten åläggas att se över sin lagstiftning eller myndighetspraxis, 

samt förpliktas att betala ersättning eller gottgörelse till den vars rättigheter kränkts 

(Havansi, 2009).  

Finland har efter ratificeringen av konventionen år 1990 blivit dömd flera gånger av 

Europeiska människorättsdomstolen. Artikel 6 i Människorättskonventionen3 stadgar 

att varje person är ”berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och 

inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag” (Council of Europe). 

Av alla domar mot Finland har hela två tredjedelar gällt denna rättighet – och en stor 

del av dessa domar har specifikt gällt processens längd4 (ECHR, 2011). Detta påvisar 

alltså att Finland inte uppfyller kriterierna för en rättvis rättegång och att det finns 

utrymme för förbättringar. 

 

                                                        
1 Rom 4.11.1950; även kallad Europeiska människorättskonventionen 
2 även kallad Europeiska människorättsdomstolen och Europadomstolen. 
3 om Rätten till en rättvis rättegång, se Bilaga 2. 
4 Avgörandenas fördelning över artiklarna i Konventionen är följande: behandlingstidens längd (art. 6) 40 
%; rätt till en rättvis rättegång (art. 6) 26 %; rätt till skydd för privat- och familjeliv (art. 8) 13 %; 
yttrandefrihet (art. 10) 10 %; övriga rättigheter 11 % (ECHR, 2011). 
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1.1. Problemformulering 

Att föra en rättsprocess igenom alla instanser i Finland är dyrt och tidskrävande i 

dagens läge. Rättegångskostnaderna härrör sig främst från advokaters arvoden, men en 

process medför även kostnader för samhället som helhet då den kräver resurser i form 

av skattemedel. En utdragen process (som egentligen borde resultera i en rättvis och 

riktig dom) kan därtill orsaka mycket besvär och lidande för de inblandade parterna. På 

basen av Europeiska människorättskonventionen kan man dra slutsatsen att en 

effektivare rättsprocess med kortare behandlingstider skulle innebära en rättvisare 

rättegång. Att uppnå denna effektivitet kunde vara ett mål i Finlands självrättelse för 

att uppfylla konventionens krav.  

Även Pekkanen, Karppinen och Pirttilä (2009) konstaterar att det finns ett behov av att 

reducera den tid som enskilda fall stannar i processen, utan att beslutens kvalitet 

försämras eller att användningen av resurser ökar. EMD:s domar mot Finland är ett 

klart tecken på att det finns problem i det finska rättssystemet och dess organisationer, 

och Pekkanen, Karppinen och Pirttilä (2009) konstaterar att dessa problem, som 

främst har att göra med processeffektivitet, inte hittills har fått tillräckligt med 

uppmärksamhet. Pekkanen, Karppinen och Pirttilä (2009) beskriver domstolssystemet 

som 

”a process with a set of sequential tasks and activities linked together, concerning different 
participants. It is a process that demands continuous and coordinated flow of a very large 
number of individual and infinitely different types of cases.”5 (Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 
2009:222) 

Beskrivningen av domstolssystemet som en uppsättning sammanlänkade aktiviteter 

öppnar för användning av produktionsteorier och -modeller för att koordinera flödet. 

Hines, Martins och Beale (2008) har i en fallstudie jämfört rättsprocesserna i Portugal 

och Wales och konstaterar att ”Lean Thinking”, som växt fram och traditionellt 

tillämpats inom tillverkning, kan appliceras även i den rättsliga sektorn. Radnor, 

Walley, Stephens och Bucci (2006) konstaterar att lean är en lämplig metodologi för att 

förbättra prestationsförmågan och bädda för en kultur av ständig förbättring inom den 

offentliga sektorn. 

                                                        
5 Egen översättning: ”en process bestående av en uppsättning av på varandra följande uppgifter och 
sammanlänkande aktiviteter, vilka berör olika deltagare. Det är en process som kräver ett kontinuerligt och 
koordinerat flöde av ett väldigt stort antal individer och fall som varierar i det oändliga”. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera den finska straffprocessen utgående från ett lean 

tänkesätt. På detta vis ämnar forskaren åskådliggöra olika brister i processen, vilka kan 

ge upphov till långa behandlingstider. Genom att betrakta straffprocessen från detta 

perspektiv ämnar forskaren dessutom att skapa insikt i om den finska straffprocessen 

är en omgivning som lämpar sig för en faktisk implementering av lean.  

Forskningsfrågorna för denna studie är: 

1. Vad ger upphov till fördröjningar i finska straffprocessen? 

2. Vad kunde ses som värde och spill i den finska rättsprocessen? 

3. Vilka faktorer påverkar implementering av lean i en offentlig omgivning, och 

återfinns dessa i finska straffprocessen? 

1.3. Avgränsningar 

Ett ’lean tänkesätt’ kan i praktiken innebära många saker då lean är ett omfattande 

koncept. För att fokusera studien väljs därför lean principerna som den huvudsakliga 

teoretiska utgångspunkten.  

Studien fokuserar på den straffrättsliga processen, i och med att en stor del av 

människorättsdomstolens domar mot Finland härrör sig från brottmål. Civilprocessen, 

förvaltningsprocessen och specialdomstolar utesluts. Verkställighet av domen, som är 

det skede som följer på domslutet, utesluts också då detta skede inte beaktas av EMD i 

bedömningen av behandlingstidens skälighet. Den finska rättskipningen betraktas 

därtill ur ett leverantörskedjeperspektiv. Forskaren ämnar inte behandla juridiska 

sakfrågor eller principiella aspekter av enskilda normer annat än i den mån det behövs 

för att beskriva den studerade omgivningen.  

Geografiskt avgränsas den empiriska studien som så, att personer som intervjuas är 

verksamma inom Helsingforsregionen. Den geografiska avgränsningen baserar sig på 

faktumet att de högsta rättsinstanserna i Finland, Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen, är lokaliserade i Helsingfors. 
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1.4. Bakgrund till metodval 

Denna studie är av utforskande karaktär då syftet är att se hurdana insikter en 

produktionsfilosofi (lean) kan ge, då den används som betraktelsesätt i en outforskad 

omgivning (finska straffprocessen). Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) passar 

kvalitativa forskningsmetoder bra för att undersöka fenomen i ett nytt ljus eller 

klargöra den egna förståelsen av ett problem. 

Studien utförs i form av en fallstudie. Dock har en faktisk implementering av lean i 

finska straffprocessen inte skett, så undersökningen rör sig på en hypotetisk nivå. När 

valet av undersökningsmetod utmynnar i en fallstudie, rekommenderar Yin (2003) att 

en teoretisk referensram konstrueras före data insamlas, eftersom forskaren då redan 

vid utformandet av forskningsprocessen behandlar frågor, propositioner, 

analysenheter, logik för kopplingar mellan data och propositioner samt kriterier för 

tolkning av resultaten. Detta motsvarar en deduktiv forskningsansats, var teori och 

hypoteser utvecklas och var en forskningsstrategi utformas för att testa hypoteserna 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). Sökord som används i inledningsskedet av 

uppbyggandet av referensramen är ”lean”, ”lean thinking” samt ”lean AND legal 

sector”. 

I den empiriska undersökningen används kvalitativa metoder. Kvalitativa 

datainsamlings- och analysmetoder möjliggör studier av frågor på djupet och i detalj 

och producerar vanligen en stor mängd av detaljerad information om ett mindre antal 

människor eller fall, vilket gör att förståelsen för dessa enskilda fall ökar (Patton, 

2002). Fördelen med kvalitativa metoder är att man kan använda sig av naturligt 

förekommande data för att finna svar på frågan ”hur” (Silverman, 2006). Data insamlas 

genom intervjuer och ändamålsenligt urval av rättsfall, och analyseras med hjälp av en 

analysmall. 

1.5. Definitioner 

Lean är ett engelskt begrepp som i allmänhet kan översättas till smal eller mager, men 

som i ekonomiska sammanhang betyder slimmad eller kostnadseffektiv (MOT 

Nordstedts stora engelska ordbok 1.0, 2000). Womack och Jones (1996:15) 

sammanfattar begreppet lean (eller egentligen lean tänkesätt) som ”ett sätt att göra allt 

mer med allt mindre […] och samtidigt komma allt närmare tillhandahållandet av det 
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som kunderna faktiskt vill ha”6 [egen översättning]. I denna studie översätts inte 

”lean”. 

Med termen straffprocess avses i denna studie den kedja av aktiviteter som utgör 

finska myndigheters behandling av ett brott. Processen anses vara inledd då brottet 

anmälts eller rapporterats, och anses avslutad vid den tidpunkt då en dom vunnit laga 

kraft. De myndigheter som studien fokuserar på är polis, åklagare och domstolar. 

Värde definieras av Johnston och Clark (2008) som kundens avvägning av de fördelar 

(erfarenheter och resultat) som en tjänst eller produkt medför och de kostnader som 

tjänsten eller produkten orsakar. Till fördelarna hör upplevelsens grad av behaglighet 

(erfarenheter) och kvalitet, tillfredsställelse och övriga känslor (resultatet). Till 

kostnaderna hör förutom direkta finansiella kostnader även indirekta kostnader i form 

av tid och insats. (Johnston och Clark, 2008) 

Spill, eller ”muda”, kan i stora drag definieras som alla faktorer i produktionen som 

konsumerar resurser och medför kostnader utan att värde skapas (Ohno, 1988). Enkelt 

sagt kan man säga att spill är allt sådant som inte behövs för att uppnå slutresultatet 

(Ohno, 1988). Spill kan även ses som sådana barriärer som försvårar förbättringar av 

[informations-]flödet och möjligheten för kunderna att ”dra” produkten genom 

leverantörskedjan (Hicks, 2007).  

1.6. Avhandlingens struktur 

Avhandlingen inleds med en teoretisk referensram, som presenterar tidigare 

forskningsresultat om lean inom tillverkning, kommersiella tjänster och offentliga 

sektorn. Rättsskipning är en tjänst som sköts av det allmänna för att människor i vårt 

moderna och jämlika samhälle inte självmant ska hämnas eller ha möjlighet att köpa 

sig fria från sina straff (Havansi, 2009). I och med att rättsskipning är en offentlig 

tjänst innehåller referensramen även avsnitt som presenterar karaktärsdrag för tjänster 

och tjänsteverksamhet i allmänhet, samt skillnader mellan kommersiella och offentliga 

tjänster. Referensramen innehåller även en genomgång av forskning som specifikt 

behandlar lean, effektivitet och kvalitet inom rättsväsendet. Då det i denna studie är 

fråga om en spekulativ ansats till implementering av lean i den valda omgivningen 

                                                        
6 Originaltext: ”a way to do more and more with less and less […] while coming closer and closer to 
providing customers with exactly what they want.” (Womack och Jones, 1996:15) 
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innehåller den teoretiska referensramen även ett avsnitt om förutsättningar för att 

implementering av lean ska lyckas. 

Efter att det teoretiska ramverket byggts upp presenteras de metoder som används i 

utförandet av den empiriska undersökningen, samt hur data analyseras. Dessutom 

presenteras forskningsansats, urvalsmetoder och kriterier som används för att bedöma 

studiens kvalitet.  

I den sista delen av studien presenteras resultaten av den empiriska undersökningen, 

varefter dessa resultat diskuteras och jämförs med den teoretiska referensramen. 

Studien avslutas med slutsatser och implikationer; en diskussion om studiens kvalitet 

samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 LEAN PRINCIPERNA OCH TILLÄMPNING AV DEM I 
OLIKA OMGIVNINGAR 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som utgör grunden för studien. 

Under de senaste 20 åren har det producerats en stor mängd studier och vetenskapliga 

artiklar om konceptet lean, och en del av dessa presenteras nedan tillsammans med 

övriga forskningsresultat som är relevanta för studien. 

2.1. Konceptets leans bakgrund – från produktionssystem till filosofi 

Idéerna om lean produktion har sitt ursprung i Japan, hos bilproducenten the Toyota 

Motor Company (Womack, Jones och Roos, 1990). Efter andra världskriget 

kännetecknades den lilla japanska bilmarknaden av varierande behov, arbetstagare 

som krävde lång och fast anställning och brist på kapital (Womack, Jones och Roos, 

1990). I tillägg till detta fanns det starka utländska bilproducenter som var beredda att 

försvara sina positioner (Womack, Jones och Roos, 1990). De amerikanska 

massproduktionsmetoderna kunde inte tillämpas, då dessa innebar stelhet och en syn 

på arbetstagarna som rörliga tillgångar, samt krävde en enorm maskinpark (Womack, 

Jones och Roos, 1990). Den japanska lösningen var the Toyota Production System – 

utarbetat framför allt av Taichi Ohno (Krafcik, 1988). Detta system omfattade flexiblare 

maskiner, kortare tillverkningsserier, mindre lager, nära samarbete med leverantörer 

samt arbetare med stort ansvar och livstidsanställning (Womack, Jones och Roos, 

1990). Det nya systemet medförde att Toyota klarade av att ha ett kontinuerligt flöde 

och tillverkning av olika produkter i små partier (Womack och Jones, 1996) och bidrog 

till att det lilla Toyota på 60-talet var mycket effektivare än de stora biltillverkarna som 

producerade enligt traditionella masstillverkningsmetoder (Womack, Jones och Roos, 

1990). 

Konceptet ”lean produktion” introducerades i slutet av 80-talet av John Krafcik 

(Åhlström, 1997; Bowen och Youngdahl, 1998), som då konstaterade att effektivitet och 

kvalitet i produktionen hade mindre att göra med en fabriks geografiska placering och 

teknologi, och i högre grad hänförde sig till företagets ursprung, ledningsfilosofi och 

kultur (Krafcik, 1988). Krafcik (1988) noterar att man i bättre presterande fabriker har 

ett ledningsdrivet tankesätt som innefattar kontinuerlig ökning av effektivitet och 

kvalitet under produktionsprocessens gång; kontinuerlig minskning av kostnader i 

varje produktionsmoment och genom minimering av lager, samt förebyggande av 
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produktionsavbrott på grund av fel i maskiner. Produktionssystemet kallas lean 

produktion på grund av att det utgör en motpol till det traditionella ”buffertsystemet”, 

var stora lager av råvaror, färdiga varor och reservdelar orsakar stora kostnader 

(Krafcik, 1988). 

Intresset för konceptet ökade hos den stora massan genom Womack, Jones och Roos’ 

bästsäljare The machine that changed the world (Åhlström, 1997). Womack, Jones och 

Roos (1990:13) beskriver lean produktion som en kombination av det bästa från 

hantverks- och massproduktion7, det vill säga ”team av arbetare med många 

färdigheter, på alla nivåer i organisationen, samt användning av ytterst flexibla och 

alltmer automatiserade maskiner för att producera volymer av produkter med en 

enorm variation”8 [egen översättning]. Samtidigt undviks de höga kostnaderna och 

stelheten hos de två traditionella produktionssystemen (Womack, Jones och Roos, 

1990). Genom The machine […] slog Womack, Jones och Roos hål på de existerande 

myterna om att japanska biltillverkare är överlägsna europeiska och amerikanska på 

grund av geografiska och kulturella attribut (Womack och Jones, 1996).  

Efter Womack, Jones och Roos’ bästsäljare har konceptet utvidgats från att vara en 

produktionsfilosofi till att också användas för att beskriva ledarskap (lean 

management) och som en allmän beskrivning av företag (lean enterprise), till att 

slutligen bli en allmän term som beskriver flera aspekter inom en organisation (lean 

thinking) (Åhlström, 1997). Under senare år har flera forskare (bl.a. Radnor et al. 2006 

och Piercy och Rich, 2009) utvidgat tillämpningsområdet för konceptet från 

produktionsindustrin till tjänsteproduktion och offentliga sektorn.  

2.2. Konceptet leans innehåll 

Det finns ingen enkel definition av lean och olika författare tillskriver konceptet olika 

egenskaper (Pettersen, 2009). En sammanställning av de egenskaper som oftast 

tillskrivs lean återfinns i bilaga 1. Av dessa karaktärsdrag noterar Pettersen (2009) att 

reducerade uppsättningstider, kontinuerlig förbättring, pull system/JIT, 

                                                        
7 Ett karaktärsdrag för hantverksproduktion är yrkesskickliga arbetare som med hjälp av enkla och flexibla 
verktyg producerar just det som kunden vill ha, till ett väldigt högt pris. I massproduktion använder man 
sig av å andra sidan av specialiserade arbetare och maskiner för att tillverka standardiserade produkter i 
höga volymer – vilket gör produktionen billigare men mindre flexibel samtidigt som det krävs stora 
buffertar för att möjliggöra smidighet. (Womack, Jones och Roos, 1990)  
8 Originaltext: “employ teams of multiskilled workers at all levels of the organization and use highly 
flexible, increasingly automated machines to produce volumes of products in enormous variety”. (Womack, 
Jones och Roos, 1990:13) 
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förebyggande av fel samt utjämnad produktion uppmärksammas av ett betydande 

antal författare. I Pettersens (2009) sammanställning saknas dock fokus på kunder och 

deras involvering i produktutveckling och leverensprocesser, då det i den litteratur han 

undersöker är extremt ovanligt med metoder för att analysera kundens behov. Womack 

och Jones (1996) och Bowen och Youngdahl (1998) anser dock att fokus på kunder är 

en viktig aspekt av konceptet lean.  

Även om det inte finns någon klar definition av konceptet lean och det finns 

meningsskiljaktigheter om vilka dess egenskaper är, kan man i litteratur som behandlar 

lean klart urskilja att konceptet består av olika nivåer, och även kan tillämpas på olika 

nivåer i företaget.  

Figur 1 Hierarkin inom konceptet lean och nivåernas innehåll (modifiering av Arlbjørn, 
Freytag och de Haas, 2011:283) 
 

 

På den högsta nivån finns filosofin bakom tillämpningen av lean i en organisation. 

Målet med lean produktion definieras av Krafcik (1988) som en hög nivå av 

FILOSOFI 
Reducera spill 

Öka värde 

PRINCIPER 
1. identifiera värde ur kundens perspektiv 

2. identifiera värdeflöde 
3. utveckla kapacitet som möjliggör 

genomströmning i produktionen 
4. använd pull-mekanismer för att stöda 

flödet av material genom ansträngda 
processer 

5. sträva efter perfektion genom att alla typer 
av spill i produktionssystemet reduceras till 

noll 

VERKTYG OCH TEKNIKER, EXEMPEL 
Kartläggning av värdeströmmen, 5S, kanban, pull produktion, 

reducerad omställningstid ("Single digit Minute Exchange of Die, 
SMED"), grupplayout, takttid, Total Preventive Maintenance, 

styrning av flaskhalsar och restriktioner, Poka yoke, 
informationstavlor, prestationsstyrning, kontinuerlig förbättring 

(kaizen), orsak och verkan, analyser, produktionsutjämning 
(Heijunka), overall equipment effectiveness (OEE), etc. 



 

 

10 

produktivitet och kvalitet. Womack, Jones och Roos (1990) konstaterar att målet för 

tillämpning av lean produktion är perfektion, vilket inkluderar noll defekter, noll lager, 

en oändlig produktvariation och kontinuerligt minskande kostnader. Bowen och 

Youngdahl (1998:222) talar om ett ”minskat behov av kompromisser i verksamheten”9 

[egen översättning] eftersom lean kombinerar effektivitet med flexibilitet och ett större 

urval. Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) anser att målet med lean är att öka värde 

och reducera spill. Detta ska nödvändigtvis inte ses som att kundvärde ökas genom att 

kostnaderna sänks, utan istället att kostnaderna kan sänkas (eller önskvärda aktiviteter 

tilläggas) efter att kunderna definierat vad som är värde och vad som är onödigt (Hines, 

Holweg och Rich, 2004). Utvecklingen av konceptet lean mot fokus på värde istället för 

enskilda produktionstekniker är av betydelse eftersom det i slutändan är kunden som 

avgör vad som är spill och vad som fyller kundens behov (Hines, Holweg och Rich, 

2004).  

När konceptet lean introducerades var det i bilindustrin produktionssystemet 

existerade. För att göra lean användbart för och applicerbart i andra typer av 

organisationer utarbetade Womack och Jones (1996) de fem lean principerna för ”ett 

lean tänkesätt”. Dessa utgör den mellersta nivån av konceptet och förklarar hur 

verksamheten bör styras för att organisationen ska vara (eller bli) lean. Womack och 

Jones’ (1996) fem lean principer är: 

1. Identifiera värde ur kundens perspektiv. 

2. Identifiera värdeflöde. 

3. Utveckla kapacitet som möjliggör genomströmning i produktionen. 

4. Använd pull-mekanismer för att stöda flödet av material genom ansträngda 

processer. 

5. Sträva efter perfektion genom att alla typer av spill i produktionssystemet 

reduceras till noll. 

Womack och Jones (1996) menar att omvandlingen av ett traditionellt 

produktionssystem (”parti- och kötillverkning”) till ett konstant flöde, styrt av ett 

effektivt sug från kunderna, kan fördubbla produktiviteten genom hela systemet 

samtidigt som genomloppstiden och inventariemängden minskas med 90 procent. 

                                                        
9 Originaltext: “reduction of performance tradeoffs“ (Bowen och Youngdahl, 1998:222). 
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Samtidigt halveras mängden avfall, arbetsolyckor samt fel som når kunden – och allt 

detta med en större variation produkter (Womack och Jones, 1996).  

Ur ett företags synvinkel kunde man säga att lean principerna och filosofi bakom 

konceptet hör samman med företagets strategi och långsiktiga operativa planering. 

Inom lean har det vidare utvecklats olika metoder, tekniker eller verktyg för att 

implementera lean principerna och göra en process mer lean. Ur ett företags perspektiv 

berör dessa metoder, tekniker och verktyg den dagliga, konkreta delen av 

verksamhetsstyrningen. Womack och Jones (1996) menar att företagsledare, genom att 

förstå och knyta ihop de fem principerna ovan, fullt ut kan använda sig av olika lean 

tekniker och upprätthålla en stadig kurs. 

2.3. Lean principerna 

Arlbjørn, Freytag och de Haas’ syn på filosofin bakom lean (dvs. att reducera spill och 

öka värde) är det synsätt som även denna studie utgår ifrån, och de övriga mål som 

presenterades ovan anses vara inkluderade i detta synsätt. Lean principerna kommer i 

denna studie att utgöra en stomme för att organisera den empiriska undersökningen 

och presentera resultaten. 

2.3.1. Princip 1: Värde 

Enligt Womack och Jones (1996) är den kritiska startpunkten för ett lean tänkesätt 

identifiering av värde, och detta kan i sin tur endast definieras av den ultimata kunden, 

för specifika produkter eller tjänster, med specifika egenskaper, som erbjuds till ett 

visst pris. Produktion av fel vara eller tjänst på rätt sätt är spill (Womack och Jones, 

1996). De egenskaper som kunder uppskattar hos fysiska produkter och som utgör 

värde för kunden sammanfattas av Anupindi, Chopra, Deshmukh, van Mieghem och 

Zemel (1999) som produktens kostnad (ägande och användning av produkten), 

leveranstid (räknat som den tid kunden väntar från och med att han/hon uttryckt sitt 

behov för leverantören), variation (bredden av valmöjligheter) och kvalitet (hur väl 

produkten ”presterar”).  

Det kan här nämnas att den första lean principen ofta jämställts med ren 

kostnadsminskning, vilket är en förenkling som härrör från de ursprungliga idéerna om 

lean produktion, var fabrikstillverkningen låg i fokus (Hines, Holweg och Rich, 2004). 

Redan Ohno (1988) menade dock att kunden inte ska stå för alla företagets kostnader 
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enligt den traditionella kostnadsprincipen försäljningspris = vinst + faktisk kostnad. 

Företaget ska minska sina företagsinterna överflödiga aktiviteter, och med dem 

sammanhängande kostnader, och på så sätt öka värdet för kunden – och därtill helst 

lägga till ytterliga tjänster eller egenskaper som kunden värdesätter (Hines, Holweg och 

Rich, 2004).  

Enligt Womack och Jones (1996) är ett av de viktigaste stegen i specificering av värde 

(efter att produkten definierats) att en målkostnad fastställs på basen av de resurser 

och ansträngningar som krävs för att tillverka produkten, förutsatt att allt synligt spill 

avlägsnas från processen – med andra ord fastställs den spillfria kostnaden för 

produkten, från utveckling via ordermottagning, till de produktionsaktiviteter som 

behövs för att tillverka produkten.  

2.3.2. Princip 2: Värdeflöde 

Värdeflödet är en uppsättning specifika aktiviteter som krävs för att en specifik produkt 

(eller tjänst) ska föras genom tre kritiska styrningsmoment i företagets verksamhet: 

problemlösning (från koncept via design och ingenjörskonst till produktlansering), 

informationshantering (från ordermottagning via detaljerad schemaläggning till 

leverans) och fysisk omvandling (från råmaterial till färdig produkt) (Womack och 

Jones, 1996). Genom att hela värdeflödet identifieras är det möjligt att definiera vilka 

aktiviteter som tillför värde, vilka som inte tillför värde men är oundvikliga med 

existerande teknologier och produktionstillgångar, samt vilka som varken tillför värde 

eller är nödvändiga (Womack och Jones, 1996). Till de värdeökande aktiviteterna hör 

exempelvis sammansvetsning och målning av delar, alltså aktiviteter som specifikt 

förändrar råmaterial till produkter (Hines och Rich, 1997). De aktiviteter som är 

nödvändiga men icke värdeökande, exempelvis att packa upp leveranser och förflytta 

arbetare, kräver stora förändringar i de operativa systemen för att kunna elimineras 

eller reduceras (Hines och Rich, 1997). Till de icke värdeökande aktiviteterna hör bl.a. 

väntetid, staplande av halvfärdiga produkter och dubbelhantering – dessa aktiviteter är 

rent spill och måste elimineras totalt (Hines och Rich, 1997).  

Genom reducering av spill kan i första hand produktiviteten öka, men på en längre sikt 

kan även mer spill och kvalitetsproblem identifieras allt eftersom organisationen blir 

mer lean, och man kan då även åtgärda dålig kvalitet och grundläggande problem i 

styrningen av organisation (Hines och Rich, 1997). Det finns sju huvudsakliga typer av 

spill inom tillverkning som kan reduceras för att göra produktionen mer lean. Dessa 
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definierades ursprungligen av Taiichi Ohno och Shigeo Shingo inom Toyotas 

produktionssystem (Hines och Rich, 1997) och är: 

Tabell 1 Sju typer av spill inom tillverkning (från Hines och Rich, 1997:47–48) 

 Typ av spill Beskrivning 

1 Överproduktion Den allvarligaste typen av spill då den förhindrar ett 
smidigt flöde av produkter eller tjänster och troligtvis 
hämmar kvalitet och produktivitet, samtidigt som det 
bidrar till överdrivna led- och lagringstider, vilket i sin tur 
resulterar i att det tar längre tid att upptäcka defekter, 
risken för försämring ökar och att det kan uppstå ett 
konstgjort tryck på att arbetstakten ska höjas.  

2 Väntan Väntan uppstår när tid används ineffektivt, vilket i en 
tillverkningsmiljö innebär att gods står stilla eller inte 
bearbetas.  

3 Onödig transport av varor Transport kan vara orsak till spill om det handlar om 
onödig sådan i form av dubbel hantering eller extra 
flyttningar. Dessa kan leda till skador eller försämring, och 
till onödiga förseningar i kommunikationsflödet vad gäller 
kvalitetsbrister som kräver rättelser. 

4 Olämplig 
hantering/Onödig 
bearbetning 

Olämplig hantering sker när komplexa lösningar används i 
enkla processer, exempelvis då en stor, icke flexibel maskin 
används istället för fler flexibla, små maskiner. Följder av 
olämplig hantering är ofta överproduktion för att väga upp 
kostnaden av dyra maskiner, och onödig transport och 
dålig kommunikation på grund av dålig planläggning. 

5 Onödig lagerhållning Onödig lagerhållning tenderar att öka ledtid, förhindra 
snabb identifiering av problem och öka utrymme, vilka alla 
i sin tur hämmar kommunikation. 

6 Onödig rörelse (utförd av 
människor) 

Onödig rörelse har att göra med ergonomi i produktionen 
och innefattar varje rörelse en operatör utför, som 
egentligen kunde undvikas. 

7 Defekter Defekter som i bokslutet ter sig som direkta kostnader och 
som omedelbart borde leda till kaizen-aktiviteter.  

 

Utöver dessa sju typer av spill definierar Womack och Jones (1996) ytterligare en typ, 

nämligen design av varor och tjänster som inte uppfyller kunders behov. Womack och 

Jones (1996) utesluter inte att det kan finnas andra typer av spill. 

Det finns en mängd olika kartläggningstekniker som kan användas enskilt eller i 

kombination med varandra för att undersöka värdeflödet och hitta olika typer av spill 

(Hines och Rich, 1997). Identifiering av värdeflödet innebär vanligen en blick utanför 

det egna företagets gränser, vilket kan kräva förtroende och exponering för andra 

företag bakåt eller framåt i produktionskedjan och således en ny typ av relationer var 

transparens är väsentligt (Womack och Jones, 1996). I en värld var företag outsourcar 
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allt fler aktiviteter kan någon typ av frivillig allians behövas för att övervaka och 

utforska de värdeskapande stegen för enskilda produkter (Womack och Jones, 1996). 

Värdeflödesanalys ska inte förväxlas med Michael Porters ”value chain analysis”. 

Värdekedjan, eller den strategiska analysen av den, används för att slå ihop aktiviteter 

som ”produktion”, ”marknadsföring” och ”försäljning” för en mängd produkter och 

utvärdera hur företaget kan maximera sin vinst och till egen fördel styra aktiviteter som 

andra led i värdekedjan utför (Womack och Jones, 1996). Womack och Jones (1996) 

använder termen ”värdeflöde” för en hel uppsättning aktiviteter (som sträcker sig från 

råmaterial till färdigställd produkt) för enskilda produkter och denna uppsättning ska 

optimeras enligt slutkundens synpunkter. Womack och Jones (1996) menar därtill att 

definiering av värde kräver att producerande företag talar med sina kunder på nya sätt 

och med andra företag i värdeflödet. Detta bör dessutom göras upprepade gånger som 

ett sätt att försöka uppnå perfektion (Womack och Jones, 1996). 

2.3.3. Princip 3: Genomströmning i flödet 

Efter att värdet har specificerats och värdeflödet för en specifik produkt kartlagts (och 

de mest överflödiga stegen eliminerats) är nästa steg att skapa genomströmning i de 

värdeskapande aktiviteterna. Genomströmning (”flow”) är det fortlöpande utförandet 

av aktiviteter längs en värdekedja så att en produkt framskrider från design till 

lansering, beställning till leverans och råmaterial till färdig produkt, utan stopp, spill 

eller bakåtriktade flödet. Fokus på produkten istället för den organisation eller 

utrustning som finns tillhanda är det mest essentiella för att möjliggöra 

genomströmningen. Dessutom krävs det att företaget omdefinierar ingenjörernas roll 

och antaganden om var värde skapas. (Womack och Jones, 1996) 

I produktion som kännetecknas av ett kontinuerligt flöde är produktionsstegen 

organiserade i sekvenser som gör att produkten kan röra sig från ett steg till nästa utan 

att det uppstår buffertar mellan stegen (Womack och Jones, 1996). Utgångspunkten är 

en strävan efter att få en hel produkt färdig så fort som möjligt (Womack och Jones, 

1996). Man bör alltså frångå planläggning enligt funktioner och partitillverkning, då 

detta skapar väntetider och transport emellan produktionsstegen (Bowen och 

Youngdahl, 1998). Företag måste ignorera existerande tillgångar och teknologier, och i 

stället organisera produktionen som produktlinjer med starka, dedikerade 

produktteam (vari kunden helst ska ingå (Womack och Jones, 1996)). Womack och 

Jones (1996) menar att det då kan vara bättre att hålla enklare, långsammare och 
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mindre automatiserade maskiner. Som exempel lyckades man inom Toyota (efter 

andra världskriget) skapa flöde vid tillverkning av låga volymer genom att möjliggöra 

snabba byten av verktyg, som var anpassade till flera produkter samt genom att skala 

ner maskiner så att olika bearbetningssteg kunde utföras omedelbart efter varandra 

(Womack och Jones, 1996).  

För att möjliggöra genomströmning krävs det att alla maskiner (och arbetare) fungerar 

felfritt och att varje del som rör sig igenom flödet är den rätta – systemet fungerar 

nämligen enligt en ”allt eller inget”-princip. Arbetskraften måste vara kunnig i olika 

uppgifter som måste standardiseras – dock av produktteamet istället för avlägsna 

planerare. Lean tekniker som hör samman med genomströmningsprincipen är takt tid, 

andon-tavlor, visuell kontroll, Just-in-Time, 5S och poka-yoke (se bilaga 1). Även 

lokalisering spelar en stor roll för att möjliggöra genomströmning, åtminstone ur ett 

leverantörskedjeperspektiv. (Womack och Jones, 1996) 

2.3.4. Princip 4: Pull 

Pull eller pull produktion är ett system var produktions- och leveransinstruktioner 

strömmar ”uppåt” i produktionskedjan. Produktionen utgår ifrån kundernas 

efterfrågan som så, att ingen part uppåt i leverantörskedjan producerar någonting 

förrän kunden ber om det. Motsatsen till detta är push eller push produktion, var 

producenten bestämmer mängden som ska produceras och därefter justerar 

marknadsföringsmixen för att sälja den producerade mängden. Genom att designa, 

schemalägga och göra precis det som kunder vill ha just när de vill ha det, kan 

aktiviteter såsom uppgörande av försäljningsprognoser elimineras. Kunden skapar ett 

”sug” efter produkter med vissa särdrag istället för att producenten trycker ut 

produkter på marknaden. Konstgjord efterfrågan minskas eftersom kunderna lär sig att 

produkten kan fås när de behöver den, vilket medför att priserna hålls stabila istället 

för att påverkas av tillfälligt överflöd eller brister. (Womack och Jones, 1996)  

Pull-mekanismerna leder till att spill i form av överflödiga inventarier inom processen 

elimineras och att kvalitetsfel synliggörs (Bowen och Youngdahl, 1998). Pull-

mekanismen kan sträcka sig utanför det enskilda företaget och beröra även parter 

uppströms och nedströms i leverantörskedjan (Hines, Holweg och Rich, 2004). 
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2.3.5. Princip 5: Kontinuerlig förbättring 

Då de fyra principerna ovan uppfylls i ett produktionssystem, börjar ineffektivitet 

gällande insatser, tid, utrymme, kostnader och misstag synliggöras (Womack och 

Jones, 1996). Den femte principen för lean, perfektion eller kontinuerlig förbättring, 

innebär att strävanden och arbete med de fyra första principerna kontinuerligt 

synliggör nya brister, som elimineras genom ett fortsatt arbete enligt principerna 

(Womack och Jones, 1996). Det gäller att forma en bild av den perfektion som ska 

uppnås och uppgöra en lämplig tidtabell för de viktigaste (två till tre) stegen, med hjälp 

av lämplig teknologi, som behöver vidtas för att organisationen ska komma närmare 

idealbilden (Womack och Jones, 1996). 

2.4. Överföring av konceptet lean till en tjänsteomgivning 

En stor del av de industrialiserade ländernas BNP kommer idag från 

tjänsteproducerande företag (Grönroos, 2007). Begreppet tjänst är jämfört med fysiska 

produkter svårare att definiera exakt då innehållet varierar stort. Några karaktärsdrag 

för tjänster som definierats inom tidigare forskning är följande: 

• Tjänster utgör idéer och koncept, det vill säga är abstrakta, och kan därför 

exempelvis inte testas före köpbeslutet (Fitzsimmons och Fitzsimmons, 1998). 

Tjänster kan dock innehålla element som är fysiska (Grönroos, 2007).  

• Tjänster är processer som består av aktiviteter eller serier av aktiviteter var en 

mängd olika typer av resurser används, för att skapa värde för kunden 

(Grönroos, 2007). 

• Kunden deltar (ofta) i produktionen av tjänster (Grönroos, 2007; Austin, 1990; 

Anupindi et al. 1999). Tjänstens input är kunden själv, medan det i 

produktionen används resurser i form av material (varor som främjar tjänsten), 

anställdas arbete och kapital – vilket ställer krav på att tjänstesystemet 

interagerar med kunden (Fitzsimmons och Fitzsimmons, 1998). Tjänstens 

lokalisering bestäms av kunderna (Austin, 1990). 

• Tjänster kan inte lagras (Austin, 1990; Anupindi et al. 1999) utan produceras 

och konsumeras åtminstone till en viss utsträckning samtidigt (Anupindi et al. 

1999; Grönroos, 2007; Fitzsimmons och Fitzsimmons, 1998). Grönroos (2007) 
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menar att företag kan försöka lagra kunder och få dessa att konsumera tjänsten 

när det finns ledig kapacitet. 

• Tjänster är heterogena, det vill säga att tjänsteproduktionens resultat varierar 

från kund till kund (Fitzsimmons och Fitzsimmons, 1998). Arbetsaktiviteter är 

vanligen inriktade på människor istället för saker (även om det finns undantag 

som kommunikation och egendomsförvaltning) (Fitzsimmons och 

Fitzsimmons, 1998). 

• Tjänstens resultat (kundens upplevelse) är abstrakt (Austin, 1990; Anupindi et 

al. 1999). Själva upplevelsen hos kunden kan inte materialiseras (Grönroos, 

2007). Enligt Anupindi et al. (1999) utgör dock kostnad, leveranstid, variation 

och kvalitet värde för kunden även i fråga om tjänster. Kvaliteten kan inte 

säkras före tjänsten har levererats (Duclos, Siha och Lummus, 1995), men enligt 

Fitzsimmons och Fitzsimmons (1998) har kundens upplevelser i fronten (front 

office) i tjänsteinrättningen betydelse för uppfattningen om kvalitet.  

Service operations management, eller styrning av tjänsteverksamhet är ett begrepp 

som används för att beskriva aktiviteter, beslut och befogenheter för verksamhetsledare 

i tjänsteorganisationer (Johnston och Clark, 2008). Tjänsteverksamhet utgörs av den 

sammansättning resurser och processer som krävs för att skapa och leverera en tjänst 

till kunden (Johnston och Clark, 2008). 

Figur 2 Tjänsteverksamhet (Johnston och Clark, 2008:5) 

 

I den akademiska världen har det sedan 70-talet debatterats om huruvida det är 

lämpligt att se på tjänster från ett ”löpande band”-perspektiv (Bowen, och Youngdahl, 

1998). Bowen och Youngdahl (1998) bemöter all kritik mot ett sådant perspektiv 

genom att argumentera för att en tillverkningslogik fortsättningsvis kan överföras till 

tjänsteproduktion, då tillverkning och tjänster har mycket gemensamt när det kommer 

till praxis och bruk. I sin argumentation framhåller de dock att ”löpande band”-
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paradigmet måste modifieras för att överföringen ska vara möjlig (Bowen, och 

Youngdahl, 1998). Bowen och Youngdahl (1998) föreslår lean som en lämplig 

modifiering av ”löpande band”-perspektivet i tjänsteproduktion. 

Figur 3 Konvergens av tjänsteproduktion och tillverkning (Bowen och Youngdahl, 
1998:222) 

 

Piercy och Rich (2009) noterar att tillverknings- och tjänstesektorerna uppvisat 

liknande mönster av stigande kostnader och sjunkande kvalitet, vilket kan hänföra sig 

till de gemensamma operationella och organisatoriska strukturerna. Bowen och 

Youngdahl (1998) hänvisar till tidigare forskningsresultat som visar att strategiska och 

teknologiska innovationer och lösningar på ”tradeoff”-problematiken – vad gäller 

kostnader, beroenden, kvalitet och flexibilitet – har utvecklats inom tillverkning för att 

därefter överföras till tjänster. Bowen och Youngdahl (1998) hänvisar även till tidigare 
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författares konstateranden, att tillverkningssektorn ironiskt nog lett tjänstesektorn när 

det kommer till att implementera nya Human Resource Management-metoder samt att 

överföra makt åt och involvera arbetstagarna – trots att denna typ av egenskaper ofta 

tillskrivs tjänstesektorn. I figur 3 visualiseras överföringen av först massproduktion och 

därefter (när massproduktion visat sig innebära stelhet, begränsat urval och 

teknologiberoende (Bowen och Youngdahl, 1998)) lean produktion från tillverkning till 

tjänster. Tack vare en sådan överföring tror Bowen och Youngdahl (1998) att 

tjänsteföretag kan fokusera på effektivitet och eliminering av onödiga aktiviteter, och 

samtidigt flytta över kapacitet till det som kunderna uppskattar och värderar. 

På senare år har lean principerna undersökts och implementerats även inom den 

offentliga sektorn (Radnor et al. 2006; Hines och Lethbridge, 2008; Radnor, 2009). 

Lean principerna är egentligen bara ett exempel på företagsledningspraxis som 

överflyttas från privata till offentliga sektorn – det finns nämligen ett tryck på att 

effektivisera användningen av resurser även inom offentliga sektorn (Arlbjørn, Freytag 

och de Haas, 2011).  

2.5. Lean principerna i kommersiella och offentliga tjänster 

Tjänster kan kategoriseras på basen av vem som producerar dem: företag producerar 

vanligtvis kommersiella tjänster medan den offentliga sektorn (statliga eller 

kommunala myndigheter) vanligen producerar offentliga tjänster. Kommersiella 

tjänster köps av den enskilda kunden och produceras av bl.a. banker, hotell, butiker och 

restauranger. Offentliga tjänster å andra sidan produceras för samhället som helhet och 

är ofta finansierade med skattemedel och genom politiska beslut. Användarna kan ha få 

alternativ att välja emellan. Exempel på offentliga tjänster är polis, fängelser, sjukhus 

och skolor. (Johnston och Clark, 2008) 

För dessa två typer av tjänster finns det olika utmaningar som en verksamhetsledare 

måste bemöta. I kommersiella tjänster är det ofta fråga om att hantera en stor mängd 

kunder med olika preferenser, alternativt samma kunder med olika preferenser vid 

olika tidpunkter. Andra utmaningar i anknytning till kommersiella tjänster är att 

producera en fräsch upplevelse för nya kunder samt att upprätthålla konsekvens i 

produktionen. Offentliga tjänster å andra sidan är under konstant granskning, och 

sådana tjänstefunktioner som privata sektorn tar för givna kan behöva rättfärdigas 

inom offentliga sektorn. Vidare kan inte offentliga organisationer använda sig av 

prismekanismer för att reglera efterfrågan, så tjänsteutbudet måste ransoneras. Därtill 
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kan tjänstekonceptet i offentliga tjänster vara rörigt, framför allt om tjänsten 

tillhandahålls för samhället som helhet och inte nödvändigtvis uppskattas av dem som 

”råkar ut för” tjänsten (exempelvis i fråga om polistjänster, fängelse och 

skatteindrivning). (Johnston och Clark, 2008) 

Traditionellt sett har offentliga organisationer ansetts mindre effektiva än privata 

motsvarigheter vilket har lett till en världsomfattande privatiseringsrörelse och 

applicering av affärsledningsteorier i offentliga sektorn, men vid närmare granskning 

råder det osäkerhet på hur de två sektorerna de facto skiljer sig åt och huruvida 

förvaltningen kan skötas likartat eller inte (Rainey och Han Chun, 2005). När det 

kommer till lean i tjänster finns det vissa aspekter som är gemensamma mellan den 

kommersiella och den offentliga sektorn, men det finns även skillnader. Nedan 

presenteras tidigare forskningsresultat om lean och lean principerna i kommersiella 

och offentliga tjänster. 

Piercy och Rich (2008) konstaterar att användning av olika lean verktyg kan förbättra 

kvaliteten och minska kostnaderna inte bara inom tillverkning av produkter utan också 

vid produktion av ”rena” tjänster10. Genom att utgå från principerna om lean 

identifierar Maleyeff (2006) följande strukturella karaktärsdrag inom interna 

tjänstesystem, som kan tänkas gälla för tjänster i allmänhet: 

• informationens betydelse: det är inte pappret eller de tekniska hjälpmedlen 

som har betydelse, utan sättet på vilket informationen är framställt. Enligt 

Maleyeff (2006) är information troligtvis den viktigaste komponenten i en 

tjänst ur värdesynpunkt. I vissa tjänstesystem, exempelvis banker, ligger fokus 

helt på bearbetning av information och kundens närvaro är inte nödvändig 

(Fitzsimmons och Fitzsimmons, 1998). Johnston och Clark (2008) menar att 

information därtill utgör utbytesmekanismen i en tjänsteleverantörskedja och 

resulterar i flödet och leveransen av varor och tjänster.  

• många vidarebefordringar av information: problem uppstår i 

vidarebefordring av information på grund av att formuleringar tolkas olika och 

innebörden förändras. (Maleyeff, 2006) 

                                                        
10 Piercy och Rich (2008) använder begreppet ’rena tjänster’ då de konstaterar att tidigare forskning har 
fokuserat på tjänster var det funnits fysiska produkter, exempelvis detaljhandelns hantering av 
leverantörskedjan samt sjukvård. 
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• betydande variation i uppgifter: den tid som utförandet av en uppgift tar 

varierar ofta stort. (Maleyeff, 2006) 

• anställdas egenskaper (bl.a. intelligens, flexibilitet) är av stor betydelse för 

kvaliteten i utförandet (Maleyeff, 2006). I organiseringen och 

tillhandahållandet av offentliga tjänster utgör de olika högt fackutbildade 

yrkesgrupperna en viktig del av produktionen och fackutbildade kvarstår i hög 

grad som expertrådgivare i centralförvaltningen (Ferlie och Geraghty, 2005).  

• ingen särskild motivation för brådska: individer inom tjänsteproduktionen kan 

vara omedvetna om helheten som de fungerar i och hur deras egen insats 

påverkar slutresultatet. (Maleyeff, 2006) 

• processflöde som sträcker sig över olika avdelningar eller funktioner: i 

tjänstesystemen existerar det en myriad av kontakter mellan olika funktioner 

eller enheter. Dessa kontakter existerar ofta för insamlande av information. 

(Maleyeff, 2006) 

• talrika drifts- och tekniska granskningar: i tjänstesystem ingår det ofta olika 

steg var granskningar ska utföras av teknisk personal eller 

organisationsledningen. Dessa granskningar är kostsamma och kan orsaka 

förseningar. (Maleyeff, 2006) 

• dolda kostnader och fördelar: i och med att utkomsten av ett internt 

tjänstesystem är abstrakt kan det vara svårt att kvantifiera värdet av utkomsten 

om det inte utgår något specifikt pris för den. I praktiken klassificeras dessa 

dolda kostnader och fördelar som omkostnader i bokslutet. (Maleyeff, 2006) 

• avsaknad av lösningar som passar alla: vid analys och förbättring av 

tjänstesystem måste man ta i beaktande variationen av uppgifter som dessa 

system har att göra med. (Maleyeff, 2006) 

2.5.1. Princip 1: kommersiella och offentliga tjänsters värde 

En tjänsts värde kan sammanfattas som den kostnad tjänsten medför för kunden 

jämfört med de påtagliga och icke påtagliga fördelar kunden uppfattar att denne får ut 

av tjänsten i fråga (Johnston och Clark, 2008). I jämförelse med den privata sektorn är 

det mer komplicerat att definiera värde inom den offentliga sektorn (Arlbjørn, Freytag 
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och de Haas, 2011). Orsaken till detta är att ”kundgruppen” är antingen oklar eller 

diversifierad på så vis, att behoven definieras av olika typer av intressenter, exempelvis 

experter, politiker och användare (Johnston och Clark, 2008; Arlbjørn, Freytag och de 

Haas, 2011). Det finns även flera problem med att inom offentliga tjänster basera 

definitioner och modeller på en ”kund”, dels för att den som konsumerar tjänsten inte 

alltid betalar för den och dels för att termen ”kund” medför diverse antaganden 

(Øvretveit, 2005). Som ett exempel på denna problematik skulle patienten inom 

offentlig sjukvård kunna ses som den huvudsakliga kunden eftersom denne är 

mottagare av vård och föremål för alla ansträngningar, men samtidigt betalar inte 

patienten direkt för tjänsten (Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007). Andra kunder 

kunde i detta fall vara patientens familj, samhället generellt (i och med att denna part 

finansierar tjänsten) eller läkarstuderande (Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007). I 

tillägg till detta är resultatet av offentliga tjänster inte alltid synligt direkt utan klargörs 

eventuellt först efter en lång till – utbildning är ett klart exempel (Walsh, 1991).  

När det kommer till uppfattning om tjänsten, kan man skilja mellan kvalitet och 

tillfredsställelse (Johnston och Clark, 2008). Tillfredsställelse är kundens direkta 

upplevelse av tjänsten (Johnston och Clark, 2008), medan tjänstekvalitet kan 

definieras som kundens övergripande uppfattning om organisationens och tjänstens 

relativa överlägsenhet eller underlägsenhet (Bitner och Hubbert, 1994). Skillnaden 

mellan begreppen innebär att det kan finnas uppfattningar om tjänstens kvalitet hos 

personer som aldrig använt tjänsten (Johnston och Clark, 2008). Faktumet att kunden 

ofta närvarar vid produktion av tjänster kan innebära att de anställda har en kritisk roll 

i kundens upplevelse av tjänstens värde och kvalitet (Duclos, Siha och Lummus, 1995). 

Det är även viktigt att en tjänst tillhandahålls, i enlighet med kundens specifikationer, 

på ett snabbt och effektivt sätt (Duclos, Siha och Lummus, 1995; Maleyeff, 2006).  

När det kommer till kvalitet i offentliga tjänster, menar Walsh (1991) att det delvis 

handlar om etiska aspekter, då olika output och input kan värderas från olika moraliska 

perspektiv. Det kan finnas radikala skillnader mellan utvärderingar på grund av att 

kriterierna som utvärderingarna grundar sig på skiljer sig från varandra (Walsh, 1991). 

Som exempel ger Walsh (1991) att utvärdering av socialvård kan baseras på rätten att 

skydda barn genom att omhänderta dem, eller strävan att hålla ihop familjer. Vid 

implementering av lean i en offentlig tjänst föreslår Radnor et al. (2006) att 

organisationen fastslår vilka aspekter av tjänsten man anser vara kritiska för att 

kvalitetsbegreppet ska uppfyllas samt vilka de huvudsakliga karaktärsdragen är. 
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Øvretveit (2005) delar in kvalitetsbegreppet inom offentliga sektorn i klientkvalitet 

(vilket innebär att användares önskemål uppfylls), yrkeskvalitet (vilket innebär att 

användarens behov möts) och ledningskvalitet (vilket innebär att tjänster 

tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad, utan spill och inom ramen för auktoriteters 

direktiv). 

2.5.2. Princip 2: värdeflöde i kommersiella och offentliga tjänster  

I en tjänsteomgivning kan det vara svårt att se spill, tjänster ”under arbete” och 

problem i allmänhet (Radnor et al. 2006). Maleyeff (2006) drar dock slutsatsen att de 

vanligaste problemen inom tjänstesystem är brist på standardprocedurer, långa 

betjäningstider, sammanbrott i kommunikation och dålig personalhantering.  

Maleyeff (2006) modifierar de sju spilltyperna som identifierats inom lean tillverkning. 

Inom tjänstesystem är dessa: 

Tabell 2 Spilltyper i tjänstesystem (från Maleyeff, 2006:684) 

Spilltyperna Beskrivning 

Förseningar Dröjsmål som orsakas av tid i köer eller väntan på att 
information överförs. 

Granskningar Inspektion av arbete. 

Misstag Fel och försummelser som leder till att arbete måste 
göras om eller att kunderna överger företaget. 

Duplicering av aktiviteter Samma aktiviteter utförs i flera olika delar av 
systemet. 

Rörelse Onödig förflyttning av information, personal och 
utrustning. 

Ineffektivitet i 
bearbetningen 

Innefattar ineffektiv användning av resurser vid 
utförande av uppgifter eller kontinuerligt 
återuppfinnande av potentiellt standardiserbara 
processer. 

Ineffektiv användning av 
resurser 

Slösaktig förvaltning av personal, utrustning, material 
eller kapital. 

 

Dessa spilltyper torde vara övergripande kategorier. Några konkreta exempel på spill, 

som uppstår i en kontorsomgivning, ges av Krings, Levine och Wall (2006): det kan 

vara fråga om att data, som är nödvändig för informationsbehandling i senare steg, inte 

samlas in vid den första kontakten; att samma data samlas in eller matas in i flera steg; 

eller att sådant arbete utförs som inte behövs för att producera tjänsten. 
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2.5.3. Princip 3: Genomströmning i kommersiella och offentliga tjänster  

Matchning, eller timing, av efterfrågan och output är i tillverkning viktigt för att minska 

lagernivåer – men i tjänster är det snarare obligatoriskt eftersom kunden ofta är 

involverad i produktionsprocessen, och en alltför lång väntan på resultat gör att kunden 

kan söka sig till andra alternativ (Duclos, Siha och Lummus, 1995). Utöver detta kan 

resultatet inte heller lagras vilket lägger större vikt på balans mellan de olika stegen i 

tjänsteprocessen, samt mellan de resurser som tillägnas processen (Duclos, Siha och 

Lummus, 1995). Som exempel på balansering av resurser ger Duclos, Siha och Lummus 

(1995) flygindustrin: ett tomt flygsäte är ett förlorat flygsäte, och flygbolagen måste 

därför matcha flygplansstorleken med efterfrågan. Matchningen av efterfrågan och 

output, eller tjänstekapacitet, kan dock innebära en stor utmaning på grund av 

obestämd efterfrågan och kunders unika preferenser (Fitzsimmons och Fitzsimmons, 

1998). 

Ett annat typiskt kännetecken för tjänsteproduktion är att resultatet, den producerade 

tjänsten, i hög grad är skräddarsydd, vilket lägger stor vikt på flexibilitet och 

anpassningsförmåga i processen. Då människor ofta har en stor roll i 

tjänsteproduktion, kan flexibilitet underlättas genom att arbetskraften är delaktig i 

beslut och utbildad för att klara av olika uppgifter. (Duclos, Siha och Lummus, 1995) 

Samtidigt som flexibilitet är kännetecknande för lean och särskilt viktigt i produktion 

av tjänster, kan standardisering av arbete möjliggöra flöde i produktionen. 

Standardisering av aktiviteter utan förlust av flexibilitet i en tjänsteomgivning lägger 

vikt på att de anställda ska kunna avgöra när tjänsten avviker från det som är normalt 

(Maleyeff, 2006). De anställda ska ha förmåga att vidta ovanliga åtgärder när han eller 

hon anser det vara nödvändigt, men ledningen måste då beakta att misstag kan ske och 

att företaget måste ha fungerande system som hjälper organisationen att lära sig av fel, 

och omarbeta processerna därefter (Maleyeff, 2006). När det kommer till offentliga 

tjänster anser dock Radnor (2009) att standardisering möjligtvis inte passar, eftersom 

det kan vara viktigt att besvara efterfrågan på många olika sätt. Suarez Barraza, Smith 

och Dahlgaard-Park (2009) märker å andra sidan att ett standardiserat arbetsflöde, 

tillsammans med klassificering och visuell kontroll, kunde användas för att minska 

tidsåtgången från det att beskattningsformulär anländer till det att de expedieras. De 

olika åsikterna om standardiseringens roll i flödet kan eventuellt påvisa att dess 

framgång har att göra med omgivningsspecifika faktorer. 
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Maleyeff (2006) föreslår att företagsledningen framför allt fokuserar på överföringen 

eller vidarebefordringen av informationen mellan enheter och har Kaizen-team som 

genererar idéer om hur systemet kan förbättras. Öppenhet och synlighet har dock alltid 

varit en viktig aspekt av lean; redan Ohno (1988) och Womack, Jones och Roos (1990) 

beskriver hur information delges i realtid genom skärmar i fabriken som talar om 

dagens produktionsmål, personalbrist och var det för tillfället existerar ett problem 

som måste lösas gemensamt.  

2.5.4. Princip 4: Pull i kommersiella och offentliga tjänster  

I en tjänsteomgivning är pull ofta inbyggt i produktionsprocessen, då tjänster ofta 

produceras genom interaktion med kunden och inte kan lagras för framtida behov 

(Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007). Maleyeff (2006) konstaterar därtill att 

tjänsteproduktion redan på grund av sin natur initieras av kundernas efterfrågan. Det 

finns dock vissa tjänsteprocesser som karaktäriseras av push – som exempel på detta 

ger Duclos, Siha och Lummus (1995) bearbetning av lån och kontrakt, då dokumentet 

anländer till ”den första disken” och därefter trycks genom följande steg i 

bearbetningsprocessen. 

Ett problem som hör samman med tjänster är att kundernas efterfrågan inte alltid är 

klar. En orsak till detta kan åter exemplifieras med offentlig sjukvård, eftersom det där 

förekommer dels oförutsebar efterfrågan, dels felaktig efterfrågan (dvs. att patientens 

symptom kan visa sig behöva en helt annan vård än vad som ursprungligen 

förväntades) och dels odefinierad efterfrågan (dvs. att ingen diagnos kan fastställas). 

(Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007) Dessa aspekter kan försvåra implementering 

av lean om utgångspunkten är specificering av värde ur kundens perspektiv och pull 

produktion. 

2.5.5. Princip 5: Kontinuerlig förbättring inom kommersiella och 
offentliga tjänster  

Den femte principen för lean, perfektion eller kontinuerlig förbättring, innebär att 

strävanden och arbete med de fyra första principerna kontinuerligt synliggör nya 

brister, som elimineras genom ett fortsatt arbete enligt principerna (Womack och 

Jones, 1996). Det som är speciellt för många offentliga organisationer är att 

verksamhetsstyrningen fokuseras på att uppnå mål som uppställts av statsmakten, 
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vilket begränsar tillgängligheten av data som kan användas för kontinuerlig förbättring 

(Radnor et al. 2006).  

2.6. Lean, effektivitet och kvalitet i rättsväsendet  

Domstolsväsendet är en process som består av en uppsättning sammanlänkade 

aktiviteter vars syfte är att tillhandahålla en tjänst (Martins, Helgheim och de Carvalho, 

2007). Rättsorganisationer kan jämföras med traditionella tillverkningsmiljöer på så 

vis, att rättsfallen strömmar genom processen från en produktionscell till en annan och 

väntar i köer däremellan (Pekkanen och Niemi, 2006). Det är en process som kräver ett 

kontinuerligt och koordinerat flöde av ett stort antal unika och oändligt varierande 

typer av fall (Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 2009). Men domstolsprocessen 

innehåller även restriktioner som hindrar flöde och värdeskapande (Martins, Helgheim 

och de Carvalho, 2007). 

En viktig aspekt av straffprocessen är att resultatet produceras av väldigt 

yrkesskickliga, självständigt arbetande proffs (Pekkanen och Niemi, 2006). 

Kombinationen av massproduktion och hantverk är typiskt för lean och Hines, Martins 

och Beale (2008) konstaterar vid en jämförelse av institutioner i de portugisiska och 

walesiska rättssystemen att ett lean tänkesätt kan implementeras inom den rättsliga 

sektorn. Dock är slutprodukten i rättsprocessen ganska abstrakt och varierande 

(Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 2009). I och med att rättssystemet är en offentlig 

tjänst kan det även tänkas vara svårt att identifiera en slutkund, men Martins, 

Helgheim och de Carvalho (2007) föreslår att rättsprocessen har kunder på två nivåer: 

dels de enskilda individerna som lämnar in sina fall till domstolarna, dels samhället 

som helhet. Den sista nivån tillkommer eftersom ”rättvisa” innebär en social jämvikt 

som gör det möjligt att leva i samhället (Martins och de Carvalho, 2005). 

Värdeskapande innebär inte endast att ”rättvisa” som sådant skapas genom 

rättsprocessen, utan även att det skapas i rätt tid och på ett omsorgsfullt, så även 

betjäning, tid, kvalitet och kostnader bör tas i beaktande vid produktion av rättvisa 

(Martins och de Carvalho, 2005). 

Ett stort problem inom rättskipning är varierande ledtider vid behandling av fall 

(Hines, Martins och Beale, 2008; Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 2009). Ett flertal 
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faktorer har konstaterats ligga bakom förseningar i olika skeden av behandlingen av 

rättsfall i olika rättssystem11: 

• Olämpliga målsättningar och prestationsuppföljningssystem. I rättssystemet 

används enkla mått såsom årlig mängd lösta fall och genomsnittlig 

behandlingstid för lösta fall (Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 2009). Detta 

skapar en tendens att prioritera mindre och enklare fall framom svårare och 

mer omfattande fall, i stället för att en mer lean first-in first-out approach 

används (Hines, Martins och Beale, 2008; Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 

2009). Måtten visar endast historiska resultat och det saknas egentliga 

målsättningar för maximala ledtider och mätningar av det ”som inte får en 

lösning” och den aktuella situationen (Hines och Martins, 2005; Pekkanen, 

Karppinen och Pirttilä, 2009). Valet av indikatorer och resultaten av felval ges 

lite uppmärksamhet, vilket antas bero tids- och kunskapsbrist (Pekkanen, 

Karppinen och Pirttilä, 2009). 

• brist på ledningspraxis inriktad på processeffektivitet, vilket är en följd av att 

domstolarnas chefer utses på basen av sakkunskap istället för ledaregenskaper 

eller effektivitetstänkande. Domstolarna är uttalat hierarkiska med fokus på 

status och rankning, men det saknas klart ansvar och beslutsnivåer. Det finns 

en allmän uppfattning om att chefen inte bör ingripa i enskilda domars arbete 

på grund av objektivitetsprincipen i domarnas arbete, även om det behövs mer 

återkoppling i sådana situationer då ledtider för fall växer sig långa eller arbete 

släpar efter. (Pekkanen, Karppinen och Pirttilä, 2009) 

• Brist på produktionsplanering på alla nivåer. (Pekkanen, Karppinen och 

Pirttilä)  

• avsaknad av klar ansvarsfördelning och ansvarstagande (framför allt för 

komplexa fall) vilket är ett resultat av rådande förväntningar på och hög 

omsättning av assessorer och fiskaler som förbereder behandlingen. (Pekkanen, 

Karppinen och Pirttilä, 2009) 

• brist på transparens och bristande informationsflöde inom och mellan 

offentliga sektorns organisationer (ex. polisen), vilket bl.a. resulterar i 

                                                        
11 Pekkanen, Karppinen och Pirttilä (2009) undersöker tidsanvändningen i det finska rättsväsendet, medan 
Hines, Martins och Beale (2008) undersöker det portugisiska rättssystemet och walesiska juridiska 
tjänster utgående från ett lean tänkesätt. 
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förseningar i att hitta den åtalade och uppskjutande av muntliga förhandlingar 

(Hines och Martins, 2005; Hines, Martins och Beale, 2008). 

• domaren ansvarar för alla beslut som tas gällande ett fall, även sådana av 

mindre betydelse. Hela fallet måste gås igenom av domaren för varje beslut och 

domarna synas på basen av antalet fall de behandlar. (Hines, Martins och Beale 

2008) 

• användningen av domstolssalar bestäms på förhand, delas av alla och leder 

till spill i användningen av salarna samt förseningar av hållande av muntliga 

förhandlingar. (Hines, Martins och Beale, 2008) 

• domstolspersonalen tenderar att försena fall onödigt mycket utan orsak, vilket 

kan bero på bristande informationsflöde, brist på flödestänkande och dåliga IT-

kunskaper. (Hines, Martins och Beale, 2008) 

Olikheter mellan enskilda domstolar eller avdelningar, det vill säga hur rättsfall sköts, 

innebär i praktiken att rättvisa inte är detsamma för alla medborgare. Restriktionerna i 

rättssystemet beror delvis på processens struktur som sådan och delvis på det sätt som 

aktiviteter schemaläggs samt hur resurser involveras och motiveras. Hanteringen av 

mänskliga resurser kan ha stor inverkan på den totala behandlingstiden i processen, då 

styrningen av domstolar och rättsfall direkt påverkar flödet genom processen och 

förmågan att generera värde. (Martins, Helgheim och de Carvalho, 2007)  

För att minska ledtider i rättssystemet föreslår Martins, Helgheim och de Carvalho 

(2007) att fokus läggs på domstolspersonalens kompetens; att de själva ska inse det 

egna arbetets betydelse i värdeskapande samt effekterna av dåligt utfört arbete. Vidare 

föreslår Martins, Helgheim och de Carvalho (2007) att domstolspersonalen utbildas i 

att schemalägga aktiviteter, i användning av datateknologi samt i hur externa databaser 

ska nås. Att försöka förbättra genomströmningen i rättssystemet kan dock innebära 

stora utmaningar. Enligt Pekkanen, Karppinen och Pirttilä (2009) finns det en rädsla 

för att en prestationsförhöjning leder till ogynnsamma förhållanden vad gäller 

professionellt arbete samt att kvaliteten på gjorda beslut sänks. Hines, Martins och 

Beale (2008) föreslår att förbättringsåtgärder koncentreras på kvalitet och 

informationsflöde, vilka kunde stödas av IT-system – förutsatt att personalen får 

tillräcklig utbildning.  
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2.7. Implementering av lean i en ny tjänsteomgivning  

Det finns en stor mängd forskning kring lean och implementering av lean i olika typer 

av sammanhang. När konceptet lean produktion introducerades var det i bilindustrin 

systemet existerade. Womack, Jones och Roos (1990) anser att lean kan appliceras i 

vilken industri som helst, men flera författare (bl.a. Hines, Holweg och Rich, 2004 och 

Pettersen, 2009) menar att så inte är fallet. Oenigheten kan ha att göra med den oklara 

definitionen av lean och att konceptet kan delas in i olika nivåer. Ovan har det 

redogjorts framför allt för mellannivån, de fem lean principerna, och deras tillämpning 

både i tillverkning och i tjänster och offentliga sektorn. Nedan diskuteras närmare vad 

implementering av lean principerna i en ny tjänsteomgivning kan innebära. 

I teorin torde den strategiska nivån av lean vara applicerbar i alla omgivningar. Hines, 

Holweg och Rich (2004) drar slutsatsen att lean principerna kan tillämpas i många 

sammanhang, i och med att dess kärnfokus är kundvärde. Å andra siden menar 

Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) att implementering av lean på en strategisk nivå 

kan kräva att vissa förutsättningar uppfylls. Det har bl.a. visat sig vara svårt att 

anamma organisationskulturen och tänkesättet som hör samman med lean (Hines, 

Holweg och Rich, 2004). Radnor et al. (2006) konstaterar att lean är mest passligt för 

organisationer som har hög volym av upprepade uppgifter som tillåter standardisering 

och integration, och vars ledningsstruktur är mindre hierarkisk och tillåter överförande 

av uppgifter till och engagering av arbetskraften. 

Lean verktyg, dvs. den operativa nivån av konceptet, väcker också debatt i den 

akademiska världen. Hines, Holweg och Rich (2004) påstår att lean verktyg kan passa 

dåligt utanför en verkstadsmiljö var det inte repetitivt produceras höga volymer. För att 

optimera heterogena tjänster som utförs genom skräddarsydda arbetsprocesser menar 

å andra sidan Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) att det kan vara svårt att 

implementera andra nivåer än den lägsta, lean verktyg. Radnor et al. (2006) tar en 

position mellan dessa två ståndpunkter och menar att lean verktyg, som utvecklats i en 

tillverkningsmiljö, kan behöva modifieras för att kunna vara användbara i en 

tjänsteomgivning.  

2.7.1. Implementering av lean i en ny, offentlig omgivning 

Enligt Rainey och Han Chun (2005) håller de privata och offentliga sektorerna på att 

flyta ihop och ledare i båda sektorerna möter samma utmaningar när det kommer till 
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ledarskap, motivation och beslutsfattande. Det finns studier som visar att indelningen i 

offentliga och privata sektorn inte särskilt väl förutsäger organisatoriska karaktärsdrag, 

men även forskare som klart förespråkar olikheterna mellan sektorerna (Rainey och 

Han Chun, 2005).  

Tidigare studier av implementering av lean i privata och offentliga organisationer har 

påvisat positiva effekter såsom reducerad ledtid, förbättrade arbetsrutiner, teamwork, 

självbestämmande, kvalitetsförbättringar och lägre kostnader (Kollberg, Dahlgaard och 

Brehmer, 2007). I en studie av implementering av lean i offentliga sektorn i Skottland 

konstaterar Radnor et al. (2006) att lean i det fallet drivit på effektivitetsförbättringar, 

men att lean nödvändigtvis inte kan användas för att göra inbesparingar och minska på 

personalen. Radnor (2009) undersöker implementering av lean i offentliga sektorn i 

Förenade Kungariket och noterar en ökning i produktivitet och kvalitet samt en bättre 

förståelse av processer och spillnivåer.  

Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) studerar appliceringen av lean i den kommunala 

sektorn i Danmark och noterar att den lokala offentliga ledningen betraktar lean som 

en viktig byggsten för att öka produktiviteten. De största orsakerna bakom etableringen 

av lean projekt var att utveckla organisationen och minska kostnader (Arlbjørn, Freytag 

och de Haas, 2011). På basen av de tre fall Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) 

studerar närmare dras slutsaten att filosofin bakom lean (dvs. att skapa värde och 

reducera spill) inte alls eller endast delvis ligger bakom implementeringen av lean. 

Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) noterar att endast principen om identifiering av 

aktiviteterna i värdeflödet (genom kartläggning av arbetsprocesser) uppfylls i alla 

studerade fall. Sammanfattningsvis används lean i de fall som Arlbjørn, Freytag och de 

Haas (2011) undersöker främst som en titel för förändringsaktiviteter. Radnor et al. 

(2006) finner å andra sidan att implementering av lean i offentliga sektorn i Skottland 

omfattat de fem principerna medan användningen av lean verktyg och tekniker varit 

låg i jämförelse med hur lean implementerats i tillverkning. Några exempel på lean 

tekniker som använts i offentliga sektorn ges dock av Suarez Barraza, Smith och 

Dahlgaard-Park (2009): 5S, (gemba) kaizen och processkartläggning har visat sig 

förbättra processer och kvalitet inom offentliga tjänster som tillhandahålls av spanska 

lokala myndigheter.  

Det finns ett antal organisatoriska och kulturella faktorer som är kritiska för att försök 

att förbättra processer i offentliga sektorn genom implementering av lean ska lyckas. 

Det finns även ett antal barriärer. Dessa har sammanfattats av Radnor et al. (2006). 
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Tabell 3 Förutsättningar och barriärer för att implementering av lean i offentliga sektorn 
ska lyckas (från Radnor et al. (2006)) 

Förutsättningar Barriärer 

Organisatorisk beredvillighet 

Timing 

Strategisk ansats 

Organisationskultur 

Ansvar 

Arbete i team 

Engagemang 

Klar kommunikation 

Tillräckligt med resurser 

Externt stöd 

Människor 

Svag länk mellan förbättringsprogram och 
strategi 

Brist på ansvar 

Förbättringsmedlemmars identitet 

Misslyckat ledarskap 

Kategorisering 

Resursbrist 

 

För det första är det viktigt att det finns organisatorisk beredvillighet att inleda ett 

sådant förbättringsarbete som implementering av lean innebär (Radnor et al. 2006). 

Detta innebär att det finns medvetenhet om ett förbättringsbehov, att det finns 

kapacitet att göra en förändring samt att organisationens kultur är mottaglig för 

kundinriktning och processanalys och kan använda sig av data för att driva på 

förbättring (Radnor et al. 2006). Radnor et al. (2006) studie visar att organisationer 

som har en historia av att hantera förändringar och som kan bygga upp effektiva, 

multifunktionella team över interna gränser har störst kapacitet att förbättras genom 

lean. Timing har betydelse och innebär att tidsplanerna för förbättringsprogram ska 

vara realistiska, att uppnådda förändringar upprätthålls och att hot snabbt omvandlas 

till möjligheter (Radnor et al. 2006). Vidare anser Hines, Holweg och Rich (2004) och 

Radnor et al. (2006) att förbättringsarbete enligt ett lean tänkesätt bör utgå från en 

strategisk ansats för att sammanlänka lean med bredare målsättningar och på det viset 

driva på förbättring av kundupplevelser och en långvarig kulturförändring.  

Radnor et al. (2006) rekommenderar att organisationen utvecklar en 

organisationskultur som främjar kontinuerligt förbättringsarbete, vilket i praktiken 

innebär att medvetenhet om och förståelse för processer, flöde, spill och kundvärde 

skapas (Radnor et al. 2006). Den rådande kulturen påverkar hur implementering av 

lean framskrider, och en effektiv implementering måste beakta anställdas 

förväntningar, uppfattningar och beteenden (Radnor et al. 2006). Detta påverkar 

nämligen aspekter som graden av kundfokus, förståelse av organisationen som 

processer i ett dynamiskt system, insamling av data och dess användning i 

förbättringsaktiviteter samt kvalitetsmått som pådrivare av kontinuerlig förbättring 
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(Radnor et al. 2006). Enligt Radnor et al. (2006) uppvisar varje organisation olika 

karaktärsdrag i anknytning till ovan nämnda aspekter, och implementeringen av lean 

kan därför behöva anpassas.  

Medarbetarna i organisationen har en betydande roll och det är viktigt att de känner sig 

delaktiga i och tar ansvar för de lean projekt som initieras (Hines, Holweg och Rich, 

2004; Radnor et al. 2006). Arbete i team, bestående av personer från olika funktioner 

och olika nivåer, är viktigt för att skapa delaktighet och driva på förbättringsarbetet 

(Radnor et al. 2006). Detta stöds av att organisationsledningen visar ett synligt och 

långvarigt engagemang (Åhlström, 1997:5; Radnor et al. 2006). Klar kommunikation 

är även kritiskt för att försäkra deltagande och engagemang på alla nivåer i 

organisationen, och detta kan skötas exempelvis genom möten, intranät, workshopar 

och andra sessioner vars syfte är att öka medvetenheten om att förändringar måste 

göras (Radnor et al. 2006). Tillräckligt med resurser måste då även allokeras till 

implementeringen och upprätthållande av ett lean tänkesätt (Radnor et al. 2006). 

Förutom interna resurser kan det även finnas behov av externt stöd i form av experter 

för att få igång implementeringen av lean (Radnor et al. 2006).  

Radnor et al. (2006) urskiljer även ett antal barriärer för implementering av lean i 

offentliga sektorn, bl.a. människor, brist på ansvar, förbättringsteammedlemmars 

identitet, misslyckat ledarskap, kategorisering, svag länk mellan 

förbättringsprogram och strategi samt resursbrist. Det har redan konstaterats att lean 

ofta jämställs med kostnadsminskning istället för förhöjning av kundvärde, och denna 

uppfattning hos människorna i organisationen kan ge upphov till motstånd (Radnor et 

al. 2006). Hazlett och Hill (2000) rapporterar att det i offentliga organisationer kan 

finnas ett skeptiskt förhållningssätt i allmänhet till att anamma modeller från 

företagsvärlden. Om cheferna därtill inte tar ansvar för förbättringsprocessen och än 

mindre själva förstår sig på den (alternativt tittar endast på sin egen del i arbetet eller 

på operativa förhållanden) har implementeringen av lean sämre utsikter att lyckas 

(Radnor et al. 2006). Bristande ledarskap kan även leda till att olämpliga personer väljs 

till medlemmar av förbättringsteam, dvs. att dessa inte är de som i praktiken utför 

arbetet eller att de har en felaktig inställning (Radnor et al. 2006). Enligt Krings, 

Levine och Wall (2006) finns det i offentliga organisationer heller ingen garanti för 

bestående ”processägande” hos den högsta ledningen, eftersom tjänstemännen ofta 

väljs genom politiska beslut och för en kortvarig period. Vidare är det inte ovanligt med 

”silo”-kultur eller fokus på skilda avdelningar – kategorier – i offentliga organisationer 
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(Hazlett och Hill, 2000; Radnor et al. 2006), vilket skapar svårigheter att bygga upp en 

processorienterad och kundfokuserad ansats i organisationen (Radnor et al. 2006).  

Ovan konstaterades det att organisationen bör utgå från en strategisk ansats för att 

bygga upp en långsiktig förbättringskultur, men om länken mellan organisationens 

program och de specifika förbättringsprogrammen är svag är det svårt att skapa en 

sådan kultur (Radnor et al. 2006). Resursbrist utgör slutligen en barriär som hänger 

samman med kapacitetsbrist, kunskapsbrist, brist på erfarenhet och förmåga samt brist 

på drivkraft att implementera förändring eller förbättring (Radnor et al. 2006).  

Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) noterar att de teorier, koncept och lösningar som 

utvecklats för en specifik situation kan vara mer eller mindre framgångsrika när de 

appliceras i en annan omgivning – detta beroende på att de antaganden som ligger 

bakom koncepten och lösningarna inte alltid undersöks tillräckligt noggrant. Womack 

och Jones (1996) konstaterar att en fallgrop vid implementering av lean är att fokus 

läggs på reducering av spill framför specificering av värde. Radnor (2009) menar dock 

att det i offentliga sektorn kan finnas behov av att fokusera på och utveckla processer 

och flöden istället för att fokusera på värde. Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-Park 

(2009) föreslår att organisationens övergång till lean produktion inleds med 

implementering av kaizen (kontinuerlig förbättring) och reducering av spill.  

På grund av den oenighet som råder kring konceptet lean bör organisationer som vill 

implementera lean vara medvetna om att variationer existerar, och aktivt göra val för 

att anpassa konceptet efter egna behov (Pettersen, 2009; Radnor et al. 2006). Radnor 

et al. (2006) konstaterar att avdelningsinriktat, suboptimerande arbete; toppstyrning; 

fackligt motstånd och kriser i rapportering av måluppfyllelse är sådana faktorer som 

kan påverka effektiviteten av lean i en offentlig organisation. Då en organisation 

överväger att implementera lean, bör det klargöras huruvida den har kapacitet, 

tänkesätt och resurser för att förändras (Radnor et al. 2006). Sammanfattningsvis 

konstaterar Radnor et al. (2006) att lean principerna fungerar i offentliga sektorn, men 

att det måste finnas beredvillighet att göra förändringar som krävs och att ett 

implementeringsprogram integreras med organisationens strategi.  
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2.8. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Konceptet lean är inte ett helt entydigt och enkelt koncept; det har varit föremål för en 

stor mängd studier under de senaste 20 åren, det består av flera nivåer och kan 

betraktas från många olika perspektiv. I den teoretiska referensramen för denna studie 

har därför olika perspektiv på konceptet presenterats, med de fem lean principerna 

enligt Womack och Jones (1996) och deras applicering i olika omgivningar som 

huvudsaklig utgångspunkt. Därtill presenterades karaktärsdrag för tjänster i allmänhet, 

karaktärsdrag för offentliga tjänster samt karaktärsdrag som konstaterats när tjänster 

undersökts (av Maleyeff, 2006) i ljuset av lean principerna.  

I och med att den finska straffprocessen är en sådan omgivning var lean inte tidigare 

implementerats innehöll referensramen även avsnitt om vad implementering av lean i 

en ny omgivning kan innebära. När det gäller rättsväsendet som studieobjekt, finns det 

några undersökningar om lean i andra länders rättssystem samt en hel del studier om 

kvalitet och effektivitet inom rättssystem i allmänhet. En del av dessa resultat 

presenterades även i referensramen för att ge en insyn i de speciella utmaningar och 

problem man kan stöta på i rättssektorn.  

Den teoretiska referensramens innehåll och struktur, och de olika avsnittens koppling 

till forskningsfrågorna illustreras i figur 4. Kapitlen Lean, effektivitet och kvalitet i 

rättsväsendet, Lean principerna i kommersiella och offentliga tjänster och 

Implementering av lean i en ny tjänsteomgivning är de huvudsakliga temana som 

läggs till grund för att besvara forskningsfråga 1 och 2. Både Lean, effektivitet… och 

Implementering av lean… kan betraktas som separata delar av referensramen, men 

innehållet har ändå en viss anknytning till lean principerna12.  

                                                        
12 Detta illustreras med de streckade pilarna. De heldragna pilarna illustrerar ett mer direkt samband 
mellan olika teman. 



 

 

35 

Figur 4 Illustration av den teoretiska referensramens struktur och dess inverkan på 
studiens resultat, samt koppling till forskningsfrågorna 

 

 

Svaren till forskningsfråga 1 söks genom att finska straffprocessen studeras inom 

ramen för den empiriska undersökningen. En del orsaker till fördröjning inom 

rättsväsendet har dock identifierats av tidigare forskning och presenterades i Lean, 

effektivitet och värde i rättsväsendet.  

Forskningsfråga 2 i denna studie innebär att forskaren ska identifiera vad som i 

straffprocessen kan ses som värde och spill. För att stöda detta har det i den teoretiska 

referensramen presenterats sådana spilltyper som tidigare forskning identifierat inom 

både tillverkning och tjänster. Vissa av spilltyperna inom de två olika omgivningarna är 

jämförbara med varandra, medan andra spilltyper är specifika för respektive omgivning 

(se tabell 4). 

Likheter & Skillnader 

Tjänster 

Lean principerna (i 
tillverkning) enligt Womack 
och Jones (1996) Kommersiella tjänster Offentliga tjänster 

Lean principerna i 
kommersiella och 
offentliga tjänster 

Lean, effektivitet 
och kvalitet i 
rättsväsendet 

Implementering av 
lean i en ny 
omgivning 

Finska straffprocessen i ljuset av lean principerna (svar på 
forskningsfråga 1 och 2) 

Finska straffprocessen som omgivning för implementering av 
lean (svar på forskningsfråga 3) 

Lean (bakgrund) 



 

 

36 

Tabell 4 Olika typer av spill inom tillverkning och tjänster 

 Spill i tillverkning (traditionellt 
synsätt, enligt Ohno, 1988) 

Spill i tjänster (Maleyeff, 2006) 

1 Överproduktion  

2 Väntan Förseningar  

3 Transport Rörelse 

4 Olämplig hantering  Ineffektivitet i bearbetningen 

5 Onödig lagerhållning   

6 Onödig rörelse  

7 Defekter Misstag 

*  Duplicering av aktiviteter  

*  Ineffektiv användning av resurser  

*  Granskningar 

 Design av varor och tjänster som inte uppfyller kundernas behov (Womack och Jones, 
1996) 

* = spilltyper som inte direkt påträffas i den traditionella tillverkningsomgivningen 

I avsnittet Implementering av lean i en ny tjänsteomgivning presenterades faktorer 

som inverkar på framgången av en implementering av lean. Dessa faktorer kommer att 

ligga till grund för att besvara forskningsfråga 3. Därtill förväntas svaren på 

forskningsfråga 1 och 2 ge insikter som kan vara till hjälp för att besvara 

forskningsfråga 3. 
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3 METOD 

Den empiriska undersökningen utförs i form av en inbäddad fallstudie, var den 

undersökta helheten (straffprocessen) kan indelas i mindre enheter (domstolar, 

ämbete, rättsfall). Eftersom denna studie behandlar hur ett välkänt koncept (lean) kan 

tillämpas i en ny omgivning (den finska straffprocessen), det vill säga är explorativ, är 

det motiverat att använda kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder.  

3.1. Vetenskaplig ansats: Systemperspektivet 

Som vetenskaplig ansats i denna studie har systemperspektivet valts. 

Systemperspektivet blir allt mer betydelsefullt i behandling och förståelse av den 

komplexa verkligheten, var helheter anses var inbäddade i sammanhang och ännu 

större helheter (Patton, 2002). Systemperspektivet passar också bra ihop med 

kvalitativa forskningsmetoder och tolkning av kvalitativa data (Patton, 2002). Åhlström 

(1997) menar dessutom att en systemansats är nödvändig för att implementering av 

lean ska lyckas, då konceptets olika delar inte kan betraktas som isolerade delar och då 

förändringarna som följer av implementeringen har långsiktiga effekter på 

organisationen och dess omgivning. 

I systemperspektivet är det holistiska tänkandet centralt, det vill säga att fokus ligger på 

förståelse för helheten, eller rättare sagt att helheten är större än och annorlunda än 

summan av dess delar (Patton, 2002). Ett system består av en mängd komponenter och 

relationer mellan dessa (Arbnor och Bjerke, 1994). Krippendorff (2004) hänför även 

transformationer – att vissa relationer medför andra relationer i tid eller rum – till ett 

systems innehåll. Systemsynsättets verklighet innebär att helheten avviker från 

summan av delarna som så, att relationerna mellan delarna ger upphov till positiva 

eller negativa synergier (Arbnor och Bjerke, 1994). Varje komponent i ett system kan 

utvecklas och göras till ett nytt system och varje system är en potentiell komponent i ett 

större system – man kan alltså tala om subsystem och supersystem (Arbnor och Bjerke, 

1994). Som exempel på ett system ger Arbnor och Bjerke (1994) tillverkningsstationer 

(komponenter) och flödet av material emellan dessa (relationer).  

I systemperspektivet bortser man från kausalsamband och söker istället efter 

drivkrafter (som kan vara systemstrukturer, mål eller ambitioner) som påverkar 

systemet som helhet och som bygger upp eller bryter ner systemet (Arbnor och Bjerke, 

1994). Det som händer i en del av systemet påverkar andra delar av systemet utan att 
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man för den delen kan utröna klara orsak-verkan-samband (Patton, 2002). Sambandet 

mellan drivkrafter och resultat är ett finalt samband som Arbnor och Bjerke (1994) 

kallar ”indikator-effekt”-samband. Interaktion med miljön eller systemmedlemmars 

aktiva inverkan kan förändra systemets förlopp och göra att alternativa effekter uppstår 

eller att alternativa indikatorer leder till samma effekt (Arbnor och Bjerke, 1994). 

3.2. Övergripande undersökningsmetod: Inbäddad fallstudie  

Fallstudien är enligt Stake (2000) en forskningsprocess vari ett studieobjekt eller fall 

väljs och studeras med hjälp av olika metoder. Resultatet av forskningen, den rapport 

som produceras, brukar också kallas fallstudie (Stake, 2000). Yin (2003) menar i sin 

tur att fallstudien är en forskningsstrategi som innefattar planering av forskningen, 

utförandet av studien samt presentation av resultatet. Fallstudier används ofta för att 

förstå komplexiteten i ett givet problem och för att stöda beslutsfattande, och de anses 

vara en lämplig ansats för verkliga, komplicerade och aktuella problem som inte enkelt 

kan behandlas med analysmetoder som experiment, bevis eller frågeformulär (Scholz 

och Tietje, 2002). Fallstudien lämpar sig ofta i studier som är explorativa, eller 

förklarande med forskningsfrågor som innehåller ”hur” eller ”varför” (Yin, 2003). 

Därtill har forskaren vid utförandet av en fallstudie sällan kontroll över händelser inom 

det fenomen som undersöks (Yin, 2003).  

Ett fall eller flera fall som undersöks genom en fallstudie är enligt Scholtz och Tietje 

(2002) en definierad, empirisk enhet eller teoretisk struktur som betraktas från ett 

visst perspektiv och med ett särskilt intresse – det är ett subjekt för utvärdering 

eftersom det finns vetenskapliga och praktiska intressen anknutna till fallet. Gränsen 

mellan fallet och dess omgivning är inte alltid klar (Yin, 2003). Forskaren som 

undersöker fallet kan identifiera drag som ligger inom ramen för fallet, men också 

upptäcka andra kännetecken i fallets omgivning som kan vara signifikanta (Stake, 

2000). Fallet är en identifierad enhet, men består ofta av mindre delar, grupper, 

händelser och sammanlänkningar (Stake 2000). Man bör skilja mellan 

datainsamlingsenhet och analysenhet: en datainsamlingsenhet kan vara en person som 

intervjuas och analysenheten kan vara organisationen som denna verkar i, men man 

bör då vara aktsam så att analysenheten inte ändras under datainsamlingens gång så 

att exempelvis intervjuobjektets uppfattning om organisationen blir analysenhet (Yin, 

2003).  
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I en fallstudie finns det ofta många fler variabler av intresse än vad det finns 

datapunkter (Yin, 2003). Fallet eller problemet består av komplexa, situationsbundna 

förhållanden som av forskaren kräver både vardaglig erfarenhet och förståelse för språk 

och kunskap inom olika områden (exempelvis sociologi, ekonomi och etik) (Stake, 

2000). Forskaren kan studera fallets natur, dess historiska bakgrund, den fysiska 

omgivningen, övrig omgivning (ekonomisk, politisk, rättslig och estetisk), andra fall 

genom vilka fallet i fråga känns igen samt de informanter genom vilka fallet kan göras 

känt (Stake, 2000). Fallstudiens styrka är att den ger möjlighet att behandla, och 

förväntas behandla, en stor variation av bevis: dokument, arkiv, artefakter, intervjuer 

och observationer (Yin, 2003).  

Det finns olika typer av fallstudier. Yin (2003) delar in de fundamentala 

fallstudietyperna (eller utformningarna av dessa) enligt följande: 

Figur 5 Fundamentala fallstudieutformningar (Yin, 2003:40)  

 Studieutformningar 
bestående av ett fall Studieutformningar bestående av flera fall 

Holistisk 
(enkel 
analysenhet) 

  

Inbäddad 
(flera analys-
enheter) 

  

 

En fallstudieutformning med ett fall passar när fallet är kritiskt för att testa en 

välformulerad teori med välformulerade propositioner samt omständigheter för att 

dessa propositioner ska vara sanna (Yin, 2003). Det enda fallet kan då användas för att 

bekräfta, utmana eller utvidga teorin och för att bestämma om teorins propositioner är 

sanna eller om alternativa förklaringar kan vara relevanta (Yin, 2003). En svaghet i att 

ha endast ett fall i en fallstudie är att det visar sig vara annorlunda än vad som 

ursprungligen förutsattes, vilket kan leda till feltolkningar eller problem med att få 

Omgivning 

Fall 
Omgivning 

Fall 

Omgivning 

Fall 

Omgivning 

Fall 

Omgivning 

Fall 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1 
• Analysenhet 2 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• Analysenhet 
2 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1 

• Analysenhet 
2 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tillgång till data (Yin, 2003). En nackdel med att ha endast ett fall i studien är att 

resultaten inte kan bestyrkas genom upprepning av metodologin i flera fall – dock bör 

man notera att detta ändå inte skulle vara möjligt om fallet är unikt (Yin, 2003). 

Den inbäddade fallstudien passar för att organisera olika typer av kunskap, exempelvis 

olika intressent- eller vetenskapssynvinklar (Scholz och Tietje, 2002). Den skiljer sig 

från den holistiska fallstudien – som utgår från berättande, fenomenologiska 

beskrivningar – framför allt på så vis att den innefattar mer än en analysenhet eller ett 

analysobjekt och inte begränsas till kvalitativa analyser (Scholz och Tietje, 2002; Yin, 

2003). Mindre delar av helheten för fallstudien kan undersökas skilt med fokus på olika 

aspekter av fallet, och olika metoder kan användas i de olika enheterna (Scholz och 

Tietje, 2002). Det finns dock en risk att den inbäddade fallstudien blir fokuserad på 

dessa underenheter och åsidosätter den större helheten, alltså fallet (Yin, 2003). 

Denna studie placerar sig i tredje kvadranten (nedre till vänster) då det endast är finska 

straffprocessen (dvs. ett fall, inte straffprocessen i olika länder) som undersöks, dock så 

att fler än en analysenhet innefattas (dvs. analysenheter är dels straffprocessens 

resultat, aktiviteter och flöden på en allmän nivå, och dels rättsfall som berättar hur 

behandlingen faktiskt gått till). I denna studie undersöks den finska straffprocessen 

som fall, men det är inte straffprocessen som sådan som är intressant utan hur lean 

principerna fungerar i denna omgivning. Fallstudien kunde enligt Stakes (2000) 

kategorier kallas en instrumentell fallstudie, vilket innebär att fallet undersöks i avsikt 

att få insikt i ett problem eller alternativt göra en generalisering. Stake (2000) menar 

då att fall, med dess kontext och aktiviteter, undersöks på djupet eftersom det förväntas 

öka förståelsen för det som egentligen är av intresse att undersöka genom fallstudien. 

Forskaren i denna studie använder dock hellre begreppet spekulativ fallstudie, då en 

implementering av lean principerna i det studerade fallet inte ägt rum i verkligheten. 

Forskaren försöker, med stöd av tidigare forskningsresultat, göra antaganden och dra 

slutsatser om hur en implementering skulle se ut. 

3.3. Datainsamlingsmetod: intervjuer och dokument 

I denna studie kommer insamling av primärdata att ske genom intervjuer, som utförs 

vid möten med utvalda informanter, samt genom urval av dokument som antas 

innehålla information som är relevant för studien.  
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Tabell 5 Styrkor och svagheter hos olika typer av källor (från Yin, 2003:86) 

Beviskälla Styrkor  Svagheter 

Intervju • Målinriktad – fokuserar direkt på 
fallstudiens ämne 

• Insiktsfull – bidrar med slutledningar 
som uppfattas som kausala 

• Snedvridning på grund av dåligt 
formulerade frågor 

• Snedvridning i svaren 

• Oriktigheter på grund av dåligt minne 

• Reflexivitet – den intervjuade bidrar 
med det som intervjuaren vill höra 

Dokument • Stabil källa – kan betraktas upprepade 
gånger 

• Icke påfallande – har inte skapats som ett 
resultat av fallstudien 

• Exakt – innehåller exakta namn, 
referenser och detaljer om en händelse 

• Bred räckvidd – lång tidrymd, många 
händelser och många omgivningar 

• Ersättligheten – kan vara låg (om 
dokumenten är förstörda) 

• vridet urval om samlingen är 
ofullständig 

• Rapporteringsvinkling – dokumentet 
reflekterar (de icke kända) förutfattade 
meningarna hos författaren 

• Tillgänglighet – kan avsiktligt vara 
begränsad 

 

Intervjuerna utförs i form av semistrukturerade intervjuer med enskilda informanter 

och grupper av informanter, vilket motiveras med att den teoretiska referensramen ger 

teman som kan utforskas och anknytas till den särskilda omgivningen som undersöks 

genom intervjuerna. Semistrukturerad intervju är en icke-standardiserad 

intervjumetod som passar för explorativa studier, då det data som samlas in genom 

denna intervjumetod vanligtvis analyseras kvalitativt, det vill säga att data ska besvara 

frågan ”varför” i tillägg till ”vad” och ”hur” (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007).  

Flick (2009) beskriver målet med semistrukturerade intervjuer som ett sätt att 

rekonstruera innehållet i informantens ”subjektiva teori”, dvs. kunskap och 

antaganden, om ämnet för studien. Semistrukturerade intervjuer innebär en möjlighet 

att ”tränga in” i informanternas svar, när det är önskvärt att de förklarar eller bygger 

vidare på sina svar (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). Saunders, Lewis och 

Thornhill (2007) rekommenderar även semistrukturerade intervjuer då frågorna är 

komplexa eller öppna och då det finns behov att ändra ordningen och logiken för 

frågorna. Flick (2009) delar in de konkreta frågorna i tre typer: öppna frågor som 

besvaras på basen av den kunskap informanten har direkt tillgång till, teori- eller 

hypotesbaserade frågor som baserar sig på forskarens antaganden13 och kan omfattas 

eller förkastas av informanten samt konfronterande frågor som innehåller 

konkurrerande alternativ till den information intervjuobjektet gett.  

                                                        
13 Yin (2003) talar om fokuserad intervju och menar då respondenten intervjuas under en relativt kort tid 
utgående från en uppsättning frågor vars syfte är att bestyrka vissa fakta som forskaren anser att redan har 
fastställts.  
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En gruppintervju är en intervju där flera informanter närvarar samtidigt, vilket medför 

att en mängd olika ståndpunkter kan framträda samt att gruppen kan reagera på dessa 

ståndpunkter (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007).  Gruppintervjuer är flexibla och 

kan producera kumulativ och utvecklad data, verka stimulerande för deltagarna samt 

underlätta återkallande av minnen – men medför även risker såsom att individuella 

åsikter undertrycks, att gruppen domineras av en person och grupptryck (Fontana och 

Frey, 2000).  I en gruppintervju är intervjuarens roll således att se till att alla 

informanter har möjlighet att besvara alla frågor och att data uppfångas, och att 

balansera diskussionen mellan besvarande av de frågor intervjuaren ger och en fri 

diskussion mellan deltagarna (som kan avslöja data som ger upphov till viktiga 

insikter) (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007).  

Dokument som används vid insamling av data kan vara exempelvis kommunikation 

(brev, meddelanden o.d.); föredragningslistor, kungörelser och protokoll; 

administrativa dokument (förslag, framstegsrapporter och interna protokoll); formella 

studier eller utvärderingar eller nyhetsurklipp och artiklar (Yin, 2003). I denna studie 

utgörs dokumenten av rättsfall (som analyseras) samt läroböcker, artiklar och 

webbsidor (som används för att beskriva fallstudieomgivningen). 

3.3.1. Urval av rättsfall, informanter och dokument 

Ändamålsenlighetsurval innebär att stickprovet väljs för att det kan bidra till att 

besvara givna forskningsfrågor (Krippendorff, 2004). Snöbollsurval eller kedjeurval 

innebär att intressanta fall eller personer identifieras genom referenser, det vill säga att 

en person som kontaktas eller intervjuas rekommenderar att en viss källa ska 

inkluderas i studien (Patton, 2002). 

Informanterna väljs från olika instanser och institut för att ge både specifika och 

överblickande insikter i straffprocessens olika behandlingsskeden. Urvalet av 

informanter baserar sig på ändamålsenlighet och snöbollsurval: vissa informanter 

kontaktas direkt på basen av att de förväntas ha kunskap och erfarenhet om den finska 

straffprocessen, medan andra väljs genom att en kontaktcentral (som hittas genom 

sökning på webbsidor för instansen/institutet i fråga) ombes ge kontaktuppgifter till (i 

första hand svenskspråkiga) potentiella informanter som kan tänkas ha kunskap och 

erfarenhet som är relevant för studien. 
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Då artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen stadgar om ”Rätten till en rättvis 

rättegång” väljs sådana fall var Människorättsdomstolen har dömt Finland för 

kränkning av denna artikel. Urvalet av rättsfall görs alltså på basen av 

ändamålsenlighet. En sökning efter rättsfall görs i Människorättsdomstolens 

elektroniska databas (HUDOC) och sökkriterierna är att fallen ska ha getts genom 

dom14, att domen skall ha getts mellan 1.1.2009 och 31.12.2009, att domarna är skrivna 

på engelska samt att Finland är svarandestat. Från sökträffarna sållas rättsfall var det 

är fråga om brottmål samt en kränkning av artikel 6 ut manuellt. 

Dokument som används för att beskriva fallstudieomgivningen väljs på basen av 

ändamålsenlighet och genom snöbollsurval. Snöbollsurvalet görs dels genom referenser 

i källor, och dels på basis av de texter som informanterna hänvisar till eller 

rekommenderar. 

3.3.2. Intervjuguiderna 

Yin (2003) delar in fallstudiefrågor i fem nivåer: nivå 1 utgörs av de frågor som ställs 

till den specifika informanten, nivå 2 utgörs av frågor som ska besvaras av det 

individuella fallet (när forskaren tolkar fallet), nivå 3 utgörs av frågor som anknyter till 

mönster som finns över flera fall, nivå 4 utgörs av frågor som gäller hela studien (dvs. 

behövs det mer information från andra typer av källor?) och nivå 5 utgörs av normativa 

frågor om slutsatserna och sträcker sig således utanför studiens gränser. Nivå 1 och 2 är 

de som bör formuleras i syfte att samla in data, men är inte synonyma – nivå två 

representerar den mentala stommen för fallstudien och det är viktigare att dessa frågor 

är tydligt uttryckta, medan de frågor som ställs under den konkreta datainsamlingen 

(nivå 1) inte nödvändigtvis behöver avslöja vilka dessa frågor i nivå 2 är (Yin, 2003). 

Intervjuguiderna som används i den empiriska undersökningen utgår från de fem lean 

principerna enligt Womack och Jones (1996). Dessa principer utgör de huvudsakliga 

temana som ska behandlas under intervjuerna. De frågor som ställs under de 

förberedande expertintervjuerna (bilaga 3) rör sig närmare nivå 2 enligt Yins (2003) 

indelning, medan frågorna som ställs till personer inom straffprocessens institutioner 

(bilaga 4) finns på den första nivån. Skillnaden beror på att de förberedande 

expertintervjuerna inte bara ska bidra med data, utan också ge insikter i hur de fem 

principerna kan förstås av informanter i straffprocessens institutioner.  

                                                        
14 ”judgment”. Domstolen ger förutom domar även beslut om fortsatt behandling. Därtill innehåller 
databasen HUDOC andra typer av dokument, till exempel sammanfattningar och resolutioner. 
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Frågorna i intervjuguiderna är i första hand exempel på frågor som kan ställas, då 

intervjuerna är semistrukturerade och forskaren är beredd att anpassa frågorna efter 

situationen. Viktigt är dock att alla teman i de både intervjuguiderna behandlas under 

varje intervju. Intervjuguiderna är på svenska, men i intervjuerna kan även engelska 

eller finska komma att användas. Spill behandlas genom att informanten får 

kommentera de spilltyper som hittats inom tillverkning och tjänster, samt elaborera 

kring vilka som är gällande i straffprocessen.  

3.4. Analysmetod: Mönstermatchning genom mallanalys 

I detta kapitel beskrivs analysmetoderna som används i studien. Enligt Spiggle (1994) 

skiljer sig tolkningsbaserad vetenskapsfilosofi från traditionell empirisk 

vetenskapsfilosofi genom att man försöker förstå innebörden av texter genom 

tolkningsprocedurer, fokus på sammanhang, användning av kvalitativa data och 

kvalitativ analys samt frekvent användning av framväxande forskningssätt och 

slutledningsprocesser. Till skillnad från det traditionella synsättet, där man eftersträvar 

minimal inverkan på resultaten från forskaren, så fungerar forskaren som instrument 

vid analys och tolkning av kvalitativa data (Spiggle, 1994). 

Scholtz och Tietje (2002) delar in analysarbetet för en inbäddad fallstudie i tre nivåer 

som är länkade till olika kunskapsnivåer: förståelse, skapande av föreställning och 

förklaring. Den första nivån, förståelse, omfattar fallet som helhet med dess 

avgränsningar från omgivningen; den andra nivån innehåller en föreställning (genom 

visualiseringar och modeller) av verkligheten och hänger samman med hur kunskapen 

om fallet organiseras och integreras; den tredje nivån innefattar sporadiska data och 

resultat från delundersökningar samt propositioner som härleds ur den existerande 

vetenskapen (Scholtz och Tietje, 2002). Denna studie utgår från systemperspektivet 

och enligt Scholtz och Tietje (2002) innebär integrering av kunskap i ett sådant fall, att 

de olika undersystemen (exempelvis ett företags ledning, fysiska maskiner, finanser och 

balanser) integreras och kopplas samman med ”mjuka faktorer” såsom fallets historia, 

biografi och givna omständigheter. 

Enligt Yin (2003) finns det tre huvudsakliga strategier vid analys av fallstudiedata, 

nämligen hänvisning till teoretiska propositioner, reflexion kring rivaliserande 

förklaringar och utveckling av en fallstudiebeskrivning. I denna fallstudie följs den 

första strategin eftersom studien bygger på en teoretisk referensram. Yin (2003) 

föreslår flera olika analystekniker som lämpar sig för fallstudier och en av dessa (som 
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är relevant för denna studie) är mönstermatchning, vilket innebär att ett förutsett 

mönster sammanfaller med det som framträder ur datamaterialet. För att formalisera 

matchningen kommer en analysmall att användas. Mallanalys är en samling tekniker 

som används för att tematiskt organisera och analysera data i textformat. så att olika 

segment som behandlar ett visst tema kan samlas på ett ställe (King, 2004; Waring och 

Wainwright, 2008). Mallen utgörs av en flexibel, hierarkisk kodlista som forskaren 

producerar och som representerar teman funna i data (King, 2004).  

Teman är abstrakta konstruktioner som forskaren identifierar före, under eller efter 

datainsamlingen (Ryan och Bernard, 2000; King 2004). Teman kan härledas från 

tidigare litteratur eller forskarens egna erfarenheter, eller från själva texterna som är 

föremål för analysen (Ryan och Bernard, 2000). En kod är en etikett som tillägnas en 

textsektion för att registrera denna sektion som relaterande till ett tema eller ett 

resultat från det data, som forskaren har identifierat som viktig för dennes tolkning 

(King, 2004). De enheter av data som placeras i de olika kategorierna kan vara ett antal 

ord, en mening, ett helt stycke eller någon annan del av en text som passar i kategorin 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2007).  

Genom att organisera koderna i hierarkier, var grupper av liknande koder samlas under 

mer generella koder av högre ordning, möjliggörs textanalys på olika specificitetsnivåer 

(King, 2004). Koder på en högre nivå kan då ge en bra överblick av den generella 

riktningen i intervjun, medan detaljerade koder på en lägre nivå tillåter att 

distinktioner görs inom och mellan fall (King, 2004). Vid mallanalys definieras vissa av 

koderna på förhand, men nya läggs till och gamla modifieras under läsningens och 

tolkningens gång (King, 2004). En utmaning är att välja rätt mängd koder i den initiala 

mallen: för många koder kan göra analysen alltför stel och medföra att relevanta 

samband förbises, medan alltför få koder gör att materialet kan upplevas som alltför 

rikt och komplext för att slutsatser ska kunna dras (King, 2004). 

King (2004) föreslår att den initiala mallen utgår från intervjuguiden, dvs. områden 

eller teman och betoningar som intervjuaren använder. Dessa kan i sin tur komma från 

den akademiska litteraturen, forskarens egna erfarenheter, anekdoter och formella 

bevis samt explorativa undersökningar (King, 2004). Efter att en initial mall 

konstruerats bör forskaren systematiskt gå igenom de transkriberade intervjuerna, 

identifiera textsektioner som är relevanta för studiens syfte och markera dessa (King, 

2004). Mallanalys tillåter att en och samma textsektion tillägnas flera koder på samma 

nivå (s.k. parallell kodning) (King, 2004). Under denna process kan förändringar i 
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mallen göras genom att nya koder läggs till, gamla koder raderas, gamla koder 

omformuleras eller att nivåer ändras (King, 2004).  

Efter att analysmallen modifierats och materialet tilldelas koder ska textsegmenten 

sorteras enligt koder så att ”liknande text”, det vill säga text om ett visst tema, finns på 

ett och samma ställe (Waring och Wainwright, 2008). Enligt King (2004) kan ett 

mellansteg i analysen vara att de koder som förekommer i varje enskild dataenhet 

registreras så att frekvenser och eventuella avvikelser inom och över dataenheter 

åskådliggörs (King, 2004). King (2004) menar dock att detta analysskede inte i sig bör 

ge upphov till direkta slutsatser – i stället ska forskaren identifiera de teman som är 

mest relevanta för studien (även om forskaren bör försöka hålla sig öppen för ”oväntat” 

data).  

Det sista steget i mallanalys är att forskaren läser textsegmenten och drar slutsaster 

som kan anses vara bestyrkta och legitima (Waring och Wainwright, 2008). Enligt King 

(2004) bör forskaren även söka efter samband mellan teman som inte annars 

åskådliggörs av mallen. Enligt Crabtree och Miller (1999) är två vanliga metoder för att 

söka samband styckeöversikt och illustrering av data (chunking och displaying). 

Styckeöversikt innebär att liknande textstycken undersöks tillsammans som en helhet, 

för att genomgående teman ska hittas (Crabtree och Miller, 1999). Illustrering av data 

görs ofta i form av matriser, kartor eller diagram, var textstycken med olika koder 

placeras intill varandra (Crabtree och Miller, 1999).  

De initiala analysmallarna i denna studie presenteras i bilagorna 5 och 6. Dessa mallar 

återspeglar en sammansmältning av den teoretiska referensramen, intervjuteman samt 

den preliminära förståelse för fallet som forskaren fått efter att ha gjort intervjuer.  

Innehållet i bilaga 1 har också haft en viss inverkan på innehållet i analysmallen för 

intervjuerna. 

3.5. Studiens kvalitet  

En fallstudies kvalitet grundar sig enligt Yin (2003) på forskarens förmåga och 

erfarenhet: enligt Yin (2003) bör en bra fallstudieforskare ha förmåga att ställa bra 

frågor och tolka svaren, genom att vara en god lyssnare som inte begränsas av egna 

ideologier eller förutfattade meningar, inklusive sådana som härstammar från den 

teoretiska referensramen. Vidare bör forskaren ha förmåga att kunna anpassa sig och 

vara flexibel så att nya situationer kan ses som möjligheter istället för hot, samt vara 
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öppen för motsägande bevis (Yin, 2003). Detta kan i praktiken innebära att en oväntad 

ledtråd följs upp eller att ett helt nytt fall identifieras – forskaren ska alltså kunna 

anpassa procedurer och planer, men får inte glömma bort det ursprungliga syftet med 

studien (Yin, 2003). Forskaren måste även ha en klar uppfattning om de frågor som 

studeras, så att han/hon kan gallra ut relevanta händelser och bitar av information 

(Yin, 2003). Forskaren ska även kunna framställa de mest signifikanta aspekterna av 

studien samt att använda sig av sin egen tidigare expertkunskap (Yin, 2003).  

En annan komponent i bedömningen av undersökningens kvalitet är tillförlitlighet, 

som kan delas in ytterligare i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, verifierbarhet 

(Lincoln och Guba, 1985) och integritet (Wallendorf och Belk, 1989). Enligt 

Halldórsson och Aastrup (2003) blir kvalitativ forskning allt vanligare inom det 

logistiska vetenskapsområdet, vilket öppnar upp för att använda denna typ av 

kvalitetsaspekter istället för de traditionella koncepten validitet och reliabilitet. Till 

bedömningen av en kvalitativ studies kvalitet hör även en diskussion om ämnets 

förmåga att väcka intresse samt i vilken grad insikterna från studien är nya och djupa 

(Wallendorf och Belk, 1989).  

3.5.1. Trovärdighet 

I traditionell kvantitativ forskning beror studiens interna validitet15 på konstruktionen 

av mätinstrumentet, det vill säga i vilken grad det mäter vad det syftar till att mäta 

(Patton, 2002). I en studie baserad på kvalitativa forskningsmetoder är det forskaren 

som är instrumentet och validiteten kan inte avgöras på samma sätt som i en studie 

baserad på kvantitativa forskningsmetoder, eftersom trovärdigheten i de kvalitativa 

metoderna beror på forskarens färdigheter, kompetens och noggrannhet (Patton, 

2002). Resultatens överensstämmelse med verkligheten avgörs på så vis, att forskaren 

påvisar i vilken grad hans eller hennes rekonstruktioner av verkligheten, som 

framkommit genom studien, på ett trovärdigt sätt motsvarar informanternas 

ursprungliga uppfattningar om verkligheten (Lincoln och Guba, 1985). Yin (2003) talar 

om konstruktionsvaliditet, vilket syftar på forskarens förmåga att etablera (och förklara 

valet av) riktiga och funktionsdugliga mått för de koncept som studeras.  

                                                        
15 Intern validitet påvisar i vilken utsträckning som variationer i en beroende variabel i resultaten kan 
hänföras till kontrollerad variation i en oberoende variabel; med andra ord en approximering av att det 
kausala sambandet mellan två variabler är sannolikt (Lincoln och Guba, 1985).  



 

 

48 

För att försäkra sig om trovärdigheten i en studie bör forskaren se till att utföra 

undersökningen så att sannolikheten för att resultaten ska anses trovärdiga är hög 

(Lincoln och Guba, 1985). Genom att använda olika typer av undersökningsmetoder 

möjliggörs triangulering av verkligheten eftersom olika datas skärningspunkter 

synliggörs (Silverman, 2010) - med andra ord att en tolkning av data testas genom att 

flera olika metoder används, till exempel insamling av primärdata genom intervjuer 

samt användning av sekundärdata (Wallendorf och Belk, 1989). Triangulering kan även 

göras över källor, genom interaktion med flera olika typer av informanter, och genom 

att flera forskare samlar data av informanterna (Wallendorf och Belk, 1989).  

Långvarigt engagemang och ihärdig observation innebär att forskaren spenderar 

tillräckligt med tid i undersökningsobjektets sammanhang för att utveckla en bred 

förståelse av fenomenet, gruppen eller kulturen, innan han eller hon fokuserar på själva 

undersökningsobjektet (Lincoln och Guba, 1985; Wallendorf och Belk, 1989). Genom 

denna teknik kan även risken för snedvridningar (pga. förutfattade meningar eller 

dåliga intervjufrågor) minskas (Lincoln och Guba, 1985).  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan vidare försäkras i analysskedet och 

demonstreras genom att resultaten godkänns av informanterna, vilka är de 

ursprungliga skaparna av verklighetsuppfattningarna (Wallendorf och Belk, 1989). 

Medlemskontroll är en avgörande teknik för att säkra trovärdighet och utförs genom att 

tolkningen och rapporten som studien resulterat i ges åt medlemmarna i urvalet 

(informanterna) för kommentarer och kontroll av ”livsdugligheten” av tolkningarna 

(Lincoln och Guba, 1985; Wallendorf och Belk, 1989). Detta betyder nödvändigtvis inte 

att tolkningarna behöver revideras i enlighet med informanternas kommentarer, men 

att avvikande åsikter som beror exempelvis på olika grader av tillgång till information 

kan behöva förklaras (Lincoln och Guba, 1985; Wallendorf och Belk, 1989). Utöver 

detta kan medlemskontroll användas även under insamlingens gång genom att 

forskaren kontrollerar sin förståelse av det undersökta fenomenet genom att formulera 

frågor såsom ”så det du säger är att…”, ”stämmer det att…” och ”håller du med om 

att…” (Wallendorf och Belk, 1989).  

I denna studie trianguleras verkligheten främst genom att två olika typer av källor 

används, nämligen rättsfall och informanter. I tillägg till detta eftersträvas 

triangulering genom att informanterna väljs från olika skeden av straffprocessen samt 

från enheter utanför straffprocessen. I denna studie engagerar sig forskaren inte direkt 

i den omgivning som undersöks före den empiriska studien utförs, men en viss 
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förståelse för omgivningen insamlas under en längre tid i form av att forskaren deltar i 

undervisning vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Medlemskontroller 

utförs under intervjuerna genom att kontrollfrågor av den typ Wallendorf och Belk 

(1989) föreslår ställs, samt i form av att de färdiga resultaten skickas till informanterna 

så att dessa har möjlighet att kommentera forskarens tolkningar.  

3.5.2. Överförbarhet 

Generaliserbarhet av resultaten till hela populationen, eller extern validitet16, är ett 

traditionellt mått i kvantitativa, positivistiska studier. Vid utförande av fallstudier är 

generaliserbarhet enligt det traditionella synsättet ett irrelevant mått; endast studiens 

hypoteser kan i bästa fall överföras till en annan omgivning (Yin, 2003). Fallstudien 

representerar inte ett stickprov utan målet är att expandera och generalisera teorier 

(s.k. analytisk generalisering) genom att resultaten jämförs med den teoretiska 

referensramen, istället för att frekvenser beräknas (s.k. statistisk generalisering) (Yin, 

2003). Lincoln och Guba (1985) använder termen överförbarhet istället för 

generaliserbarhet. 

Enligt Lincoln och Guba (1985) beror överförbarheten på likheten mellan 

omgivningarna, men de menar också att forskaren som grundregel inte kan förutse 

vilka dessa omgivningar eventuellt är och att bevisfrågan då ligger hos den forskare 

som vill överföra hypoteserna till en ny omgivning. Forskaren bör dock bidra med en 

tillräckligt omfattande beskrivning av forskningsomgivningen så att en ny omgivnings 

”likhet” med den första forskningsomgivningen kan bedömas (Lincoln och Guba, 1985). 

Erlandson, Harris, Skipper och Allen (1993) menar därtill att ett ändamålsenligt urval 

kan ge data och insikter som är relevanta för studien och bidrar med detaljrikedom. 

I denna studie väljs informanter och dokument främst på basen av ändamålsenlighet, 

med förhoppning om att urvalet ska ge de insikter som eftersöks. Forskaren strävar 

även efter att bidra med en tillräckligt omfattande beskrivning av 

forskningsomgivningen för att säkra överförbarheten i studien. 

                                                        
16 Extern validitet innebär att det påvisade kausala förhållandet är giltigt oberoende av personer, plats eller 
tidpunkt. Syftet med slumpmässigt urval av undersökningsobjekt från en given och definierad population 
är då att uppnå detta kriterium, och man antar då att varje element i populationen har en känd sannolikhet 
att ingå i stickprovet (Lincoln och Guba, 1985). 
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3.5.3. Pålitlighet 

Enligt den positivistiska forskningsansatsen är det viktigt att forskningen kan 

replikeras för att resultaten ska kunna anses vara relevanta (Lincoln och Guba, 1985). I 

kvalitativa studier kan man istället tala om pålitlighet, vilket etableras genom 

beaktande av instabila faktorer och fenomenologiska faktorer, m.a.o. faktorer som 

beror på studiens utformning (Lincoln och Guba, 1985).  

I fallstudier innebär pålitlighet att en annan forskare som följer samma 

forskningsprocedur för samma fall borde komma till samma resultat och slutsatser som 

den forskare som först gjort fallstudien (Yin, 2003). Forskningsprocedurerna måste 

vara tillräckligt väl dokumenterade så att en granskare inte behöver misstänka att 

studien innehåller fel och snedvridningar (Yin, 2003). Yin (2003) föreslår uppbyggnad 

av en fallstudiedatabas som medel för att öka pålitligheten i studien. 

Fallstudiedatabasen möjliggör att andra forskare kan granska datainsamlingsprocessen 

närmare och kan bestå av anteckningar från exempelvis intervjuer eller observationer, 

dokument, tabeller skapade under datainsamlingen (exempelvis enkätresultat) samt 

förklaringar producerade av forskaren (Yin, 2003).  

För att säkra pålitligheten i denna studie byggs en fallstudiedatabas upp, och forskaren 

strävar efter att denna ska vara så fullständig som möjligt. 

3.5.4. Verifierbarhet 

I och med att forskaren är instrumentet i kvalitativa studier (Patton, 2002), är det 

traditionella kvalitetssäkringskonceptet objektivitet inte applicerbart, då detta 

beskriver forskarens distans från och neutralitet i förhållande till forskningsobjektet 

(Lincoln och Guba, 1985). I kvalitativ forskning översätts objektivitet därför till 

verifierbarhet, och fokus ligger på data istället för forskaren (Lincoln och Guba, 1985). 

Etablering av beviskedja innebär att en utomstående forskare kan granska härledning 

av resultaten, från forskningsfrågor till de ultimata slutsatserna och vice versa (Yin, 

2003). Oavsett om det faktiskt görs en revision av beviskedjan eller inte, så kan 

etableringen av beviskedjan hjälpa forskaren att systematisera, relatera, hänvisa till och 

prioritera data (Lincoln och Guba, 1985). Halpern (1983, i Lincoln och Guba, 1985) 

delar in beviskedjan i sex kategorier: rådata (inklusive elektroniskt material), 

datasammanställningar och analysprodukter (exempelvis fältnoter, 

sammanfattningar och hypoteser) datarekonstruktioner och sammanställningar 
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(kategorier, slutsatser och slutrapport), processanteckningar (exempelvis gällande 

metodologin och tillförlitlighetsanalysen), material som hänför sig till avsikter och 

förberedelser (bl.a. intervjuguide, personliga anteckningar och förväntningar) samt 

information om utveckling av instrument (t.ex. pilotenkäter och preliminära scheman 

och studier). Erlandson et al. (1993) lyfter fram att forskaren redan från början bör 

planera hur beviskedjan ska etableras, så att inte värdefulla delar går till spillo på grund 

av dålig planering. 

I denna studie är utgångspunkten den, att ingen revision av beviskedjan görs. Trots 

detta eftersträvas en etablering av beviskedja, genom att allt sådant material som faller 

inom kategorierna ovan sparas. Forskaren strävar även efter att dokumentera 

utvecklingen av exempelvis intervjuguider och analysmall genom att spara de olika 

versioner som kan framträda under arbetets gång.  

3.5.5. Integritet 

Vid utförande av en studie finns det flera saker som måste beaktas för att 

respondenterna eller deltagarna i studien inte ska skadas. Enligt Fontana och Frey 

(2000), berör de etiska angelägenheterna informerat samtycke (intervjuobjektets 

samtycke efter att denne fått ta del av forskningen), rätten till privatliv (skydd av 

intervjuobjektets identitet) samt skydd från skada (fysisk, emotionell eller annan typ av 

skada). Vid analys av data är det även viktigt att forskaren drar slutsatser på basen av 

faktiska data och inte bedömer informanterna/respondenterna på en personlig nivå 

(Flick, 2009:41). 

Integritet har att göra med riktigheten i informantens svar, det vill säga att informanten 

inte ljuger, ger falsk information, slingrar sig eller förvränger information (Wallendorf 

och Belk, 1989). Problem med integritet kan uppstå på grund av konflikt mellan 

forskaren och informanten, rädsla, ogillande eller försök att framstå i bättre dager 

(Wallendorf och Belk, 1989). Utöver det att forskaren bör förhålla sig skeptisk till 

informantens svar, kan integritet säkras genom god intervjuteknik (Wallendorf och 

Belk, 1989).  

I fallstudier är det viktigt att vara lyhörd och analytisk under själva datainsamlingen för 

att möjliggöra tillvaratagande av oförutsedda bevis som framkommer under exempelvis 

en intervju (Yin, 2003). I jämförelse med frågeformulär är det i en intervju lättare att 

bygga upp tillit mellan forskare och informant, klargöra frågor och svars innehåll och 
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mening under intervjuns gång, samt försäkra informanten om svarens 

användningsområden när intervjun görs ansikte mot ansikte (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2007). Dessutom kan informanter föredra att tala istället för att behöva 

skriva ner information, framför allt om antalet frågor är många och kräver mycket tid 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). Fontana och Frey (2000) rekommenderar att 

intervjuaren inleder intervjun med generella frågor för att efter hand ställa mer 

specifika frågor, och att forskaren undviker att involveras i en ”verklig” konversation 

var intervjuobjektet ställer frågor och intervjuaren ger svar och åsikter. Yin (2003) 

föreslår att frågorna ställs i formen ”hur” istället för det mer offensiva ”varför”. För att 

få genuina kommentarer menar Yin (2003) även att intervjuaren (vid en fokuserad 

intervju) vinner på att vara naiv och verka okunnig i ämnet, i stället för att ställa 

ledande frågor på basen av det han eller hon tror sig veta. Enligt Fontana och Frey 

(2000) krävs det att intervjuaren är flexibel, objektiv, empatisk, övertygande och en 

god lyssnare. Att vara en god lyssnare innebär inte endast förmåga att uppfatta de ord 

som sägs utan även stämning och känslor som innefattas i det sagda – alternativt det 

som finns ”mellan raderna” i dokument som undersöks (Yin, 2003).  

I en gruppintervju kan det vara svårt att utveckla ett gott förhållande med varje enskild 

medlem och vissa deltagare kan inta en dominerande roll under intervjuns gång 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). Intervjuaren måste då uppmuntra alla 

gruppmedlemmar att ta del i diskussionen så att intervjuns utforskande syfte 

upprätthålls (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007).  

I denna studie ämnar forskaren spela in intervjuerna, om informanterna godkänner 

detta. Deras samtycke inhämtas före intervjun börjar. Intervjuerna utförs i en miljö 

som väljs av informanten. Forskaren strävar efter att ha en god intervjuteknik genom 

att vara lyhörd och öppen för att anpassa intervjun efter situationen. Vissa 

konfronterande frågor kan komma att användas under intervjuerna, men då frågorna 

inte gäller informanternas person, torde inga större problem med integritet uppstå. 

3.5.6. Språklig snedvridning 

För att skapa en gemensam förståelse är det viktigt att både intervjuaren och 

intervjuobjektet förstår sammanhanget för det som specifika ord och termer hänvisar 

till (Fontana och Frey, 2000). Forskaren bör därför identifiera både de termer som är 

gemensamma med den kultur som studeras, och de termer som har flera eller 

avvikande innebörd (Erlandson et al., 1993).  
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Enligt Harzing (2005) finns det forskning som påvisar att språket i en enkät kan 

påverka individers svar, genom att respondenten omedvetet anpassar sina svar till 

språket i fråga. När respondenter från olika språkgrupper besvarar en enkät på samma 

språk, tenderar skillnaderna enligt mellan grupperna att vara mindre än om enkäten 

besvarar på olika språk (Harzing, 2005).  

I denna studie kan termerna som används ge upphov till språklig snedvridning då 

intervjuaren och majoriteten av informanterna har olika akademiska bakgrunder 

(ekonomi respektive juridik) och insikt i ämnet för studien (lean principerna). Det kan 

finnas en risk att de termer som används i intervjun förstås olika. Därtill ställs frågorna 

under intervjuerna på svenska eller engelska, och informanterna får välja att svara på 

svenska, engelska eller finska. Användningen av olika språk kan ge upphov till språklig 

snedvridning.  

3.6. Den empiriska undersökningens upplägg 

Tidsramen för datainsamlingen är ett år. Gällande intervjuerna inleds den empiriska 

undersökningen med en pilotintervju och fortsätter sedan med förberedande 

expertintervjuer med akademiker inom det juridiska och ekonomisk-tekniska området. 

Syftet med dessa förberedande intervjuer är både att få data som analyseras och 

presenteras tillsammans med övriga intervjuer, men också att få en bild av hur begrepp 

som värde, kund och spill kan ”översättas” till straffprocessen. Genom de förberedande 

expertintervjuerna ämnar forskaren därtill att få insikt i hur termerna inom konceptet 

lean kan tänkas förstås av personer inom juristkåren och andra yrkesgrupper 

involverade i straffprocessen. Efter att de förberedande expertintervjuerna ägt rum, 

görs intervjuer med personer inom olika skeden av straffprocessen, såsom polis, 

åklagare, advokat och domare.  

Analysarbetet inleds med att de utvalda rättsfallen kodas och analyseras. Därefter 

transkriberas intervjuerna, som sedan också tillägnas koder, som analyseras. 
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4 RESULTAT: FINSKA STRAFFPROCESSEN I LJUSET AV 
LEAN PRINCIPERNA 

I detta kapitel presenteras resultaten av analysarbetet vad gäller rättsfall och intervjuer. 

Kapitlet inleds dock med en beskrivning av den studerade omgivningen, det vill säga 

den finska straffprocessen. 

4.1. Straffprocessen i Finland  

För att beskriva omgivningen har en viss uppsättning dokument valts ut på basen av 

ändamålsenlighet och informanternas rekommendationer. I nedanstående tabell 

presenteras dokumenten i fråga, samt orsaken till att de valts och vad den förväntade 

kunskapen är. 

Tabell 6 Dokument utvalda för beskrivning av finska straffprocesen 

Författare Utgivningsår Titel Bakgrund till urval Förväntad kunskap 

European 
Court of 
Human 
Rights 

varierande www.echr.coe.int EMD:s webbsidor Europeiska 
människorättsdomstolens 
verksamhet, statistik o.d. 

Frände, Dan 2004  Tentfordring i 2011 
års kurs i Straffrätt 
vid juridiska 
fakulteten vid 
Helsingfors 
universitet  

Definition av ”brott” 

Havansi, 
Erkki 

2009  Inträdeslitteratur i 
2009 års urvalsprov 
till juridiska 
fakulteten vid 
Helsingfors 
universitet 

Introduktion till 
straffprocessen och dess 
instanser 

Finlands Lag varierande  Stadganden om 
rättegångsförfarandet 

Straffprocessens struktur, 
skeden m.m. 

Lappalainen, 
Juha 

2007 Prosessioikeus Tentfordring i 2011 
års kurs i Processrätt 
vid juridiska 
fakulteten vid 
Helsingfors 
universitet 

Straffprocessens struktur, 
skeden o.d. 

Oikeuslaitos varierande www.oikeus.fi  Rättsväsendets 
webbsidor 

Information om 
straffprocessens 
instanser, aktiviteter i 
processen 

 



 

 

55 

En rättegång är en process var det finns två parter med en inbördes konfliktartad 

motsättning (Havansi, 2009). Den ena parten är offensiv och yrkande och den andra 

parten är defensiv, och domstolen utgör en tredje, neutral aktör som ska pröva och 

avgöra vilken av parterna det är som har rätt (Havansi, 2009). I brottmål är parterna 

den allmänna åklagaren, den åtalade och offret (dvs. målsägande) (Oikeuslaitos, 

2012b). I brottmålsrättegången hörs därtill ofta vittnen, som är personer vars 

iakttagelser eller sakkännedom kan vara till hjälp i utredningen av ärendet 

(Oikeuslaitos, 2012h).  

Ett brott kan definieras som en konkret mänsklig gärning, som motsvarar 

förutsättningarna i något delikt17 och övriga brottsförutsättningar18, och innebär att 

gärningsmannen kan tillskrivas straffrättsligt ansvar (Frände, 2004). Den viktigaste 

straffrättsliga lagen i Finland är Strafflagen (Frände, 2004). 

Straffprocessen består enligt Havansi (2009) i stora drag av förundersökning, 

åtalsprövning, brottmålsrättegång i domstol och verkställighet av straffet (som inte 

ingår i denna studie). Brottmål behandlas i de allmänna domstolarna, vilka utgörs av 

27 tingsrätter (Oikeuslaitos, 2012i), sex hovrätter (Oikeuslaitos, 2012e) och Högsta 

domstolen (Oikeuslaitos, 2012d)19.  

I Finlands författningssamling finns det stadgat hur straffprocessen ska genomföras. 

Den mest centrala processrättsliga lagstiftningen är Rättegångsbalken från år 1734 

(Virolainen, 2007). Vissa lagar innehåller normer som gäller alla eller ett flertal av 

skedena i processen, till exempel Lagen om rättegång i brottmål (689/1997). 

Tvångsmedelslagen (450/1987) stadgar om åtgärder som kan användas i olika 

processkeden för att utreda den materiella sanningen och se till att de processuella 

faserna förlöper utan störningar (Havansi, 2009). I Grundlagen och i internationella 

konventioner såsom Europeiska människorättskonventionen och Förenta Nationernas 

internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter uppställs regler 

som har effekter på straffprocessen som helhet (Virolainen, 2007). Det finns även lagar 

som stadgar om specifika aktiviteter eller roller i processen, men dessa presenteras skilt 

nedan.  

                                                        
17 brottstyp; en brottsbeskrivning som utpekar gärningstyper som i samhället är straffbelagda (Frände, 
2004). 
18 såsom brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld (Frände, 2004) 
19 Utöver dessa allmänna domstolar i form av tre instanser finns det åtta förvaltningsdomstolar och en 
högsta förvaltningsdomstol samt specialdomstolarna arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen, 
marknadsdomstolen och riksrätten (Oikeuslaitos, 2012d).  
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4.1.1. Förundersökning 

Om förundersökningen stadgas i Förundersökningslagen (449/1987). 

Förundersökningen är ett separat utredningsförfarande där man försöker få reda på om 

det finns tillräckliga skäl att anse att ett brott har begåtts samt att misstänka att en viss 

person är skyldig till det – det vill säga sådana omständigheter utreds som är av vikt i 

senare åtalsprövning och rättegång (Havansi, 2009). Förundersökningen utförs 

vanligen av polisen, men även andra myndigheter (t.ex. tull eller gränsbevakning) kan 

undersöka vissa särskilda brott (Havansi, 2009). 

Polisen ska inleda förundersökning både då den utifrån egna iakttagelser har skäl att 

misstänka att ett brott har begåtts, och då det på grund av anmälan finns skäl att 

misstänka att brott begåtts (Havansi, 2009). Om det är ett mer obetydligt brott kan 

polisen välja att avstå från åtgärder, dvs. meddela åtgärdseftergift (Havansi, 2009). 

Förundersökningen av omfattande karaktär leds av en undersökningsledare20 som i 

regel är en anhållningsberättigad tjänsteman, dvs. polisman av minst kommissaries 

rang (Havansi, 2009). 

I förundersökningen ska sådana omständigheter och bevis som både talar för och emot 

den misstänkte beaktas (Havansi, 2009). Det är viktigt att en person underrättas om 

sin ställning vid förundersökningen; dvs. misstänkt, målsägande, vittne eller annan; 

eftersom skyldigheten att hålla sig till sanningen varierar mellan misstänkt och övriga 

ställningar (Havansi, 2009). Det är vanligt att förhör äger rum i förundersökningen, 

och regler kring hur sådana ska utföras finns stadgade i Förundersökningslagen 

(449/1987) (Havansi, 2009).  

Förundersökningen pågår ända tills saken är tillräckligt utredd eller när det har blivit 

uppenbart att saken inte går att utreda ytterligare (Havansi, 2009). Materialet sätts vid 

behov upp i ett förundersökningsprotokoll, som innefattar förhörsprotokoll, 

redogörelser för undersökningsåtgärderna samt handlingar och upptagningar som 

framkommit under förundersökningen (Havansi, 2009). Protokollet överlämnas till 

allmänna åklagaren. 

                                                        
20 Ett alternativ är att förundersökningen är ”summarisk” i enkla ärenden som inte kan leda till strängare 
straff än böter. Då behövs ingen förundersökningsledare, och vissa andra krav behöver inte heller 
uppfyllas. (Havansi, 2009) 
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4.1.2. Åtalsprövning 

I domstolen drivs brottmål av allmänna åklagaren. Arbetet inom åklagarväsendet styrs 

till stor del av Lagen om åklagarväsendet (439/2011)21. År 2009 inkom 85240 ärenden 

till åklagarväsendet, medan 84089 ärenden avgjordes (Justitieministeriet, 2010). Den 

genomsnittliga åtalsprövningstiden var 1,97 månader (Justitieministeriet, 2010). 

Åklagaren arbetar under åtalsplikt och ska väcka åtal så snart det av förundersökningen 

eller annars framgår sannolika skäl för den misstänktes skuld22 (Havansi, 2009). 

Åtalsprövningen kan definieras som  

”de rättsliga avgörandena som åklagaren fattar utifrån ett färdigt förundersökningsmaterial och 
om – om inte åklagaren (i undantagsfall) begär att polisen ska komplettera förundersökningen – 
resulterar i att han eller hon väcker eller avstår från att väcka åtal.” (Havansi, 2009:151) 

Åklagaren kan begära att polisen kompletterar förundersökningen och har också rätt 

att få sekretessbelagda uppgifter av andra myndigheter och sammanslutningar som 

sköter offentliga uppdrag (Havansi, 2009). Om åtalströskeln inte överskrids ska 

åklagaren avfatta beslut om att åtalsgrunder saknas på en särskild blankett (Havansi, 

2009). Även vid smärre förseelser har åklagaren en viss prövningsrätt och kan välja att 

inte väcka åtal (Havansi, 2009). 

4.1.3. Domstolsbehandling 

Straffprocessens sista skede, rättegången i brottmålet innebär att den misstänktes 

skuld till brottet utreds och att det tas ett beslut om vilket straff den som funnits skyldig 

ska få (Oikeuslaitos, 2012b).  

Utgångspunkten är att domstolsbehandlingen sker genom en huvudförhandling vid ett 

sammanträde. Sedan år 2006 är det dock möjligt att använda ett skriftligt förfarande i 

smärre och av svaranden erkända klara brottmål (Havansi, 2009). Till dessa ”enkla” 

mål hör de vanligaste brotten såsom trafikfylleri, stöld och misshandel, för vilka högsta 

straffet är fängelse i två år (Oikeuslaitos, 2012i). I kap. 5a § 1 i Lagen om rättegång i 

brottmål (689/1997) beskrivs förutsättningarna för ett skriftligt förfarande närmare; 

                                                        
21 Den här lagen trädde i kraft 1.1.2012 och ersatte tre lagar som gällde vid den tidpunkt då den empiriska 
undersökningen utfördes, nämligen Lagen om allmänna åklagare (199/1997), Lagen om häradsåklagare 
(195/1996) och Lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (872/1977).  
22 Det finns dock vissa brott för vilka målsägandes (offrets) vilja är avgörande för att åklagaren ska väcka 
åtal, men det ska i så fall vara uttryckligen angivet i den enskilda brottsbeskrivningen i lagen (Havansi, 
2009). 
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bl.a. ska svarande ha erkänt gärningen eller ha meddelat att han/hon inte yrkar att 

huvudförhandling hålls.  

Om brottmålet avgörs i sammanträde (huvudförhandling) ska domstolen se till att 

parterna och vittnen får kallelse23 och övriga meddelanden i tillräckligt god tid. För att 

kunna svara på åtal måste svarande, dvs. den åtalade, vara närvarande vid rättegången, 

och i stämningen står det om den åtalade måste infinna sig personligen (annars kan ett 

rättegångsombud anlitas). Målsägande (offret) behöver däremot inte alltid vara 

närvarande vid rättegången, eftersom åklagaren framställer yrkanden på dennes 

vägnar24. (Oikeuslaitos, 2012h).  

I alla processfaser är det sedan 2005 möjligt att målsägande och gärningsmannen i 

mindre allvarligare brott tar till medling (Havansi, 2009). Beslut om användning av 

medling i brottmål tas av den lokala medlingsbyrån och initiativ till medling kan göras 

av den brottsmisstänkte, målsägande (offret), polis eller åklagare25 (Oikeuslaitos, 

2012g). Medling i brottmål utesluts i denna studie från analysen då det är av mer 

extraordinär karaktär och inte kan användas i alla mål. 

4.1.3.1. Tingsrätt 

I behandling av brottmål är tingsrätten domför med ordförande (som ska vara lagfaren 

medlem, dvs. lagman eller tingsdomare) och tre nämndemän, men kan också vara 

domför i en sammansättning med tre lagfarna medlemmar om det kan anses motiverat 

med hänsyn till målets art eller andra särskilda skäl (2 kap. 1 §, rättegångsbalken). I 

praktiken sker behandling av både ringa och ”medelsvåra” brottmål (var strängaste 

straffet är fängelse i högst två år) av endast en domare utan nämndemän (Havansi, 

2009). 

Huvudförhandlingen i brottmål i tingsrätten inleds med att åklagaren framställer åtalet 

och straffyrkanden (med grunder) samt eventuellt målsägandes skadeståndsyrkanden. 

Därefter lägger målsägande fram yrkanden så skadestånd, straff och 

rättegångskostnader. Svarande besvarar åklagarens och målsägandes yrkanden och 

                                                        
23 till svarande skickar man en ”stämning” (han/hon kallas till huvudförhandling för att besvara det 
framlagda straffyrkandet och målsägandes skadeståndsanspråk) medan vittnen och målsägande som ska 
delta i huvudförhandlingen får kallelse (Oikeuslaitos, 2012c). 
24 I samband med ett brottmål behandlas ofta också offrets, dvs. målsägandens skadeståndskrav 
(Oikeuslaitos, 2012b). 
25 Om den brottsmisstänkte är en närstående till offret kan dock endast polis eller åklagare ta initiativ till 
medling (Oikeuslaitos, 2012g). 
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meddelar om han/hon anser dem vara felaktiga eller riktiga. Åklagaren ger därefter sin 

uppfattning om händelserna i målet och varför åtal lagts fram enligt 

stämningsansökan. Målsäganden motiverar sina yrkanden varefter svarande tar 

ställning till åklagarens och målsägandes åsikter. Härefter hörs parter och vittnen och 

skriftliga bevis gås igenom. I slutpläderingarna lägger parterna fram sina åsikter om 

huruvida åtalet blivit bevisat. Åklagaren ger även sin åsikt om straffet som borde dömas 

ut. Tingsrätten ger därefter sitt avgörande muntligen direkt i sammanträdet. Domen 

kan också ges skriftligen i kansliet, vilket innebär att domen ska avhämtas av eller 

sändas till parterna. (Oikeuslaitos, 2012f).  

Om domen eller avgörandet inte överklagas inom 30 dagar vinner det laga kraft 

(Oikeuslaitos, 2012k). Antalet brottmål som avgjordes av tingsrätterna år 2009 var 

61477 och den genomsnittliga behandlingstiden var 3,4 månader (Justitieministeriet, 

2010). 

4.1.3.2. Hovrätt 

Vid missnöje med tingsrättens dom eller avgörande kan överklagan göras till hovrätten 

– dock krävs det tillstånd för fortsatt handläggning om ärendet är av mindre betydelse 

(Oikeuslaitos, 2012k).  

Behandlingen i hovrätten styrs först och främst av bestämmelserna i Hovrättslagen 

(56/1994) och Hovrättsförordningen (211/1994). Målen i hovrätten avgörs i regel av tre 

domare, men i principiellt särskilt viktiga fall avgör hovrätten mål i förstärkt 

sammansättning med sju ledamöter (Oikeuslaitos, 2012a). I hovrätten avgörs de flesta 

mål genom skriftligt förfarande utan att parterna närvarar, men det kan även avgöras 

genom muntlig huvudförhandling (Oikeuslaitos, 2012i). Vid skriftligt förfarande 

lämnar föredraganden allt material till de domare som deltar i avgörande varefter 

domstolen samlas till föredragning, där föredragande redogör muntligt för saken 

(Oikeuslaitos, 2012i). Muntlig huvudförhandling går långt till på samma sätt som i 

hovrätten (Oikeuslaitos, 2012i). 

Antalet ärenden (inte endast brottmål) som avgjordes av hovrätterna år 2009 var 11538 

och den genomsnittliga behandlingstiden var 6,7 månader (Justitieministeriet, 2010). 
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4.1.3.3. Högsta Domstolen 

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat26 (KKO, 2012c). Om 

någondera parten är missnöjd med hovrättens avgörande kan ändring sökas hos högsta 

domstolen, men besvärstillstånd krävs (Oikeuslaitos, 2012l) Antalet ärenden (inte bara 

brottmål) som avgjordes av Högsta domstolen år 2009 var 2629 (Justitieministeriet, 

2010).  

I Lagen om Högsta domstolen (665/2005) stadgas det om domstolens uppgifter och 

dess sammansättning. Vidare innehåller Finlands författningssamling en arbetsordning 

för Högsta domstolen (576/2006) som ger närmare bestämmelser om personalens 

uppgifter och behandlingen av rättskipningsärenden.  

Man kan särskilja behandlingen i Högsta domstolen i två skeden: 

besvärstillståndsskedet och skedet då huvudsaken avgörs. Besvärstillstånd avgörs på 

föredragning i en sammansättning med två (i vissa fall tre) ledamöter. Beslutet om 

besvärstillstånd fattas utifrån föredragandens beredning och förslag till avgörande – 

om tillstånd inte beviljas, är behandlingen avslutas och hovrättens dom står fast. Om 

besvärstillstånd beviljas avgörs saken i förstärkt avdelning med 11 ledamöter eller i 

plenum med samtliga 18 ledamöter. Högsta domstolens föredraganden, s.k. 

justitiesekreterare eller referendarieråd, bereder de mål som Högsta domstolen ska 

avgöra och föredrar dem vid sessionen, sköter kontakt med parter och svarar i 

allmänhet för processens yttre gång och beredning av handlingar. I Högsta domstolen 

avgörs mål vanligen skriftligen, men muntlig förhandling kan hållas var man då hör 

parter, vittnen och sakkunniga. (KKO, 2012b) 

När det kommer till behandlingstiden i Högsta domstolen tog det i genomsnitt 4,1 

månad att behandla ansökningar om besvärstillstånd, medan den genomsnittliga 

behandlingstiden för avgöranden i sak var 14,5 månader (Justitieministeriet, 2010).  

4.2. Behandling av rättsfall i Europeiska människorättsdomstolen 

Skyddet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter enligt Europeiska 

människorättskonventionen ska i första hand säkerställas av varje stat som ratificerat 

konventionen (Council of Europe/ECHR, 2011). Den Europeiska 

                                                        
26 Prejudikat är avgöranden i frågor som är viktiga för hela rättsordningen och som styr annan 
rättskipning. I allmänhet ges prejudikaten i frågor där lagar och förordningar inte ger klara svar på en 
rättsfråga eller där deras innehåll är mångtydigt. (KKO, 2012a) 
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människorättsdomstolen ska endast ingripa ifall konventionsstaten har misslyckats att 

uppfylla sina förpliktelser (Council of Europe/ECHR, 2011). Varje enskild person 

(fysisk eller juridisk), icke-statliga organisationer och grupper av enskilda personer, 

som faller innanför en konventionsstats jurisdiktion, kan hos domstolen anföra 

klagomål då de anser sig ha fallit offer för en kränkning av konventionstryggade 

rättigheter (Council of Europe; Council of Europe/ECHR, 2011).  

Villkoren för upptagande till prövning finns stadgade i artikel 35 i 

Människorättskonventionen; en punkt som kan nämnas i detta sammanhang är att alla 

nationella rättsmedel ska ha uttömts för målet anhängiggörs i Europeiska 

människorättsdomstolen och att målet ska ha anhängiggjorts senast sex månader efter 

att det slutgiltiga nationella beslutet meddelats (Council of Europe). I Finland är 

Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen högsta rättsinstanser i olika 

typer av rättsprocesser.  

Antalet klagomål riktade mot en eller flera konventionsstater har de senaste åren varit 

stort; år 2011 mottog domstolen 64 500 ansökningar varav 17 200 identifierades som 

rättsfall som ska behandlas av domstolens kommitté (ECHR, 2012). Varje klagomål 

behandlas först av en domare som bestämmer ifall fallet skall tas upp av en kommitté 

av tre domare (Council of Europe/ECHR, 2011). Kommittén fattar därefter beslut om 

klagomålets antagliget och dömer i sakfrågorna (Council of Europe/ECHR, 2011).   

Framgång i Europeiska människorättsdomstolen är ett konstaterande om att 

konventionsstaten i fråga brutit mot de förpliktelser som stadgas i Europeiska 

människorättskonventionen (Havansi, 2009). Framgången innebär dock inte att den 

nationella domen upphävs, undanröjs eller ändras. Europeiska 

människorättsdomstolen är inte en ”fjärde instans” för överklagan av nationella beslut 

då domstolen varken kan förkasta eller ändra nationella domar (Council of 

Europe/ECHR, 2011).  

I detta sammanhang är det viktigt att notera att EMD många gånger finner att ”ingen 

kränkning av artikel 6” har skett för att behandlingen som helhet kan anses ha varit 

rättvis. Orsaken är att en högre nationell domstol anses ha rättat till de fel som skett i 

en lägre domstol. Det kan alltså ha existerat defekter i processen i fallet trots att EMD 

kommer till slutsatsen att kraven enligt artikel 6 uppfylls. (Mole och Harby, 2006)  
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4.2.1. Europeiska människorättsdomstolens domar mot Finland år 2009 
gällande artikel 6 i Konventionen 

Analysen av rättsfallen utfördes som så, att de utvalda fallen lästes igenom en gång, 

varefter analysmallen reviderades (se bilaga 7). Efter detta lästes varje falltext på nytt 

och kodades. Koderna sammanställdes i en matris var fallen utgjorde rader och 

kodkategorierna utgjorde kolumner. 

Under år 2009 har Europeiska människorättsdomstolen gett 29 domar vari Finland 

varit svarande part. I 16 av dessa fall har det varit fråga om brottmål samt en kränkning 

av artikel 6 i Konventionen. I nio av dessa 16 fall (markerade med grått i tabell 7) har 

EMD konstaterat att behandlingen på nationell nivå tagit för länge.  

Tabell 7 Sammanfattning av rättsfall som används i den empiriska undersökningen 

Beteckning 
(ansökans 
nummer 
inom 
parentes) 

Inhemska 
domstolar) 
fallet 
behandlats i 

Huvudsakliga 
frågor i 
nationella 
behandlingen 
av fallet 

Konstaterad kränkning 
av artikel 627  
samt längd (då 
behandlingstidens 
skälighet bedömts)  

Kommentar 

Sorvisto mot 
Finland 
(19348/04), 
dom given 
13.1.2009 

Vanda 
tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt 

Grovt bedrägeri, 
oredlighet som 
gäldenär, falsk 
bokföring 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

9 år och åtta månader i 
två instanser 

Fallet handlar om två 
straffprocesser och därtill en 
civilprocess. Den straffprocess 
EMD bedömde var vid 
tidpunkten anhängig i 
hovrätten. Lagligheten i att 
polisen under 
förundersökningen beslagit 
dokument behandlades i flera 
omgångar av alla tre instanser 
(dvs. även Högsta domstolen), 
och först därefter behandlades 
själva brottet. 

A.L. mot 
Finland 
(23220/04), 
dom given 
27.1.2009 

Tammerfors 
tingsrätt, Åbo 
hovrätt, 
(avslag på 
ansökan om 
besvärs-
tillstånd i 
Högsta 
Domstolen 
(HD))  

Sexuellt 
utnyttjande av 
barn 

6.1 + 6.3d: [Den anklagades 
rätt] att förhöra eller låta 
förhöra vittnen som 
åberopas emot honom samt 
att själv få vittnen inkallade 
och förhörda under samma 
förhållanden som vittnen 
åberopade mot honom 

 

Jaanti mot 
Finland 
(39105/05), 
dom given 
24.2.2009 

Helsingfors 
tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Medhjälp och 
medverkan till 
grov 
förskingring 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

6 år, 7 månader och 7 
dagar i tre instanser 

 

Natunen mot 
Finland 
(21022/04), 
dom given 
31.3.2009 

Esbo tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grovt 
narkotikabrott 

6.1 + 6.3b: [Den anklagades 
rätt] att få tillräcklig tid och 
möjlighet att förbereda sitt 
försvar 

 

                                                        
27  Siffrorna hänvisar till artikelns moment samt ifall EMD konstaterat att kränkningen motsvarar en 
kombination av moment, vilket markeras med +. 



 

 

63 

Manninen mot 
Finland 
(28631/05), 
dom given 
14.4.2009 

Tingsrätt, 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grov oredlighet 
som gäldenär, 
falsk bokföring 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

7 år och tio månader i 
tre instanser 

 

Marttinen mot 
Finland 
(19235/03), 
given 
21.4.2009 

Esbo polis Gäldenärs-
bedrägeri 

6.1: [Den anklagades rätt] 
att hålla tyst och inte att 
inte tvingas ange sig själv 

Denna rättighet står inte direkt 
utskriven i artikel 6 i 
Människorättskonventionen, 
men anses vara en 
internationellt erkänd 
förutsättning för en rättvis 
rättegång. 

R.H. mot 
Finland 
(34165/05), 
dom given 
2.6.2009 

Tingsrätt, 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Sexuellt 
utnyttjande, 
försök till 
tvingande till 
samlag 

6.1: Rätten till en rättvis 
rättegång 

 

D. mot 
Finland 
(30542/04), 
dom given 
7.7.2009 

Tingsrätt, 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grovt sexuellt 
utnyttjande 

6.1: Rätten till en rättvis 
rättegång 

 

Aiminen mot 
Finland 
(24732/06), 
dom given 
15.9.2009 

Tavastehus 
tingsrätt, Åbo 
hovrätt, HD 

Grovt gäldenärs-
bedrägeri 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

6 år, 7 månader, 14 
dagar i tre instanser, 
varav två omgångar i en 
av dessa 

 

Kari-Pekka 
Pietiläinen 
mot Finland 
(13566/06), 
dom given 
22.9.2009 

Tusby 
tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grovt bedrägeri 6.1 + 6.3c: [Den anklagades 
rätt] att försvara sig 
personligen eller genom 
rättegångsbiträde som han 
själv utsett […] 

 

Knaster mot 
Finland 
(7790/05), 
dom given 
22.9.2009 

Helsingfors 
tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Förskingring 6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

9 år och 20 dagar i tre 
instanser 

I fallet var det även fråga om en 
förvaltningsprocess vid sidan av 
straffprocessen. 

Nieminen mot 
Finland 
(16385/07), 
dom given 
3.11.2009 

Tingsrätt, 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grovt 
narkotikabrott 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

6 år i tre instanser 

 

Petroff mot 
Finland 
(31021/06), 
dom given 
3.11.2009 

Tingsrätt, 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Grovt 
skattebrott 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

9 år och 1 dag 

 

Landgren mot 
Finland 
(17889/07), 
dom given 
10.11.2009 

Esbo tingsrätt, 
Helsingfors 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Miljöskada, grov 
skadegörelse, 
byggnads-
skyddsbrott, 
olaga intrång 

6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 

6 år och 24 dagar 

 

Janatuinen 
mot Finland 
(28552/05) 

Kuopio 
tingsrätt, 
Östra Finlands 
hovrätt, 
(avslag i HD)  

Narkotikabrott 6.1 + 6.3b [Den anklagades 
rätt] att få tillräcklig tid och 
möjlighet att förbereda sitt 
försvar 
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Taavitsainen 
vs. Finland 
(25597/07), 
dom given 
8.12.2009 

Tammerfors 
tingsrätt 

Koppleri 6.1: Rättegång inom skälig 
tid 

 
7 år, 8 månader och 18 
dagar 

 

4.2.1.1. En rättegång inom skälig tid 

Rätten till en rättvis rättegång gäller var och en, vid prövning av civila rättigheter och 

skyldigheter, eller vid prövning av en brottsanklagelse. Enligt Europeiska 

människorättsdomstolens praxis inleds den tidsperiod som beaktas i bedömningen 

med den tidpunkt då en person anklagas för brott – vilket räknas från det att en 

kompentent myndighet meddelar personen att denne misstänks ha begått ett brott 

(White och Ovey, 2010) eller från det att den misstänktes situation väsentligt påverkats 

av brottsmisstanken (Mole och Harby, 2006). I praktiken kan inledande tidpunkt vara 

till exempel att en person för första gången förhörs som misstänkt eller blir ombedd att 

lägga fram bevis (Mole och Harby, 2006). Den tid som beaktas i bedömningen anses 

upphöra när de rättsliga åtgärderna avslutats i högsta möjliga nationella instans, när 

avgörandet vinner laga kraft och när domen har verkställts (Mole och Harby, 2006).  

Enligt Europeiska människorättsdomstolens praxis finns det ett antal faktorer som tas i 

beaktande vid bedömning av behandlingstidens skälighet. Dessa är fallets 

svårighetsgrad, parternas agerande, berörda myndigeters agerande samt de intressen 

som står på spel för sökandes del. (Mole och Harby, 2006) 

I fallet Jaanti mot Finland, pågick förundersökning i två år och två och en halv månad, 

och polisen beslagtog en stor mängd material. Den slutliga rapporten omfattade 1200 

sidor. EMD konstaterade dock, att även om behandlingen inbegripit komplicerade 

frågor om ekonomisk brottslighet, gällde anklagelserna mot den sökande tre 

penningtransaktioner som utförts under en och samma dag. Behandlingarna i 

domstolarna tog ett år och fem månader i tingsrätten, och två och ett halvt år i 

hovrätten. EMD ansåg att fallets påstådda komplexitet inte rättfärdigar 

behandlingstiden i fallet och att sökandes agerande (inklusive en begäran om uppskov 

för att väcka talan i hovrätten) inte orsakat den långa behandlingen. 

I fallet Manninen mot Finland hävdade staten att fallet var komplicerat då det var fråga 

om ekonomiska brott och då det inbegrep tre svaranden, tre förundersökningar, flera 

vittnen och en stor mängd bevis. Förundersökningen tog två år och tio månader, 

behandlingen i tingsrätt tog två år och en månad, och behandlingen i hovrätt tog 
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ungefär två år och fyra månader. EMD ansåg i detta fall att sökande inte bidragit till 

behandlingens längd i något skede av behandlingen. 

I Aiminen mot Finland hade det i den nationella behandlingen kommit fram nya 

anklagelser och frågan ifall dessa utgjorde en förändring av talan gick ända till Högsta 

Domstolen. EMD konstaterade att den första behandlingsomgången på fyra och ett 

halvt år i tre instanser inte var oskäligt lång, men att den nya behandlingen i 

tingsrätten, efter Högsta Domstolens återförvisning, fördröjdes: det tog två år och två 

månader innan målet förkastades. Orsaken rapporteras ha varit att tingsrätten 

inväntade resultat av en tilläggsutredning på grund av de nya anklagelserna. EMD 

konstaterade dock att det efter utredningens avslut tagit ett år innan en 

huvudförhandling hållits. 

Beträffande Knaster mot Finland konstaterade EMD för det första att fallet till en viss 

grad bör anses komplicerat då det funnits behov att anhålla om internationell 

handräckning i två instanser, och att längden delvis orsakats av detta. EMD ansåg 

därför att en fördröjning på fyra och ett halvt år inte endast kunde läggas de finska 

myndigheterna till last. Dock ansåg EMD att åtalsprövningens längd om ett och ett 

halvt år, samt att den totala längden om nio år, var problematiska. 

I fallet Nieminen mot Finland tog den nationella förundersökningen och 

åtalsprövningen mindre än sex månader; behandlingen i tingsrätt tog tre år och 

behandlingen i hovrätt tog ett år och nio månader. Det tog fem månader för Högsta 

Domstolen att ge avslag på sökandes begäran om besvärstillstånd. EMD konstaterade 

att fördröjningen i behandlingen orsakats av att man inte funnit ett vittne. I detta fall 

påstod Nieminen att vittnet suttit i fängelse och därför enkelt kunnat nås. EMD 

konstaterade att staten inte kommenterat detta påstående och heller inte påvisat att 

nödvändiga åtgärder vidtagits för att kalla vittnet i fråga till huvudförhandling inom 

skälig tid. 

I fallet Petroff mot Finland tog förundersökningen och åtalsprövningen tillsammans 

nio månader. Behandlingen i tingsrätten och hovrätten tog vardera ungefär två 

månader, och Högsta domstolen gav avslag på begäran om besvärstillstånd inom sju 

månader. EMD konstaterade att den problematiska tidsperioden i detta fall var den tid 

då Petroff inte kunde hittas för att bli instämd till huvudförhandling. Denna tidsperiod 

var tre år lång. EMD konstaterade även att det inte klart framgår varför Petroff inte 

kunde nås, framför allt då han ringt åklagaren och informerat om en ny adress.  
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I Landgren mot Finland biföll EMD statens påståenden om att det i den nationella 

behandlingen varit fråga om en omfattande mängd fallmaterial, ett stort antal 

svaranden och påstådda brott, och en stor mängd vittnen att förhöra i 

huvudförhandlingen. EMD konstaterade dock att fallet inte varit svårt. Vidare 

konstaterade EMD att Landgrens agerande (inklusive dennes begäran om 

tilläggsutredning) inte nämnvärt inverkat på att behandlingen förlängts. Längden på 

förundersökningen och åtalsprövningen (ett år, elva månader och 13 dagar), 

behandlingen i tingsrätt (åtta månader och 23 dagar) samt Högsta domstolens 

prövning av begäran om besvärstillstånd (sex månader) ansågs skäliga. Däremot 

konstaterade EMD att hovrättsbehandlingen på två år och elva månader varit oskäligt 

lång. EMD konstaterade vidare att det faktum att hovrätten hållit muntlig 

huvudförhandling och utfört brottsplatsgranskningar inte berättigar till en längre 

behandlingstid, framför allt då underrätten utfört samma behandling på en kortare tid. 

EMD såg framför allt ingen orsak till att det gått ett år och åtta månader mellan 

mottagande av Landgrens skriftliga svar och hovrättens förberedende sammanträde. 

I fallet Taavitsainen mot Finland drog den nationella behandlingen ut på tiden för att 

man inte fick tag på vittnen. EMD biföll dock Taavitsainens påstående om att det enda 

hindret för att höra dessa vittnen med hjälp av videokontakt verkar ha varit avsaknaden 

av utrustning. EMD konstaterar att möjlighet att höra vittnen genom videolänk 

möjliggjorts i lag i oktober 2003, men att staten inte tillhandahållit Tammerfors 

tingsrätt med sådan utrustning förrän hösten 2008, vilket i praktiken förhindrat 

hörandet av vittnena. 

I övriga fall motiveras inte människorättsdomstolens bedömning av behandlingstiden 

desto närmare. Det som är gemensamt för alla dessa nio fall var behandlingstidens 

skälighet kommer på fråga, är att EMD konstaterar att staten inte har framfört någon 

tillfredsställande motivering för att behandlingen skulle ha varit skälig utgående från 

omständigheterna i fallet, och därför har EMD dömt till fördel för sökande istället för 

till staten Finland. 

4.2.1.2. Övriga kränkningar av artikel 6 

I denna studie har fördröjningar i straffprocessen en central roll, men det finns även 

andra aspekter som påverkar upplevelsen av processen; artikel 6 i 

Människorättskonventionen innehåller utöver rätten till rättegång inom skälig tid ett 
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flertal andra krav på hur processen ska utföras (se bilaga 2). I detta kapitel presenteras 

de övriga kränkningarna som konstaterats i rättsfallen från år 2009. 

Fallet A.L. mot Finland gällde sexuellt utnyttjande av barn. I detta fall baserade sig 

bevisningen på videoinspelningar av intervjuer med barnet samt vittnen som återgett 

barnets beteende efter den påstådda händelsen. A.L. fick aldrig någon reell möjlighet 

att framställa sina frågor till barnet. EMD konstaterade, att även om skyddsintressen 

kan kräva att barnet (som i detta fall även hade en utvecklingsstörning) inte själv ska 

behöva uppträda i rätten, var det i detta fall fråga om en kränkning av den anklagades 

rätt att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få 

vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade 

mot honom (mom. 3 (d)). Det här fallet liknar D. mot Finland, var det också var fråga 

om (grovt) sexuellt utnyttjande av barn. I detta senare fall hade flera läkare undersökt 

barnet, och bevisningen baserade sig till stor del på deras vittnesmål, på 

videoinspelningar av intervjuer med barnet och på läkarrapporter. D. hade vid 

upprepade tillfällen under läkarundersökningsfasen begärt att få ställa frågor till barnet 

och att få tillgång till läkarnas rapporter, men fått avslag. EMD konstaterade i detta fall 

att den nationella behandlingen innehållit sådana restriktioner för den anklagades 

försvar att rätten till en rättvis rättegång kränkts. 

Natunen mot Finland och Janatuinen mot Finland handlar båda om den anklagades 

rätt att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar (mom. 3 (b)), och i 

båda dessa fall var det fråga om narkotikabrott. I båda fallen hade det i den nationella 

behandlingen använts inspelade telefonavlyssningar som bevis, och EMD konstaterade 

i båda fallen att rätten till en rättvis rättegång kränkts för att de anklagade inte fått ta 

del av alla inspelade telefonavlyssningar innan polisen/åklagare avgjort vilka samtal 

man kan radera på grund av att de inte anknyter till de misstänkta brotten. EMD 

noterade också att en undersökande myndighets utvärdering av vad som kan och inte 

kan vara relevant för fallet strider mot artikel 6. 

Fallet Marttinen mot Finland handlar om den brottsmisstänktes rätt att hålla inne 

information och att inte behöva rikta anklagelser mot sig själv, s.k. skydd mot 

självinkriminering. I detta fall konstaterade EMD att dessa rättigheter, som är 

internationellt erkända grundprinciper för en rättvis rättegång, kränkts. I fallet väcktes 

frågan om dessa rättigheter då Marttinen i samband med ett civilt 

utmätningsförfarande vägrat uppge uppgifter om tillgångar, eftersom dessa uppgifter 

kunde användas emot honom i brottsutredningen. Marttinen blev på grund av sin 
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vägran tilldömd viten som uppgick till höga summor, och detta ansåg EMD att var en 

form av påtryckning som strider mot den anklagades rätt att hålla inne information. 

I fallet R.H. mot Finland hade den sökande nekats muntlig huvudförhandling i 

hovrätten då han överklagade tingsrättens dom. Domen hade baserat sig endast på 

vittnesmål, och då det i fallet fanns stora avvikelser mellan parternas utsagor om 

händelseförloppet, ansåg EMD att hovrättens avslag på sökandes begäran om muntlig 

huvudförhandling utgjorde en kränkning.  

I Kari-Pekka Pietiläinen mot Finland hade Pietiläinen uteblivit vid ett tillfälle (av flera 

schemalagda) av huvudförhandlingen i hovrätten, men han hade varit representerad av 

sitt ombud. På grund av att frånvaron inte hade någon lagenlig grund, beslöt hovrätten 

att stänga målet. EMD noterade för det första att brottsanklagades rätt till att bli 

försvarade av en advokat är en grundläggande aspekt av rätten till en rättvis rättegång 

(vilket även stadgas i moment 3 (c), och att denna rätt inte får gå förlorad endast på 

grund av att den åtalade inte närvarar vid en domstolsförhandling. EMD erkänner 

vikten av att svarande närvarar, men konstaterade i fallet att det finns andra sätt att 

säkra närvaron i stället för att inskränka rätten att bli försvarad av ombud. I fallet i 

fråga noterade EMD även att Pietiläinens närvaro enligt målets processplan inte varit 

strikt nödvändig vid tillfället i fråga. Därtill konstaterade EMD att det i stämningen inte 

framgått att Pietiläinen måste närvara vid huvudförhandlingens alla tillfällen. På grund 

av dessa omständigheter ansåg EMD att hovrättens beslut att stänga målet trots att 

Pietiläinen varit representerad av sitt ombud, utgjort en kränkning av artikel 6. 

4.2.1.3. Kommentarer om domarna mot Finland 

Europeiska människorättsdomstolens domar mot Finland pekar ut felaktigheter som 

skett i behandlingen av brottmål på nationell nivå. Nedan sammanfattas de 

felaktigheter som funnits i de utvalda fallen och vilka orsakerna till dessa har 

konstaterats vara. 
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Tabell 8 Sammanfattning av felaktigheter EMD funnit i den nationella behandlingen, 

enligt 2009 års domar mot Finland gällande brottmål 

Konstaterad 
felaktighet i den 
nationella 
behandlingen  

Grund för konstaterandet 

Dröjsmål i behandlingen • Staten har inte gett motiveringar som övertygat EMD om 
att döma annorlunda.  

o Vittnen eller parter har inte hittats och staten har 
inte kunnat ge övertygande förklaring till varför. 

o Väntan på resultat av tilläggsundersökningar har 
inte ansetts vara en godtagbar ursäkt för 
dröjsmål. 

Rätt att höra/låta höra 
vittnen 

• Anklagade har inte fått framföra frågor till minderårig 
person som misstänkts ha utnyttjats sexuellt av den 
anklagade. 

Tillräcklig tid att 
förbereda försvar 

• Avlyssnade telefonsamtal insamlade under 
förundersökningen har raderats före försvaret fått ta del 
av dem. 

Skydd mot 
självinkriminering 

• En brottsmisstänkt ska inte bestraffas för att vägra ge 
uppgifter i ett utmätningsförfarande som denne befarar 
att kan användas emot honom i ett brottmål. 

Rätt att få muntlig 
huvudförhandling (i den 
utsträckning finska lagen 
inte säger att en sådan 
inte behövs) 

• Om redogörelserna om händelseförloppet tydligt går isär 
borde hovrätten hålla muntlig huvudförhandling för att 
höra vittnesmålen på nytt. 

Rätt att bli försvarad av 
ett juridiskt ombud 

• En åtalads frånvaro från huvudförhandlingen får inte 
inverka på rätten att bli försvarad, dvs. om inte åtalades 
närvaro kan anses vara nödvändig räcker det att ombudet 
är på plats. 

 

Under de senaste åren har det kommit en mängd ny lagstiftning som innebär att de 

defekter, som åskådliggörs genom de utvalda rättsfallen i denna studie, inte längre 

borde kunna uppstå. De lagändringar som beskrivs redan i dessa utvalda domar från 

2009 är: 

• Tvångsmedelslag (450/1987): kapitel 5a, § 13, om förvaring av 

överskottsinformation, ändrades genom lag 646/2003 och trädde i kraft den 1 

januari 2004. Denna ändring innebär att all överskottsinformation från tele- 

eller teknisk avlyssning ska sparas ända tills målet är avgjort genom en 

lagakraftvunnen dom. Situationer som i fallen Natunen och Janatuinen borde 

därför inte längre kunna uppstå eftersom avlyssningsmaterial inte längre får 

förstöras redan under förundersökningen. 
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• Utsökningsbalk (705/2007): kapitel 3, § 73, om förbud mot utlämnande av 

vissa uppgifter och § 91 om information till sökanden, ändrades genom lag 

679/2003 vilken trädde i kraft den 1 mars 2004 (men därefter har även en mer 

genomgående ändring av lagen gjorts). Genom ändringen stadgas att 

borgenärer inte får använda information om gäldenärens tillgångar, som 

utmätningsmannen gett dem, för att väcka åtal mot gäldenären. Skulle denna 

bestämmelse ha funnits vid tillfället få Marttinen tilldömdes viten, skulle han 

ha haft bättre rättsligt skydd och eventuellt ha uppgett informationen om 

tillgångarna som han nu istället undanhöll på grund av rätten att inte behöva 

anmäla sig själv. 

4.3. Finska straffprocessen i ljuset av lean principerna 

I detta kapitel presenteras informanterna samt resultaten av intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades, varefter transkripten kodades. Utgångspunkten var den initiala 

analysmallen (bilaga 6) men under arbetets gång reviderades mallen genom att flera 

nya kategorier och underkategorier (t.ex. ”Klassificering av fall/brott” och ”Kvalitet”) 

tillkom. 

Efter att transkripten getts preliminära koder, sammanställdes textsegmenten kod för 

kod, med markeringar från vilken intervju segmenten härstammat. Efter detta lästes 

segmenten inom de olika koderna skilt för sig, och på basen av detta drog forskaren de 

slutsatser som presenteras nedan. Även i detta skede modifierades mallen: vissa 

kategorier eliminerades, medan andra strukturerades om eller bytte benämning. Den 

slutliga, reviderade analysmallen återfinns i bilaga 8. 

I presentationen nedan har utvalda textsegment ”putsats” så att utfyllningsord tagits 

bort och ordföljden ändrats vid behov för att helheten ska vara läsvänlig. Detta arbete 

har utförts med eftertanke och försiktighet för att försäkra att inte innebörden i 

informanternas svar ändras. Vissa av segmenten är översättningar och även i dessa fall 

har eftertanke och försiktighet styrt arbetet. 

Med ”myndighet” nedan avses polis, åklagare, domstolar och andra organisationer som 

deltar i straffprocessen, dvs. att föra ett brottmål från anmälan till slutgiltig dom. 
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4.3.1. Informanter 

Forskaren har valt att använda pseudonymer i stället för att använda informanternas 

riktiga namn, men nedan presenteras deras nuvarande roller tillsammans med lite 

bakgrundsinformation om varje informant. Tabell 9 sammanfattar de utförda 

intervjuerna. 

Akademiker1 är professor i straff- och processrätt vid en juridisk fakultet vid ett finskt 

universitet, men har under perioder även fungerat som föredragande och domare i 

olika domstolar. 

Akademiker2, Akademiker3 och Akademiker4 är verksamma vid avdelningen för 

produktionsekonomi vid ett finskt tekniskt universitet. När intervjun utförs är 

Akademiker2 och Akademiker4 forskarstuderande, medan Akademiker3 är professor i 

produktionsekonomi med logistik som specialområde. De ingår i en forskargrupp som 

under flera års tid arbetat med att utveckla arbets- och uppföljningsmodeller som 

bättre ska beakta tid och tidsplanering i finska domstolar. 

Advokaten är delägare i en advokatbyrå i Helsingfors. Ett av advokatens huvudsakliga 

verksamhetsområden är rättegångar. 

Domare1 är en av 18 justitieråd vid Högsta domstolen. Domare1 har under sin karriär 

arbetat vid ett universitet, vid Justitieministeriet och utomlands. 

Åklagaren är vid tiden för intervjun åklagare vid Helsingfors åklagarämbete. 

Juristen arbetar som lagstiftningsråd vid Justitieministeriet. Lagstiftningsråden har till 

uppgift att delta i det lagberedningsarbete som utförs vid Justitieministeriet. Till  

ministeriets lagberedningsområde hör bl.a. förändringar i lagstiftning om 

straffprocessen. 

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet med befogenhet att 

agera i hela Finland. Verksamhetens två huvudlinjer är att bekämpa och utreda den 

allvarligaste brottsligheten, dels att för hela polisförvaltningen och övriga judiciella 

myndigheter producera de sakkunnigtjänster som behövs för brottsbekämpningen 

(Polisen, 2012). Polisen är överkriminalkommissarie vid CKP och har en lång och 

mångsidig bakgrund inom polismyndigheternas ordningssida och specialenheter. 
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Domare2 är tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt men har även arbetat som 

föredragande i andra instanser. Domare2 arbetar vid en av brottsmålsavdelningarna i 

tingsrätten och handlägger därför i första hand brottmål. 

Föredragande är assessor vid en avdelning vid Helsingfors hovrätt, men har även 

fungerat som domare i andra instanser. 

Tabell 9 Utförda intervjuer 

Roll/Titel Pseudonym Organisation Tidpunkt Längd Urvalskriterier 

Professor  Juridisk fakultet 8.2.2011, kl. 
13 

29:25 Pilotintervju; Expertis 
om straffprocessen 

Professor  Akademiker1 Juridisk fakultet 26.4.2011, 
kl. 15 

1:08:58 Expertis om 
straffprocessen 

Forskarstuderande Akademiker2 

Professor Akademiker3 

Forskarstuderande Akademiker4 

Avdelning för 
produktionseko
nomi 

25.5.2011, ca 
kl. 11.45 

2:06:06 
Kunskap om 
genomloppstider i 
rättsväsendet 

Advokat Advokat Advokatbyrå i 
Helsingfors 

6.6.2011, kl. 
13.00 

42:41 Arbetar inom 
straffprocessen 

Justitieråd  Domare1 Högsta 
domstolen 

7.6.2011, kl. 
12.30 

57:02 Arbetar inom 
straffprocessen 

Åklagare Åklagare Åklagarämbetet 
i Helsingfors 

17.6.2011, kl. 
8.30 

1:19:18 Arbetar inom 
straffprocessen 

Lagstiftningsråd  Jurist Justitie-
ministeriet 

9.2.2012, kl. 
13.00 

1:09:52 Innehar expertis om 
straffprocessen 

Överkommissarie Polis Centralkriminal
polisen 

15.2.2012, 
kl. 9.00 

1:02:54 Arbetar inom 
straffprocessen 

Domare Domare2 Helsingfors 
tingsrätt 

21.2.2012, 
kl. 13 

1:03:51 Arbetar inom 
straffprocessen 

Assessor 
(föredragande) 

Föredragande Helsingfors 
hovrätt 

19.3.2012, 
kl. 12.15 

1:13:01 Arbetar inom 
straffprocessen 

 

Alla informanter intervjuades en i taget, förutom akademikerna vid den 

produktionsekonomiska avdelningen som önskade bli intervjuade i grupp. Dessa 

informanter fick även teman och frågor per e-post en vecka före intervjun; övriga 

informanter såg inte frågorna på förhand. Intervjun med polis och advokat hade en mer 

öppen karaktär än övriga intervjuer, vilket berodde på anpassning till situationen (i 

polisens fall var det fråga om att erfarenheter och bakgrund skilde sig väsentligt från 

övriga informanters, medan det i advokatens fall var fråga om tidsbegränsning). 
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4.3.2. Kunden, produkten och värdet i straffprocessen (princip 1) 

Den första lean principen innebär identifiering av värde ur kundens perspektiv. Detta 

förutsätter att det finns någon som efterfrågar något som kan produceras genom den 

process som undersöks.  

4.3.2.1. Kunden och resultatet i straffprocessen 

Att peka ut en enda specifik kund som ska åtnjuta straffprocessens resultat är inte en 

helt enkel sak. En stor del av informanterna nämner att det finns flera som har intresse 

eller tar del i processen: dels är det parterna, dvs. målsägande och svarande, och dels är 

det samhället som helhet. Om man tittar på dessa möjliga kunders intressen i 

straffprocessen, pekar flera informanter på att det är målsägande (offret) som har 

störst intresse i att en process inleds, eftersom denna vanligen önskar att den skyldiga 

döms och eventuellt betalar skadestånd. Svarande (skyldigmisstänkte) å andra sidan, är 

ofta motvillig att inleda processen och kan även bete sig på ett sätt som förhindrar att 

processen fortskrider. Akademiker1 framhäver att det finns en mängd brott som helt 

saknar en målsägande, men då finns det alltid en åklagare som fungerar som motpart 

till den åtalade. Enligt Juristen verkar åklagaren både för den enskildes och i det 

allmännas intresse. En stor del av informanterna nämner att det är samhället som drar 

nytta av att det existerar en straffprocess; samhället ställer upp regler för vad man får 

och inte får göra och straffprocessens syfte är då att bestraffa dem som inte följer 

normerna och att statuera exempel som gör att ordningen i samhället upprättshålls. 

Varje enskild dom bidrar enligt Akademiker1 då till att upprätthålla systemets 

trovärdighet. 

Vad gäller definitionen av straffprocessens resultat, var det ett antagande vid 

undersökningens utförande att straffprocessen producerar rättvisa. Dock var det endast 

Åklagaren och Domare1 som specifikt nämnde att rättvisa skipas. Akademiker1 och 

Advokaten beskrev istället resultatet som ett ”förverkligande av det straffrättsliga 

ansvaret”, dvs. ett förevisande av att man inte ska bryta mot de normer som samhället 

ställt upp.  

Varje enskilt skede i straffprocessen har dock (vanligtvis) ett eget fysiskt resultat: 

förundersökningen resulterar i ett förundersökningsprotokoll, som består av 

dokument, fotografier, utlåtanden, obduktionsprotokoll m.m. (Polis). Åtalsprövningen 
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resulterar i ett åtal (eller nedläggning av åtal) och rättegången resulterar i ett 

avgörande.  

4.3.2.2. Kundernas preferenser och uppfattningar 

I och med att det finns flera olika kunder i straffprocessen med olika intressen, 

uppfattas också resultatet olika. Enligt Åklagaren uppskattar svarande inte alltid att bli 

”betjänad” av straffprocessens myndigheter. Domare2 framhäver att en rättegång är en 

konfliktsituation, och att det inte är ovanligt att ingendera parten är helt nöjd med 

resultatet. Oavsett hur parterna uppfattar resultatet anser ett flertal informanter att 

man ska försöka genomföra processen på ett sådant sätt att alla parter känner att deras 

syn på det som skett beaktas och hörs, att alla aspekter och bevis undersöks och 

framförs (det vill säga att man inte glömmer bort det som pekar för det åtalades 

oskuld), samt att parterna i övrigt bemöts på ett gott sätt. Att själva domen är skriven 

på ett förståeligt och bra sätt tas också upp av flera informanter. 

Samhället har kanske inte ett direkt eller konkret intresse i enskilda brottmål, men det 

är i högre grad samhället som ställer upp krav för hur varje enskild process ska gå till. 

Dessa krav kan enligt bland annat Akademiker1 och Domare2 utläsas ur lagar och 

konventioner, såsom Finlands grundlag och Europeiska människorättskonventionen. 

Till kraven hör bland annat principen om ett kontradiktoriskt förfarande28, domstolens 

oavhängighet och att avgörandet kommer inom skälig tid. Juristen lägger till att 

processen också bör vara rimligt kostsam samt säker. Enligt Akademiker1 måste de 

olika kraven balanseras mot varandra. 

4.3.2.3. Kvalitet i de olika skedena av straffprocessen 

Flera informanter lyfter fram vikten av att domen är skriven på ett bra sätt. Vad som är 

bra kan sammanfattas med att den kan uppfattas som rättvis av alla parter, att den 

bygger på de argument och aspekter som framförts under rättegången, framställer 

argument både för och emot en fällande dom och att slutsatserna är motiverade på ett 

förståeligt och hållbart sätt. Flera informanter antyder att kvaliteten i de skrivna 

domarna varierar, men Åklagaren lyfter också fram att standarden mellan åklagare 

troligtvis också varierar. I hovrätten och Högsta Domstolen lägger man vikt på hur 

domen är skriven, och Föredragande påpekar att det behövs tid för att skriva 

                                                        
28 principen om att motparten ska höras (Havansi, 2009:26) 
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formuleringar. Informanterna är ense om det, att en högre instans prövar målet på 

nytt, inte betyder att den lägre instansens beslut har varit dåligt.  

På basen av informanternas kommentarer verkar det klart att tiden har betydelse för 

upplevelsen av straffprocessen. I vissa fall kan det hända att svarande inte har särskilt 

bråttom att få en dom, men i och med att processen ofta är psykiskt betungande menar 

Akademiker1 att också svarande kan uppskatta att processen framskrider utan 

fördröjningar. Domare1 och Föredragande framhäver dock att även om en process inte 

får dra ut på tiden, så får den heller inte vara för snabb [parterna ska enligt 

Människorättskonventionen också ha tillräckligt med tid att förbereda sitt försvar]. 

Enligt Juristen borde behandlingen inte få ta mer än fyra år, det vill säga maximalt ett 

år per behandlingsskede (dvs. förundersökning, åtalsprövning, tingsrätt och hovrätt; 

om man bortser från Högsta domstolen var behandling mer sällan äger rum). Enligt 

Akademiker2 innebär en alltför lång väntan på dom att kvaliteten upplevs som sämre. 

Även Advokaten påpekar att tiden påverkar möjligheterna att komma till ett rättvist 

slutresultat, framför allt på grund av att parter och vittnen med tiden hinner glömma 

vad som hänt. Därtill preskriberas vissa brott efter att en viss tidsperiod gått. I enstaka 

fall kan tidens gång dock ha positiv inverkan på det slutliga resultat, nämligen då 

vittnen först efter gärningsmannens död vågar berätta vad som skett (Polis). 

4.3.3. Arbetet inom skedena i straffprocessen (princip 2) 

När man talar om aktiviteter i straffprocessen är det värt att nämna att målen kan delas 

in i olika grupper. Målens omfattning kan enligt Åklagaren variera från ett fåtal till flera 

tusentals sidor. När informanterna talar om komplexa mål är det oftast fråga om 

ekonomiska brott. Enligt Domare2 brukar det även vara fråga om ett stort antal 

målsäganden och/eller svaranden i de komplexa målen. Därtill krävs ofta mycket 

förberedelse och målet kan även i tingsrätten avgöras i en tredomarsammansättning. I 

stora mål kan huvudförhandlingen ta mer än 40 dagar (Föredragande). I enkla, eller 

vanliga, mål är det i sin tur vanligen fråga om icke-komplicerade juridiska frågor; enligt 

Domare2 är det oftast bara fråga om bevisning. Vissa fall, till exempel häktnings- och 

besöksförbudsärenden, klassas som brådskande (Domare2).  

Efter att ett brott anmälts eller noterats tar förundersökningen vid. Beroende på brottet 

(eller det brott man misstänker att det är fråga om) kan undersökningen utföras på lite 

olika sätt. Förundersökningen inom polisen kan grovt delas in i en teknisk och i en 

taktisk sida (Polis). Den tekniska sidan undersöker brottsplatsen och samlar in och 
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analyserar material, medan den taktiska sidan sköter om intervjuer och motsvarande 

(Polis). Om inte den lokala polisen lyckas klara av att slutföra undersökningar brukar 

Centralkriminalpolisen ombes att ta över ärendet (Polis). 

Behandlingen i Helsingfors åklagarämbete inleds efter att materialet anlänt till 

tingshuset från polisen. En särskild förbehandlingsavdelning avskiljer och avgör 

enklare ärenden, varefter resterande ärenden skickas till åklagarämbetet och 

registerars (Åklagare). Därefter skickas det till avdelningar, var avdelningschefen delar 

ut målen till de enskilda åklagarna (Åklagare). Färdiga ärenden skickas två gånger per 

dag över till tingsrätten (Åklagare). 

Behandlingen i tingsrätten inleds med att åklagaren skickar en stämningsansökan, 

varefter förundersökningsmaterialet och åklagarens bevisning mottas (Domare2). Ett 

datum för målets handläggning fastställs och efter detta begärs eventuella svar och 

anspråk av målsäganden och ett preliminärt svar av svarande (om fallet är mer 

besvärligt) (Domare2). Därefter skickas stämning och kallelser ut (Domare2). I mer 

komplexa mål kan förberedelsesammanträden med parterna och deras advokater 

komma i fråga (Domare2). Efter detta förbereds målet. Efter att huvudförhandling ägt 

rum, avkunnas domen, varefter domaren i kansliet ska färdigställa den skriftliga domen 

(i besvärligare målen avkunnas domen i kansliet inom 14 dagar efter 

huvudförhandlingen) (Domare2). I stora mål kan det finnas behov att dela upp 

huvudförhandlingen över flera dagar och då görs en processplan (Domare2). I 

Helsingfors tingsrätt arbetar man i team med en tingsdomare, en tingssekreterare och 

en stämningsman (Domare2). Tingssekreterarna sköter enligt Domare2 många 

uppgifter självständigt, till exempel begäran om ersättningsanspråk, fastställande av 

datum och protokollföring.  

I Helsingfors hovrätt inleds behandlingen med att en domare på en avdelning 

förordnas till ansvarig ledamot, det vill säga som ansvarig för förberedelse av målet 

(Föredragande). Denna ledamot går in i ärendet på djupet (Föredragande). På ett 

förberedelsedokument antecknas svaromål och annan utredning som ska begäras, och 

ledamoten ger akten med målets handlingar till kansliet, som begär svaromål och 

utredning (Föredragande). Efter tidsfristen (vanligen 30 dagar) för svaromål avgör 

ledamoten om målet behöver en föredragande (Föredragande). Därefter delas målet ut 

åt föredragande och man diskuterar vilken form av behandling målet (skriftlig eller 

muntlig) ska avgöras genom (Föredragande). Om målet går till föredragning, bereder 

föredragande målet så snart som möjligt, skriver ett utkast på dom och lämnar det till 



 

 

77 

(de tre) ledamöterna en vecka före föredragningen (Föredragande). Vid föredragningen 

avgörs målet, varefter föredragande eventuellt skriver ett nytt koncept som sedan 

roterar från ledamot till ledamot, som gör rättelser i konceptet (Föredragande). Efter 

att konceptet roterat renskrivs det, varefter det roterar på nytt för godkännande och 

underteckning (Föredragande).  

I Högsta Domstolen förbereder en föredragande ärenden (genom att skriva en 

promemoria på 3-4 sidor), som delas ut en vecka före föredragning till två justitieråd 

(Domare1). Ofta föredras 12-14 ärenden samtidigt. Under denna vecka ska justitieråden 

läsa igenom målen och vid föredragningen tas det beslut för vilka mål besvärstillstånd 

beviljas (Domare1). Om tillstånd beviljas begär man in svaromål med bemötande från 

parterna, och två veckor före nästa föredragning ska föredragande skriva en längre 

promemoria som delas ut till fem nya domare (en granskande ledamot och fyra övriga 

ledamoter) (Domare1). Vid föredragningen går ordförande igenom målet och 

föredragande håller en presentation, varefter man diskuterar fakta och slutligen röstar 

om föredragandes betänkande (Domare1). Efter detta skrivs ett koncept (utkast till 

dom) som sedan roterar mellan ledamöterna för att lägga till kommentarer (Domare1). 

Om åsikterna avviker kan ledamöterna samlas en gång till (Domare1). Annars går 

konceptet till renskrivning enligt ordförandes beslut (Domare1).  

4.3.3.1. Aktiviteterna i straffprocessen – värdefulla eller inte? 

Informanterna tillfrågades ifall de anser att någon aktivitet i straffprocessen i dagens 

läge är onödig. Majoriteten av informanterna kunde dock inte peka ut specifika 

aktiviteter som de anser att kunde tas bort på grund av lågt värde. En aktivitet som 

dock verkar kunna diskuteras är hovrättsprocessen i sin nuvarande form. Domare2 

framhäver att det är en bra sak att svåra frågor kan prövas av en högre instans, var det 

dessutom vanligtvis sitter tre domare istället för tingsrättens ena domare. Akademiker1 

menar att det finska rättsystemet i jämförelse med andra länders system är ineffektivt 

på grund av att hovrättsprocessen möjliggör en ny behandling av samma bevisföring. 

Det kan visserligen komma fram ny bevisning som förändrar utgången av målet, men 

även Domare1 konstaterar att behandlingen i många mål bara är en upprepning av 

tingsrättens behandling, det vill säga att alla vittnen hörs på nytt och all plädering sker 

en gång till. Akademiker1 och Juristen berättar att man i Sverige gått in för att man i 

hovrätten tittar på videoinspelningar av det som skett i tingsrätten och hör endast 

vittnen på nytt till den del inspelningens innehåll kan ifrågasättas. Oavsett vad man 
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anser om den finska hovrättsmodellen, är det den modell som det finska samhället gått 

in för och ”efterfrågar”, så man kan åtminstone konstatera att hovrättsprocessen är en 

aktivitet som oundvikligen existerar i dagens läge.  

4.3.3.2. Potentiellt spill i finska straffprocessen 

Nedan presenteras de spilltyper som informanterna har rapporterat att återfinns i en 

eller annan form inom straffprocessen, samt orsakerna till att de uppkommer. Vissa av 

spilltyperna och orsakerna till deras uppkomst har identifierats under analysarbetet 

istället för att informanterna har angett dem i samband med genomgången av listan 

med spill under intervjun. Analysarbetet har även inneburit en omkategorisering, dvs. 

att det som en informant kan ha ansett höra till en viss spilltyp har flyttats till en annan 

kategori av forskaren. Nya typer av spill eller benämningar som passar bättre för 

straffprocessen är skrivna med kursiv stil.  

Det kan här nämnas att flera av spilltyperna relaterar till varandra och att vissa 

problem i processen orsakar flera typer av spill. 
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Tabell 10 Finska straffprocessens potentiella spilltyper och orsaker till deras uppkomst 

Spilltyp Orsaker till att denna spilltyp uppkommer 

Väntan 
uppstår när tid används ineffektivt, vilket i en 
tillverkningsmiljö innebär att gods varken rör 
sig eller är ”under arbete”. 

 

Förseningar  
På grund av tid i kö, väntan på att information 
överförs. 

 

• förundersökningen framskrider inte på grund av ledigheter inom 
polisen (Advokat) 

• personer som borde förhöras i förundersökningen/stämmas in till 
huvudförhandlingen hittas inte och målets behandling kan inte 
fortskrida (Åklagare; Jurist; Föredragande) 

• efter att målen kommit in ska det gå via flera skeden 
(klassificering, AD-föring, avdelningscheferna) före det kommer 
till åklagaren för den egentliga åtalsprövningen, och i varje skede 
ligger det en stund i väntan (Åklagare) 

• kö av fall hos åklagaren/föredragande/domaren (Akademiker2; 
Advokat; Domare1; Åklagare; Domare2; Föredragande): 

o ärenden som inte måste prioriteras blir att vänta (Domare1; 
Åklagare; Domare2) 

o dåligt valda produktivitetsmål; föredragande har kvoter för 
behandling av mål som trycks på domarna, vilka inte hinner 
behandla målen (Akademiker2) 

• målet ligger hos sekreterare för att material ska samlas ihop, 
adressuppgifter kontrolleras, anmärkningar göras (Åklagare) 

• målet ligger i väntan på tilläggsutredning, utlåtanden osv. 
(Akademiker1; Advokat; Åklagare) 

• svårigheter att hitta tid med advokaterna för huvudförhandling 
(pga. liten yrkeskår) (Föredragande) 

• väntan före huvudförhandlingsdatumet fastställts (Föredragande); 
domarna är uppbokade (för redan schemalagda 
huvudförhandlingar) ett halvt år framåt (Domare2; Åklagare) 

• väntan på ny huvudförhandling efter annullering eller parters krav 
om biträde eller ny bevisning (Åklagare; Domare2) 

• domen/avgörandet i ett svårt mål kan vara svårt att skriva och 
väntar på någons bord (Föredragande) 

• det skriftliga avgörandet ska vandra i tur och ordning mellan 
domarna för kontroll och godkännande, vilket tar tid (särskilt om 
semestrar kommer emellan) (Domare1; Föredragande) 

• obalans mellan resurserna i behandlingsskedena gör att fallen 
lagras emellan skedena (Akademiker2) 

• omfördelning av mål (exempelvis då någon byter jobb) till nya 
domare/föredragande gör att behandlingen drar ut på tiden 
(Föredragande) 

• avsaknad av planering av produktionen, framför allt hur 
behandlingen av komplexa mål ska genomföras och inom vilken 
tidsram, gör att behandlingen drar ut på tiden (Akademiker2) 

• sekvensen av aktiviteter ger upphov till onödig väntan, till exempel 
att målet först förbereds och därefter fattas beslutet om målet ska 
avgöras genom huvudförhandling eller skriftligt förfarande, som 
först därefter schemaläggs (Akademiker2) 
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Ineffektiv användning av 
resurser  
eller slösaktig förvaltning av personal, 
utrustning, material, kapital. 

• poliser och åklagare kan inte så fritt röra sig tillfälligt dit det 
behövs resurser (Jurist) 

• huvudförhandling förbereds, men annulleras 

o för att personer som borde närvara inte dyker upp (Åklagare; 
Domare2), alternativt dyker parterna upp men framställer 
krav om biträde eller ny bevisning som gör att behandlingen 
inte kan hållas (Domare2) 

o pga. dålig förberedelse, vilket leder till att flera 
huvudförhandlingar måste hållas (Domare1; Domare2; 
Föredragande) 

• åklagaren, domaren, föredraganden eller motsvarande gör för 
mycket små uppgifter som kunde skötas av sekreterare (Åklagare; 
Föredragande) 

o som exempel är det onödigt att domarna under 
huvudförhandlingen diskuterar vittnenas arvoden (Advokat) 

• datasystemen underlättar inte ett snabbt arbete, bl.a. för att 
maskinerna är äldre samt för att man gått in för Open Office vilket 
gör att dokument måste konverteras och layouten korrigeras 
(Åklagare) 

• befintlig teknik (som lagen ger utrymme för) utnyttjas inte till 
fullo (Föredragande) 

• besvären återkallas i sista minuten, efter att all förberedelse gjorts 
(Föredragande) 

Överproduktion 
förhindrar ett smidigt flöde av produkter eller 
tjänster och hämmar troligtvis kvalitet och 
produktivitet, samtidigt som det bidrar till 
överdrivna led- och lagringstider, vilket i sin 
tur resulterar i att det tar längre tid att 
upptäcka defekter, risken för försämring ökar 
och att det kan uppstå ett konstogjort tryck på 
att arbetstakten ska höjas.  

• polisen producerar sådant som inte kan användas eller som inte 
tas upp i huvudförhandling i domstolen (Akademiker1; Polis) 

• Föredragande lägger ner för stor insats i förberedelsen av ett mål 
(då ”slutresultatet är tydligt och klart”) (Domare1) 

• domarna förfinar formuleringar i avgöranden onödigt länge 
(Akademiker3; Föredragande) 

Defekter 
som i bokslutet ter sig som direkta kostnader 
och som omedelbart borde leda till 
förbättringsaktiviteter.  

 

Misstag 
eller fel och försummelser som leder till att 
arbete måste göras om eller att kunderna 
överger företaget. 

• förundersökningen är inte komplett: arbete måste göras om eller 
nya delar läggas till (Akademiker1; Advokat) 

o vilket kan bero på att personer utan rätt erfarenhet leder 
förundersökningen (Akademiker1; Polis) 

• datasystemet omfattar inte allt som kunde automatiseras vilket 
gör att människor måste komma ihåg att utföra dessa aktiviteter – 
då det finns alltid en risk att man glömmer att utföra dem 
(Åklagare) 

• processuella fel (exempelvis jäv eller att svaromål inte begärts) 
leder till komplettering eller omarbete (Föredragande) 

• mål återremitteras till underrätt för ny behandling (Jurist) 

Granskningar 
dvs. inspektion av arbete. 

• arbete granskas  

o pga. personalens olika arbetssätt och oklar arbetsfördelning 
(Domare2) 

o pga. brist på tillit till att visst arbete utförts eller utförts 
korrekt (Domare2) 

Transport 
kan vara orsak till spill om det handlar om 
onödig sådan i form av dubbel hantering eller 
extra flyttningar. Dessa kan leda till skador 
eller försämring, och till onödiga förseningar i 
kommunikationsflödet vad gäller 
kvalitetsbrister som kräver rättelser.  

 

Rörelse 
innebär onödig förflyttning av information, 
personal eller utrustning. 

• möjligheter till videokontakt finns men (vissa) domare kräver 
personlig närvaro, och tid går till spillo pga. resor (Polis) 

• alla handlingar transporteras i fysisk pappersform mellan 
straffprocessens myndigheter (Polis; Åklagare) 

• fall rör sig många gånger mellan domare och sekreterare innan 
alla nödvändiga anteckningar är gjorda (Domare2) 

• hovrätten (personerna) förflyttar sig till orten var brottet ägt rum 
(Akademiker1) 

• cirkulation av papper mellan domarna (vid kontroll och 
förfinandet av det slutliga avgörandet) (Föredragande) 
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Onödig rörelse 
har att göra med ergonomi i produktionen och 
innefattar varje rörelse en operatör utför, som 
egentligen kunde undvikas.    

• ”hoppande” mellan olika dataprogram (Åklagare) 

Olämplig hantering  
sker när komplexa lösningar används i enkla 
processer, exempelvis då en stor, icke flexibel 
maskin används istället för fler flexibla, små 
maskiner. Följder av olämplig hantering är 
ofta överproduktion för att väga upp 
kostnaden av dyra maskiner, och onödig 
transport och dålig kommunikation på grund 
av dålig planläggning. 

• samma behandlingsprocedur (i princip) används för alla mål, 
oavsett omfattning och svårighetsgrad (Domare2; Föredragande) 

• hovrättsskedets existens, att man får ta om hela behandlingen i 
högre instans (Akademiker1) 

 

Onödig lagerhållning  
tenderar att öka ledtid, förhindra snabb 
identifiering av problem och öka utrymme, 
vilka alla i sin tur hämmar kommunikation. 

• fall utan ägare, dvs. ingen har ansvar för det enskilda fallet (vilket 
kan ske exempelvis när en föredragande byter jobb) 
(Akademiker2) 

• svåra mål skjuts medvetet upp 

o till senare eller lugnare perioder (exempelvis semestrar) för att 
i lugn och ro kunna läsa igenom målet (Domare1) 

o pga. mänskliga skäl; ”det är inte alltid så roligt att ta itu med 
ett krångligt mål” (Akademiker2; Föredragande) 

• efter att överklagan och besvär lämnats in dröjer det veckor eller 
månader före målet överflyttas till Hovrätten (Föredragande) 

Duplicering av aktiviteter  
innebär att samma aktiviteter görs i flera olika 
delar av systemet. 

• olika arbetssätt och oklar arbetsfördelning leder till att samma 
arbete görs av flera (Akademiker2; Åklagare; Domare2)  

• lång behandling gör att adressuppgifter måste kontrolleras på nytt 
(Åklagare; Polis) 

Omarbetning 
innebär att samma arbete måste göras på nytt 
i samma funktion. 

• återremittering till underrätt (Jurist) 

• förundersökningen är inte komplett: arbete måste göras om eller 
nya delar läggas till (Akademiker1; Advokat; Åklagare) 

• åklagare, advokat och domare måste läsa in sig i fall på nytt om 
det inte kan avgöras direkt efter första genomläsningen och blir 
liggande och vänta, samtidigt som andra fall kommer in och 
behandlas (Domare2; Åklagare; Föredragande) 

• personalen inom instanserna byter ofta jobb, vilket gör att någon 
annan måste ta deras ärenden och läsa in sig på dem 
(Akademiker3; Akademiker4; Advokat; Åklagare; Föredragande) 

• Föredragande lägger ner för liten insats i förberedelsen av ett mål 
och ärendet måste gå till ny behandling (Domare1) 

 

Flera informanter antyder att väntan eller förseningar, det vill säga sådan passiv tid då 

ingenting händer med målen, utgör det största problemet i straffprocessen. En av de 

huvudsakliga orsakerna (enligt flera informanter) till fördröjningar i brottmål är att 

parterna inte dyker upp till huvudförhandlingen, vilket leder till att den måste 

annulleras. Detta är också en form av ineffektiv användning av resurser eftersom 

åklagare, advokater och domare ändå måste förbereda sig på att gå till 

huvudförhandlingen.  

Annullering av huvudförhandlingen är ett problem framför allt i Helsingfors, eftersom 

det är relativt lätt att gömma sig i staden. På mindre orter kan polisen eller 

stämningsmännen enligt Domare2 och Åklagaren känna till var kallade personer 

vanligen befinner sig och snabbt hämta dem till behandlingen. En annullering i 
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Helsingfors förvärras enligt Domare2 och Åklagaren av att domarna är uppbokade en 

lång tid på förhand, vilket betyder att en ny behandling fås in i schemat först upp till ett 

halvt år senare. Åklagaren framhäver dock att man i Helsingfors minskat på onödig 

transport genom att tingsrätten, hovrätten och åklagarämbetet placerats under ett och 

samma tak. 

Ett annat problem som hänger samman med väntan, och som torde vara mer generellt i 

Finlands domstolar, är att personer inom straffprocessens behandlingsskeden inte 

alltid kan färdigställa behandlingen av ett mål vid ett och samma tillfälle. I teorin borde 

handlingarna läsas endast en gång per person, men i praktiken kan man dra en parallell 

till flerfaldiga uppställningstider i tillverkning (Akademiker3): när varje enskilt mål ska 

börja behandlas måste en åklagare, advokat eller domare läsa in sig på fallet för att ta 

reda på vad det är fråga om. Ifall den behandling som ska följa efter denna förberedelse 

inte kan göras till slut utan fallet blir att vänta i flödet, leder det till att åklagaren, 

advokaten eller domaren måste läsa in sig på fallet på nytt senare; de flesta hinner 

därtill behandla en mängd andra mål i tiden där emellan och hinner glömma vad det 

ifrågavarande väntande målet handlar om. 

Flera av spilltyperna ovan (däribland väntan) anges av informanterna att hänga 

samman med resurser och antalet människor inom processkedena. Som exempel ger 

Åklagaren att det kan vara svårt att hitta tider med advokaterna för att juristkåren i 

Finland är så liten – och samma personer fungerar som advokater i flera mål (som 

behandlas i domstolarna ungefär samtidigt). Detta verkar dock gälla främst tingsrätten 

och hovrätten; Domare1 säger att ”advokater och åklagare röjer i sina kalendrar när 

målet kommer till Högsta Domstolen”.  

Åklagaren framför att en typ av överproduktion är det att ämbetet får för många mål, 

det vill säga att polisen producerar för mycket så att åklagarna inte hinner väcka åtal. 

Både Åklagaren och Domare2 rapporterar att det kommer en stor mängd små mål 

(exempelvis dagsböter) som bara ska fastställas i rätten men ändå kräver bearbetning 

inom instansen. Dock är polisen enligt lagen skyldig att undersöka och åklagarämbetet 

skyldigt att åtalspröva, vilket gör att man kanske inte kan tala om överproduktion på 

någon annan nivå än en teoretisk-filosofisk (dvs. man hamnar in på en diskussion om 

de värden som ligger bakom lagstiftningen i fråga)29. En del informanter framför även 

                                                        
29 I Norge har man exempelvis gått in för en sådan modell att polisen kan välja att inte undersöka en 
anmälan eller observation om brott. Det är alltså en fråga om vad man undersöker och vad man åtalar 
(Juristen) 
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att poliserna undersöker sådant som inte kan användas senare, vilket Polisen själv är 

medveten om. Dock brukar det framgå först efter att arbetet utförts: 

”[…] till 80 % så gör vi onödigt arbete. Det vet man först i slutet, men man kammar in allt möjligt 
material och information från allt som sen inte har någonting med det där slutresultatet att 
göra… Det är ett stort puzzel och för att få den där sista biten [på plats] så märker du att fan, du 
har ju hela rummet fullt med skräp som du inte behöver, som inte har någonting med det här 
[målet] att göra.” (Polis) 

En annan typ av överproduktion (enligt Akademiker3) som kan diskuteras är 

bearbetningen av avgöranden som sker inom Helsingfors hovrätt och Högsta 

domstolen, det vill säga att avgörandena roterar mellan de domare som suttit med i 

behandlingen. Syftet med rotationen är att kontrollera utkastet till texten, göra 

ändringar och förfina språket. Man måste här beakta att de högre domstolarna inte 

bara har i uppgift att pröva enskilda fall, utan en ”biprodukt” är att de statuerar 

exempel (prejudikat) för hur underrätterna ska avgöra juridiska frågor. Enligt 

Föredragande satsar man i Helsingfors hovrätt också på att ha ett enhetligt språk. En 

fråga är då var gränsen för bearbetningen ska dras; när revideringen av texterna inte 

längre skapar värde utan är onödig. 

När det gäller defekter och misstag samt granskningar påpekar Akademiker2 och 

Juristen att rättssystemets struktur i sig medför granskning av det arbete som skett i 

tidigare skeden i processen [genom att åklagare granskar förundersökningen, 

hovrätterna granskar tingsrätterna], så om det funnits fel och misstag i avgöranden 

borde de upptäckas, vilket Akademiker2 anser vara värdeskapande. 

Flera av de spilltyper som rapporteras ovan verkar förekomma framför allt i de mer 

komplexa målen; till exempel nämner Akademiker2 onödig lagerhållning och väntan. 

Det är behandlingen av dessa komplexa mål som verkar dra ut på tiden, medan mindre, 

enklare mål avklaras snabbare. Enligt rådande principer30 borde inte komplexa fall få 

skjutas upp, men i praktiken verkar det ske: flera informanter antyder att det finns en 

tendens att spara på komplexa fall. Akademiker1 uttrycker detta uppskjutande av 

komplexa fall som en ”brist hos enskilda, inte i systemet”, dvs. att den mänskliga 

faktorn spelar in och orsakar fördröjningar.  

                                                        
30 ”så som det borde vara” 
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4.3.4. Genomströmning i straffprocessen (princip 3) 

Efter att värdet har specificerats och värdeflödet för en specifik produkt kartlagts, 

innebär den tredje principen att genomströmning i de värdeskapande aktiviteterna 

möjliggörs. Domare1 och Akademiker2 talar båda om att det i rättsväsendet gäller att 

hitta ett system som gör att målen rör på sig och att tiden används optimalt för att få 

målen igenom processen. 

4.3.4.1. Stopp, buffertar och bakåtriktade flöden  

Flödet i straffprocessen kan stanna både mellan och inom dess olika skeden. Bortfallet 

som sker mellan skedena kan ske på helt lagstadgade grunder, t.ex. om åklagaren väljer 

att inte väcka åtal för att det inte finns sannolika skäl att misstänka brott. Om åtal väcks 

kan domstolen i sin tur välja att förkasta åtalet, vilket dock betyder att handläggning 

ändå utförs och avgörande skrivs31. Både i hovrätten och Högsta domstolen finns 

”sållningsförfaranden” som minskar antalet mål (framför allt i Högsta Domstolen). I 

särskilda fall kan behandlingen stanna av för att parterna gör upp i godo eller att 

målsägande önskar lägga ner åtalet. Ett stort problem är dock de stopp som beror på att 

målen helt enkelt blir att ligga och vänta på behandling, och detta sker både mellan och 

inom skedena. Ett (kanske mer ovanligt) stopp inom processkedena är när 

förundersökningen stannar av för att man inte hittar mer spår och fallet blir ouppklarat 

(Polis) medan det i domstolarna tar stopp för att någon part är försvunnen – vanligen 

svarande (Domare2).  

När det kommer till buffertar verkar det samlas mål mellan många aktiviteter i 

straffprocessen. Därtill finns en speciell typ av buffert, nämligen den lagstadgade 

tidsperiod efter att en dom avgivits under vilken parterna kan lämna in ett klagomål 

och söka ändring. Efter att denna tid gått ut försvinner antingen målet ur flödet på 

parternas initiativ (eller snarare brist på initiativ), eller så inleds behandlingen i nästa 

instans. Det är svårt att på förhand bedöma om domarna kommer att överklagas eller 

inte (även om uppskattningar görs åtminstone i Helsingfors hovrätt i fråga om större 

mål, enligt Föredragande). 

Förutom stopp existerar det även bakåtriktade flöden i straffprocessen, de vanligaste 

som informanterna rapporterar är att polisen måste göra om delar av 

förundersökningen (eller undersöka nya saker) på begäran av åklagare, part, advokat 

                                                        
31 Tingsrätten avgör alltså alla mål och skriver motiveringar till beslut (Domare2). 
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eller domstol, samt att mål återremitteras från Högsta domstolen eller hovrätten till 

underrätt för ny behandling. De bakåtriktade flödena betyder nödvändigtvis inte att det 

skett ett fel i lägre instans; återremiss till tingsrätten är enligt Juristen ett medel som 

hovrätten kan ta till om det framkommer nytt rättegångsmaterial. 

4.3.4.2. Sätt att förbättra genomströmningen 

Under de senaste åren har det gjorts en hel del lagförändringar som påverkat 

genomströmningen i straffprocessen; bland annat är det nuförtiden möjligt att avgöra 

mål genom ett skriftligt förfarande istället för att hålla muntlig huvudförhandling. 

Detta gör att resurser kan sättas på sådana mål, ofta stora och besvärliga, som kräver 

det (Domare2). Genom att möjliggöra en lättare form av behandling minskar alltså 

mängden mål som måste gå igenom en mer omfattande, muntlig behandling – men 

Domare2 menar att man skulle kunna utöka möjligheterna ytterligare. Enligt Domare2 

är det nämligen ett problem att alla mål behandlas på ungefär samma sätt, oavsett dess 

omfattning, då åtminstone Helsingfors tingsrätt har en stor mängd mål. Domare2 

föreslår också att vissa typer av mål eventuellt kunde delegeras till polisen, det vill säga 

att polisen utfärdar böter istället för att målen kommer till tingsrätten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att straffprocessen kunde vinna på att styra in flera 

mindre mål till ett annat flöde än det som de mer komplexa målen behandlas i (vilket 

Akademiker2 också föreslår). Ett annat exempel på en lättare form av behandling är att 

åklagarna turas om att sitta hos polisen och göra undan små ärenden så att inte dessa 

fysiskt behöver gå via åklagarämbetet före det behandlas. Eventuellt kunde även en del 

av dessa mål delegeras bort från åklagarna; Åklagaren menar att ärendena som sköts på 

detta sätt är av sådan karaktär att de inte skulle behöva skötas av en jurist. En annan 

förändring i arbetsmetoder som enligt Åklagaren skulle försnabba genomströmningen, 

är en sänkning av kraven på motiveringar i de fall då åklagaren väljer att inte väcka 

åtal. I Sverige behöver åklagarna inte motivera varför åtal inte väcks, utan det räcker 

med ett ”kryss i rutan”. 

Gruppen av akademiker vid den produktionsekonomiska avdelningen menar att 

förändringar i sekvensen av aktiviteter kan förbättra genomströmningen. Som exempel 

ger de att målet, då det kommer in till domstolen, granskas så att behandlingsform kan 

bestämmas (dvs. skriftligt eller muntligt förfarande) så att datum för huvudförhandling 

genast kan bokas – istället för att det först bereds under en viss tid, varefter 

behandlingsform bestäms och det därefter åter ska vänta förrän huvudförhandlingen 
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hålls. Ett annat exempel på hur förändringar i sekvensen av aktiviteter kunde gynna 

genomflödet är följande: enligt Åklagaren delar man inom åklagarämbetet i dagens läge 

ut målen till åklagarna vartefter de kommer in, och då måste åklagaren börja med att 

kontrollera ifall målet kan klassas som brådskande. Om det inte är brådskande hamnar 

det enligt Åklagaren underst i högen av fall som åklagaren redan har på sitt bord. Också 

i de tre rättinstanserna har domarna ofta flera mål samtidigt att förbereda och 

handlägga, och därefter tillkommer revidering av det skriftliga avgörandet (Domare1; 

Domare2, Föredragande). Denna revidering kan ta lång tid då det ska gå från domare 

till domare. Enligt Föredragande har en del avdelningar i Helsingfors hovrätt en sådan 

rutin att domarna sätter sig ner och tillsammans reviderar texten – vilket tar lite längre 

tid ur enskilda domares perspektiv, men målets totala behandlingstid blir kortare 

(förutsatt att det inte blir ett långt avbrott mellan huvudförhandlingen och 

revideringstillfället). 

För att återgå till lagförändringar är det flera informanter som föreslår ’plea 

bargaining’, åtalsförhandling, som ett sätt att minska antalet mål och frigöra resurser. 

Åtalsförhandling innebär att den misstänkte eller åtalade genom att erkänna brott får 

en mildare dom. Enligt Åklagaren skulle detta även innebära att polisen inte behöver 

utreda lika mycket samt att åklagarna kan skriva åtal för ett mindre antal brott. En 

annan lagförändring som kommit under de senaste åren är att hovrätterna kan sålla 

bort en del mål genom tillstånd till fortsatt handläggning32, vilket självklart minskar på 

arbetsbördan i den instansen. Ytterligare en lagförändring som informanterna redogör 

för är möjligheten att i vissa fall behandla mål utan att part är närvarande, vilket 

minskar problemen med annullering av huvudförhandling på grund av bortfall. Därtill 

är det nuförtiden enligt Föredragande möjligt att skicka stämningsansökan eller 

kallelse till den kallades biträde, ifall den kallade inte har någon egen adress (vilket förr 

gjorde att huvudförhandling inte kunde hållas). 

Samarbete är en sak som flera informanter anser att klart kan förbättra 

genomströmningen i straffprocessen. Akademiker2 framför att vissa aktiviteter i 

processen kunde utföras samtidigt eller att aktiviteter kunde förberedas om man vet att 

det är någon viss typ av mål på kommande. På basen av informanternas svar är det 

främst inom myndigheterna samarbetet kunde förbättras, samt mellan åklagare och 

                                                        
32 Enligt Föredragande har dock parternas yrkande stor inverkan då man har en stark rättighet att få målet 
avgjort i huvudförhandling om man yrkar det. 
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polis33. Mellan domstol och polis är det enligt Åklagare svårare att se 

samarbetsmöjligheter, då ärendet officiellt inte existerar förrän det förs till 

åtalsprövning. Det verkar som att ett nära samarbete mellan polis och åklagare framför 

allt kan försäkra att omfattningen av förundersökningen blir rätt från början: 

”I ett visst antal av ärendena måste åklagaren kontakta polisen, även i mindre mål, och begära att 
polisen utför några åtgärder, vilka egentligen borde ha utförts automatiskt från början. Om 
poliserna bättre skulle förstå åklagarens arbete i rätten, så skulle de kanske förstå att ’ja, de är 
och de här omständigheterna utreder vi nu, men de här omständigheterna påverkar inte ärendet 
så dem undersöker vi inte’ och därefter kan ärendet skickas vidare direkt till åklagaren.” 
(Åklagare) 

Åklagaren förklarar att polisen i vissa ärenden (inte de allra minsta och enklaste) borde 

meddela åklagarämbetet om vad som är på kommande, så att åklagaren har möjlighet 

att tala med förundersökningsledaren om hurdan utredning man behöver. 

Akademiker1 menar åklagaren torde ha en djupare kunskap än polisen i de 

straffrättsliga frågorna. På så vis får åklagaren även en viss inblick i ärendet från 

början, vilket eventuellt minskar beredningstiden när ärendet väl kommer till ämbetet 

(Åklagare). Också från polisen håll verkar det vara viktigt att hålla en nära kontakt med 

åklagaren, eftersom det enligt Polisen händer att åklagaren inte lyfter fram vissa 

material i huvudförhandlingen, vilket kan leda till att resultatet blir ett annat än 

förväntat (och att arbete som gjorts i förundersökningen inte kommer till nytta): 

”Åklagaren vill att vi är med i rättegången, att vi sitter där bakom ryggen eller bredvid honom 
[…] så för han åtalet, men så viskar jag eller mina kollegor åt honom […] att ’slå upp sida 75, där 
har du svaret för hur det gick till’.” (Polis) 

Polisen menar att samarbete även kan innebära att åklagaren underlättar polisens 

arbete genom att sköta polisens ärenden i domstolen, så att polisen kan fokusera på 

förundersökningsarbete istället för att behöva transportera sig till rättssalen i fråga.  

Ett väl förberett mål gynnar en huvudförhandling eftersom man då minskar risken för 

att huvudförhandlingen måste annulleras. I svåra mål kan då ett led i förberedelsen 

vara att inofficiellt ordna förberedande sammanträden och bestämma tider i samarbete 

med parterna (eller deras advokater) (Domare2; Föredragande). En annan form av 

samarbete inom instanserna som verkar kunna förbättras är mellan sekreterare och 

domare. Både Domare1 och Domare2 rapporterar att sekreterarnas eller föredragandes 

arbetsinsats ibland är för liten vilket leder till att målet skickas flera gånger mellan 

domare och sekreterare, eller att ett mål måste tas upp vid ett nytt sammanträde i 

                                                        
33 Eventuellt skulle advokater också behöva vara med för att se till att också sådan bevisning som pekar på 
den skyldigmisstänktes oskuld utreds, men i Finland är det inget tvång att ha ett biträde, dvs. en advokat, i 
brottmål. 
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Högsta domstolen. Även grupper av akademiker vid den produktionsekonomiska 

avdelningen noterar att visst samarbete kunde försäkra att 

föredragandes/sekreterarens arbete utförs rätt från början. I fallet med föredragande är 

det dock meningen att självständigt arbete ska utföras utan inverkan från exempelvis 

domaren, men Akademiker2 anser att domaren ändå borde kunna ge råd om vad det 

lönar sig att fokusera på – det är nämligen fråga om bristande kunskap eller erfarenhet 

hos föredragande/sekreterare som gör att insatsen inte är tillräcklig från första början. 

Domare1 berättar att man inom Högsta Domstolen har försökt med mentorskap mellan 

äldre och yngre föredragande och motsvarande insatser för att vägleda dem som har 

mindre erfarenhet av uppgiften. 

Övrigt samarbete som existerar inom åtminstone åklagarämbete och domstolar är att 

man ordnar gemensamma utbildningar och har gemensamma möten (Domare2; 

Föredragande). Enligt Föredragande är en rutin, som man i dagens läge har mellan 

åklagarämbetet, tingsrätten och hovrätten i Helsingfors, att man begär information om 

stora, komplexa mål som är under behandling, så att den högre instansen kan 

förbereda sig och ge utrymme i kalendern för att hålla långa huvudförhandlingar.  

Enligt Domare2 och Åklagaren leder oklar arbetsfördelning inom och mellan 

myndigheterna att en del arbete utförs flera gånger, till exempel kontroll av 

adressuppgifter. Ett annat problem i anknytning till oklar arbetsfördelning, är enligt 

Domare2 att målet kommer ända till tingsrätten, var manmärker att den ena parten 

redan avlidit. Detta är något som borde kontrolleras i ett tidigt skede i processen, och 

eventuellt saknas det klara instruktioner på en övergripande nivå om var i processen en 

sådan kontroll skulle ske. Straffprocessens myndigheter kunde gemensamt se över 

dessa rutiner och kollegialt komma överens om var i processen det är mest 

ändamålsenligt att de utförs. 

Transparens verkar vara något som kunde förbättras betydligt i straffprocessen. I 

dagens läge finns det inget gemensamt elektroniskt system var personer inom 

straffprocessen i realtid kan gå in och se hur behandlingen av mål framskrider. Detta 

gör att man måste söka information genom att försöka få kontakt med rätt personer, 

vilket upptar arbetstid (Advokat). Ett annat exempel är att den högre instansen inte vet 

vilka domar som överklagats förrän handlingarna skickats över från underrätten (då 

besvär och överklagan lämnas in där), vilket i värsta fall kan dröja flera månader 

(Föredragande). I dagens läge finns det enligt informanterna endast en del 

diarieuppgifter i datasystemet, vilka visar den ackumulerade tid som fallet varit i 
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straffprocessen. Om behandlingen pågått länge inom ett processkede borde det tas i 

beaktande i andra skeden (Åklagare; Jurist). Flera informanter talar om ett 

informationssystem som borde komma år 2014, som ska vara gemensamt för 

straffprocessens myndigheter och som ska möjliggöra att handlingar skickas och 

bearbetas i elektronisk form. Genom det nya systemet hoppas Åklagaren och Polisen att 

man även ska kunna minska mängden papper som förflyttas mellan myndigheterna. 

Standardisering av processer är en traditionell lean ansats för att förbättra 

genomströmningen. I straffprocessen existerar det inga standardprodukter, utan varje 

mål är unikt (Akademiker3; Jurist).  Flera informanter menar att det av denna orsak är 

svårt att använda sig av mallar vid utformandet av domar och beslut; redan ett litet och 

enkelt mål har enligt Åklagaren så unika detaljer att man inte vinner på att använda en 

mall. Det verkar allmänt inte finnas officiella regler för hur ett åtal eller hur en dom ska 

utformas. Föredragande berättar dock att det åtminstone inom Helsingfors hovrätt 

finns en handbok med formuleringar och att man nog använder sig av tidigare modeller 

när man skriver nya domar. Även Åklagaren återanvänder tidigare formuleringar vid 

skrivande av besvär. 

Vad gäller arbetsmetoderna rapporterar flera informanter att det skiljer sig stort hur 

aktiviteter inom straffprocessen utförs, inte bara mellan geografiska enheter utan till 

och med mellan enskilda individer inom samma enhet. Detta har troligen att göra med 

principerna om domarens/åklagarens självständighet och oavhängighet, vilket medför 

att det till exempel är upp till den enskilda domaren att planera processen (Domare2) 

och fatta beslut om att till exempel använda videolänk i huvudförhandlingen (Polis). 

Dock finns det åtminstone inom Helsingfors hovrätt officiella anvisningar om i vilken 

ordning ärenden ska skötas (Föredragande). Domare2 efterlyser mer enhetliga 

arbetsmodeller i mål som är relativt klara och enkla. 

4.3.5. Straffprocessen – pull eller push? (princip 4) 

Pull innebär att ingen vara eller tjänst tillverkas förrän en kund efterfrågar den. Om 

man ser till de intressen som finns hos de olika kunderna i straffprocessen, så kan 

målsägande (brottsoffret) vara mån om att den skyldige får ett straff, och därmed 

anmäla brottet till polisen. Samhället har ställt upp normerna om vilka gärningar som 

klassas som ett brott och det är då önskvärt att straffprocessens myndigheter ser till att 

uppfylla förväntningarna om att gärningsmannen får en bestraffning för brottet. Det är 

dock mycket mer ovanligt att svarande, gärningsmannen, själv anmäler brottet (Polis), 
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det vill säga denna part i egenskap av kund efterfrågar sällan att en straffprocess inleds. 

Efter att ett brott anmälts och förundersökningen utförts, kan man säga att svarande 

nog kan efterfråga tjänsten i och med att denna kan välja att överklaga tingsrätten och 

hovrättens dom (på samma sätt som målsägandesidan kan göra). 

Straffprocessen inleds med en förundersökning av brott, vilken initieras av att en 

anmälan om brott inkommer till polisen eller av att polisen själv noterar att det hänt 

någonting. I fråga om de brott som polisen själva ”letar fram” (såsom narkotikabrott, 

trafikförseelser och sexualbrott på Internet) beror mängden fall på hur aktiva polisen är 

(Akademiker1; Polis). Också i fråga om brottsanmälningar är det polisens aktivitet som 

avgör takten för målen som går vidare till åklagare – polisen har alltså en 

nyckelposition vad gäller att reglera arbetsmängden även hos övriga myndigheter inom 

processen. Akademiker2 och Akademiker3 anser att straffprocessen generellt 

karaktäriseras av push, då kunden trycker på systemet genom att begå brott. Även 

Akademiker1 säger att straffprocessen inte skulle finnas om människor undvek att göra 

”fel”. Akademiker2 och Akademiker3 anser även att produktionen inom de enskilda 

domstolarna karaktäriseras av push, då assistenterna eller föredragandena trycker 

målen vidare på domarna, utan att kapaciteten i nästa steg tas i beaktande. Däremot ser 

Akademiker2 och Akademiker3 ett visst pull i flödet till Högsta domstolen, eftersom 

denna instans har möjlighet att välja ut de fall som ska behandlas (på basen av vissa 

grunder i lagen). Dock bör man hålla i minnet att någondera parten måste överklaga 

hovrättens domar till Högsta domstolen, annars skulle det inte finnas några mål 

överhuvudtaget. 

4.3.6. Kontinuerlig förbättring i finska straffprocessen (princip 5) 

Den femte principen för lean, perfektion eller kontinuerlig förbättring, innebär att 

strävanden och arbete med de fyra första principerna kontinuerligt synliggör nya 

brister, som elimineras genom ett fortsatt arbete enligt principerna. På basen av 

informanternas utsagor finns det åtminstone vissa feedback-system eller rutiner för 

förbättring av det egna arbetet: inom Centralkriminalpolisen har man enligt Polisen 

som vana att sitta ner med teamet, efter att ett mål kommit till ett slut i domstolen, och 

gå igenom det arbete man gjort och vad som kunde förbättras. Helsingfors hovrätt 

skickar efter avgörande resultatet tillbaka till den domare i Helsingfors tingsrätt som 

avgett tingsrättsdomen i målet, vilket Domare2 anser att man kan ta lärdom av. Både 
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hos åklagarämbetet, tingsrätt och hovrätten i Helsingfors verkar det finnas tidsgränser 

för målen och uppföljning av att de maximala tidsgränserna inte överskrids utan orsak. 

Flera informanter berättar även om olika arbetsgrupper som har haft och har i uppgift 

att se över arbetsmetoder, lagstiftning och andra möjligheter för att förbättra 

genomströmningen i processen. På basen av det informanterna berättar om dessa 

arbetsgrupper, verkar jämförelser med rättssystemen i de andra nordiska länderna och 

i viss mån Europa göras. I Helsingfors tingsrätt har man enligt Föredragande haft (och 

kommer att ha) projekt i samarbete med universitet för att se över arbetet inom 

domstolen. 

Något som kan vara speciellt för rättssystemet, ur aspekten att samhället är en kund 

som ställer upp preferenser för tjänsten genom lagstiftning, är att representanter från 

processens myndigheter är med och utvecklar preferenserna, det vill säga att domare, 

åklagare och advokater sitter med och utvecklar lagstiftningen om rättsprocesserna. 

4.4. Finska straffprocessen som omgivning för implementering av lean 

I detta kapitel presenteras straffprocessen som omgivning för implementeringen av 

lean, utgående från faktorer som inverkar på en implementerings framgång.  

4.4.1. Organisationskultur 

Domarens/åklagarens självständighet och oavhängighet lyfts fram av nästan alla 

informanter. Åklagarna och domarna ska vara objektiva när de fattar sina beslut och 

ingen ska kunna påverka beslutet. Överlag verkar detta dock inte endast gälla domen 

eller beslutet, utan även arbetsmetoderna. Det är till exempel upp till den enskilda 

domaren att bl.a. planera processen och besluta ifall man har sammanträden före 

huvudförhandlingen (Domare2), huruvida man tillåter användningen av videolänk i 

huvudförhandlingen (Polis) och hur den slutliga domen utformas (Advokat; Domare2). 

Detta leder till att åklagarna och polisen måste vara flexibla. Oavhängigheten medför 

även att ett mål inte i allmänhet får ”byta bord” när det en gång tilldelats en åklagare 

eller domare (även om det kan vara tvunget när personer byter arbete eller i fallet att 

Riksåklagaren tar över ett ärende från en åklagare).  

På basen av ett flertal informanters kommentarer, verkar det även inom rättsväsendet 

finns uppfattningar om att målen ska fördelas jämnt och lika över åklagarna eller 
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domarna. Enligt Åklagaren skulle det av denna orsak inte gå att inför ett ”kösystem” för 

målen eftersom det skulle upplevas som orättvist. Akademiker2 påpekar att 

målsättningar vars syfte är att utjämna arbetsmängden inte har önskad effekt – 

föredraganden som skall producera ett visst antal mål i veckan trycker på domarna, 

vars högar av arbete inte är jämn. Målsättningarna skapar alltså inte utjämning över 

flödet, endast över ”produktionsenheter” i en av aktiviteterna och så uppstår det 

buffertar innan nästa steg. 

När det kommer till de skriftliga avgörandena varierar det stort hur de utformas, och på 

basen av Domare2:s kommentarer verkar det delvis vara en generationsfråga. Både i 

hovrätten och i Högsta domstolen revideras texten av de domare som suttit med i 

huvudförhandlingen eller sammanträdet. Domare1 menar att denna revidering måste 

få ta en viss tid. Akademiker1 påpekar att det finns påståenden, grundade på 

jämförelser mellan rättsväsenden i olika länder, om att finska domare inte är lika flitiga 

som i andra länder. Akademiker2 förklarar att det i rättssystemet finns en viss 

uppfattning om att fokusering på tid och processrelaterade frågor har negativa effekter 

på kvaliteten i domsluten. På basen av detta kan man ställa sig frågan ifall det inom det 

finska rättssystemet råder en kultur som kan liknas vid ingenjörskonst inom 

tillverkning, det vill säga att man fokuserar på produkten och dess egenskaper, och 

glömmer bort att kunden kanske inte efterfrågar just dessa egenskaper. 

Det konstaterades redan att samarbete med andra är ett område som kan förbättra 

genomströmningen i straffprocessen, men enligt akademikerna vid den 

produktionsekonomiska avdelningen uppskattas inte möten och andra typer av 

samarbeten generellt av personer inom domstolsväsendet. Det kan dock hända att 

detta gäller främst de högre instanserna, åtminstone påstår Domare2 att det inom 

Helsingfors tingsrätt råder en diskuterande kultur. 

4.4.1.1. Attityder till applicering av teorier och modeller från företagsvärlden i 
rättssystemet 

När det kommer till applicering av teorier och modeller från företagsvärlden i 

rättssystemet är det ingen informant som under intervjun ställer sig totalt negativ till 

det. Dock påstår Akademiker3 att domare är väldigt konservativa och inte gärna 

omfattar koncept som hämtas utifrån. Flera informanter lyfter fram att skillnaderna 

mellan näringslivet och rättsväsendet måste beaktas: förutom att rättssystemet inte 

strävar efter att göra vinst och att man inte producerar någon standardiserad produkt, 



 

 

93 

styrs arbetet inom flera av skedena i processen av principerna om objektivitet och 

oavhängighet. Flera informanter förklarar att dessa principer gör att man inte kan 

”driva på” eller påverka enskilda domares eller åklagares arbete. Juristen menar att 

man inom rättssystemet måste balansera mellan effektivitet och rättssäkerhet.  

Akademiker2 förklarar att det i rättssystemet finns en viss uppfattning om att 

fokusering på tid och processrelaterade frågor har negativa effekter på kvaliteten i 

domsluten – vilket inte alls behöver vara fallet om det är den passiva väntetiden, 

spilltiden, som man minskar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att man inom 

straffprocessens myndigheter är medveten om problem med mängden rättsfall som av 

olika orsaker blir att vänta. Man ställer sig inte negativ till att ta idéer från 

företagsvärlden, men man måste anpassa dem till den specifika omgivningen.  

4.4.2. Resursallokering 

Straffprocessen är en kostsam tjänst, och det är samhället som betalar för den. 

Akademiker1 förklarar att en fängelsedom kostar samhället 600 euro per dag – det 

skulle vara billigare att inte döma människor till fängelse över huvud taget, men detta 

skulle inte vara förenligt med straffprocessens syfte.  

Den klart rådande uppfattning bland informanterna är att det finns för få människor 

inom straffprocessens alla skeden, att man inte hinner arbeta undan den mängd mål 

som kommer till myndigheten i fråga. Polisen konstaterar att bristen på resurser gör att 

myndigheter måste samarbeta mer. 

Man verkar vara medveten om att resursallokeringen måste balanseras och att en 

alltför stor bemanning i ett processkede, på bekostnad av övriga skeden, leder till köer 

och fördröjningar. Emellanåt kan det även finnas behov att ge mer resurser för 

särskilda mål, som exempel ger Juristen Rwanda-rättegången i Borgå. Det 

konstaterades ovan att polisens aktivitet påverkar arbetsbördan i resten av systemet. 

Ett problem i resursallokeringen är att polisen är under inrikesministeriet medan 

åklagarämbetet och domstolarna är under justitieministeriet, men det verkar som att 

man mellan ministerierna för diskussioner om helheten. Svängningarna i antalet 

tjänster har delvis negativa effekter: Åklagaren förklarar att produktionen av åtal blir 

lidande då åklagarna måste sitta i huvudförhandling för sådana mål som en annan 

åklagare (som inte längre finns kvar i ämbetet) haft ansvar för. 
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En fråga som hör samman med detta är enligt Juristen vad man anser höra till 

domstolens verksamhet, men det måste troligtvis först regleras genom lagstiftning.  

4.4.3. Måluppföljning 

Domstolsverksamhetens målsättningar uppställs av justitieministeriet och enligt 

Akademiker3 betonas produktivitet, det vill säga antalet avslutade mål. Enligt flera 

informanter följer man dock även upp hur många gamla fall enskilda åklagare och 

domare har ”liggande på sitt bord” och dröjsmål måste även förklaras inför 

överordnade. Dessa är kvantitativa mått som är enkla att jämföra, men de får även 

kritik av några informanter; exempelvis medellängden av avslutade fall är missvisande 

eftersom det inte beaktar enskilda falls totala behandlingstid. Akademiker2 påstår till 

och med att illa valda prestationsuppföljningssystem är rigida och orsakar spill. Enligt 

Juristen leder de olika datasystemen därtill till att måtten beräknas på olika sätt. 

Flera informanter menar att det är svårt att mäta kvaliteten i straffprocessen. Domare2 

menar att domare eventuellt kan dra slutsatser av antalet missnöjesanmälningar, 

medan Åklagaren lyfter fram att domstolens avgörande i enlighet med åtalet utgör en 

form av bekräftelse att arbetet utförts korrekt. 

4.4.4. Hantering av mänskliga relationer 

I detta kapitel presenteras aspekter som har att göra med arbetskraftens kunskap, 

motivation och incitament, ledarstil och teamwork. 

4.4.4.1. Arbetskraftens kunskap 

Det verkar vara en allmän kutym inom rättsväsendet att personerna byter arbetsplats 

ofta, vilket delvis kan bero på att tjänsterna är tidsbegränsade och antalet tjänster 

varierar från år till år. Som det redan har konstaterats ger denna personalrörelse i 

dagens läge upphov till visst spill, men flera informanter framför också att det är 

värdefullt att skaffa sig erfarenhet från olika instanser, platser och roller. 

Det har blivit möjligt (både tekniskt och juridiskt) och vanligare att använda olika 

hjälpmedel i de olika skedena av straffprocessen. I förundersökningen kan man med 

dagens teknik finna sådana bevis som det inte förr var möjligt att få fram och i själva 

rättegången kan man använda sig av videokonferens utrustning och till exempel 
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förhöra vittnen på distans, vilket enligt Polisen minskar spill på grund av transport. 

Detta ställer dock krav på att personerna i processen har tillräckliga kunskaper för att 

använda sig av möjligheterna. Det verkar finnas ett visst motstånd hos en del domare 

att använda sig av teknik i domstolen (Åklagare; Polis) vilket eventuellt kan bero på 

bristande kunskaper. 

4.4.4.2. Motivation och incitament 

Belöningssystem inom straffprocessen är enligt Domare1 en omdiskuterad fråga. 

Resultaten av intervjuerna i denna studie pekar i lite olika riktningar: flera informanter 

påstår att man på grund av oavhängighetsprincipen inte kan belöna de domare som gör 

fler fall, eftersom detta skulle kunna resultera i sämre kvalitet (för att fler fall 

produceras, med resultatet att kvaliteten lider). Samtidigt påstår dock Akademiker1 att 

köer av gamla fall kan leda till sämre lön. Flera informanter säger dock att man hos 

åklagarämbetet och inom domstolarna strävar efter att dela fallen relativt jämnt över 

åklagarna respektive domarna, både vad gäller antal, omfattning och sakfrågor (då 

vissa frågor, exempelvis sexualbrott, kan vara psykiskt betungande, enligt Domare2).  

4.4.4.3. Ledarstil 

Arbetet inom åklagarämbete och domstolar styrs av oavhängighetsprincipen, och det 

verkar finnas en uppfattning om att man inte kan ingripa i en åklagares eller domares 

arbetssätt. Domare2 menar att ledningskulturen därför är ganska olik ledningen inom 

företag. Å andra sidan förklarar Domare1 att Människorättsdomstolens domar mot 

Finland lett till en utveckling av ledningen, åtminstone i Högsta domstolen. Det som 

dock verkar finnas i alla processkeden i dagens läge är en uppföljning av gamla fall, att 

varje enskild åklagare och domare måste förklara orsakerna till att fallen fortfarande 

ligger inför riksåklagare, lagman (avdelningschef) eller motsvarande.  

4.4.4.4. Teamwork 

Av informanterna är det bara Polisen och Domare2 som rapporterar att man fungerar i 

någon form av team inom den egna myndigheten. Polisens beskrivning av teamets 

arbete tyder på stor flexibilitet, medan strukturen i teamet i Helsingfors tingsrätt verkar 

mera beständigt och formellt. 
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5 DISKUSSION: IMPLEMENTERING AV LEAN I FINSKA 
STRAFFPROCESSEN 

I denna studie har finska straffprocessen betraktats i ljuset av lean principerna. I detta 

kapitel diskuteras resultaten av den empiriska studien och hur dessa resultat kan 

anknytas till den teoretiska referensramen. 

5.1. Straffprocessen som tjänst 

I den teoretiska referensramen beskrevs skillnaderna mellan kommersiella och 

offentliga tjänster enligt Johnston och Clark (2008). Det framgår tydligt av denna 

studie att finska straffprocessen har alla karaktärsdrag som är typiska för en offentlig 

tjänst. Straffprocessen är en verksamhet som produceras av offentliga sektorn, för 

samhället som helhet, och finansieras med skattemedel och genom politiska beslut. Det 

finns heller inga andra alternativ för att behandla brottmål, dvs. inga privata domstolar 

som konkurrerar om brottmålen.  

Vidare uppfyller straffprocessen även flera av de karaktärsdrag Maleyeff (2006) 

identifierat utgående från ett lean synsätt:  

• Information har en stor betydelse i straffprocessen och fokus ligger ganska 

långt på bearbetning av den information som finns att tillgå, även om parternas 

närvaro är nödvändig i vissa aktiviteter (exempelvis huvudförhandling). Sättet 

på vilket informationen är framställd i framför allt domar har en stor betydelse 

och inverkar på kvaliteten och upplevelsen av tjänsten som helhet. 

Informanterna är överens om att ett bra resultat av domstolsbehandlingen är 

att alla parter förstår hur domstolen kom fram till resultatet.  

• Det finns även en betydande variation i målen och den tid det tar att behandla 

dem, vilket hänför sig till fallens svårighetsgrad och omfattning. Man kunde 

därmed också tänka sig att lösningar som passar för att förändra 

behandlingen av vissa brottstyper inte passar andra brottstyper. 

• Produktionen av tjänsten utförs i hög grad av fackutbildade jurister (med 

undantag av polisen som får annan specialutbildning) och deras personliga 

kunskaper och erfarenheter har en stor inverkan på kvaliteten i utförandet. 
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Som exempel gav informanterna att förundersökningsledarens erfarenhet 

inverkar på förundersökningens längd och fullständighet.  

• Individer inom straffprocessen verkar heller inte ha någon särskild motivation 

för brådska. Man är visserligen medveten om att den totala behandlingstiden 

borde tas i beaktande, men det finns också tecken på omedvetenhet om hur den 

egna insatsen påverkar slutresultatet. Många informanter nämner att 

resurserna inte räcker till för att behandla alla mål som kommer in och det 

verkar finnas en uppfattning om att det är hos polisen dröjsmål uppstår (flera 

informanter nämner att undersökningar påvisat detta), men både rättsfallen 

och intervjuerna har åskådliggjort att det sker förseningar även inom andra 

myndigheter.  

• Dolda kostnader och fördelar finns i högsta grad eftersom det inte för parternas 

del utgår ett pris som motsvarar de verkliga kostnaderna för att utföra 

förundersökning, åtalsprövning och domstolsbehandling. 

Av de strukturella karaktärsdrag Maleyeff (2006) funnit återspeglas dock inte 

karaktärsdragen många vidarebefordringar av information; processflöde som 

sträcker sig över olika avdelningar och funktioner; och talrika drifts- och tekniska 

granskningar i resultaten i denna studie. Eftersom åklagare och domare arbetar 

självständigt torde inte problem på grund av olika tolkningar uppstå, och 

informationen torde egentligen inte förändras under processens gång. En högre instans 

kan visserligen komma till en annan slutsats, men innebörden i informationen i 

handlingarna som domarna baserar sig på borde inte förändras då målet förs vidare till 

nästa instans (även om nya handlingar kan läggas till som förstås påverkar 

slutresultatet). Processflödet sträcker sig heller inte över många olika avdelningar eller 

funktioner, förutom i förundersökningen var många olika myndigheter och enheter kan 

vara inblandade. Granskningar utförda av annan personal eller ledning sker heller inte 

under själva behandlingen av ett brottmål, även om behandlingstiden i viss mån följs 

upp av överordnade i efterhand. 

I den teoretiska referensramen beskrevs de utmaningar som ledare inom offentliga 

organisationer, enligt Johnston och Clark (2008), kan komma att möta. Även dessa 

framkommer tydligt i straffprocessen enligt denna studie. För det första är 

tjänstekonceptet ”straffprocess” eller ”rättskipning” ganska rörigt, då straffprocessens 

kunder kan anses vara både samhället som helhet och de enskilda parterna (varav 
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svarandesidan dessutom inte alltid uppskattar att ”utsättas för tjänsten”). För det andra 

finns det ingen prismekanism som reglerar efterfrågan utan justitie- och 

inrikesministeriet ransonerar utbudet genom att tilldela de olika skedena i 

straffprocessen olika mängder finansiella resurser. Processen är för det tredje under 

konstant granskning av Europeiska människorättsdomstolen (och måste för övrigt 

uppfylla krav som uppställs av lagstiftaren). Johnston och Clark (2008) menar därtill 

att offentliga sektorn kan behöva rättfärdiga sådana tjänstefunktioner som tas för givna 

i privata sektorn. Duclos, Siha och Lummus (1995) konstaterar att processen måste 

vara flexibel för att resultatet är en skräddarsydd tjänst, men i straffprocessens fall 

måste myndigheterna hålla sig inom visa ramar och kan inte avvika från den ordning 

som uppställs av lagstiftaren. 

5.2. Applicering av lean principerna i finska straffprocessen 

Den första principen enligt Womack och Jones (1996) är att värde för en specifik 

tjänst med specifika egenskaper, som erbjuds till ett visst pris, ska 

definieras av den ultimata kunden. Resultaten av denna studie visar att det finns 

en del problematik med att betrakta straffprocessen på en generell, övergripande nivå, 

var den ”specifika tjänsten” är en dom i brottmål. Man kan nämligen inte på denna 

generella nivå fastställa endast en kund; och de olika kunder som föreslås kan därtill ha 

väldigt olika uppfattningar om den tjänst och det värde som produceras. I 

straffprocessen måste produktionen visserligen alltid följa vissa former, men innehållet 

i varje enskilt fall är unikt. Att implementera lean principerna på den generella nivån 

”straffprocessen” fallerar alltså redan i det första steget eftersom resultatet inte är 

tillräckligt specificerat för att ”kund” och ”värde” ska få specifika definitioner. Studien 

bekräftar alltså tidigare författares (bl.a. Øvretveit, 2005 och Arlbjørn, Freytag och de 

Haas, 2011) konstateranden om att begreppet ”kund” inom offentliga sektorn är 

problematiskt då behoven definieras av olika typer av intressenter. Å andra sidan kan 

man också se att studiens resultat överensstämmer med Martins, Helgheim och de 

Carvalhos (2007) indelning av rättsprocessens kunder i två nivåer: parter i fallet 

respektive samhället som helhet.  

Ett försök att strukturera värdedefinitionen kan ändå göras med hjälp av Anupindi et 

al:s (1999) indelning av tjänstens (och produkters) värde i kostnad, leveranstid, 

variation och kvalitet. När det kommer till den finska straffprocessen kan man 

konstatera att det är samhället som kräver att processen ska genomföras för varje brott 
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som sker och står för processens kostnader genom att skattemedel allokeras till polis, 

åklagarväsende och domstolar. Samhället ställer även upp kravet att leveranstiden ska 

vara skälig, då det enskilda fallets parter kan ha starkt avvikande åsikter om denna 

aspekt av värde (då svarande ofta inte alls vill att processen ska nå ett resultat). 

Effekterna av leveranstiden upplevs dock av parterna i det enskilda fallet, vilket 

synliggörs av EMD:s domar mot Finland. Ur parternas perspektiv finns det ingen 

egentlig variation i tjänsten: endast vid omständigheter som stadgas i lag kan 

åtalsprövningen eller domstolsprocessen ersättas med medling istället för en egentlig 

brottmålsrättegång. Kvalitet i offentliga sektorn delades av Øvretveit (2005) in i 

klientkvalitet, yrkeskvalitet och ledningskvalitet. På basen av resultaten i denna studie 

kunde klientkvalitet, det parterna vill ha, utgöras av en dom till egen fördel (som då 

endast den ena parten kan uppleva). Yrkeskvalitet kunde motsvaras av att domen är 

skriven på ett sätt som gör att parterna förstår varför domstolen dragit slutsatsen i 

fråga (dvs. uppfyllande av det användaren behöver få ut av processen för att den 

slutliga domen ska accepteras). Ledningskvalitet kunde försäkras genom att de krav på 

processen som samhället uppställer genom lagstiftning uppfylls (dvs. inom ramen för 

givna direktiv), att det under processens gång inte skett felaktigheter och uppkommit 

spill samt att processen är så billig som möjligt. Øvretveit definierar inte ”spill”, men i 

och med att denna studie klargjort olika spilltyper och deras orsaker i straffprocessen, 

verkar ett lean tänkesätt kunna fungera som ett sätt att förbättra kvaliteten – vilket ju 

också innefattas i filosofin bakom konceptet lean.  

Den andra principen enligt Womack och Jones (1996) innebär att värdeflödet 

definieras. Värdeflödet definierades i referensramen som en uppsättning specifika 

aktiviteter som krävs för att föra en specifik produkt genom momenten 

problemlösning, informationshantering och fysisk omvandling. Det har dock inte varit 

möjligt att identifiera värdeflödet och kategorisera aktivititeter enligt de tre kategorier 

Hines och Rich (1997) anger (dvs. värdeökande, icke värdiga med nödvändiga, och 

onödiga) eftersom ”dom i straffprocessen” inte är ett särskilt specifikt resultat. 

Behandlingen varierar på grund av omständigheterna i det specifika fallet, så man kan 

bara konstatera att denna studie undersökt aktiviteter i straffprocessen i allmänhet. 

Hovrättsskedet lyftes visserligen fram som en aktivitet som inte tillför värde men är 

oundviklig i dagens läge, men en eliminering av denna aktivitet skulle kräva 

omfattande strukturella förändringar av den finska straffprocessen. 
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I den empiriska referensramen konstaterades det att reducering av spill kan öka 

produktivitet och på längre sikt medföra att mer spill och kvalitetsproblem identifieras 

(Hines och Rich, 1998). Även om värdeflödet inte kan identifieras på straffprocessens 

generella nivå, har denna studie påvisat att alla spilltyper som identifierats tidigare 

inom tillverkning och tjänster, även återfinns inom straffprocessen. Informanterna har 

även bidragit med en mängd möjliga orsaker till att spillet uppkommer, framför allt vad 

gäller väntan eller förseningar. Man måste dock beakta att de spilltyper och orsaker 

som presenteras i tabell 9 endast utgör potentiellt spill, och i vissa situationer och fall 

kan exempelvis väntan vara nödvändig för att en förundersökning ska kompletteras 

eller liknande. Andra spilltyper, framför allt ineffektiv användning av resurser, 

orsakas ganska långt av yttre faktorer som kan vara svåra att kontrollera; det verkar till 

exempel vara en stor utmaning att få svarande att komma på plats till den schemalagda 

huvudförhandlingen.  

I den teoretiska referensramen konstaterades det även att identifiering av värdeflödet 

innebär en blick utanför det egna företagets gränser (Womack och Jones, 1996). Den 

empiriska undersökningen påvisar att straffprocessen i dagens läge har brister vad 

gäller transparens och tillgänglighet av data om enskilda mål. Informanterna verkar ha 

höga förväntningar om det informationssystem som är under utveckling och som 

lanseras år 2014, men denna studie klargör inte hur detta system kommer att se ut eller 

om det kan visa hur mål framskrider genom aktiviteterna i processen. Forskarens 

ursprungliga avsikt med att inkludera domar från EMD i denna studie var att på basen 

av domstolshandlingarna kartlägga den behandling som skett med hjälp av lean 

kartläggningstekniker. Forskaren gjorde ett besök vid Högsta Domstolen i Helsingfors 

och fick tillgång till de ursprungliga handlingarna för ett av fallen, men var tvungen att 

konstatera att det inte på basen av dessa gick att kartlägga processen – handlingarna 

visade nämligen endast korrespondensen mellan parter och instanser samt dateringar, 

men inte specifikt vilka aktiviteter som utförts, av vem eller när. Det kan dock hända att 

forskarens juridiska kunskaper och erfarenheter inte räckte till för att utföra 

kartläggningen. Dock konstaterar EMD i de rättsfall som valts ut för denna studie att de 

finska myndigheterna inte gett någon förklaring till dröjsmålen som kunnat övertyga 

domstolen om att behandlingstiden i målen varit skälig. Forskaren har i denna studie 

inte försökt få tillgång till de dokument som EMD grundat sin bedömning på och har 

heller inte intervjuat statens ombud i fallen i fråga. Det förblir därför öppet hur 

myndigheterna i dessa nio fall motiverat dröjsmålen. Dock kvarstår faktumet att det i 

dagens läge är svårt – om inte omöjligt – att registrera processaktiviteter på ett visuellt 
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och transparent sätt för att på så vis följa upp behandlingen genom hela 

behandlingskedjan. På basen av dessa konstateranden väcks frågan ifall statens ombud 

i EMD-fallen inte heller kunnat avgöra var eller varför det uppstått dröjsmål?  

Den tredje principen enligt Womack och Jones (1996) innebär att kapacitet 

utvecklas, som möjliggör genomströmning i produktionen. I den teoretiska 

referensramen framgick det att detta kräver att företag omdefinierar ingenjörers roll 

och uppfattningar om var värde skapas, att fokus läggs på produkten istället för 

produktionstillgångarna och att produktionsstegen organiseras så att produkten kan 

röra sig från ett steg till nästa utan att buffertar uppstår (Womack och Jones, 1996). 

Den empiriska undersökningen visade att det i Helsingfors hovrätt och Högsta 

domstolen sker en förfining av domsluten under en lång tid. En av informanterna 

beskrev dock själv att man inom instansen ibland sätter sig ner och tillsammans 

sammanställer domen, vilket gör att det går lite snabbare att färdigställa målet. På 

basen av detta kan man dra slutsatsen att det finns en fokus på ”ingenjörskonst” eller 

domarnas kunskap åtminstone inom de högre instanserna, som orsakar dröjsmål (då 

domsluten ska granskas skilt av varje enskild domare). De högre instanserna har dock 

ansvar att skapa prejudikat som ska fungera som riktgivande exempel för lägre 

instanser, men arbetsmetoderna bakom utformningen är i dagens läge inte fokuserade 

på att få fall igenom flödet så snabbt som möjligt. Utformningen av domen kunde ske 

gemensamt vid ett och samma tillfälle, istället för att domarna i tur och ordning 

finjusterar ”designen”. 

I den teoretiska referensramen konstaterades det (Duclos, Siha och Lummus, 1995) att 

tjänsters karaktär kräver balans mellan olika steg i processen och de resurser som 

tillägnas dessa. I straffprocessen bekräftas detta påstående, då allokeringen av resurser 

påverkar arbetsmängden i de olika behandlingsskedena och över tiden (t.ex. mängden 

åklagare har effekten på mängden fall som behandlas i tingsrätten, men fluktuationer i 

mängden åklagare över tiden gör att åklagarnas arbetstid under olika perioder fördelas 

olika över uppgifter). 

Tjänsters karaktärsdrag (framför allt varierande resultat) ställer krav på flexibilitet och 

anpassningsförmåga (Duclos, Siha och Lummus, 1995). Den stora variationen gällande 

omständigheter i brottmål ställer stora krav på arbetskraftens kunskaper och flexibilitet 

vad gäller användningen av kunskapen. Dock fastställs straffprocessens struktur och 

tågordning av lagstiftning, och det framkom i den empiriska undersökningen att målen 
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ganska långt sköts på samma sätt oavsett svårighetsgrad och omfattning. Det finns 

alltså en viss rigiditet vad gäller arbetsrutinerna, som kommer av lagen. Paradoxalt nog 

rapporterar informanterna att det finns skillnader i arbetssätt mellan instanser och 

domare (vilket kan tänkas ge upphov till spill), framför allt vad gäller informations 

omfattning och form (det vill säga vilka uppgifter åklagaren måste tillställa domstolen; 

huruvida polisen måste vara på plats i domstolen eller kan sköta ärenden via 

videolänk). Det verkar finnas utrymme för standardisering av en mängd arbetssteg 

inom straffprocessen, som i sin tur kunde minska en del spill.  

Även Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-Park (2009) har framhävt att ett 

standardiserat arbetsflöde, tillsammans med klassificering och visuell kontroll kan 

minska tidsåtgången i aktiviteter i offentliga sektorn. Under intervjuerna föreslår 

Åklagaren själv att man i stället för att dela ut fallen jämnt över åklagare (utan att 

beakta antalet fall de redan har) skulle kunna ha ett system var alla fall väntar i en kö, 

varifrån åklagarna sedan plockar mål vartefter de blivit färdiga med ett tidigare mål.  

En sådan ”first-in first-out”-ansats är förenlig med ett lean tänkesätt och medför även 

visuell kontroll, det vill säga att alla åklagare kan se vad arbetssituationen är för varje 

ögonblick. Om man därtill skulle ha olika köer för olika typer av mål, dvs. kategoriserar 

målen på basen av hur brådskande eller omfattande de är, kunde eventuellt 

genomströmningen av fall förbättras. Förmodligen kommer åklagarväsendet inte helt 

ifrån det att det alltid finns några mål på border p.g.a. att tilläggsutredningar och 

liknande inhämtas, men den passiva väntetiden för varje enskilt fall skulle troligtvis 

minska. 

Den fjärde principen enligt Womack och Jones (1996) går ut på att pull-

mekanismer används för att stöda flödet av material genom ansträngda 

processer. I och med att tjänster ofta produceras genom interaktion med kunden och 

inte kan lagras för framtida behov är pull ofta inbyggt i processen, men som det redan 

nämndes i den teoretiska referensramen finns det vissa tjänsteprocesser som 

karaktäriseras av push. På basen av resultaten i den empiriska undersökningen kan 

man konstatera att straffprocessen i allmänhet sätts igång då ett brott kommer till 

polisens kännedom, och att ingen straffprocess äger rum utan att ett brott skett. 

Kunderna utgör input i processen i form av att samhället kräver att brottet utreds och 

att brottsoffret (målsägande) gör en anmälan. Även vid överklagan är det samhället, 

representerad av åklagaren, eller parterna i det enskilda fallet som avgör om 

behandlingen i den högre instansen tar vid, men förutom dessa verkar övriga 
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aktiviteter i processen utföras på basen av push istället för pull. Det finns nämligen 

ingen dragkraft som härstammar från aktiviteter närmare den slutliga domen som 

skyndar på de föregående processkedena – och en sådan dragkraft skulle dessutom 

vara lagstridig. Polisen (eller andra undersökande myndigheter) har en avgörande roll 

för att fallet över huvud taget ska föras vidare i flödet, särskilt då gärningsmannen 

(svarande) sällan vill bidra med sådan information och material som behövs för att nå 

ett resultat i straffprocessen. 

Den femte principen enligt Womack och Jones (1996) innebär en strävan efter 

perfektion genom att alla typer av spill i produktionssystemet reduceras 

till noll, dvs. kontinuerlig förbättring. Denna princip innebär att arbetet med de 

övriga principerna fortsätter för att synliggöra och eliminera nya brister. De rättsfall 

som inkluderades i studien visade att det funnits brister i den nationella behandlingen i 

enskilda fall, men det framkom redan att den finska lagstiftaren rättat till bristerna 

genom lagändringar. Utöver dessa lagändringar som nämns i EMD-fallen, har det 

sedan 1.1.2010 funnits en lag i Finland om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

(362/2009). Denna lag är tillämplig på brottmål (2 §) och syftar till att kompensera en 

part för ”oro, osäkerhet och andra jämförbara olägenheter som parten har orsakats till 

följd av rättegången” (6 §). Denna lag torde i praktiken medföra att finska staten inte 

längre kan få domar på grund av rättegångens längd, eftersom det finns ett rättsmedel 

på nationell nivå som måste uttömmas för EMD kan behandla fallet – och när personer 

tagit emot gottgörelsen anses de ha fått upprättelse för den kränkning som skett. 

Motsvarande rättsmedel finns även i andra konventionsstater och EMD:s senare 

rättspraxis visar att sökanden då i allmänhet uppmanas att först uttömma de nationella 

rättsmedlen. Det framgår inte av denna studie om denna möjlighet till gottgörelse har 

en negativ eller positiv inverkan på behandlingstiden i straffprocessen, det vill säga 

huruvida myndigheterna motiveras att försöka hålla behandlingstiden nere. 

I denna studie har en mängd potentiella spilltyper hittats inom straffprocessen. Det 

finns möjlighet att göra interna förändringar som skulle eliminera en hel del av detta 

spill, till exempel kunde onödiga granskningar och duplicering av aktiviteter minska 

om man nationellt fastställer var i processen (eller kedjan av aktiviteter) olika uppgifter 

om parterna ska inhämtas. Många informanter menar att straffprocessen lider av 

resursbrist, men genom att minska på det spill som redan nu konstaterats skulle 

resurser frigöras i form av arbetstid, vilket kunde innebära att fler fall skulle strömma 

igenom processen på kortare tid än i dagens läge. Det konstaterades redan att 
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ledningskvaliteten kan öka genom att spill reduceras, och på basen av Hines och Rich 

(1998) kunde man alltså även tänka sig att produktiveten inom straffprocessen ökar när 

spill elimineras.  

5.3. Är finska straffprocessen en omgivning var lean kan implementeras? 

I kapitel 2.7.1 (Implementering av lean i en ny, offentlig omgivning) presenterades 

förutsättningar för att ett förbättringsarbete i offentliga sektorn på basen av lean ska 

lyckas. Dock finns det även barriärer. På basen av dessa diskuteras det i detta kapitel 

om straffprocessen är en omgivning var lean kan implementeras. 

Enligt Radnor et al. (2006) kräver implementering av lean att det finns en 

organisatorisk beredvillighet att göra förändringar. Beredvilligheten innefattar 

medvetenhet om behovet att förändra, kapacitet att göra förändringar, möjlighet att 

använda data samt en kultur som understöder kundinriktning och processanalys. 

Radnor et al. (2006) menar att lean är ett sätt att förändra organisationskulturen. Dock 

säger de också att den rådande kulturen påverkar hur implementeringen framskrider. 

Inom den finska straffprocessen är man medveten om att det finns behov att göra 

förbättringar och det har gjorts lagändringar som rättat till en del problem som funnits 

(se kapitel 4.2.1.3, Kommentarer om domarna mot Finland).  

I den teoretiska referensramen lyftes det fram att ledningssätten i många offentliga 

organisationer fokuseras på att uppnå mål som uppställs av statsmakten, vilket också 

begränsar tillgängligheten av data som kan användas för kontinuerlig förbättring 

(Radnor et al. 2006). Den empiriska undersökningen visar att målsättningar inom 

straffprocessen uppställs av justitieministeriet och är fokuserade på antalet avslutade 

rättsfall. Transparensen mellan myndigheter är låg och personer inom processen har 

inte tillgång till information om var målen befinner sig eller vad som händer detta. 

Bristen på data kan utgöra en barriär för förbättringsarbetet. 

Ledningens engagemang inverkar enligt Radnor et al. (2006) på framgången av 

förbättringsåtgärder. Ett problem i straffprocessen är att principerna om 

självständighet och oavhängighet gör att ledningen inte kan ingripa i enskilda åklagares 

och domares arbete. Man kan därför tänka sig att ledare inom rättsväsendet, i 

jämförelse med näringslivets ledare, inte har lika mycket erfarenhet av att engagera sig 

själva och arbetstagare i projekt att förändra arbetsmetoder. Frågan är ifall det inte 

skulle vara möjligt att tydligare skilja kvaliteten i domsluten och kvaliteten i 
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arbetsmetoderna från varandra, men överlag verkar uppfattningarna, åtminstone på 

basen av dessa informanters kommentarer, vara djupt rotade och det kan eventuellt 

vara svårt att få till stånd övergripande förändringar på kort sikt. Straffprocessen skulle 

även vinna på att det skapas medvetande om hur de egna arbetsrutinerna inverkar på 

processen som helhet. 

Ansvar och teamarbete är vidare viktiga faktorer vid en implementering av lean. I 

straffprocessen ligger ansvar för aktiviteterna i hög grad hos dem som utför arbetet. 

Polis, åklagare och domare ansvarar inte bara för resultatet utan även för arbetsgången 

för varje enskilt fall. När det kommer till arbete i team visar denna studie att det inom 

Centralkriminalpolisen existerar en flexibilitet och teamanda, medan åklagare och 

domare arbetar ensamma (vilket också hänger ihop med självständigheten och 

oavhängigheten). 

På basen av det som presenterats ovan, kan man dra en försiktig slutsats att det i 

dagens läge kan vara utmanande att inleda ett konkret förbättringsarbete baserat på 

lean i finska straffprocessen. Eventuellt kunde utsikterna förbättras år 2014 när det nya 

informationssystemet kommer. Dock lider straffprocessen redan nu av resursbrist, och 

ett omfattande förbättringsarbete kräver tillräckligt med resurser. Å andra sidan kunde 

sådana frigöras om det spill som synliggjorts i denna studie eliminerades. 

I tabell 11 har sådana aspekter som kan stöda (+) respektive hindra (-) en 

implementering av lean i finska straffprocessen noterats. Tabellen baserar sig på 

förutsättningar och barriärer enligt Radnor et al. (2006), även om framställningen är 

annorlunda. 
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Tabell 11 Faktorer i straffprocessen som kunde inverka på framgången av en 

implementering av lean 

+ Inverkande faktorer vid 
implementering av lean - 

Medvetenhet om 
förändringsbehov 

Organisatorisk 
beredvillighet 

Brist på data som kan 
användas för 
förbättringsarbete 

Åklagarnas och domarnas 
självständighet och 
oavhängighet 

 Ledningens engagemang Åklagarnas och domarnas 
självständighet och 
oavhängighet 

 Resurser Resursbrist 

Vanligt i förundersökningen Teamarbete Åklagarnas och domarnas 
självständighet och 
oavhängighet gör att 
teamwork kan vara uteslutet 

Arbetstagarna är 
yrkesskickliga och ansvarar i 
hög grad för sitt eget arbete 

Ansvar  
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6 SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och dess resultat. Kapitlet innehåller 

även en diskussion om studiens kvalitet samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Studiens resultat och dess implikationer 

Syftet med denna avhandling var att studera den finska straffprocessen utgående från 

ett lean tänkesätt för att åskådliggöra brister som kan ge upphov till långa 

behandlingstider. Genom att betrakta straffprocessen från detta perspektiv ämnade 

forskaren även skapa insikt i om den finska straffprocessen är en omgivning som 

lämpar sig för en faktisk implementering av lean. Lean principerna enligt Womack och 

Jones (1996) valdes som den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten.  

Den första forskningsfrågan innebar att forskaren skulle ta reda på vad som ger upphov 

till fördröjningar i straffprocessen. Den empiriska undersökningen omfattade både 

domar från Europeiska människorättsdomstolen och intervjuer med personer med 

kunskap om straffprocessen. Vid analys av dessa rättsfall och intervjuer kunde orsaker 

till fördröjningar identifieras. De mest problematiska orsakerna till fördröjningar 

verkar vara svårigheter att hitta vittnen/parter eller att motivera dem att närvara vid 

huvudförhandlingen, kö av mål inom de olika processkedena och svårigheter att hitta 

tid för huvudförhandling. De orsaker till fördröjningar som identifierats i den 

empiriska undersökningen motsvarar de orsaker som tidigare studier av förseningar i 

rättssystemet (Hines och Martins, 2005; Hines, Martins och Beale, 2008; Pekkanen, 

Karppinen och Pirttilä, 2009) funnit. 

Forskningsfråga 2 i denna studie löd enligt följande: vad kunde ses som värde och spill 

i den finska straffprocessen? Att definiera värde i straffprocessen på en generell och 

övergripande nivå visade sig vara väldigt svårt då det finns flera ”kunder” i 

straffprocessen, och då definitionen troligtvis varierar beroende på brottstyp. Däremot 

var det i studien möjligt att definiera olika typer av potentiellt spill i processen.  

Syftet med forskningsfråga 3 var att forskaren i tidigare studier skulle hitta faktorer 

som påverkar implementering av lean i en offentlig omgivning och undersöka huruvida 

dessa återfinns i straffprocessen. Förutsättningar och barriärer har definierats av 

Radnor et al. (2006). Den empiriska undersökningen visade att straffprocessen 

innehåller flera barriärer som försvårar en implementering av lean.  
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Studien visar att lean principerna inte direkt kan implementeras i straffprocessen. I 

själva verket fallerar Womack och Jones (1996) tågordningen redan vid den första 

principen då begreppet ”kund” är problematiskt i den studerade omgivningen. Trots 

detta har användningen av lean principerna i denna studie ändå gett en del insikter, 

framför allt i form av att potentiella spilltyper i straffprocessen identifierats. Ett lean 

tänkesätt verkar alltså kunna ge insikter i de problem som finns i straffprocessen och 

hur de kunde förbättras. En del informanter ger till och med sådana förslag på 

förbättringar som är jämförbara med lean tekniker. Man kan därför tänka sig att en del 

lean tekniker kunde användas inom finska straffprocessen för att förkorta 

behandlingstiderna. Eventuellt kunde lean principerna vara tillämpliga, antingen 

genom att principerna modifieras för att bättre passa in i straffprocessen, eller att de 

appliceras på en lägre nivå (exempelvis för enskilda brottstyper) i stället för i 

straffprocessen generellt. 

Straffprocessen har i denna studie betraktats som en leverantörskedja inom ramen för 

ett större system, som visat sig bestå av en viss organisationskultur och principer, krav 

från yttre auktoriteter och många nivåer. Den vetenskapliga ansatsen för studien var 

systemperspektivet. Resultaten av den empiriska undersökningen tyder på att denna 

ansats är lämplig, då det finns en mängd kopplingar, samband och dimensioner som 

hänger samman med flödet i straffprocessen. I leverantörskedjan har polis, 

åklagarväsende och domstolar ansetts ingå och kedjan antogs bestå av sammanlänkade 

aktiviteter som producerar en tjänst. Den empiriska undersökningen har visat att 

bearbetningen och principerna bakom arbetet inom åklagarväsendet och domstolarna 

är relativt likartad. Däremot arbetar polismyndigheten under helt andra 

förutsättningar. Åklagarväsendet och domstolarna arbetar under självständighets- och 

oavhängighetsprinciper, med material och fakta som härstammar från 

förundersökningsprotokoll och det som parter och vittnen framför i rätten. Polisen 

däremot arbetar på sätt och vis ”i blindo”: de samlar in en massa material om det brott 

som skett och måste alltid hitta en misstänkt som kan uppträda som part i de senare 

skedena – utan en sådan part inleds inte de övriga skedena eftersom rättegången är en 

konfliktsituation mellan två parter. Polisen har också andra möjligheter och behov av 

att vara flexibel och arbeta i team med andra myndigheter – vilket åklagare och domare 

inte ens får göra. I och med att man har att göra så med så olika förutsättningar, borde 

eventuellt förundersökningsskedet kopplas bort från leverantörskedjan om lean 

implementeras i straffprocessen. I stället kunde förundersökningsprotokollet betraktas 
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som input i värdeflödet, som då inleds med åtalsprövning och avslutas med en slutgiltig 

dom.  

Resultaten i denna studie bekräftar Radnors (2009) konstaterande om att det i 

offentliga sektorn kan finnas behov att fokusera på och utveckla processer och flöden 

istället för att fokusera på värde. Genom att fokusera på processen och analysera den 

utgående från ett lean tänkesätt torde man alltså även kunna formulera sätt för att 

utveckla straffprocessen och flödet av rättsfall igenom den.  

6.2. Studiens kvalitet 

En fallstudies kvalitet grundar sig enligt Yin (2003) på forskarens förmåga och 

erfarenhet. I denna studie har forskaren strävat efter att ställa intervjufrågor som kan 

ge ett brett spektrum av data. Frågorna har rört sig på olika nivåer beroende på 

informantens roll i straffprocessen (se kapitel 3.3.2, om intervjuguiderna). Strategin för 

analysen i denna studie var hänvisning till teoretiska propositioner och i praktiken 

användes mönstermatchning med stöd av en analysmall. Den teoretiska referensramen 

utgjorde en del av grunden för mallen. Yin (2003) hävdar visserligen att forskaren inte 

ska begränsas av förutfattade meningar, men i denna studie har det varit förenligt med 

syftet att utgå från tidigare forskningsresultat. 

Tillförlitlighet enligt Lincoln och Guba (1985) och dess undergrupper utgör det 

huvudsakliga kriteriet för bedömningen av denna studies kvalitet. En studies 

trovärdighet bedöms på basen av graden av överensstämmelse mellan 

informanternas ursprungliga uppfattningar om verkligheten och forskarens 

rekonstruktioner av densamma (Lincoln och Guba, 1985). En negativ inverkan på 

trovärdigheten i denna studie utgörs av faktumet att informanterna på förhand 

informerades om att studien utgör en magisteravhandling i logistik vid Hanken och 

fokuserar på dröjsmål i behandlingen i brottmål. Detta kan ha medfört att den 

verklighetsbild informanterna gett i sina svar varit vinklad. Åtminstone Akademiker1 

och Polisen verkar ha fokuserat sina svar på ekonomiska brott respektive logistik. 

För att försäkra trovärdigheten i studien eftersträvades triangulering av verkligheten 

genom att olika datas skärningspunkter möts (Silverman, 2010). I denna studie valdes 

dels två olika typer av källor (rättsfall och informanter) vilket åskådliggjorde en del 

skärningspunkter (bl.a. orsaker till fördröjningar) och dels valdes informanter från 

olika skeden av straffprocessen och utanför den för att ge olika synpunkter på samma 
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flöde. Forskarens engagemang i den studerade omgivningen var av indirekt karaktär, 

men förståelsen för omgivningen fick en ny dimension våren 2012 i och med att 

forskaren deltog i en tävling var rättegångsförfarandet i Europeiska 

människorättsdomstolen simulerades. När resultaten av intervjuerna sammanställts 

skickades det ut till informanterna för en medlemskontroll. Informanterna hade 

ungefär två veckor på sig att läsa igenom tolkningarna. Domare2 och Åklagaren inkom 

med förtydliganden av egna påståenden och några frågor kring andra påståenden i 

resultaten. Deras kommentarer resulterade i små förändringar av texten. Åklagaren 

bidrog även med förslag på dokument och formuleringar för att beskriva 

fallstudieomgivningen.  

En studies överförbarhet beror på likheten mellan omgivningar (Lincoln och Guba, 

1985) och de hypoteser som ligger till grund för studien (Yin, 2003). Denna studie har i 

sig ämnat överföra tidigare hypoteser (lean principerna) till en ny omgivning (finska 

straffprocessen). I enlighet med Lincoln och Gubas (1985) rekommendation har det i 

denna studie funnits en strävan att bidra med en tillräckligt omfattande beskrivning för 

att möjliggöra bedömning av likhet med andra, potentiella forskningsomgivningar.  

Pålitlighet innebär att en annan forskare som följer samma procedur borde komma 

till samma resultat och slutsatser (Yin, 2003). I denna studie har en fallstudiedatabas 

byggts upp för att säkra pålitligheten. Denna innehåller ljudfiler från intervjuer, 

transkripten av intervjuerna och utvalda rättsfall. 

Verifierbarhet beskriver forskarens distans från och neutralitet i förhållande till 

forskningsobjektet (Lincoln och Guba, 1985). Verifierbarheten har i denna studie 

försäkrats genom etablering av beviskedjan. Även om en utomståendes granskning av 

beviskedjan inte ingår i studiens plan, har forskaren strävat efter att dokumentera 

vägen till resultat och tolkningar. I praktiken har följande material sparats: 

• rådata: inspelade intervjuer, transkript i ren form, kopior av rättsfall 

• datasammanställningar och analysprodukter: ett fåtal fältnoter, transkript i 

kodad form, rättsfall med koder, början på kartor av värdeflödet 

• datarekonstruktioner och sammanställningar: sammanställningar av koder i 

intervjuerna och rättsfallen enligt kategorier; tankar som väckts under kodandet 

och analys av data; olika versioner av den slutliga rapporten 
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• processanteckningar: olika versioner av metodkapitlet 

• material som hänför sig till avsikter och förberedelser: intervjuguider, 

korrespondens med informanter 

• information om utveckling av instrument: olika versioner av analysmallen 

Integritet har att göra med riktigheten i informanternas svar (Wallendorf och Belk, 

1989). Forskaren har strävat efter att bygga upp en god relation med varje informant 

och att ha en god intervjuteknik vid utförandet av intervjuerna. Alla informanter fick 

själva välja plats för intervjun och forskaren har i övrigt strävat efter att vara 

uppmärksam och anpassa intervjun efter situationen vid behov. I praktiken innebar det 

att en gruppintervju utfördes istället för enskilda intervjuer samt att intervjuerna med 

Advokaten och Polisen fick en mer öppen karaktär på grund av tidsbrist och personlig 

bakgrund. I övrigt strävade forskaren efter att inte avbryta informanterna i onödan 

samt att uppmuntra informanten genom tilläggsfrågor och sporrande ljud (m-hm och 

liknande). Vissa konfronterande frågor ställdes, men i och med att varken dessa eller 

intervjutemana i allmänhet berörde informantens person, torde det inte ha uppstått 

problem med integritet på grund av konflikter. I tillägg till detta antas riktighet i fakta 

vara en ledstjärna i informanternas dagliga arbete (då det är fråga om personer inom 

rättsväsendet), och forskaren antar att detta återspeglas i svaren på intervjufrågorna. 

Vid utförandet av intervjuerna tillfrågades alla informanter ifall de godkänner att 

intervjun spelas in. En brist som uppdagades i analysskedet var att informanterna inte 

blev informerade om att studiens resultat kan komma att innehålla direkta citat och en 

presentation av personen. Detta medför att vissa informanter haft felaktiga 

uppfattningar om anonymiteten i studien, vilket förtroendet mellan forskaren och 

informanten grundat sig på. En del informanter kan därför ha gett sådan information 

som de inte skulle ha förmedlat om de varit helt införstådda med hur resultaten 

presenteras. För att minska de negativa effekterna av denna brist inhämtades 

informanternas godkännande i efterhand. De informanter som specifikt så önskade fick 

möjlighet att läsa igenom egna citat före studiens resultat och forskarens tolkningar 

skickades ut för en medlemskontroll. I varje fall beslöt forskaren att hålla alla 

informanter anonyma i den version som skickades för medlemskontroll och i den 

slutliga rapporten. 
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I denna studie har flera olika språk använts, vilket medför en risk för språklig 

snedvridning. I en av intervjuerna talade både forskare och intervjuobjekt engelska, 

medan en annan intervju utfördes så att forskaren ställde frågor på svenska och 

informanten svarade på finska. Detta kan ha gett upphov till språkliga snedvridningar 

både vad gäller informantens förståelse av frågorna, och vad gäller forskarens förståelse 

av svaren. I tillägg till detta har det troligtvis funnits en obalans vad gäller uppfattning 

om olika termers innebörd då informanterna inte på förhand fått någon beskrivning av 

konceptet lean. När medlemskontrollen utfördes var det även en av informanterna som 

påpekade att den teoretiska referensramen kunde ha skickats före intervjuerna så att 

informanterna skulle ha haft en bättre uppfattning om ämnet för studien. Forskaren 

gav inte heller informanterna någon förklaring av termer som ”värde” och ”spill” före 

eller under intervjun. Även detta kan ha gett upphov till språkliga snedvridningar som 

inverkat på studiens resultat.  

Till bedömningen av kvalitet hör även en diskussion om ämnets förmåga att väcka 

intresse samt i vilken grad insikterna från studien är nya och djupa. Det finns en del 

tidigare forskning om ett lean tänkesätt i rättskipning och även en hel del forskning om 

effektivitet och tidsanvändning i rättssystem. Att betrakta den finska straffprocessen i 

ljuset av Womack och Jones (1996) lean principer är dock en ny ansats, och denna 

studie har därför ett nyhetsvärde. Även en del informanter gav som feedback att 

studien är intressant och har en ny synvinkel. 

Sammanfattningsvis har forskaren har i denna studie eftersträvat hög kvalitet både vad 

gäller förberedelser, insamlande av data, tolkande av data och presentation av resultat 

och slutsatser. Några brister i trovärdighet, användning av termer och integritet 

uppdagades i analysskedet och forskaren har strävat efter att i efterhand minska de 

negativa effekterna av bristerna. Forskaren har lagt ner mycket förberedelse och 

eftertanke i säkrandet av studiens kvalitet. Därtill har studien ett nyhetsvärde och 

forskaren har även beaktat andra kvalitetsaspekter vid utförandet av den empiriska 

undersökningen (se kapitel 6.2 ovan). 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Den empiriska undersökningen i denna studie omfattade 16 domar givna av Europeiska 

människorättsdomstolen. Dessa domar ger bara en viss inblick i brister som funnits i 

den nationella straffprocessen. Dessa få fall ger dock inte någon generell bild av den 

typiska behandlingen av olika typer av fall i finska straffprocessen. Nästa steg kunde då 
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vara att göra en mer omfattande undersökning, var olika domstolar och specifika 

brottstyper kunde utgöra analysenheter.  

I den empiriska undersökningen framkom det att det verkar finnas variationer i 

arbetssätt mellan olika domstolar i Finland, till och med mellan enskilda domare. En 

omfattande undersökning kunde då påvisa skillnader i behandlingstid och orsaker till 

skillnaderna. Detta öppnar även för att undersöka hur olika arbetssätt de facto inverkar 

på behandlingen av fallet. En sådan undersökning skulle i praktiken även kunna 

användas för benchmarking och fastställande av ”best practices” inom straffprocessen. 
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BILAGA 1 UTVIDGNING AV PETTERSENS (2009:132) FÖRSLAG PÅ 
GRUPPERING AV UTMÄRKANDE EGENSKAPER FÖR KONCEPTET LEAN 

ÖVERGRIPANDE TERM SPECIFIKA EGENSKAPER BESKRIVNING 

Utjämnad produktion (heijunka) Utjämnad produktion innebär att den totala 
producerade volymen hålls så konstant som 
möjligt (Womack, Jones och Roos, 1990). Ett 
nivåschema (”level schedule”) skapas genom 
att beställningar sekvenseras enligt ett 
upprepande mönster och det totala antalet 
beställningar jämnas ut över 
produktionsdagar för att överensstämma 
med långsiktig efterfrågan. 

Pull system (kanban) Ett system var produktionsinstruktioner 
levereras från aktiviteter längre ner i kedjan 
(närmare kunden) så att leverantörer inte 
producerar förrän kunden signalerar ett 
behov (Suarrez Barraza et al. 2009). Enligt 
Womack och Jones (1996) är den enklaste 
metoden att förstå pull-logiken att utgå från 
det kunden vill ha och arbeta sig bakåt 
genom alla de steg som krävs för att kunden 
ska få varan eller tjänsten. Kanban används 
även som en specifik benämning på 
signalkort som fästs t.ex. på transportlådor 
för att signalera behov av delar, och därmed 
reglerar ”dragkraften” i Toyotas 
produktionssystem (Womack och Jones, 
1996). Genom kanban elimineras buffertar 
mellan produktionssteg (Duclos, Siha och 
Lummus, 1995). 

Taktad produktion Takt tid innebär att tillgängliga operationers 
tid divideras med kundernas efterfrågan, och 
måttet sätter därmed takten för hela 
processen (Radnor et al. 2006). Mer 
specifikt ska alltså produktionstakten i alla 
delar av produktionen synkroniseras med 
försäljningstakten, genom att det antal som 
ska produceras (dvs. efterfrågas) divideras 
med antalet tillgängliga arbetstimmar vid en 
viss tidpunkt (Womack och Jones, 1996). 

Just-in-time-metoder (JIT) 
 
Just-in-time innebär att rätt 
komponenter levereras i rätt 
mängd till produktionsbandet 
just när de behövs (Ohno, 1988). 
Detta kräver bl.a. samarbete och 
kommunikation med 

leverantörer. (Womack, Jones 
och Roos, 1990) 

Synkronisering av processer Processer synkroniseras så att t.ex. olika 
delar av en färdig produkt finns färdiga just 
vid den tidpunkt då de ska sättas samman 
(Womack och Jones, 1996). 

Produktion av små partier I lean produktion producerar man små 
partier som möter det verkliga behovet i 
stället för stora partier som måste lagras 
(Womack och Jones, 1996) 

Eliminering av spill (muda) Eliminering (eller reducering) av spill, dvs. 
allt som kan anses vara onödigt, är en viktig 
aspekt av lean då det anses öka värdet för 
kunden samt kan vara en strategi för att 
minska kostnader (Pettersen, 2009).  

Reducerade uppsättningstider Korta uppsättningstider utgör en mekanism 
som förkortar ledtider och möjliggör ett 
kontinuerligt flöde (Suarez Barraza, Smith 
och Dahlgaard-Park, 2009)  

Minskning av mängden 
resurser som används i 
produktionen 
 
Lean produktion kan beskrivas 
som ett sätt att använda mindre 
av allting jämfört med 
massproduktion. (Womack, 
Jones och Roos, 1990) 
Reducerad resursanvändning är 
nära anknutet till Just-in-time; 
på kort sikt antas de totala 
kostnaderna minska medan man 
på lång sikt kan minska buffertar 
och på så vis belysa problem 
(Pettersen, 2009).  

Reducerade genomloppstider Lean produktion avser att drastiskt minska 
den tid det tar för en produkt att föras från 
koncept till produktlansering; 
ordermottagning till leverans; och råmaterial 
till färdig produkt (Womack och Jones, 
1996). 
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 Reducerat lager Jämfört med traditionell tillverkning 
kännetecknas lean av reducerade lager, både 
vad gäller mängd per artikel och den tid som 
varje enskild vara befinner sig i lager 
(Womack och Jones, 1996). 

Team-organisation Krafcik (1988), Ohno (1988) och Womack, 
Jones och Roos (1990) menar att 
teamarbete (på alla nivåer i företaget) 
tillsammans med mångkunnighet, kreativitet 
och flexibilitet är viktiga egenskaper som 
arbetskraften måste ha i ett Lean 
produktionssystem. Arbetarna måste 
uppmanas att tänka själva och att vara 
förutseende så att lösningar kan tas fram 
före problem blir alltför allvarliga (Womack, 
Jones och Roos, 1990).  

Utbildning över funktioner Arbetare utbildas för att vara mångkunniga 
och flexibla, oavsett vilken funktion de 
formellt har i företaget (Womack och Jones, 
1996). 

Hantering av mänskliga 
relationer 
 
Synen på de anställda i lean 
produktion är tudelad. Lean har 
kritiserats för att likställa 
personalen med komponenter i 
produktionssystemet – en 
komponent som kan orsaka fel 
och därför bör minimeras 
(Pettersen, 2009). Samtidigt 
finns det även författare som 
lyfter fram arbetarna som den 
faktor som faktiskt tillför värde i 
produktionen (Womack, Jones 
och Roos, 1990). Hines, Holweg 
och Rich (2004) påstår till och 
med att motivation, 
medbestämmande och respekt 
för personalen är avgörande för 
den långsiktiga hållbarheten i ett 
lean system. 

Involvering av arbetstagarna Womack, Jones och Roos (1990) konstaterar 
att full potential i en produktion inte kan nås 
ifall inte största möjliga antal uppgifter och 
ansvar överförs på arbetarna. Detta är 
nödvändigt på grund av att buffertar 
reducerats och ansvar för kvalitetskontroll 
och -förbättring ökat (Bowen och Youngdahl, 
1998).   

Förbättringscirklar Fabriksgolvets team, bestående av personer 
med olika kunskaper, förväntas bidra med 
förslag på förbättringar (Womack och Jones, 
1996).  

Kontinuerlig förbättring (kaizen) Kontinuerlig, tilltagande förbättring av en 
aktivitet för att skapa mer värde och mindre 
spill (Womack och Jones, 1996). 

Förbättrings-strategier 

Analys av roten till problem (5 
varför) 

Enligt Ohno (1988) ska fem varför ställas då 
ett problem uppkommer, till exempel: 

• Varför stannade maskinen? (pga. 
överbelastning) 

• Varför blev det överbelastning? (pga. 
maskindelar inte smorts tillräckligt) 

• Varför hade inte delarna smorts 
tillräckligt? (pga. att smörjningspumpen 
inte pumpade tillräckligt) 

• Varför pumpade inte smörjpumpen 
tillräckligt? (pga. förslitningar) 

• Varför var den sliten? (pga. att 
avsaknaden av filter gjort att metallskrot 
kommit in) 

På detta sätt hittas roten till problemet. 
Enligt Ohno (1988) bygger Toyota 
Production System på denna ansats.  

Autonomation (jidoka) Överföring av mänsklig intelligens till 
automatiserade maskiner så att dessa kan 
upptäcka att defekta varor produceras, och 
stoppa produktionen medan mänsklig 
assistans inväntas (Ohno, 1988). 

Kontroll av defekter 
 
Kontinuerlig förbättring och 
strävan efter perfektion är 
viktigt inom Lean och det krävs 
då ett system för att upptäcka 
defekter så att problem och dess 
orsaker snabbt åtgärdas 
(Womack, Jones och Roos, 

Förebyggande av fel (poka yoke) Poka yoke, eller förebyggande av fel, innebär 
olika tekniker som underlättar att arbetare 
själva upptäcker fel de orsakar i sitt arbete, 
alternativt att felaktiga delar upptäcks 
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Förebyggande av fel (poka yoke) automatiskt av maskinerna (Womack och 
Jones, 1996). Som exempel ger Womack och 
Jones (1996) ett dataprogram som 
ifrågasätter beställningar som avviker från 
det normala mönstret. 

Fullständig (100 %) inspektion I lean produktion bör varje del och produkt 
som rör sig genom systemet vara den rätta 
och felfri, vilket kontrolleras både av 
maskiner och arbetare (Womack och Jones, 
1996) 

1990).  

Linjestopp (andon) Arbetarna kan själva stoppa 
produktionsbander om de noterar avvikelser 
(Ohno, 1988). Andon-tavlor visar var i 
fabriken problem uppstått samt dess natur 
(Ohno, 1988). 

Kartläggning av värdeflöde Identifiering av alla specifika aktiviteter som 
sker i ett värdeflöde (Womack och Jones, 
1996), dock med utgångspunkt i att 
organisationen fungerar som ett integrerat 
och sammanhängande system (Suarez 
Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2009). 
Resultatet av kartläggningen kan användas 
för vidare analys med målet att reducera 
spill, genom att eliminera onödiga 
aktiviteter, förenkla aktiviteter, kombinera 
andra aktiviteter och hitta potentiella 
förändringar i sekvenser (Hines och Rich, 
1997).  

Hantering av 
leverantörskedjan 
 
Produktionen ses som ett 
system, och man begränsar sig 
inte till den egna organisationen 
utan ser till hela 
leverantörskedjan, vari de 
interna tillverkningsstegen bara 
utgör en del av värdeströmmen 
(Pettersen, 2009).  

Involvering av leverantörer Långvariga partnerskap med leverantörer 
och förbättringar genom samarbete är 
viktiga aspekter inom lean (Pettersen, 
2009). Womack, Jones och Roos (1990) 
beskriver involveringen av leverantörer i 
Toyota Production System som så, att 
leverantörer bl.a. deltar i produktutveckling, 
är finansiellt beroende av Toyota och 
omfattar Toyotas anställda inom sina egna 
personalsystem. 

Hushållning (5S) 5S används för att skapa arbetsplats som 
passar för visuell kontroll och lean 
produktion (Womack och Jones, 1996). 5S 
står för seiri (organisering; att separera 
nödvändiga verktyg och delar från onödiga), 
seiton (prydlighet; att prydligt arrangera och 
identifiera verktyg och delar för enkel 
användning), seiso (renhet; att städa upp), 
seiketsu (standardisering; att utföra de tre 
redan nämnde S:en med jämna intervaller) 
och shitsuke (disciplin; att alltid följa de 
övriga S:en) (Womack och Jones, 1996; 
Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 
2009). Hushållning genom 5S är ett alltså ett 
sätt att hålla arbetsytorna rena från smuts 
och onödigheter, och att verktyg har tydligt 
markerade platser (Womack och Jones, 
1996).  

Standardisering 

Standardiserat arbete Standardiserat arbete innebär att samma 
tillvägagångssätt används av alla varje gång 
arbetet utförs (Womack och Jones, 1996). En 
exakt beskrivning av en viss aktivitet kan 
omfatta specificeringar av omloppstid, takt 
tid, arbetssekvens för varje specifik uppgift 
samt minimilager för de delar som behövs 
för att utföra aktiviteten (Ohno, 1988; 
Radnor et al. 2006). Avvikelser från 
fastslagna standarder tolereras inte – det är 
dock arbetarna själva som borde utveckla 
och omformulera rutinerna (Bowen och 
Youngdahl, 1998). Arbetarna måste vara 
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övertygade om vikten av standardens 
betydelse (Ohno, 1988). 

 

Visuell kontroll och ledning Visuell kontroll innebär att alla som är 
involverade i produktionen kan se 
produktionsläget för varje ögonblick 
(Womack och Jones, 1996). I praktiken 
synliggörs verktyg, delar, 
produktionsaktiviteter och 
prestationsindikatorer (Womack och Jones, 
1996). 

Policyutveckling (Policy 
deployment, hoshin kanri) 

Den högsta ledningen kommer överens om 
några enkla mål i transformeringen från 
massproduktion till lean, väljer ut några 
projekt genom vilka målen kan uppnås samt 
fastställer numerära förbättringsmål som 
ska uppnås inom en viss tid (Womack och 
Jones, 1996). Det är dock viktigt att 
involvera projektgrupperna i de senare 
stegen för att resurserna och tiden som 
tilldelas projekten ska bli realistiska 
(Womack och Jones, 1996). Ofta används 
matrisdiagram för att visualisera detta 
(Womack och Jones, 1996).  

Tid/arbete-studier Studier av tiden för olika arbetsmoment 
utgör grunden för förbättringsarbete 
(Womack och Jones, 1996) 

Flexibel arbetskraft Arbetare har lärt sig en mängd förmågor 
som gör att uppgifter kan rotera och arbetare 
kan rycka in där det behövs (Womack, Jones 
och Roos, 1990). 

Reducerat manskap Istället för att spara in på arbete (genom att 
införskaffa fler maskiner) menar Ohno 
(1988) att inbesparingar ska ske i mängden 
arbetare genom att använda maskinerna och 
flytta människor till uppgifter var de behövs. 
Flexiblare produktionslinjer ska innebära att 
färre arbetare behövs (för att dessa kan 
använda flera maskiner) fastän samma 
kvantitet producerar (Ohno, 1988). 

Justeringar i layout Enligt Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-
Park (2009) ska produktionen organiseras 
enligt en strömlinjeformad layout för att 
optimera sekvensering och flöde.  

Vetenskapligt ledarskap 
(Scientific Management) 
 
 

Cell-baserad tillverkning Produktinen planeras i form av arbetsceller 
var olika typer av maskiner är placerade nära 
varandra för att möjliggöra att varor/delar 
produceras från början till slut i ett 
kontinuerligt flöde (Womack och Jones, 
1996) – målet är att skära ned på onödig 
transport och väntetid (Suarez Barraza, 
Smith och Dahlgaard-Park, 2009). Hela 
arbetslaget bör finnas i cellens närhet för att 
ha total överblick över flödet och kunna 
utföra arbete på olika maskiner (Womack 
och Jones, 1996). 

Statistisk kvalitetskontrol (SQC) SQM används för att beskriva olika 
statistiska verktyg som används av yrkesmän 
för att undersöka kvalitet. 

Buntade tekniker 

TPM (Total Productive 
Maintenance)/förebyggande 
underhåll 

Tekniker genom vilka maskiner alltid klarar 
av att utföra det som krävs så att 
produktionen kan fortgå utan avbrott 
(Womack och Jones, 1996) 
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BILAGA 2  ARTIKEL 6 I EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD 
FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE 
FRIHETERNA [PER DEN 27.8.2012] 

Rätt till en rättvis rättegång  

1.  Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 

en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 

rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som 

upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och 

allmänheten får utestängas från rätte-gången eller en del därav av hänsyn till den 

allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas 

privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under 

särskilda omständig-heter när offentlighet skulle skada rätt-visans intresse.  

 

2.  Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans 

skuld lagligen fastställts.  

 

3.  Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:  

a)  att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 

innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,  

b)  att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  

c)  att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv 

utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett 

rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så 

fordrar,  

d)  att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att 

själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som 

vittnen åberopade mot honom,  

e)  att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som 

används i domstolen.  
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE FÖR FÖRBEREDANDE 
EXPERTINTERVJUER 

[För alla termer bör användning och definition diskuteras, samt om det finns 
lämpligare termer för straffprocessen]  

1. IDENTIFIERING AV VÄRDE UR KUNDENS PERSPEKTIV, 

• Vem är kund i straffprocessen? För vem finns den finska straffprocessen till för? 
Vem gynnas av straffprocessen? 

[definiera värde, ge exempel] 

• Vad är produkten i straffprocessen? 

• Vad är värdet i en straffprocess/straffrättslig dom? Vad är kvalitet i 
straffprocessen? 

• Hur kan man öka värdet i rättsprocessen? 

2. VÄRDEFLÖDE, 

[definiera start och slutpunkt i straffprocessen tillsammans med informanten] 

[definiera aktivitet] 

• Vad kan en aktivitet i straffprocessen vara? Hur kunde man definiera dess 
gränser? 

• Vilka aktiviteter består straffprocessen av? (i stora drag) 

• Vilka aktiviteter är de viktigaste aktiviteterna i straffprocessen som för fallet 
mot slutpunkten? 

• Vilka aktiviteter i hela straffprocessen är sådana som ökar värde?  

• Vilka aktiviteter tillför inget värde till ”slutprodukten” men är nödvändiga för 
den totala processen?  

• Vilka aktiviteter tillför varken värde eller är nödvändiga? 

• Vad finns det för hinder i värdeströmmen i rättsprocessen? 

3. UTVECKLING AV KAPACITET SOM MÖJLIGGÖR FLÖDE I PRODUKTIONEN, 

• Funderar man på effektivitet i straffprocessen, att rättsfall ska ”flyta igenom” 
snabbare? 

• Ligger fokus i så fall på funktioner eller avdelningar, eller på själva 
rättsfallen/rättsfallstyperna? 

• Hurdan ”väg” skulle ett rättsfall kunna ta istället för den nuvarande modellen 
för att straffprocessen skulle flyta smidigare? 

• Hurdana resurser krävs för att förkorta behandlingstiderna i straffprocessen? 
Varifrån kommer dessa resurser/borde dessa resurser komma? 

4. ANVÄNDNING AV ”PULL”-MEKANISMER FÖR ATT STÖDA FLÖDET AV 
MATERIAL GENOM ANSTRÄNGDA PROCESSER, OCH 

[definiera push och pull-system] 

• Vilken typ av tänkande är det rådande inom straffprocessen? Hur kunde man 
förbättra pull-tänkandet? 
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5. STRÄVAN EFTER ATT NÅ PERFEKTION GENOM ATT REDUCERA ALLA TYPER 
AV SPILL I PRODUKTIONSSYSTEMET TILL NOLL. 

[Visa listan med spill i tillverkningsprocessen, distribution och interna 
tjänstesystem] 

• Vad kunde spill i rättsprocessen vara? 

• [Visa listan med spilltyper] 

• Vad tycker du om detta?  

• Vad är orsaker till att spill uppstår i straffprocessen? 

• Vilka åtgärder kan vidtas för att reducera spill? 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUER MED PERSONER 
INOM STRAFFPROCESSENS BEHANDLINGSSKEDEN 

VÄRDET/NYTTAN 

• Vem har nytta av straffprocessen, att straffprocessen över huvud taget 
existerar? Straffprocessen generellt sett? I specifika fall? 

• Hur skulle du definiera ett bra resultat av en straffprocess i allmänhet? Och av 
din roll/ditt arbete i synnerhet? 

HANTERINGEN AV FALLET 

• Hur ser hanteringen av rättsfall ut från början till slut? Vem är ansvarig för 
hanteringen av fallen? Vad kan potentiellt hända med ett fall i behandlingen? 

• Finns det planering av hanteringen? 

• Hur utformas själva domen? Hur lång tid tar det? Finns det mallar för olika 
typer av fall? 

TID 

• Tid är en viktig aspekt i min avhandling: Vad har tiden för roll i rättsskipning 
skulle du säga? 

o Ur rättviseperspektiv? 

o Skulle du säga att användningen av tid i hantering av rättsfall är ett 
problem? 

SPILL 

• Finns det någonting i straffprocessen, alla aktiviteter som utförs, som är onödigt 
för att komma till slutresultatet? Vad kunde man ta bort? 

• [Visa listan med spilltyper:] 

ÅTGÄRDER 

• Vad kunde man göra för att försnabba straffprocessen? Framför allt i de fall som 
gått/kan gå till Europeiska människorättsdomstolen? 

IMPLEMENTERING AV LEAN 

• Tycker du att man skulle kunna använda modeller, verktyg eller idéer från 
företagsvärlden för att på något sätt undvika problem med fall som dröjer ut för 
länge? 
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BILAGA 5 INITIAL ANALYSMALL – RÄTTSFALL 

I. FALLETS BAKGRUND 

I.i. Delikt (brottstyp) 

I.ii. Domstolar var behandlingen skett 

I.iii. Behandlingens längd 

II. DRÖJSMÅL 

II.i. Var behandlingen tagit för länge 

II.ii. Orsak till dröjsmål 

II.iii. Ansvar för dröjsmål 

III. ANDRA KRÄNKNINGAR AV ARTIKEL 6 I 
MÄNNISKORÄTTSKONVENTIONEN 
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BILAGA 6 INITIAL ANALYSMALL – INTERVJUER 

1. INFORMANTENS BAKGRUND 

1.1. Utbildning 

1.2. Karriär 

1.3. Nuvarande roll 

1.4. Beskrivning av den egna organisationen 

2. PRINCIP 1: VÄRDE 

2.1. Definition av det som produceras/resultatet av straffprocessen 

2.2. Kunden i straffprocessen 

2.2.1. Uppfattning om kunders preferenser 

2.3. Värde i straffprocessen 

2.3.1. Nuvarande definition 

2.3.2. Grund för nuvarande definition av värde 

2.3.3. Framtida, möjliga sätt att definiera värdet 

2.3.3.1. Kontakt med kunden (för att definiera värdet) 

2.3.4. (Behandlings)tidens roll 

2.3.5. Målkostnad 

2.3.5.1. Resurser och ansträngningar som krävs för att ”tillverka 
produkten”/producera resultatet (efter att synligt spill 
avlägsnats) 

3. PRINCIP 2: VÄRDEFLÖDE 

3.1. Arbetsgången i ifrågavarande organisation 

3.1.1. Aktiviteter som tillför värde 

3.1.2. Aktiviteter som inte tillför värde men är oundvikliga med 
existerande teknologier och produktionstillgånger 

3.1.3. Aktiviteter som varken tillför värde eller är nödvändiga 

3.2. Flödet in till och ut från den egna organisationen 

3.3. Flödestänkande 

3.3.1. Förståelse för/erkännande av flöde inom den egna organisationen 

3.3.2. Förståelse för/erkännande av flöde till och från den egna 
organisationen 

3.3.3. Förståelse för/erkännande av flöde inom straffprocessen som 
helhet 

3.4. Samverkan med andra aktörer i flödet 

3.4.1. Samarbete 

3.4.2. Transparens 

3.5. Ansvar för flödet (vem) 

4. PRINCIP 3: GENOMSTRÖMNING OCH HINDER FÖR GENOMSTRÖMNING 

4.1. Matchning av utbud och efterfrågan 

4.2. Stopp i flödet 

4.3. Bakåtriktade flöden 

4.4. Buffertar mellan aktiviteter i flödet 

4.5. Spilltyp 
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4.5.1. Orsak till uppkomsten av spill34 

4.6. Sätt att förändra genomströmningen 

4.6.1. Standardisering 

5. PRINCIP 4: PULL (ELLER PUSH)? 

5.1. Efterfrågan på straffprocesser (vad innebär det?) 

5.2. Arbetsmängdens orsaker 

5.3. ”Utlösare” av arbete (specifik händelse som gör att behandlingen inleds) 

6. PRINCIP 5: KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING  

6.1. Attityder till förbättring/förändring 

6.1.1. Applicering av företagsekonomiska teorier i rättssystemet 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT IMPLEMENTERA LEAN I FINSKA 
STRAFFPROCESSEN 

7.1. Beredvillighet 

7.1.1. Medvetenhet om förbättringsbehov 

7.1.2. Kapacitet att förändra 

7.2. Organisationskultur 

7.3. Resursallokering 

7.4. Ledarstil 

7.5. Motivation och incitament 

7.6. Ansvar för/delaktighet i förändringar 

7.7. Teamwork 

7.8. Kommunikation 

7.9. Mätning av prestation 

                                                        
34 Samband mellan specifika typer av spill och orsaker till dessa, som kan finnas på olika ställen i texten, 
måste beaktas. 
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BILAGA 7 REVIDERAD ANALYSMALL – RÄTTSFALL 

I. FALLETS BAKGRUND 

I.i. Delikt (brottstyp) 

I.ii. Myndigheter/instanser var behandlingen skett 

I.ii.A. Bevisinsamling 

I.ii.B. Beslut 

I.iii. Inledningsdatum 

I.iv. Avslutningsdatum 

II. DRÖJSMÅL 

II.i. Behandlingens längd 

II.ii. Var behandlingen tagit för länge 

II.iii. Orsak till dröjsmål 

II.iv. Ansvar för dröjsmål 

II.v. Fakta som är relevant för bedömningen av förekomst av dröjsmål 

III. ANDRA KRÄNKNINGAR AV ARTIKEL 6 I 
MÄNNISKORÄTTSKONVENTIONEN 

III.i. Fakta som är relevant för bedömningen av förekomst av kränkning (annan 
än dröjsmål) 

IV. LAGÄNDRINGAR 
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BILAGA 8 REVIDERAD ANALYSMALL – INTERVJUER 

1. INFORMANTENS BAKGRUND OCH INFORMATION OM 
ORGANISATIONEN 

1.1. Utbildning 

1.2. Karriär 

1.3. Nuvarande roll 

1.4. Beskrivning av den egna organisationen 

2. PRINCIP 1: VÄRDE 

2.1. Definition av det som produceras/resultatet av straffprocessen 

2.2. Kunden i straffprocessen 

2.3. Värde i straffprocessen 

2.3.1. Nuvarande definition 

2.3.2. Kvalitet 

2.3.3. Grund för nuvarande definition av värde 

2.3.4. Framtida, möjliga sätt att definiera värdet 

2.3.4.1. Kontakt med kunden (för att definiera värdet) 

2.3.5. (Behandlings)tidens roll 

2.3.6. Kostnad 

3. PRINCIP 2: VÄRDEFLÖDE 

3.1. Klassificering av fall/brott 

3.2. Aktiviteter i processen 

3.2.1. Organisering av arbete/arbetsfördelning 

3.2.2. Aktiviteter som tillför värde 

3.2.3. Aktiviteter som inte tillför värde men är oundvikliga med 
existerande teknologier och produktionstillgånger 

3.2.4. Aktiviteter som varken tillför värde eller är nödvändiga 

3.2.4.1. Spilltyp 

3.2.4.1.1. Orsak till uppkomsten av spill35 

3.3. Flödet in till och ut från den egna organisationen 

3.4. Flödestänkande 

3.4.1. Förståelse för/erkännande av flöde inom den egna organisationen 

3.4.2. Förståelse för/erkännande av flöde till och från den egna 
organisationen 

3.4.3. Förståelse för/erkännande av flöde inom straffprocessen som 
helhet 

3.5. Ansvar för flödet (vem) 

4. PRINCIP 3: GENOMSTRÖMNING OCH HINDER FÖR GENOMSTRÖMNING 

4.1. Matchning av utbud och efterfrågan 

4.2. Stopp i flödet 

4.3. Bakåtriktade flöden 

4.4. Buffertar mellan aktiviteter i flödet 
                                                        
35 Samband mellan specifika typer av spill och orsaker till dessa, som kan finnas på olika ställen i texten, 
måste beaktas. 
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4.5. Sätt att förändra genomströmningen 

4.5.1. Samarbete 

4.5.2. Transparens 

4.5.3. Standardisering 

5. PRINCIP 4: PULL (ELLER PUSH)? 

5.1. Efterfrågan på straffprocesser (vad innebär det?) 

5.2. Arbetsmängdens orsaker 

6. PRINCIP 5: KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING  

7. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT IMPLEMENTERA LEAN I FINSKA 
STRAFFPROCESSEN 

7.1. Organisationskultur 

7.1.1. Attityder mot applicering av företagsekonomiska teorier i 
rättssystemet 

7.2. Resursallokering 

7.3. Hantering av mänskliga relationer 

7.3.1. Arbetskraftens kunskap 

7.3.2. Motivation och incitament 

7.3.3. Ledarstil 

7.3.4. Teamwork 

7.4. Mätning av prestation 


