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FÖRORD
Som avslutning på Civilekonomprogrammet, med inriktning företagsekonomi, har vi gjort en
D-uppsats på 15 poäng inom ämnet Lean i tjänsteföretag. Uppsatsen har gett oss en djupare
förståelse för Lean inom tjänsteföretag och hur den kan anpassas efter behov.
Vi vill först och främst tacka vår handledare Jan Alpenberg vid Linnéuniversitetet för bra
vägledning och respons, samt för konstruktiva synpunkter och givande handledningssamtal. Vi
vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss att förbättra uppsatsen med sina råd och
åsikter.
Slutligen vill vi tacka våra tillmötesgående respondenter som vi haft förmånen att träffa och
som har gett oss en inblick i hur det ser ut i verkligheten. Vi vill också tacka dem för att de
tagit sig tid att beskriva sitt arbete. Utan våra respondenters medverkan hade vår uppsats inte
varit möjlig att genomföra.

Linneúniversitetet - juni 2011

Tina Holm

Zandra Baldemark
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Titel: Lean i tjänsteföretag
Bakgrund: Lean är en filosofi för att effektivisera organisationer och härstammar från
industrin i Japan då produktionen av Toyota skulle effektiviseras för att kunna konkurera med
Ford. Detta har senare blivit ett populärt arbetssätt världen över. Idag har Lean även börjat
användas inom tjänstesektorn där den blivit ett allt populärare. Det är omtalat huruvida Lean
passa in i tjänstesektorn eller inte och hur den skall användas där. Det finns mycket forskning
inom Lean men studierna inom tjänstesektorn är betydligt färre. Studien kommer att se till hur
Lean används inom tre tjänsteföretag. Denna studie är intressant då det är ett aktuellt ämne
inom såväl forskning som inom näringsliver så många företag kommer att stå inför dessa
förändringar.
Syfte: Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur tre tjänsteföretag inom tre olika
branscher tillämpar Lean i praktiken.
Metod: I studien görs en kvalitativ fallstudie vilket innebär att förståelse och beskrivning är
det centrala för hur Lean används i de tre fallföretagen. Primärdatan består av intervjuer från
en respondent i respektive företag och sekundärdatan av tidigare studier och rapporter samt
litteratur.
Slutsats: När Lean används är det viktigaste att hela företaget ska genomsyras av ett visst
tankesätt och att alla strävar mot samma mål om ständig förbättring. Att det är tjänsteföretag
påverkar inte möjligheten att tillämpa Lean men det blir svårare att planera då de har med
människor att göra, personal som kunder. I samtliga tre företag har produktiviteten ökat som
följd av Lean eftersom ledtider har kunnat förkortas, rätt saker görs rätt och planering samt
information hanteras på ett effektivt och strukturerat sätt.
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ABSTRACT
Author: Tina Holm och Zandra Baldemark
Tutor: Jan Alpenberg
Course: G3 Degree in Business Administration, 15hp. School of Economics Växjö
University. Financial Management, 4FE90E, VT 2011.
Title: Lean in service companies
Background: Lean is a philosophy to streamline organizations and originate from the
industry in Japan, when the production of Toyota were about to be streamlined to be able to
compete with Ford. This has subsequently become a popular approach worldwide. Today,
Lean has also begun to be used in service companies where it has become increasingly
popular. It has been discussed whether Lean fit into the service sector or not and how to use it
there. There is much research within Lean but studies in the service sector are fewer. This
study will examine how lean is used in three service companies. This study is interesting
because it is a current topic in both research and in industry as many companies will face
these changes.
Purpose: The purpose of this study is to study and describe how three service companies, in
three different industries, put Lean into practice.
Methods: The study is a qualitative case study which means that understanding and
description is the key to how Lean is used in the three case companies. The primary data
consists of interviews from one respondent in each company and the secondary data consists
of previous studies and reports, and literature.
Conclusion: When Lean is used, it is important that the whole enterprise is imbued with a
certain mindset, and that everyone is working towards the same goal of continuous
improvement. That they are service companies does not affect the applicability of Lean but it
becomes more difficult to plan since they are dealing with people, staff and customers. In all
three companies, productivity has increased as a result of Lean since the lead times have been
shortened, the right things are done properly and planning and information is handled in an
efficient and structured manner.
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1 INLEDNING
I inledningen ges bakgrundsinformation för studien vilken syftar till för att belysa vad som är
redan känt inom ämnet. Vidare redogörs i problemdiskussionen om varför ämnet är
intressant att utforska vilket mynnar ut i en redogörelse för uppsatsens frågeställningar och
syfte. Här redovisas även avgränsningen som berättar vad som inte tas upp i studien följt av
dispositionen.
1.1 BAKGRUND
I denna uppsats behandlas hur Lean används i tre tjänsteföretag. Lean kommer ursprungligen
från Toyota Production System, ofta förkortat TPS, och har på senare tid blivit allt populärare
inom verksamhetsstyrning och har implementerats i många verksamheter världen över.1
Ursprungligen kommer Lean från Japan där utvecklingen av TPS startade under 1940-talet då
Toyotas fabrikschef Taiichi Ohno fick i uppgift att lyfta Toyotas produktivitet till samma nivå
som Ford låg på. Ohno utvecklade då helt egna idéer om hur produktionen i verksamheten
skulle se ut. TPS har med sin filosofi om Lean influerat många företag, och har även varit den
mest dominerade filosofin inom det senaste decenniets tillverkning. Dock är de flesta företag
ännu inte i närheten av den resurssnåla produktion som Toyota har uppvisat.2 Det finns de
som menar på att denna styrningsmetod inte passar in i väst eftersom det är en mängd faktorer
som skiljer oss åt från Japan såsom historia och kultur vilket gör att väst måste tolka sin egen
version. Det är inte ens säkert att väst någonsin kommer att bli lika framgångsrika som Japan
med hjälp av dessa metoder.3
Lean innebär resurssnål produktion och är en styrfilosofi inom verksamhetsstyrning där fokus
ligger på att minska användning av material och energi. Viktiga ledord inom denna typ av
produktion är flexibilitet och effektivitet vilket innebär att med mindre användning av resurser
producera mera.4 Detta kan göras genom att se till det som faktiskt är värdeskapande i en
verksamhets olika processer och eliminera onödigt arbete.5 Lean med sina principer och sitt
arbetssätt syftar även till att maximera värdet för kunden, ägarna och för medarbetarna.

1

Womack, J. & Jones, D. (2003) Lean Thinking
Liker, J. (2004) The Toyota Way
3
Ax, Johansson & Kullvén (2006) Den nya ekonomistyrningen
4
Holmström (2007) Företagsekonomi – Från begrepp till beslut.
5
Womack & Jones (2003)
2
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Produktiviteten i ett företag kan vid övergång till Lean fördubblas, och genomloppstiden för
hanteringen kan samtidigt minskas med upp till 90 procent6.
I samhället har det skett en snabb utveckling från att vara ett industrisamhälle mot att övergå
till ett tjänstesamhälle.7 Det som ligger bakom förändringen är att levnadsstandarden har höjts
och att hushållen numera har råd att konsumera tjänster.8 Tjänsteföretag har influerats av
industrin och anammat detta vinnande Lean-koncept9 som under senare tid implementerats
inom tjänsteproducerande företag10. Dock har de traditionella produktionsbaserade
styrmetoderna inte fungerat fullt ut eller varit tillräckliga för tjänsteföretag11. Redan 1970
startade det en diskussion om att Lean kunde tillämpas även inom detta område då det
konstaterades att dessa företag hade låg produktivitet, var ineffektiva och hade dålig kvalitet.
Det är först på senare år som Lean inom tjänstesektorn fått genomslagskraft. Tjänstesektorn
har växt i betydligt större takt än dessa tankar, vilket gjort att Lean generellt är eftersatt i
dagens tjänstesamhälle12.
I praktiken har det visat sig att fördelarna som Lean medför kan utvinnas inom tjänstesektorn
såsom exempelvis minimering av resursslöseri och överflödigt arbete, snabbare svarstid,
flexibilitet, minskad stress och ökad kundservice.13 Även om Lean går att tillämpa på
tjänsteföretag, finns det en problematik då det införs eftersom det finns flera betydande
skillnader mellan tjänsteproducerande företag och industriföretag. Det som karaktäriserar
Lean i tjänsteföretag är fokuset på personalen eftersom de är extra viktiga inom tjänstesektorn
och det är viktigt att lägga stora resurser på dem14 och deras kompetens då de är den absolut
främsta resursen15. För att företagen ska ha möjlighet att erbjuda sina tjänster, måste de ha
utbildad, talangfull och kompetent personal som har möjlighet att hantera de krav som
verksamhetens kunder ställer på företaget.16 Detta har lett till att rekrytering och HR har blivit
ett viktigt fokusområde.17 I industriella företag däremot ligger fokus istället på att förbättra
teknik, medan teknik i tjänsteföretag endast är ett viktigt hjälpmedel och skall därmed inte
6

Womack & Jones (2003)
Ibid
8
Orban, P. & Svensson, L. (1995) Människan i tjänstesamhället.
9
Womack & Jones (2003)
10
Ibid
11
Grönroos, C. (2007) Service management och marknadsföring – en CRM ansats
12
Piercy & Rich (2009) High quality and low cost: the lean service centre and low cost: the lean service centre.
13
Womack & Jones (2003)
14
Piercy & Rich (2009)
15
Anthony, R.N. & Govindarajan, V. (1998) Management control systems
16
Ibid
17
Piercy & Rich (2009)
7
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ersätta arbetskraft.18 För att motivera de anställda används incitamentprogram vilket har blivit
en viktig del av Lean inom tjänsteföretag detta finns nu på alla nivåer och inte bara de högre.
En annan metod som används då tjänsteföretag är att köpa vissa tjänster för att istället
fokusera på de processer som är mest värdeskapande19. En anan del som blivit tydligt
karaktärsdrag för användningen av Lean inom tjänsteföretag är att de börjat jobba tydligare
med uppföljning för att öka medvetenheten om hur de ligger i förhållande till det uppsatta
målet20. Eftersom att mäta prestationer är en viktig del inom Lean 21 är det viktigt att utforma
detta uppföljningssystem på rätt sätt eftersom det som hamnar utanför fokusområde och
uppföljning kan glömmas bort22. Det är även svårare att styra ett tjänsteföretag eftersom en
försening exempelvis kan vara svårare att ta igen eftersom det är svårare att styra om
människor än en maskin. Därför har schemaläggning och planering blivit allt viktigare för att
undvika att avvikelser ska uppstå23.
Ämnet Lean har länge varit ett populärt område inom akademin då det har varit ett vanligt
förekommande ämne för forskning24 men då främst utifrån ett industriellt perspektiv. Detta
har varit naturligt eftersom industrin har utgjort en stor del av Sveriges ekonomi.25 Även om
Lean-filosofin har blivit allt vanligare i tjänstesektorn de senaste åren,26 är forskningen och
kunskapen om Lean fortfarande begränsad eftersom utbredningen av fenomenet är relativt
nytt.27 Alsterman med flera menar på att det finns mycket utrymme kvar att utveckla Lean
inom denna sektor framöver.28 Detta gör detta till ett högst aktuellt och intressant ämne att
skriva om.
1.2 PROBLEMDISKUSSION
Hög konkurrens pressar företag till att vara i framkanten och ständigt ta till nya metoder för
att kunna konkurrera och hålla sin ställning på marknaden29. Numera introduceras ofta Lean
på grund av att det blivit trendigt. Många vet inte riktigt vad det innebär och hur de ska gå till

18

Piercy & Rich (2009)
Ibid
20
Swank (2003) The Lean Service Machine
21
http://www.leanforum.se/ekonomi.asp (2011-03-22)
22
Claesson, N. Hedenryd, E & Knowles, E. (2004) Prestationsmått inom lean accounting.
23
Swank (2003)
24
Piercy & Rich (2009)
25
Bowen, D. & Youngdahl, W. (1998)“Lean” service: in defense of a production-line approach
26
Alsterman, H. Blucher, D. Broman, M. Johansson, O. Petersson, P. (2010) Lean- turn deviations into success.
27
Piercy & Rich (2009)
28
Alsterman, Blucher, Broman, Johansson, Petersson (2010)
29
Hoffström, L. & Von Sivers, M. (2011) Var god dröj..
19
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väga vilket gör att de misslyckas30. Det finns delade meningar om hur Lean ska användas
inom tjänstesektorn och hur väl den lämpar sig där. Det påstås att Lean handlar mest om
processen och att denna inte skiljer sig nämnvärt mellan produktion av varor och tjänster 31. På
grund av detta skulle Lean fungera lika bra i båda typerna av företag och därmed kunna göra
tjänsteföretagen lika framgångsrika. Framgångsfaktorer som både industrin och tjänstesektorn
efterfrågar är exempelvis låga kostnader, hög kvalitet och flexibilitet32. Samtidigt riktas det
mycket kritik mot Lean och hur den har används inom tjänsteföretag eftersom tjänsteföretag
och industri skiljer sig åt på många punkter33. Lean har bland annat anklagats för att utsätta
personal för onödig stress, att de blir utarbetade34 samt att det kan vara ostimulerande och
monotont35. Detta trots den viktiga roll de anställda har för tjänsteföretagen där dess dagsform
har en betydande roll för tjänstens kvalitet och hur konsumenten bemöts. Det har även visat
sig att det finns en stark korrelation mellan kunders nöjdhet och hur nöjd personalen är inom
tjänsteföretagen.36 Detta gör att Lean för att kunna uppfylla kunders önskemål om att leverera
kvalitet se till personalens intressen som exempelvis utveckling och kompetens37.
Det är dock ibland oklart vad som faktiskt menas med att använda ett ekonomisystem.
Forskningen kring uppbyggandet av ekonomisystem är mycket mer omfattande är
forskningen kring själva användandet. Inom verksamhetsstyrning är det viktigt att det finns
möjlighet att förändra systemet för att anpassa det till användningen och till företagets
omvärld då alla företag är i olika situationer38.
Det finns viss problematik vid studerandet av användningen av styrsystem och
informationsteknik. Effekterna och användningen av dessa har varit en av de mest omtalade
frågorna de senaste åren. Företag spenderar miljontals kronor på informationsteknik och
styrverktyg och möter ständigt den kritiska frågan att bedöma hur det påverkar företagens
arbete. Det finns ett bredare koncept som bygger på dessa teknikers inverkan på arbetet då
dess ultimata fråga gällande användning av informationsteknik och styrverktyg är den som
relaterar till hur systemen påverkar företaget snarare än hur tekniken utformas eller betraktas.
30

Sörqvist, L. (2010) Så lyckas man med Lean
Canel, C., Rosen, D. & Andersson. E.A. (2000). Just-in-time is not just for manufacturing: a service
perspective
32
Bowen & Youngdahl (1998)
33
Alsterman, Blucher, Broman, Johansson & Petersson (2010)
34
Kotter (1996) Leading Change
35
Bowen & Youngdahl (1998)
36
Piercy & Rich (2009)
37
Alsterman, H Broman, M, H. Johansson, O (2005) Lean Production – ett strukturerat bondförnuft
38
Johansson, I-L. (1989) Människor och ekonomi – en studie av hur säljare använder ekonomisystem i tre
framgångsrika företag.
31

10

Trots att det är bred acceptans av utformningen på dessa system samt att de ska kunna bidra
med resultatinriktade effekterna har forskningen fått otillräcklig uppmärksamhet.39
Det finns en växande klyfta mellan de potentiella effekterna av styrverktygen och den faktiska
användningen. Detta har fäst uppmärksamheten på behovet av bättre mått och på hur väl
verktygen används i företagen. Det handlar om den faktiska användningen och att utveckla
nya flerdimensionella åtgärder för hur de utnyttjas i företagen för beslutsstöd,
integrationsarbete och kundtjänstfunktioner. Vidare är systemanvändning centralt i processen
att konstruera systemet till en värdekedja som länkar ihop avdelningar och processer
uppströms. Det behövs forskning om bakomliggande faktorer för systemens framgång och om
de organisatoriska effekterna av dessa.40 Att se hur de tre fallföretagen i denna studie
använder sig av Lean kan komma att leda till intressanta aspekter användandet av
styrsystemet.
Det finns tvetydiga uppfattningar om hur Lean ska tillämpas inom tjänstesektorn för att göra
företagen framgångsrika. Vi anser att det behövs mer forskning om hur just tjänsteföretag kan
använda Lean på ett framgångsrikt sätt. Detta för att de företag som står inför dessa
förändringar ska kunna ta lärdom av de som kommit en bit på vägen. Denna uppsats beskriver
hur Lean används i tre tjänsteföretag idag inom olika branscher. Då det är tre olika branscher
inom tjänsteindustrin (resebranschen, telekombranschen, finansiella sektorn) ger det studien
variation. Detta gör det möjligt att jämföra hur användandet av Lean fungerar i respektive
företag och sedan jämföra dessa tre med varandra och teorin. De företag som studeras är
Fritidsresor, SEB och Comhem. Lean forum i Göteborg föreslog Fritidsresor och Comhem
som tjänsteföretag eftersom de kommit långt inom Lean medan SEBs Lean-arbete kände vi
till sedan tidigare.
Det är intressant att se hur de tre företagen har anpassar Lean till just deras situation och
behov. Vi hoppas att med denna uppsats, förutom att hjälpa främst tjänsteföretag i deras Leanarbete, ska kunna belysa nya synvinklar som kan väcka intresse för vidare forskning.

39

Torkzadeh, G. & Doll, W. J. (1999) The development of a tool for measuring the perceived impact of
information technology on work
40
Torkzadeh, G. & Doll, W. J. (1998) Developing a multidimensional measure of system-use in an
organizational context
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
Genom att göra fallstudier på tre olika tjänsteföretag inom olika branscher avser vi att studera
följande;


Hur används Lean inom tre tjänsteföretag?

1.4 SYFTE
Syftet med denna studie är:
Att beskriva hur tre tjänsteföretag inom tre olika branscher tillämpar Lean i praktiken.
1.5 AVGRÄNSNING
Studien är begränsad till tre tjänsteföretag som är verksamma inom olika branscher. Genom
att begränsa fallstudien till tjänsteföretag kan studien bidra med en mer samstämmig kunskap
om Lean. Den kommer samtidigt ge variation vad det gäller branscher vilket gör studien mer
intressant då vi kan komma att få olika synvinklar och gör det även lättare att hitta bra och
lämpliga företag. Fokuset kommer att ligga på användningen från det interna perspektivet på
Lean. Detta innebär att ledning kommer att intervjuas och därmed kommer det bortses från
externa intressenter såsom kunder, leverantörer med flera. Eftersom de företag som vi valt att
studera är stora och svåra att överblicka, kommer vi inte att kunna gå på djupet i företagen,
utan kommer att vara mer övergripande. Detta är också på grund av arbetets tidsram och
storlek. På grund av den valda avgränsningen, att endast studera tjänsteföretag, är det viktigt
att beakta detta då vi ser till studiens resultat.
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1.6 DISPOSITION
Dispositionen av uppsatsen ser ut enligt följande:

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

• Inledning - Här ges förförståelse och introduktion till den kommande studien.
• Teori - Här redovisas tidigare forskning och teorier som kommer att ligga till grund
för den kommande analysen.
• Metod - Här redogörs för studiens tillvägagångssätt och för dess tillförlitlighet.
• Empiri - Här redovisas den insamplade empiri som skapats genom intervjuer mer
respektive företag.
• Analys - Här analyseras empirin baserad på befintlig teori.

• Slutsats - Här presenteras de slutsatser som analysen utmynnat i samt förslag till
fortsatta studier.
Kapitel 6

Figur 1.1 Uppsatsens disposition
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2 TEORI
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom området med utgångspunkt i
forskningsfrågan. Här redovisas även olika resonemang kring Lean, verksamhetsstyrning och
tjänsteföretag. Dessa teorier ligger till grund för den kommande empiriska undersökningen
samt för analysen.
2.1 TJÄNSTEFÖRETAG
Det finns flera olika definitioner av en tjänst. En tjänst är en process som består av aktiviteter
som normalt sett sker i ett samspel mellan en kund och personal och som innehåller en
lösning på kundens behov.41 Tjänster har tre grundläggande karaktärsdrag; de är immateriella,
de är aktiviteter (inte ting), samt att produktion och konsumtion av tjänster sker i stort sett
samtidigt.42 Något som är karaktäristiskt för ett tjänsteföretag är att det är kunderna som
ständigt är med och påverkar kvaliteten på det som företaget producerar och levererar.43
Det kan också vara så att om en person är anställd i en industri som tjänsteman tillhör denna
inte tjänstesektorn, men om den skulle varit anställd som konsult istället skulle denna räknas
till tjänstesektorn. Det finns alltså inga direkta skiljelinjer, men allmän definition är att utföra
en tjänst är alltså att producera något som är icke materiellt även om det kan vara mer eller
mindre materiellt beroende på bransch44. En annan definition av tjänst är att den består av en
serie av aktiviteter, vilket innebär att en tjänst snarare är en process för kunden än en
slutprodukt.45 Ett kännetecken för en tjänst är också att den produceras och konsumeras
samtidigt och att varje tillfälle är unikt, vilket gör att tjänster inte kan effektiviseras på samma
sätt som industrin. Även de anställdas betydelse är unik inom tjänstesektorn eftersom det är
dessa som skapar upplevelsen och avgör hur väl det utförs. En medarbetares kompetens och
dagsform har stor betydelse vilket gjort rekryteringsprocesser och andra stödprocesser inom
ett företag extra viktiga.46

41

Grönroos (2007) Service management och marknadsföring – en CRM ansats.
Grönroos, C. (1983) Marknadsföring i tjänsteföretag.
43
Grönroos (2007)
44
Orban & Svensson (1995)
45
Kullvén (1994) Ekonomisk styrning ur ett tjänsteperspektiv
46
Piercy & Rich (2009)
42

14

2.2 ANVÄNDNINGEN AV LEAN OCH DESS PÅVERKAN
2.2.1 ANVÄNDNINGEN AV STYRVERKTYG
Användning av styrverktyg syftar på interaktionen mellan organisationen och olika verktyg.
Det finns ett instrument som har utvecklats för att mäta användningen av styrverktyg . Detta
instrument hjälper till att utvärdera hur intensiv medarbetare på företag använder
styrverktyget för att utföra vissa uppgifter. Instrumentet visar inte hur bra eller dåligt själva
styrverktyget är, utan visar bara hur intensivt det används. Instrumentet består av tre
dimensioner;47
-

Den första dimensionen är beslutsstödjande som inkluderar Problemlösning som avser
hur mycket information från styrverktyget som används för att analysera orsak- och
verkansamband och beslutsrationalisering som undersöker hur mycket ledningen och
de ansvariga använder styrverktyget för att förbättra och motivera beslutsprocessen.

-

Den andra dimensionen är arbetsintegrering som innebär horisontell- och vertikal
integration. Horisontell integration handlar om hur mycket styrverktyget används för
att koordinera aktiviteter med andra i ens arbetsgrupp, medan vertikal integration
handlar om hur mycket styrverktyget används för att planera arbetet, mäta prestationer
samt att kommunicera för att koordinera arbetet i företaget mellan över- och
underordnande.

-

Den tredje dimensionen är kundservice som handlar om användningen av
styrverktyget och är till för att skapa bättre service till både interna och externa
kunder48.

Instrumentet gäller främst för beslutsfattande ändamål av styrverktygens användning och
belöningsprestandan spelar en mindre roll i denna dimension. Användningen av instrumentet
var starkt relaterat till ett 12-bitars kriteriuminstrument bestående av fyra faktorer. Dessa
faktorer fokuserar på de positiva effekterna av användningen gällande49;
-

Effektivitet

-

Uppgiftsinnovation

-

Kundnöjdhet

-

Ledningens kontroll

47

Torkzadeh & Doll (1998)
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Giltigheten var hög i många olika situationer, såsom om användandet av styrverktyget var
obligatoriskt eller inte, om de tillfrågade var toppchefer eller verksamt anställda, och vilken
typ av program som var utvärderad, det vill säga vilket system för beslutsstöd eller
systemdatabas50. Syftet med användningen av styrverktyg är att det ska hjälpa till vid
beslutsfattande och för att rationalisera beslutsprocessen i företaget. Det ska även verka för
samordning av verksamheten inom den organisatoriska enheten, och för egenkontrollerande
ändamål.51
Lean kräver vidare ett långsiktigt tänkande för att ett företag ska kunna skapa framgång. 52 Vid
introduktion av Lean är förväntningarna stora på att se snabba resultat, även om det inte alltid
ses på en gång53. Hur den sedan påverkat verksamheten vilket mäts utifrån hur produktiviteten
påverkats54 då det är avgörande för att se hur utfallen blir.
2.2.2 ANVÄNDNINGEN AV EKONOMISYSTEM
Företag satsar stora resurser på att bygga upp och underhålla formaliserade ekonomisystem.
Vidare är de flesta som ingår i ett företag involverade i att registrera, bearbeta och rapportera i
dessa system. Frågan är dock vem som faktiskt använder systemen. Det är oerhört viktigt att
ledningen och cheferna vet och förstår hur man använder informationen från
ekonomisystemet eftersom problem med all säkerhet uppstår om systemet inte används som
det är tänkt. I många företag är det dock oklart vad som faktiskt menas med att använda ett
ekonomisystem.

Ekonomisystemets

utformning,

exempelvis

anpassning

till

organisationsstrukturen, är också en viktig faktor liksom företagets omvärld. Studier har visat
på att de utgår från att målet för ett företag är stabilitet, som uppnås genom reglering av
företagsinterna faktorer. Det är även viktigt att se ekonomisystemen som något som kan starta
förändringar.55
Alla företag är ständigt utsatta för osäkerhet som i sin tur påverkar företagets handlingar. För
att vara rationell och effektiv är det därför viktigt att veta vad företaget vill samt att de har
kunskap om hur de ska nå dit. Det finns två kriterier för att bedöma hur effektivt ett företag är.
Det ena kriteriet är instrumentell effektivitet som mäter i vilken grad det som ska bli gjort
faktiskt blir gjort, med andra ord mäter det hur verksamheten fungerar. Det andra kriteriet är
50

Torkzadeh & Doll (1998)
Ibid
52
Braun & Kessiakoff (2005) Lean service/tjänster: Utmana dina processer!
53
Baggaley & Maskell (2004) Practical Lean accounting
54
Torkzadeh, G. & Doll, W. J. (1999)
55
Johansson (1989)
51

16

ekonomisk effektivitet som mäter hur bra och noga det blir gjort. Det finns ett antal viktiga
komponenter som påverkar effektiviteten såsom tid, kvalitet och pris. Människans handlande
och kommunikation är oerhört viktigt för att ekonomisystemet ska fungera. Det är viktigt att
förstå människan för att kunna förstå företaget.56
Som tidigare nämnt finns olika uppfattningar om användningen av styrverktyg. Vissa utgår
från att människan själv konstruerar situationen när de förklarar användningen, vissa utgår
från att arbetsrollen är av avgörande karaktär, och vissa utgår från att det finns ömsesidiga
beroenden mellan organisationsstruktur och system som bestämmer användningen. Slutligen
finns det och de som utgår från att människan själv bestämmer vad situationen innehåller
genom att välja vad denne vill betrakta som information. Det finns olika typer av människor;
de som behöver styras för att bidra till att bevara och förändra företaget, samt de som är
kompetenta och själva kan avgöra hur de ska bidra och förändra företaget. Alla företag
behöver dock personer som styr verksamheten och ser till att den fungerar. Företaget ställer
yttre krav på att människorna lär sig, samtidigt som människan har egna inre krav på lärandet.
Något som är avgörande för om ett ekonomisystem ska kunna användas för att förändra
ekonomin i ett företag är att det bidrar till att människorna kan hantera den eviga
mottsättningen mellan individ och kollektiv. Vidare beror användningen av ett
ekonomisystem även på hur redovisnings- och datorteknologin utnyttjas eftersom detta visar
den människosyn som finns bakom systemet. Datorteknologin påverkar också användningen
eftersom den förändrar människans syn på kunskap och användningen förändrar människan
eftersom träning av en viss färdighet utvecklar vissa egenskaper. Det är viktigt att det finns
möjlighet att förändra ekonomisystemet för att användningen ska kunna anpassas till
företagets omvärld.57
Förutsättningen för att ekonomisystem ska kunna bidra till framgång för företagen är att de
verkar som instrument för kompetenta människor som används för att underhålla den situation
som råder i företaget, eller som används för att förändra företaget. Ett ekonomisystem kan
dock inte användas för att förändra ett företags ekonomi. Användningen hjälper snarare att
förändra människan, vilket har sin motsvarighet i företaget och kan därmed bekräftas av
uppbyggnaden av ett ekonomisystem58. En reell förändring kan endast åstadkommas genom
kommunikation och ett ekonomisystem som utgör ett tolkningsschema mellan olika
56
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begreppssystem kan därmed bidra till förändringar samt bekräfta dem, men det kan aldrig
åstadkomma dem.59
2.2.3 VERKSAMHETSSTYRNING I TJÄNSTEFÖRETAG
I tjänsteföretag påverkar aktiviteternas utförande kundens upplevelse av tjänsten ofta på en
gång, vilket innebär att det blir extra viktigt att styra aktiviteterna i dessa företag. En farhåga
med Lean som verksamhetsstyrningsverktyg är att den inte alltid är tillräckligt bra anpassad
till verksamheten och den information som efterfrågas. Den bör istället ha sin utgångspunkt i
verksamhetsidén eller verksamhetens kunder60. Det är dock inte alltid så lätt att anpassa den
nya verksamhetsstyrningen till företag då den ska utformas med hänsyn till flera olika aktörer
och

intressenter

som

upplever

verksamheten

på

olika

sätt.

Anpassningen

av

verksamhetsstyrningen går därför oftast långsamt.61 Leverantörens kontakt med kunden är
många gånger avgörande för tjänstens framgång. Kunden kan ses som en medarbetare
eftersom den sker genom interaktion och nära kontakt med kunden är förutsättningar för att en
tjänst ska genomföras. Det är därför viktigt att kunden får möjlighet att delta i produktionen
på ett eller annat sätt, vilket gör det svårt att hålla en standardkvalitet. Genom att ha nära
kontakt med sina kunder går det att anpassa tjänsterna till kundernas behov.62 Om en
organisation som anpassar sig till Lean behåller sitt gamla verksamhetsstyrningssystem trots
alla förändringar, kan det uppstå en hel del konflikter. För att undvika dessa måste företaget
utarbeta nya strategier och anpassa ekonomistyrningen för att lättare identifiera förbättringar
och hålla fokus kring det som faktiskt är värdeskapande63.
Det viktiga är att ett tjänsteföretag som ska börja använda sig av Lean är medveten om vad
som skiljer tillverkning och tjänsteföretag åt.
2.3 LEAN OCH DESS VERKTYG
2.3.1 LEANTEMPLET
För att illustrera hur Lean är uppbyggt används ”Lean-templet” som visar hur principerna,
metoderna och hur verktygen samverkar. Kundfokus är ett klar definierat mål och finns högst
upp i templet. Grunden i Lean-templet utgörs av stabilitet och standard, och pelarna står för

59
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behovsstyrda processer och kvalitet i varje led. I mitten av templet finns engagemang och
lagarbete, vilket är en förutsättning för att lyckas. Det är viktigt att medarbetarna är flexibla
och motiverade och att de ständigt söker efter ett bättre tillvägagångssätt inom arbetet. Alla
principer, metoder och verktyg i Lean-templet skapar tillsammans en helhet vars syfte är att
tillsammans utföra kontinuerliga förbättringar64.

Figur 2.1 Lean-templet.65

2.3.2 LEANS VERKTYGSLÅDA
Inom Lean finns det en mängd användbara verktyg, vilka kan användas för att förbättra
företagets produktion. I ”The Lean Toolbox”, det vill säga Lean-verktygslådan, presenteras
flera olika verktyg som vidare delas in i fem huvudgrupper;
Den första huvudgruppen belyser identifiering av kundens verkliga behov. Den innebär att det
enbart ska finnas en förädlingsprocess för att verkligen tillföra värde för kunden. Skapar den
inte värde för kunden slösar det på företagets resurser, och detta slöseri går bara att hitta då
processer ifrågasätts och att vad kunden efterfrågar står i centrum. Den andra huvudgruppen
handlar om att lära känna sin process. Det är viktigt för företaget att veta hur dess processer
ser ut för att kunna förbättra dem, vilket görs genom att utvärdera och lära känna processerna
för att sen ta bort allt som inte skapar värde. Den tredje huvudgruppen handlar om att jämna
ut flödet i processen. Detta görs genom att bekämpa ojämnheter, så kallat ”muda” vilket är en
strävan efter total bearbetning i processen. Den fjärde huvudgruppen betonar skapandet av en
dragande produktion istället för en tryckande. Med detta menas att det ska tillverkas
produkter när kunden vill ha dem och att det är kunden som ska skapa detta behov istället för
att påtvingas något. Genom att skapa en dragande produktion undviks inkurans och överfyllda
lager. Den femte och sista huvudgruppen belyser kontinuerlig bekämpning av slöserierna. Ett
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företag kan alltid bli bättre på allt.66 Att använda sig av Lean är dock inte bara att använda sig
av dess verktyg utan det är systemtänket som är avgörande, det är dessutom något som inte
går att delegera utan måste göras av ledningen själva67.
2.3.3 STÄNDIG FÖRBÄTTRING
Kaizenkalkylering är en av Japans två främsta metoder och betyder ständig förbättring. Med
förbättringar menas att hitta smarta lösningar, minska antalet fel, ta bort spill, effektivisera,
minska ledtider, minska byråkrati, öka kundvärdet osv. Kaizenstyrning innebär att förbättra
företaget övergripande men även ur kostnadssynpunkt. Det blir naturligt att alla företag jobbar
med denna typ av styrning på sitt eget sätt eftersom alla har olika processer att jobba med.
Vanligast är att verksamhetspersonal lägger fram handlingsplaner för denna typ av frågor med
kostnadsförslag till ledning och att de senare fattar beslut.68 Det som måste göras för att
lyckas är att få de anställda att visa ett nytt beteende som innebär att de ständigt löser problem
för att uppnå en ständig förbättring69.
Vad gäller Lean inom sjukvården, som tillhör tjänstesektorn, kom det fram att det verktyg
som användes absolut mest var Kaizenkalkylering, så kallad ständig förbättring. Ständig
förbättring berörde både personalen själva som ständigt ska bli bättre på sin yrkesroll liksom
att processerna ska bli effektivare. Inom denna metod fanns tre steg som kulle följas;
1. Det första steget var att inventera och dokumentera hur processerna ser ut idag.
2. Steg två var att analysera hur det kan förbättras och att rangordna vilka delar som skall
elimineras för att uppnå det nya.
3. Steg tre i processen är att börja med det enkla för att senare uppnå det som planerats.
Ett mål är även att Kaizen även ska beröra företagskulturen. Inom Kaizen beaktas det att
personalen som jobbar i ”frontline” är de som känner till processerna bäst och därför har de
stor möjlighet att bidra med förbättringar. Detta är en anledning till att samtliga skall
introduceras till processen. På sjukhuset var det en tydlig trend att kunderna blev nöjdare men
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även att andra mått och prestationer förbättrades. Även personalnöjdheten ökade i och med att
Lean började användas70.
2.3.4 ELIMINERA SLÖSERI
Det finns två olika sätt att förbättra en organisation. Antingen kan företaget utökas eller så kan
det effektiviseras och eliminera onödiga processer vilket Lean är ett exempel på71. Lean kan
innebära att sälja av eller hyra ut enheter, sälja mer, skapa nya marknader, förbättra produkter,
outsoursa enheter m.m72. Centralt inom Lean är att eliminera slöserier och då talas det främst
om åtta olika typer vilka är; överproduktion (att utföra mer arbete än vad som faktiskt
behövs), väntan (väntan på att någonting ska hända), lager (att lagra mer än vad som behövs),
rörelse (onödiga förflyttningar när medarbetarna utför sina jobb, letande ect), omarbete (rätta
till fel, omarbeta eller komplettera ofullständigt material från flödet uppströms), överarbete
(att man lägger ner mer arbete än vad kunden faktiskt kräver och är beredd att betala för),
transporter (onödiga transporter av material), samt outnyttjad kreativitet hos medarbetarna
(det senast påkomna slöseriet). Det mest allvarliga slöseriet är överproduktion, dvs. att utföra
mer arbete än vad som faktiskt behövs eftersom det bara leder till fler slöserier.73
Tidigare forskning poängterar att förhindra omarbete är viktigt eftersom omarbete tar mycket
tid och energi. Gällande tjänsteföretag är det dessutom värre om det blir en försening då
människor styr sina handlingar på ett självständigt sätt. Detta gör att schema bli extra viktigt
och att planering får en extra stor betydelse. Genom att planera kan det sättas ett tempo där
det är förutbestämt hur många ärenden eller liknande en person ska hinna med74. Det gör det
viktigt att sikta mot sina mål och förväntningar annars rubbas hela systemet. För att få det att
gå fortare går det även att dela upp komplexiteten av ärenden för att nå målen. Ett exempel är
en bank som har olika kassor för de enklaste och vanligaste ärendena och de som är mer
komplexa75.
2.3.5 SKAPA VÄRDE FÖR KUNDEN
Ett av de främsta fokusområdena inom Lean är att skapa värde till kunden precis som att det
är viktigt att skapa värde åt verksamhetens ägare genom att hålla sig inom de uppsatta
70
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ekonomiska ramarna76 Då ett företag misslyckas med att skapa bästa möjliga värde för
kunden har däremot inte med de anställdas beteende att göra, det är snarare bristen om att
förstå företaget som ett system och att förstå företagets utifrån en kunds perspektiv och vad
som skapar värde för denna. En viktig del är sen att mäta servicenivån och sätta upp mål för
den. Utgångspunkten i denna styrning är att det som marknaden efterfrågar ska produceras
vilket kallas ett marknadsdrivet styrsätt77. Att producera det kunder efterfrågar, även kallat
pull-metoden. Pull metoden innebär att kunderna ”suger åt sig” värde. Då detta system väl är
implementerat gäller det att hålla ett kontinuerligt och sparsamt flöde och enbart producera
det som kunden efterfrågar och inget som inte kunden efterfrågar ska produceras.
Systemtänket och den så kallade pull-metoden leder till ökad kvalitet78. Produktutveckling har
därmed blivit allt viktigare på grund av ökad internationell konkurrens, snabb teknisk
utveckling samt anpassning till allt mer krävande kunder vilket har gett goda resultat i många
företag79.
2.3.6 MEDARBETARENS BEYDELSE
Eftersom det visat sig att det finns en stark korrelation mellan kunders nöjdhet och hur nöjd
personalen är inom tjänsteföretagen80, måste även personalen tas väl om hand om och få
värde. Detta skapas genom att medarbetarna får en lön de känner sig nöjda med, men utöver
detta måste arbetet ge stimulans och motivation för att de ska vilja fortsätta arbeta för
företaget på ett positivt och långsiktigt sätt. Det är därför viktigt att medarbetarnas kompetens
och utvecklingsvilja tas tillvara81. I tjänsteföretag är det därför viktigt att framför allt lägga
resurser på medarbetarna82 och deras kompetens då det är den absolut främsta resursen 83. För
att företagen ska ha möjlighet att erbjuda bra tjänster måste de ha utbildad, talangfull och
kompetent personal som har möjlighet att hantera de krav som verksamhetens kunder ställer
på företaget.84 Detta gör att ledarskap och rekrytering blivit allt viktigare och blivit en större
del inom företagen med en strävan efter att rekrytera rätt personer85.
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Det har även blivit fokus på området kundservice genom att styra beteende för att bemöta
kunder på bästa sätt. De anställda skall tränas i att leverera kvalitet och utgå från ekvation som
lyder; fördelarna med att göra något dividerat på pris och andra kostnader. De anställda ska
även förutom att vara kompetenta ha en förmåga att lösa problem. Att ha ett samband mellan
insats och kompensation är också ett avligt sätt att arbeta inom tjänsteföretag. För att det ska
gå så effektivt för personal som möjligt behövs bra teknik och planering som hjälpmedel till
de anställda, men de anställda ska inte ersättas av teknik86.
Inom Lean är det viktigt att ha en bra ledare som kan utbilda och stödja sina medarbetare på
ett aktivt sätt. Genom att medarbetarna blir sedda av sina ledare och chefer, skapas både insikt
och förtroende vilket ger positiva effekter inom verksamheten. 87 Hela företagets arbete måste
integreras så att alla tillsammans arbetar mot företagets gemensamma mål.88
2.3.7 VÄRDEFLÖDESKARTOR
För att få överblick på hur värdeflödena ser ut i ett företag görs det värdeflödeskartor89. Det
viktigaste med dessa är att undersöka hur väl ett företag utnyttjar sina resurser eftersom
verksamheter ofta har en stor förbättringspotential.90 Ett vanligt sätt att angripa värdeflödena
på är genom att köpa in tjänster och härigenom själva enbart fokusera på de processer som är
mest värdeskapande91. För att uppnå de nya fokusområden som Lean medför, kan inte enbart
ett led i ett företags värdeskapande process ändras eftersom problemet då enbart förskjuts,
utan hela organisationen måste arbeta med Lean. Det finns enheter som inte passar in i
värdeflödena såsom exempelvis HR eller datatekniker. Dessa organisationer är oftast
organiserade efter det traditionella sättet. Exempel på värdeflöden som kan hittas i ett företag
är; säljenheterna, R&D, produktion och att hitta nya produkter till befintliga kunder. Budgeten
blir allt mindre viktig, den används fortfarande men är inte lika central medan fokus istället
hamnar på att reducera kostnader och produktutveckling92.
I tidigare studier då användningen av Lean i tjänsteföretag studerats ligger har stort fokus
funnits på processerna och värdeflödena precis som inom industrin. Det är inget inom
företaget som får vara ineffektivt och som stoppar upp processen vilket kräver tydliga mål att
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arbeta mot. Det har blivit lika viktigt att se till slutkunden och att uppfylla dess behov genom
att exempelvis involvera kunden i processen då produkterna utformas93. Tidigare forskning
visar på några metoder som används inom Lean för att effektivisera värdeflödet. Ett exempel
är att placera enheter inom företaget, fysiskt nära varandra för att göra det enklare för
avdelningar att kommunicera med varandra. Att standardisera processer var också ett sätt att
göra organisationen effektivare eftersom det innebär att om en person skulle bli sjuk så finns
det alltid någon som kan rycka in fort och ersätta den andre. Lika så att det ska finnas system
och rutiner vilket ska innebära att kollegor eller ersättare ska veta var de ska leta94.
Lean i tjänstesektorn används inte på samma sätt som inom industrin även om de
grundläggande principerna är de samma. Det är svårare för tjänsteföretagen att hitta
processerna och dess värdeflöden eftersom de inte är lika uppenbara. Något som kännetecknar
de företag som faktiskt har överfört principerna inom Lean till samtliga funktioner, är de som
ser huvudprocesserna och stödprocesserna som integrerade i värdeskapandet för kunden. Det
gäller att enas om ett framtida mål och nå dit genom att utveckla en ideal värdeökningskedja
där slöseri elimineras uppnås en effektiv organisation.95
2.3.8 UPPFÖLJNING
Att mäta prestationer och följa upp dessa har blivit allt vanligare inom företag som tillämpar
Lean. Syftet med att mäta prestationer är att förbättra värdeflödet och att det motiverar
personal att öka prestationer på fokusområden. Detta görs med en bra sammansättning av
nyckeltal som följs upp veckovis av cheferna. Hela värdeflödet däremot följs bara upp när
någon större förändring görs. Försäljning per person eller producerade enheter per person är
vanliga produktivitetsmått, men vid den sistnämnda måste produkterna vara standardiserade
(vilket tjänster sällan är). Punktlighet är ett annat mått som indikerar på vilken kontroll en
organisation har och är ett vanligt prestationsmått. Prestationerna skall presenteras visuellt i
ett gemensamt utrymme för att alla skall kunna följa utvecklingen. Traditionellt användes
uppföljning för att se hur det har gått historiskt och registrera dessa resultat. Inom Lean ses
mer till framtiden och uppsatta mål för att sen ta reda på vad som behövs för att nå dessa.
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Liknande tanke används vid effektivisering av interna kontroller där fokuset är på att förbättra
rutiner i förebyggande syfte för att inte då kontrollera och följa upp saker i efterhand96.
Det har däremot på senare år uppstått ett ökat intresse för icke finansiella mål istället för att
enbart hålla fokus på ekonomiskt resultat. Lean blev populärt eftersom den utlovade
långsiktiga förbättringar och inte enbart kortsiktiga resultat och då det inte enbart krävdes att
se till de finansiella måtten97. Enligt tidigare forskning visar det att på operationella nivåer i
företag används det främst icke finansiell medan det på högre nivåer krävs finansiella mått på
prestationer. Det är dock svårare att följa upp inom tjänsteföretag eftersom upplevelser och
smak är subjektivt. För att få anställda att agera i företagets intresse används ofta kulturen
inom Lean-organisationer för att motivera personal åt rätt håll och det kan motivera personal
att göra sådant som inte går att mäta. Detta görs även genom att ha policies och
serviceramverk vilket egentligen handlar om att standardisera. Genom at standardisering fås
ledtider ner samt att kvaliteten säkras98.
Incitamentprogram har också blivit en viktig del av Lean inom tjänsteföretag då det är ett sätt
att motivera sin personal att uppnå önskade resultat och detta nu på alla nivåer och inte bara
de högre99. Även ledarna får en viktig roll i detta förändringsarbete då de ska få de anställda
att sträva mot de uppsatta målen. För att få de anställda att sträva mot de uppsatta målen krävs
det även en kulturförändring som skall genomsyra organisationen men även leverantörer,
kunder och andra intressenter100.
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3 METOD
Här redogörs för studiens tillvägagångssätt, från val av metod, insamling av data, studiens
validitet och studiens reliabilitet. Vi redogör även för varför vi valt just dessa metoder samt
hur undersökningarna till studien har genomförts.
3.1 FORSKNINGSANSATS
I denna studie används en abduktiv ansats vilket är en kombination mellan deduktiv och
induktiv ansats. Detta sker genom att kontinuerligt skifta mellan de två metoderna. Eftersom
kunskapen om Lean och hur den används i tjänsteföretag till en början var begränsad var det
viktigt att börja med att utgå från befintliga studier och teorier. Att skapa referensramen i
form av teorikapitlet är ett bra sätt att ge förståelse för ämnet. Detta underlättar
genomförandet av själva studien eftersom detta ligger till grund för intervjufrågorna som i sin
tur syftar till att genom tre fallstudier svara upp mot frågeställningen och syftet. Efter
genomförandet av intervjuerna används en induktiv ansats då det empiriska materialet
återkopplas mot den teoretiska referensramen101. Då abduktiv ansats används fås båda sätten
fördelar till studien. Den deduktiva studiens fördelar om att vara objektiv och den induktiva
studiens fördelar om att inte vara lika begränsande som annars den deduktiva ansatsen kan
vara102.
3.2 VAL AV METOD
I denna fallstudie används den kvalitativa forskningsmetoden då den är lämpligast för att
skapa förståelse för hur Lean tillämpas och hur verksamhetsstyrningen påverkas inom de tre
utvalda tjänsteföretagen. Denna förståelse fås genom intervjuer som är en del av den
kvalitativa metoden vilket ger ett större djup än vad en kvantitativ studie skulle gjort. Detta
eftersom den kvalitativa metodens innebörd är då forskare själva fångar upp människors
erfarenheter och tolkningar103 till skillnad från den kvantitativa metoden som snarare
fokuserar på kvantifierbar fakta som sammanfattas matematiskt och statistiskt.104
Även om kvalitativ metod är den bäst lämpade metoden kan det finnas brister. Den kritik som
riktas mot den kvalitativa metoden är att viktiga detaljer kan ha glömts bort under intervjuerna
liksom att missförstånd kan ha uppstått.105 Dock ser vi inte detta som ett stort hot då vi varit
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noga med att vara pålästa och lyhörda. En annan nackdel är att studien och materialet är
omfattande och vi gjort tre fallstudier på stora företag vilket gör att det var svårt att gå lika
djupt som om enbart en fallstudie skall göras. Dock medför vidden av studien andra fördelar
som exempelvis variation vilket prioriteras.
3.3 FORSKNINGSUPPLÄGG
Att genomföra en fallstudie är en strategi som ger förståelse för de förhållanden som råder i
enskilda fall och beskriver ett fenomen. Antingen i syfte att testa en befintlig teori eller för att
utforska de områden där det ännu inte finns mycket teori att tillgå 106. En fallstudie genomförs
på en avgränsad grupp som kan vara en individ eller organisation. Fallstudier är vanligt då
förändringar skall studeras eftersom det ger ett helhetsperspektiv och täckande information107.
I en fallstudie ges det utrymme att se till flera variabler vilket ger ett djup istället för att få en
bredd108. I vårt fall behövs det flera variabler för att kunna få den förståelse som önskas.
Fallstudie är även den bästa strategin för att kunna svara upp mot frågeställningar om hur
Lean används och hur det påverkar verksamhetsstyrningen109.
För att välja rätt metod bör man fråga sig vilken typ av forskningsfråga som ligger till grund
för studien, och detta ska ställas i relation till syftet. Vi kommer därmed att använda oss av
den kvalitativa fallstudiemetoden som gör det möjligt för oss att fokusera på specifika
händelser och företeelser, samt möjliggör identifiering av de faktorer som inverkar på den
utvalda situationen110. Fallstudier kan även göras på flera så kallade ”fall”, och i denna studie
kommer tre tjänsteföretag att studeras. Det finns flera fördelar med att använda sig av flera
fallstudier, vanligen kallat multipel fallstudie. Anledningen till att tre företag skall studeras är
för att få en bredare kunskap om det som undersöks. Vid genomförandet av en fallstudie är
det en fördel om flera fallstudier görs eftersom det leder till trovärdigare och intressantare
slutsatser111. En multipel fallstudie gör det även möjligt att kunna jämföra likheter och
skillnader mellan fallen vilket kan ha en fördel även om det inte är vår frågeställning112.
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3.4 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att se till validitet (trovärdighet) och reliabilitet
(tillförlitlighet). Ju högre validitet och reliabilitet en studie har, desto mer trovärdig och
pålitlig är studien. Ett problem som uppstår när en fallstudie görs är generaliserbarheten och
validiteten inte är fullt lika stark och att generella slutsatser inte kan dras113.
3.4.1 VALIDITET
Validiteten visar hur giltig en studie är och att den mäter det vi vill att den ska mäta 114. Vid
genomförandet av en studie är det viktigt att vara objektiv för att återspegla hur det faktiskt är.
Detta eftersom subjektiva värderingar och erfarenheter lätt kan påverka utfallet115. Genom att
under hela processen ifrågasätta arbetet anser vi att subjektiviteten i största möjliga
utsträckning är eliminerad. För att inte subjektiva värderingar ska styra vår teori eller
empiriinsamling, har flera olika källor använts för att få fler infallsvinklar under
forskningsprocessen, så kallas triangulering. Trots detta är det viktigt att vara kritisk till de
slutsatser som dras eftersom dessa slutsatser endast gäller för denna fallstudie och inte kan
generaliseras eller överföras direkt till annat fall. Därför har inga generella slutsatser dragits
utan enbart belyst hur det fungerar i dessa tre företag eftersom det är svårt att generalisera när
urvalet är litet vilket det är i vår studie. Dock har vi generaliserat empirin utifrån den
teoretiska referensramen vilket är vanligt inom fallstudier116.
3.4.2 RELIABILITET
Reliabilitet medför att samma resultat erhålls oberoende av vem som upprepar en studie av
samma slag eller gör om samma studie. Om resultatet kan upprepas och samma resultat
erhålls, har undersökningen hög reliabilitet. Om det inte går att kontrollera den data som
undersökningens slutsatser bygger på, kan både slutsatsen och den gjorda vetenskapliga
trovärdigheten ifrågasättas.117 Intervjuerna har skett med kunniga och högt uppsatta personer
vilket gör deras information högst trovärdig. Skulle intervjuerna upprepas av någon skulle
resultatet med stor sannolikhet vara det samma eftersom sanningsenliga svar varit det
viktigaste. Däremot kan det möjligen skifta eftersom personligheter och följdfrågor kan
påverka och ge nya synvinklar.
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För att säkerställa reliabiliteten har samtliga intervjuer dokumenterats och sammanställts
omgående efter intervjuernas genomförande eftersom det skall finnas färskt i minnet. Även
ljudfiler med samtliga intervjuer från två av intervjuerna finns att tillgå om någon skulle vilja
återskapa eller kontrollera vårt genomförande av studien. Externa parter i form av handledare
och opponenter har följt processen och haft insyn i arbetet genom att ge feedback. Detta har
skett under handledningar och seminarier under hela processen vilket bidragit till att stärka
reliabiliteten.118
3.5 DATAINSAMLINGSMETOD
Studien baseras på två typer av data, primärdata som är det som vi själva har samlat in för
denna studie och sekundärdata som är data som redan existerar och som samlats in av andra
personer eller forskare.119
3.5.1 PRIMÄRDATA
Primärdatan består av de tre genomförda intervjuerna som studien baseras på. Intervjuer ansåg
vi vara det bästa sättet att få tag på primärdatan och de genomfördes med en respondent på
respektive företag. Denna datainsamling gav oss en förståelse för hur Lean används i
verkligheten120.
En brist kan vara att arbetet är omfattande, det vill säga stora företag och stora processer
vilket gjort att vi har fått se till ett översiktligt perspektiv, men skulle blivit ännu mer
omfattande om vi använt oss av fler respondenter eller fallföretag. Fokus har istället varit att
intervjua rätt personer. Informationen som vi fått fram genom våra intervjuer anser vi också
vara både tillförlitlig och trovärdig, främst eftersom det är denna information som speglar
verkligheten121.
3.5.2 SEKUNDÄRDATA
Sekundärdatan består av redan insamlat material122 såsom litteratur, vetenskapliga artiklar
samt avhandlingar funna via bibliotek och elektroniska artikeldatabaser. För att få fram
sekundärdatan har vi sökt i databaser så som Emerald och Google Scholar där vi använt
sökord som Lean, Lean production, productivity and service, Lean production i tjänsteföretag,
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management accounting, och Lean in practice. Dessa källor utgör basen för teoriavsnittet och
inledning och har även bidragit med förståelse för att kunna formulera intervjufrågor samt
reda ut begrepp. Dessa källorna är även viktiga för att kunna formulera frågeställning och
problemdiskussion då det är utifrån befintliga teorier och forskning finns intresse och behov
av detta ämne. För att säkerställa kvalitet på dessa källor i de fall de är hämtade från Internet
har källans trovärdighet ifrågasatts.
3.6 URVAL AV FÖRETAG OCH RESPONDENTER
Urvalsmetoder förknippas oftast med kvantitativ forskning. Syftet med urvalsmetoder är idéer
om den externa giltigheten vilket innebär hur studiens validitet är samt om resultatet är
representativt och generaliserbart123. Vad gäller fallstudier och för att de ska kunna vara
generaliserbara måste det ha skett ett slumpmässigt urval vilket ej har förekommit i denna
studie124. Även vid genomförande av en kvalitativ studie är många av dessa metoder inte

relevanta och där är fokus på att testa lämpligheten av de företag och respondenter utifrån att
de kan vara lämpliga att besvara frågeställningen.
Tre företag valdes ut som ansågs lämpliga att ligga till grund för denna studie. De företag vi
valde är tjänsteföretag som ligger i framkanten vad det gäller utveckling av Lean och har
passerat inkörningsfasen. Tre företag som skiljer sig från varandra och som tillhör tre olika
branscher valdes för att ge variation åt studien och få olika exempel om hur Lean tillämpas.
För att kunna välja tjänsteföretag behövdes en definition; de är immateriella, de är aktiviteter
(inte ting), samt att produktion och konsumtion av tjänster sker i stort sett samtidigt.125 De tre
företag som studerats är Fritidsresor, Comhem och SEB. Därmed har vi tre företag inom
tjänstesektorn som representerar tre olika branscher; reseindustrin, telecomindustrin och
finanssektorn. Tips om Fritidsresor och Comhem kom från Lean Forum i Göteborg, en
intresseorganisation som jobbar med Lean-frågor. När det gäller SEB visste vi själva om att
de hade kommit långt med sitt Lean-arbete då en av oss har jobbat där tidigare. Mer
information om företagen finns i empirikapitlet.
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Presentation av respondenter
Företag 1: ComHem
Respondent: Daniel Ljungberg
Befattning: Ansvarig för verksamhetsutveckling, inköp och logistik
Datum: 2011-04-15

Företag 2: Fritidsresor
Respondent: Anna Blomqvist
Befattning: Chef inom internservice
Datum: 2011-04-15

Företag 3: SEB
Respondent: Helena Eklund
Befattning: Ansvarig för Lean
inom retail
Datum: 2011-05-11

Figur 3.1 Presentation av respondenter

De respondenter som ställt upp på respektive företagen är väl insatta i Lean-frågor och
affärsutveckling och därmed varit involverade i de olika faserna av Lean. Detta var avgörande
för

deras

deltagande.
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slump

inverkat

då

organisationsstrukturerna på de olika företagen skiljer sig åt och det därmed är svårt att hitta
motsvarande tjänster och som dessutom hade möjlighet att ställa upp. Detta gjorde att det i
viss mån fick blir de som hade möjlighet att ställa upp och hade rätt kompetens som
intervjuades. Dock anser vi inte att det har påverkat trovärdighet eftersom samtliga
respondenter var kompetenta inom ämnesområdet. Mer information om de tre respondenterna
finns i empirikapitlet.
3.7 INTERVJUERNA
Intervjuerna genomfördes öppna, upplagda som ett vanligt samtal mellan personen som
intervjuar och respondenten. Under en öppen intervju finns det inte någon speciell
ordningsföljd på frågorna utan de tas löpande upp då de passar in i samtalet. Detta gör att
intervjun förlöper fritt utan att personen som intervjuas blir styrd. Dess motsats är en sluten
intervju istället av en enkät eller ett frågeformulär som innehåller frågor i en redan bestämd
ordningsföljd och har vanligtvis olika förutbestämda svarsalternativ.126
Öppna intervjuer passade bäst för att få så djup och bred kunskap som möjligt. Genom en
öppen dialog med respondenterna kunde även erhållas mer utförliga och detaljerade svar samt
möjligheten att ställa följdfrågor.127 Före genomförandet formulerades öppna och inte ledande
frågor för att få så korrekta svar som möjligt. Även bra följdfrågor förbereddes128. Frågorna
skickades till respondenterna några dagar före intervjun för att respondenterna skulle vara väl
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förberedda.129 Frågorna som ställts vid intervjuerna presenteras som bilagor i slutet av denna
uppsats.
Intervjuerna tog ca 40 minuter och genomfördes på plats med Fritidsresor och Comhem,
medan intervjun med SEB gjordes via telefon. Anteckningar fördes under intervjuerna och
samtalet spelades in i de fall respondenterna kände sig bekväma med detta, vilket var fallet på
Fritidsresor. Det är vanligt att respondenter kan känna sig obekväma i att en intervju spelas
in130. I ett senare skede i arbetet kompletterades intervjuerna via e-post och telefon med några
frågor som missats under intervjun.
En kritik som kan riktas mot det insamlade material som vi fått fram genom intervjuerna är
risken att våra respondenter inte svarat helt sanningsenligt på de frågor som ställts då de har
intresse i att lyfta fram ”sitt” företag på bästa sätt. Även missförstånd kan leda till att felaktiga
svar lämnats. Trots detta anser vi att de respondenter vi intervjuat har svarat utförligt och så
uppriktigt som möjligt på de frågor som ställts. Det är svårare att avläsa respondenten för den
som intervjuar i en telefonintervju, detta eftersom kroppsspråket missas samt att respondenten
kan känna sig mer hämmad131. Vi hade föredragit personliga besöksintervjuer med samtliga
företag om vi hade haft möjlighet, men bedömer trots detta intervjuerna som trovärdiga. Dock
var det svårt att få ut exakt de svar som vi sökte då området är så pass brett och uppsatsens
tidsram samt storlek är begränsad. Vi tycker ändå att vi fått fram intressant information som
har kunnat svara upp mot våra frågeställningar.
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4 EMPIRI
I detta avsnitt redovisas den empiri från de tre fallstudier som genomförts genom intervjuer
med en person på respektive företag med god insyn och inflytande på Lean-arbetet.
Företagen som studerats är Comhem, Fritidsresor och SEB. Avsnitten börjar med att
presentera dessa för att senare redovisa användningen av Lean påverkat företagens
verksamhetsstyrning baserat på teoriavsnittet.
4.1 COMHEM 132
4.1.1 PRESENTATION OCH BAKGRUND
Comhem är ett företag som erbjuder tjänster för tv, bredband och telefoni.133 Ungefär 40
procent av de svenska hushållen är anslutna till Comhems nät.134 Företaget hade under år
2010 en omsättning på 4 322 miljoner kronor. Resultatet före skatt och finansiella kostnader
var 1 854 miljoner kronor135. Comhem har tidigare utmärkt sig för att ha extremt långa
väntetider på kundservice. Vissa väntetider var till och med så pass långa att de låg på över en
timme. Detta har legat i fokus hos företaget sedan 2009 och det har förbättrats oerhört sedan
dess. Under 2010 har Comhem därför utökat sin kundservice märkbart.136 Comhem är idag
Sveriges snabbast växande tv-operatör och har marknadens bredaste tv-utbud samt prisvärda
och högkvalitativa tjänster för bredband och telefoni. Basen för företagets affär är en
driftsäker infrastruktur i samarbete med fastighetsägare. Comhem har cirka 700 anställda med
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand. Navet för företagets kundservice finns
i Härnösand med cirka 300 medarbetare. Nätövervakning och drift sköts från Stockholm, där
även huvudkontoret ligger. Företaget grundades 1983 och ägs sedan 2006 av The Carlyle
Group och Providence Equity Partners.137 Deras vision är att ”Att vara den självklara partnern
för bekymmersfria kommunikations- och underhållningstjänster.”138
På Comhem intervjuades Daniel Ljungberg som har arbetat på Comhem i 2 år och sitter i
företagets ledningsgrupp. Han är ansvarig för verksamhetsutveckling, inköp och logistik.
Tidigare har han arbetat på Accenture samt på SEB och Eniro. Daniel Ljungberg berättar om
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hur Comhem bestämde sig för att börja använda Lean. Det började med att de hade ett dåligt
rykte, främst gällande sin kundservice. Företaget hade dåliga tjänster och dåligt anseende. De
hade svårt att ta sig från att säkra kvaliteten som man kan begära från leverantörerna, och de
tog därför in en föreläsare som skulle föreläsa för dem om Lean. Först att läras upp var
förestagsledningen och föreläsare var Niklas Modig, doktorand på Handelshögskolan i
Stockholm inom Lean. I september 2009 kom Niklas och utbildade företagsledningen på
Comhem under en halv dag, och efter detta var det alla chefers tur. Vi satt i skolbänken i 11
dagar för att förstå hela Lean-konceptet och då inklusive det så kallade Lean-templet. ”Det
handlade om att förstå vad flöde, kvalitet och så vidare betydde, vad det innebär samt vad vi
ville åstadkomma” menar Daniel Ljungberg. Efter detta hade man föreläsningar en gång i
veckan där företagsledningen fick sitta i skolbänken med uppgifter gällande konceptet.
4.1.2 ANVÄNDNINGEN AV LEAN
Daniel Ljungberg berättar att då Comhem skulle ta sig an Lean, och uppnå det uppsatta målet
om att förbättra sin kvalitet och kundfokus, började med en total genomgång av alla sina
värderingar som skulle genomsyra verksamheten och lägga en grund till den kommande
förändringsprocessen. De ansåg att det viktigaste var att alla hade gemensamma värderingar
att utgå ifrån. Dessa värderingar sitter nu uppsatta på väggarna runt om i verksamheten och är
Driftsäker, Vinnande lag, Respekt, Kunden först samt Lärande. Antalet anställda som känner
till företagets värderingar har gått från att vara 56 procent år 2009 till 86 procent år 2011.
Comhem har infört alla delar av Lean då Lean handlar om förståelse och är ett förhållningssätt
där det går att välja ut delar. Comhem utgår ifrån ett Lean-tempel som de anser innehålla
”allt”. Comhem använder inte sig av 5 S eller andra typiska Lean-verktyg utan anser att dessa
enbart är verktyg för att nå dit, men att det inte är detta som är Lean för Comhem. ”Lean för
oss är att hela tiden förstå hur vi ska arbeta med ständig förbättring av verksamheten, men
även med lärande och respekt, samt att vara ett vinnande lag som alltid sätter kunden först.”
säger Daniel Ljungberg på Comhem.
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Figur 4.1 Comhems Lean-modell - en version av Lean-templet

Även om Comhem inte har uteslutit någon del av Lean kan vissa delar vara svårare att
applicera än andra så som exempelvis utjämning av processer och kundservice då alla måste
tänka flöde och kvalitet. Kundfokus fanns inte med som måltal hos Comhem för 2 år sedan,
utan då var det bara tillväxt och andra finansiella mått som var målen för företaget. Numera
ser Comhem de finansiella resultaten en effekt av förbättringsarbetet, berättar Daniel
Ljungberg.
Comhem hanterar problem via deras Lean-tavla. Vid denna har de möte en gång i veckan där
de går igenom problem, ansvarsfördelning med mera. De tittar på vilka problem de har,
kommer med lösningar, och följer slutligen upp, så går det runt. Daniel Ljungberg poängterar;
”Det är otroligt viktigt att hitta grundorsakerna till vad problemet är. Det gäller att fokusera
på vad som är lättats att ta till sig, samt att skapa sig ett förhållningssätt till problem.”
Vidare skapar företaget incidentrapporter där de tar upp vad som hände, om det kan hända
igen, om det kan hända på andra ställen osv. Företaget fokuserar på hur de kan bygga in
kvalitet i det specificerade området så att det inte ska hända igen. Enligt Daniel Ljungberg är
det viktigt att synsättet genomsyrar allt de gör, hela tiden, och de tänker ständigt på kvalitet.
4.1.3 VÄRDEFLÖDET
Comhem använder sig av omfattande processkartror där de ser på funktionerna såsom
exempelvis kundservice som en producerande enhet där allt inom Lean går att tillämpa.
Daniel Ljungberg anser att även om Comhems produkter inte är fysiska är det ingen större
skillnad vad det gäller hanteringen. ”Comhems produkt kan istället vara ett kundärende som
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går genom processerna och som inte får stoppas upp i processerna, det kan också handla om
ett ekonomiärende, det bara gäller att tänka på flödena” uttrycker Daniel Ljungberg.
Enligt Daniel Ljungberg så finns det inom Comhem både direkta och indirekta värden och
han uttrycker; ”De direkta värdena skapas när kunden går igenom processerna. De indirekta
värdena kan företaget inte vara utan eftersom vissa funktioner tillför ett indirekt värde till
verksamhetens fortlevnad.” Han berättar även att personalavdelningen också behövs i flödet
för att man ska ha bra personal och rekryteringsprocess. De ser även de stöttande enheterna
som enskilda värdeprocesser och även dessa enheter har förbättringstavlor, förbättringsarbete
och uppföljning. Exempel på uppföljning inom en personalavdelning kan vara sjuktalen.
Daniel Ljungberg anser att de ständigt befinner sig i ett nuläge som de ska förbättra där de ska
ta bort onödiga processer och funktioner som inte har tillfört värde i flödet. Om det funnits
något som bromsat flödet har de tagit bort dessa aktiviteter och funktioner. De kan också
hoppa över vissa steg eller resurser i en process för att förkorta ledtider, detta för att snabbare
nå fram till kunden.
4.1.4 MEDARBETAREN
Daniel Ljungberg tydliggör att medarbetaren har en viktig roll inom Lean då de själva
ansvarar för hur de bäst jämnar ut sin egen dag och hur de kan skapa värde och uppnå ett bra
flöde.”Istället för att lägga tid på att gå på alla möten gäller det att tänka: Vad är det för
möte? Vad skapar värde för mig?” säger Daniel Ljungberg. Det är viktigt att fundera över om
mötet kommer att innehålla viktiga beslut eller om det kanske är ett informationsmöte vars
information går att få tag på annat vis. Detta är frågor som måste ställas för att lära sig att
prioritera rätt för att skapa det största värdet.
När det kommer till medarbetarna i företaget har vissa medarbetare tagit till sig Lean-tänket
väl medan andra inte kommit lika långt. ”Slutligen är det chefernas ansvar att ta till sig Lean
för att det ska kunna appliceras, men tyvärr har alla inte samma driv” berättar Daniel
Ljungberg. Det är ibland svårt för cheferna att anamma Lean, men de förstår ändå värdet med
det. Medarbetarna har inte fått större ansvar genom användandet av Lean utan bara att det ska
leverera högre kvalitet. Det är viktigt för företaget att medarbetarna ifrågasätter om arbetet är
relevant eller inte, om man ska göra arbetsuppgiften och vilket värde den tillför. Comhem
menar på motivationen att arbetet med Lean ska komma från inre motivation och att det ska
ge större tillfredsställelse.
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4.1.5 ORGANISATIONEN
I Comhem började de med att starkt förankra Lean-tänket hos ledningen då de länge satt och
diskuterade vad som faktiskt var viktigt samt vad målet, affärsidén och visionen var. Vidare
hade de en kurs i gruppdynamik för ledningen för att få gruppen att bli homogen och förstå
varandra. Hela ledningsgruppen gjorde en omstart. ”Det var ett hårt uttal från företagets VD
från början att antingen så ställer alla ställer upp, eller så lämnar man företaget” berättar
Daniel Ljungberg. Daniel Ljungberg fortsätter att berätta att Comhems strategi skiljer sig från
övrigas som exempelvis SEB som tagit in så kallade Navigatörer som stöttar medarbetarna
och startar underifrån. På Comhem är det istället ledningen som ska kunna arbetet och brinna
för det. De har ledarskapet i fokus och menar att det är ledaren som har ansvaret för att
förhållningssättet ska genomsyra verksamheten så de använder sig av en så kallad
vattensfallsprincip, då allt rinner neråt i organisationen.
4.1.6 UPPFÖLJNING
På Comhem har de velat eliminera kontroller och få mer kvalitet i det de gör vilket de lyckats
med. Vidare har mätning och uppföljning ökat stort och blivit mer centralt, berättar Daniel
Ljungberg. Företaget fokuserar på KPI, Key Performance Indicator, och mäter i princip allt de
kan mäta. De mäter på individnivå, gruppering, varje ledtid, organisationen, men även
helheten och slutprocesser. Företaget mäter främst icke finansiella operationella nyckeltal och
menar att ekonomin bara är ett resultat av att de gör rätt saker.
Delar av denna uppföljning sker via tavlor uppsatta inom företaget för att kunna följa upp
verksamheten på ett bra sätt. De följer upp månadsvis, veckovis, dagvis och timvis. De
använder sig av något de kallar Network Travel Ticket vilket är flera kunder med problem och
av Customer Travel Ticket som är då det enbart är en kund som har ett problem, detta för att
avgöra om det finns något mönster. De använder sig även av First Core Resolution som
handlar om att lösa kundens problem vid första kontakten. Företaget har mål gällande sina
ledtider och har olika prioriteringar för olika kundärenden. Målet för ledtiden på ett ärende
med prioritering 1 ligger på 6 timmar, för prioritering 2 på 40 timmar osv. Dessa ledtider har
gått ner sedan företaget började använda sig av Lean. Comhem utgår från att mäta sina
processer och tittar på flödet för att hela tiden förbättra verksamheten.
Comhem arbetar också med uppföljning av sina kunder. Två dagar efter att kunden har ringt
ringer företaget upp för att kolla hur kunden uppfattade servicen, bemötandet, lösningen på
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problemet och så vidare. Företaget följer också hur de framställs i media och då även i de
sociala medierna som Twitter och Facebook där de jämför hur många positiva respektive
negativa kommentarer som skrivits. De tittar också mycket på vad som skrivs på bloggar och
de bemöter allt som skrivs om dem inom en timme.
4.1.7 EFFEKTERNA AV LEAN
I och med användningen av Lean har det skett organisationsförändringar på Comhem. Enheter
som inte har varit lönsamma har tagits bort eller outsourcats. Effekter av arbetet är att
minskade ledtider, minskade kostnaderna samt bättre kvalitet. Samtalen till kundservicen blir
dock allt färre vilket de ser som en bra sak. På grund av det är de nu överbemannade inom
kundservice som har sitt säte i Härnösand. Daniel Ljungberg betonar att de absolut inte
använder sig av Lean för att få avskeda folk och de vill inte heller att det ska drabba någons
anställning men tyvärr blir så ibland ändå.
Daniel Ljungberg berättar att på företaget börjar de nästan tröttna på tjatet gällande kunden i
fokus, men om de inte har nöjda kunder når de inte sina mål. De kan se indikationer på att
kunderna blivit allt nöjdare genom färre klagomål. Dock har det inte visat sig i
kundnöjdhetsundersökningarna riktigt ännu eftersom just kundnöjdhet har en tendens att dröja
eftersom de gamla erfarenheterna lever kvar.
I mars 2010 var Comhem färdigutbildade gällande Lean och de hade då utbildats i ett år, men
det var först i höstas som företaget började de se riktiga resultat med och det har gått fort
sedan dess. ”Vi är väldigt nöjda med resultatet av Lean-användningen, även om resultatet
inte kom på en gång. Vi tycker fortfarande att vi är nybörjade och det finns fortfarande
mycket att förbättra, men det går definitivt åt rätt håll!” avslutar Daniel Ljungberg.
4.2 FRITIDSRESOR 139
4.2.1 PRESENTATION OCH BAKGRUND
Fritidsresor är idag en av Sveriges största researrangörer och har en marknadsandel på drygt
30 procent. Företaget startades år 1961 av Bengt Bengtsson och Håkan Hellström.
Tillsammans lanserade de en helt ny semesterform, nämligen semesterlägenheten, även kallad
fritidsvåning. Bolagets koncept kopierades dock snart av många andra byråer och arrangörer.
De första resorna som Fritidsresor arrangerande gick till Sitges på Costa Dorada i Spanien,
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och tätt därefter lanserades resmålen Arma di Taggia och Rimini i Italien. Fritidsresor
erbjuder paketresor med charterflyg, reguljärflyg och tåg samt hotellbokningar. Företaget
säljer resor till hela världen, men huvuddelen av resorna går till Medelhavsområdet, Thailand
och Kanarieöarna. Fritidsresor är en nordisk koncern med ledande researrangörer i Sverige,
Norge, Danmark och Finland. I bolaget ingår också charterflygbolaget TUIfly Nordic.
Sedan den 3 september 2007 ingår Fritidsresegruppen i världens största resekoncern, TUI
Travel Plc, ett nätverk av europeiska reseföretag. De har visionen ” Making holidays dream
come true”.140
På Fritidsresor intervjuades Anna Blomqvist som har arbetat i 5 år som chef inom
internservice på Fritidsresor där hon har hand om växel och reception, kontorsservice, samt
inköp av material. Anna arbetar också som Lean-coach på deltid och har varit med och
utvecklat Lean i företaget fram till nu. Johan Moberg, som är Business Developer, ska från
och med nu driva Lean-arbetet vidare för Fritidsresor.
Anna Blomqvist på Fritidsresor berättar om vad anledningen är till att företaget började arbeta
med Lean. Det var efter en omorganisation under 2004-2005 då företaget erbjöd anställda att
sluta mot avgångsvederlag i syfte att krympa organisationen. Problemet var att fler tackade ja
till detta än vad de trodde vilket gjorde att de blev underbemannade alla reklamationer som
kom in inte hanns med och det var då företaget började titta på verktyg för att effektivisera
processen. Det var detta som gjorde att de bestämde sig för att använda sig av Lean och
beslutade sig då för att ta detta till hela organisationen. De tittade bland annat på Leanverktyget och med hjälp av konsulter som föreläste och tittade på vad som kunde passa
Fritidsresor. ”Den största förbättringen som kommit från användandet av Lean är att vi har
gått från en hanteringstid på 5 timmar per ärende till 36 min per ärende, vilket är en stor
förbättring” berättar Anna.
4.2.2 ANVÄNDNINGEN AV LEAN
Anna Blomqvist på Fritidsresor berättar att då fritidsresor tog beslutet om att börja arbeta med
Lean var visionen att sprida filosofin så att den genomsyrade hela företaget. Ett uttryck som
de arbetar med i Lean-sammanhang är ”Fixing the basic”. Med det menas att alla ska hjälpas
åt att fixa det enkla, kan de inte göra detta kommer de heller inte att kunna lösa det svåra.
Detta talesätt kan gälla vad som helst, stort som smått. Ett exempel kan vara att torka upp om
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någon har spillt eller hjälpa en kund med något. Det gäller oavsett vilken nivå inom företaget
personen i fråga jobbar på. När Fritidsresor arbetar med Lean anser det att det är viktigt att de
inte tar konceptet rakt av utan att de anpassar det till just Fritidsresor. I dagligt tal använder de
inte Lean utan istället ”Blue spirit” som är deras tolkning och innebär en viss företagskultur
med normer och värderingar. ”Vi vill inte bli för Lean-fokuserade. Vi vill snarare sudda ut
begreppet Lean och istället tänka ständig förbättring” berättar Anna. Hon fortsätter ”Vi vill
inte heller använda oss av alla de japanska uttrycken som till exempel Kaizen, vi vill hitta
våra egna uttryck för saker”.
De verktyg som Fritidsresor använder sig av är att ta bort slöserier och vilket har resulterat i
att mycket omarbete och väntetider har försvunnit. Centralt på företaget är att jobba med
ständiga förbättringar vilket de vill att alla ska arbeta med. Chefer uppmuntrar att alla kommer
med förslag om hur de kan bli bättre berättar Anna Blomqvist. För att säkerställa kvalitet
gäller det att tänka rätt från början. Hur det fungerar i praktiken är olika och de har ingen bra
rutin för detta idag. Om något inte fungerar får vi gå tillbaka och se till grundorsaken och se
vad som är det verkliga problemet” fortsätter Anna Blomqvist. Anna Blomqvist önskar att de
jobbar mer förebyggande istället för att släcka bränder. I dagsläget kommer dock problem in
via reklamationsavdelningen där alla problem uppdagas och sen åtgärdas enligt en
handlingsplan. De kontaktar den avdelning som är ansvariga för problemet. Det kan vara allt
som feltryck i katalogen eller fel på något hotell. På Fritidsresor används Lean-tavlor men inte
genomgående men att allt hänger på hur mottagliga cheferna är för förändringen. De chefer
som är förändringsbenägna har tagit åt sig Lean och använder sig det. Det finns ett flertal
Lean-verktyg utöver de som de redan använder som de vill lära sig, men hittills har de inte
hunnit med det. De har några nya modeller som ska introduceras inom kort eftersom de i
dagsläget inte har någon speciell modell.
Kunden är det absolut viktigaste inom Lean enligt Anna Blomqvist. Kunden har alltid varit
viktigt för företaget men nu har den blivit ännu viktigare och ännu mer i fokus. Det sträcker
genom hela organisationen och genom hela värdekedan. Kunden ska bli väl omhändertagen
när den bokar sin biljett, på flygplatsen, under hotellincheckningen, på transferbussarna och så
vidare. De vill arbeta mer strategiskt med detta för att kunna se vilka processer som påverkar
kunden direkt. Nu har de arbetat med supportprocesser, men önskar att ha kunden mer i fokus.
Enligt Anna finns det inget direkt sätt att skapa en dragande produktion istället för en
tryckande. Enda sättet är att skapa det kunden vill ha och efterfrågar då kommer efterfrågan
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av sig själv. Det gäller även att ha volymer på rätt ställe och på de produkter som är
efterfrågade. Detta sker genom att kartlägga efterfrågan. De är noga med att följa upp vad
kunderna tycker om deras resa genom att dela ut enkäter efter varje resa och även på flygen.
De frågar vad de kan förbättra och vad som varit bra. Dessa svar används sen i Fritidsresors
utvecklingsarbete.
På Toyota var gruppcheferna också de som var Lean-coacher för resten av personalen och dit
vill Fritidsresor också komma, berättar Anna Blomqvist. Kunskapen finns där men de vill inte
ha någon expertpanelgrupp som de har idag utan det ska finnas ute i verksamheten. Även om
kunskapen om Lean har blivit bättre är den fortfarande ojämnt fördelad mellan avdelningar
men även mellan olika länder i Danmark vet nästan ingenting om Lean vilket är något som de
vill utveckla.
Anna Blomqvist tror att det kan vara svårare att applicera Lean i tjänsteföretag eftersom
producerande företag kan jämföra sig med andra länder som producerar samma produkter.
Det är betydligt svårare vad gäller tjänster som skiljer sig åt mellan länder. Det finns även
metoder som inte går att applicera på tjänsteföretag, exempelvis six sigma, däremot så anser
Anna Blomqvist att det går annars hade de inte använt sig av det. Fritidsresor ser dock resan
som sin produkt.
4.2.3 VÄRDEFLÖDE
Fritidsresor använder sig av värdeflödeskartläggning sedan de började använda sig av Lean
har två värdeflödeskartor gjorts. Då kartläggs även hur företaget kan bli bättre på att integrera
samarbetet med destinationerna i sina processer såsom att ha leta upp nya hotell, presentera
kataloger med mera. Dessa processer flöt inte på tidigare och det tog lång tid. En annan
förbättring som gjorts via värdeflödeskartläggningar är att företaget tidigare hade tre budgetar
som tidigare inte alls var synkroniserade, men genom att synkroniserade dessa lyckades de
förkortade ledtiderna.
Ett annat sätt att arbeta med värdeflöde är genom att integrera avdelningar med varandra där
målet är att de ska bli en stor organisation och sudda ut avdelningsgränserna Det är viktigt att
de prioriterar hela processen och inte bara se till en avdelning. Detta görs genom att integrera
folk i olika aktiviteter som utförs på företaget såsom workshops då hela arbetsgrupper
integreras för att lära känna varandra och för att öka kunskap och förståelse för varandras
arbete. De har därför skapat informationsdagar som de har årligen då de samlar företaget på
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en Birka dagarna. Anna Blomqvist berättar; ”Det är några dagar då vi åker iväg på
kryssning. Det inkluderar alla olika avdelningar som syftar till bra team-building. Dessa
dagar är två gånger per år i tre dagar då vi samlar alla chefer och ansvariga och har möten
där man pumpar dem på all information för att sedan samla in all information i en enda
databas som alla kan nå” berättar Anna. Information är viktigt för att Lean ska fungera bra
och all information inom företaget sker genom intranätet eller via informationsmöte som hålla
en gång per månad för hela företaget. Dessa möten kallas för ”fritt fram”. Detta sker på
huvudkontoret men läggs även upp på internet för att enheter runt om i landet eller utomlands
ska kunna följa det. Intranätet fungerar även som en informationskälla där allt kan hittas.
Både information om Lean-arbetet men även all annan information.
När det kommit längre med sina kartläggningar kommer de att vilja ha en värdeflödesansvarig
som har hand om allt så att det inte arbetet stannar av. ”Det har tyvärr blivit att vi gör en
aktivitet och sedan stannar det där vilket inte är meningen, utan vi vill ha en snöboll som
rullar eftersom det är det som är Lean enligt oss” säger Anna Blomqvist.
Anna Blomqvist berättar att det inte finns något verktyg eller systematisk standard för att
jämna ut flödet i processen utan enbart att de analyserar vilka arbetsuppgifter som inte skapar
värde för slutkunden. Då det analyseras görs en handlingsplan av arbetsgruppen. Det är
chefens ansvar att se till att arbetsbelastningen jämnas ut genom att se till hur stor
arbetsbelastningen är. En viktig del för att möjliggöra dessa chefers arbete är att alla ska
kunna allt för att de ska kunna göra olika arbetsuppgifter och placeras på det som behövs
göras för att det ska flyta på. Flera rutiner har standardiserats för att de alltid ska veta vad som
ska göras och för att det inte ska bli oklarheter som stoppar upp i processerna. Det finns
uppsatta rutiner för vad som ska göras per månad, hur många ärenden som ska göras hur
rutinerna ser ut för de olika arbetsuppgifterna. Det görs även värdeflödeskartläggningar för att
se var proppar sitter och dessa ska självklart åtgärdas.
4.2.4 MEDARBETAREN
Anna Blomqvist berättar det inte är någon jättestor förändring för medarbetarna vad det gäller
ansvarstagande. Däremot har de fått större förtroende genom att det är de som är experter på
sitt område och det är hos medarbetarna som förankringen av Lean började. ”Möjligtvis
känner de ett större ansvar genom detta och att de vet att de ska göra förbättringsarbetet, och
även att de vet att de varit med att ta fram det” fortsätter Anna Blomqvist.
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På Fritidsresor finns det en önskan om att det ska finnas någon morot för att utvecklas inom
företaget. Anna Blomqvist nämner SEB som exempel som uppmuntrar medarbetarna att
utvecklas inom organisationen vilket hon tror skulle sporra och motivera.
Fritidsresors värderingar är Passionate, Accountable och Value Driven. Utöver dessa är det
även ”det du tänker är vad personen ser” och med det menar de att för att servicen på
företaget ska bli bra måste personalen må bra och vara tillfreds. Eftersom service är en stor
del av kundens upplevelse och den som gör skillnad för kunden i slutändan, är en av de
viktigaste delarna att se till att behandla medarbetarna på samma sätt som deras kunder.
Fritidsresor jobbar för att alla ska må bra genom att visa varandra respekt och genom att
samarbeta. För att säkerställa detta lyfts det på möten och i workshops. Det är sen allas ansvar
att se till att det efterföljs och påpeka för varandra om något uppdagas. Detta gäller samtliga
eftersom det kan vara både chefer och de anställda som inte följer företagskulturen och även
då tas det upp på möten och workshops. Det kan även förekomma skillnader i hantering runt
om i företaget beroende på i vilket av länderna, exempelvis kan det vara så att Danmark eller
Norge jobbar på annat sätt. Då dessa problem uppdagats om att något inte är bra åtgärdas det
till wow – way of winning och kommer på en lösning på problemet. ”Målet är att allt ska
leda till blue spirit” säger Anna Blomqvist.
4.2.5 ORGANISATIONEN
På Fritidsresor har Lean processen börjat hos medarbetarna där de hyrt in konsulter för att lära
ut tänket. Cheferna har inte varit med i själva förbättringsarbetet utan bara före och efter.
Detta har en fördel då medarbetarna vågar säga mer när cheferna inte är med. Medarbetarna är
också de som vet mest om processen då de är experterna på sina arbetsuppgifter och kan
komma på sätt att förbättra processer. En konsultfirma presenterade Lean för Fritidsresor som
sen hjälpte företaget igång genom at börja med medarbetarna, cheferna är fortfarande dåligt
insatta i processen. Nu har ansvaret övergått till Lean-coacher. Från början hade företaget fem
Lean-coacher, men nu har de bara två. ”I och med att cheferna inte är med i
förbättringsarbetet tror jag att de inte att de är så motiverade” förklarar Anna. Medarbetarna
är med andra ord mer motiverade än cheferna. Företagets ledning efterfrågar inte Lean
tillräckligt mycket och deras stöd och fokus är avgörande menar Anna. ”Tyvärr har ledningen
inte tagit till sig det riktigt och så länge de inte efterfrågar resultat från förbättring så
kommer de inte att få den där skjutsen som företaget behöver för att riktigt komma framåt
med Lean”.
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På Fritidsresor har det under det senaste åren skett en del omstruktureringar men Anna
Blomqvist menar på att dessa skulle skett oavsett om företaget börjat använda Lean eller inte.
”Det är viktigt att poängtera att en Lean-aktivitet absolut inte ska innebära att någon förlorar
sitt jobb vilket vi är väldigt måna om eftersom det inte är särskilt motiverande för
medarbetarna. Däremot kan det vara så att en person som går i pension eller slutar inte
ersätts.”
4.2.6 UPPFÖLJNING
På Fritidsresor finns det uppföljning till en viss del och då är det främst ledtiderna och First
Time Quality, vilket är att de ska lösa kundens ärende vid första samtalet. Sedan det blev mer
fokus på detta har ledtiderna förbättrats. Även reklamationsprocessen mäts där de varje dag
mäter inkommande och utkommande samtal och kontrollerar så de hanterar så många som de
borde. Här tycker företaget dock att det borde finnas en standard för varje handläggare,
exempelvis att de ska ta hand om 20 samtal om dagen. Detta finns dock inte idag på grund av
brist i ledarskapet då det är för lite som följs upp menar Anna. Medarbetarna har hela tiden
velat ha detta med chefen är ännu inte redo.
När de ska utveckla sin uppföljning anser Anna Blomqvist att icke finansiella nyckeltal
antagligen är bättre, men att finansiella nyckeltal självklart också måste finnas. Mål gällande
mätetal och uppföljning är vad som saknas hos Fritidsresor och det är därför de inte får
snöbollseffekten. Företaget försöker just nu att arbeta fram någonting så det är på väg men
ingenting är klart ännu.
4.2.7 EFFEKTERNA AV LEAN
Att Fritidsresor har effektiviserats sen de började använda sig av Lean, deras så kallade ”blue
spirit” konstaterar Anna Blomqvist. Vissa processer har det gett stor genomslagskraft såsom
att handläggning av ett ärende har kortats ner från 5 timmar till 36 minuter. Trots detta har de
inte nått ända fram då de har långt kvar att sprida till satliga enheter och till länder och enheter
Sverige som kommit längst och då det fortfarande är ojämnt fördelat. Lean-arbetet har även
lett till att omarbete har minskat och att väntetider har försvunnit. De är även mycket
noggrannare med att inte göra det som inte är värdehöjande.
”Resultatet av Lean är bra hittills, och det viktigaste är att vi fått bort kilotänket. Det handlar
om vad man behöver från varandra, att tillsammans komma överens, att ha bra
kommunikation, att ställa mer frågor och ha gemensamma lösningar på saker” menar Anna
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Blomqvist. Detta har utvecklats positivt och har varit häftigt att se enligt Anna. Det finns folk
som har arbetet tillsammans på Fritidsresor i 15 år som inte har pratat innan, men nu
kommunicerar alla och detta är tack vare värdeflödeskartläggningen. Fritidsresor ser
fortfarande sig själva som nybörjare gällande Lean trots att de hållit på relativt länge eftersom
det inte går att bli fulländad inom det.
4.3 SEB 141
4.3.1 PRESENTATION OCH BAKGRUND
SEB är en ledande finansiell koncern i Norden och grundades 1856 av André Oskar
Wallenberg. SEB tillhandahåller ett brett spektrum av finansiella tjänster både till företag och
privatpersoner till hemmamarknaderna Sverige, Baltikum och Tyskland. Utanför dessa
marknader är SEB mer inriktade på att vara fullserviceenhet för främst företagskunder och
institutioner. Utöver detta har de representationskontor i ett 20-tal länder världen över för att
möta kundernas behov och internationella karaktär SEBs ledord är entreprenörskap,
långsiktiga relationer och internationell närvaro och har idag 17 000 anställda världen över142.
SEBs vision är ”Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner.”143
På SEB intervjuades Helena Eklund som jobbar som ansvarig för Lean inom Retail på SEB.
Retail omfattar förutom bankkontoren även telefonbanken, produktutveckling och
stabsenheter. Helena Eklunds roll har varit att driva SEB Way-programmet.
Helena Eklund berättar att Lean-tankarna började hos en chef på operationsenheten som hade
en idé om att förändra arbetssättet på sin enhet med inspiration från Lean. Detta gav goda
resultat då de på enheten efter detta hann med dubbelt så många ärenden. Då Annika
Falkengren tillträdde som VD 2005 fick hon ta del av detta resultat och tog till sig det och
bestämde sig då för att introducera detta inom hela SEB. En central enhet byggdes upp för att
senare bygga upp Lean, division per division.

4.3.2 ANVÄNDNINGEN AV LEAN
Det som Helena Eklund anser vara det viktigaste inom Lean är att reducera aktiviteter som
inte genererar värde för kunden och att arbeta utifrån ständig förbättring. Att ta bort dessa
141
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Intervju med Helena Eklund, 2011-05-11
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (20011-05-06)

Ibid
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slöserier görs genom att se över processer och förändra arbetssätt. Ett exempel är de dagliga
tavelmöten som implementerats. På de flesta enheter hålls dessa tavelmöten dagligen medans
det inom några få enheter hålls en gång i veckan. Syftet med dessa möten är att följa upp
avvikelser på arbetsplatsen, både positiva och negativa. Vid tavelmötena tas problem upp för
att lösas. ”Det gäller att gå till grunden med alla problem som uppstår och lösa dessa på ett
långsiktigt sätt” poängterar Helena. Även om Lean innebär att eliminera slöseri, vill SEB
fokusera på ständig förbättring eftersom det innebär att ta bort slöseri samt att det har en
positivare klang. Att hitta ständiga förbättringar anser SEB är ett förhållningssätt. Alla måste
hela tiden tänka vad de kan göra bättre och att se till att ett fel inte uppstår igen.
Att använda sig av dessa tavelmöten är ett krav från ledningen på SEB men i övrigt är de
olika enheterna välkomna att skapa det arbetssätt som passar dem i syfte att driva ständig
förbättring utifrån en gemensam verktygslåda. SEB har även valt att inte använda begreppet
Lean så mycket utan använder sig av ”SEB Way” som är deras tolkning av Lean för att uppnå
ständig förbättring. Kundupplevelse är också centralt i och med transformationen till Lean på
SEB då fokus ligger på att träffa allt fler kunder och se till att de är nöjda.
SEB jobbar efter utefter en utarbetad metodik som fokuserar på helheten; processer,
kompetens, mål och uppföljning och inställning och beteende. Alla ska sträva mot samma
mål.
När det kommer till kvalitet tycker Helena att det är svårt att säga hur de faktiskt arbetar med
kvalitet, då hon menar att kvalitet är olika för alla kunder. För någon är det att få pengarna i
tid och för andra är det ett bra bemötande. SEB jobbar med att följa upp klagomål och åtgärda
dessa genom att se vad grundproblemet är med dem arbetar även förebyggande för att
problem inte skall uppstå. Att ha standardiserade processer kan vara ett sätt för att förebygga
problem och säkra kvaliteten. Angående användning av kontinuerlig bekämpning av
slöserierna menar Helena att det är varje enskild persons ansvar då det dagliga arbetet innebär
att arbeta med att eliminera slöseri. Alla har ansvaret att tänka slöserieliminering och kvalitet i
arbetet och ”det handlar återigen om förhållningssättet” berättar Helena Eklund. Skulle det
vara något omfattande som uppdagas är det de olika enheterna i navigatörerna, som är SEBs
egna Lean-experter, som hjälper till och som leder transformationen.
4.3.3 VÄRDEFLÖDE
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SEB använder sig av värdeflödeskartor för att kartlägga värdeflödet inom företaget. Till en
början har de arbetat med detta inom samtliga enheter för att få dessa effektiva. Nu kommer
fas två som de kallar ”cross”. Denna fas två syftar till att värdeflödet även ska fungera mellan
avdelningarna och divisioner och se på processerna mer övergripande. Att SEB är ett
tjänsteföretag anser Helena Eklund gör skillnad i hur Lean-arbetet angrips. Inom SEB skapas
värdet i mötet med kunden och inte i en maskin. Detta gör att fokuset läggs på att utforma ett
bra arbetssätt och att arbeta med beteende för att skapa största möjliga värde. ”Det är viktigt
för oss att ta ett helhetsgrepp på våra processer så det är de som levererar ett värde till kund
oavsett hur vi har organiserat oss internt” menar Helena. De vill fokusera på att
överlämningar mellan team går så smidigt som möjligt.
För att identifiera en process och utforma den tänker vi utifrån vad kunden vill ha, Helena
Eklund tar ett exempel; ”Om vi tar bolån som exempel så tänker vi utifrån vad kunden har för
behov och önskemål och vad som är värdeskapande för just detta. Kunden vill ha god
rådgivning, de vill ha lånet utbetalt och så vidare...” Det gäller alltså att se vad som faktiskt
skapar värde för slutprodukten och ta bort det som inte gör det.

Figur 4.2 SEB´s modell för att beskriva värdeflödet med kunden i fokus

När det kommer till att jämna ut flödet i processen menar Helena att det är svårt att påverka
inflödet av människor eftersom SEB är ett tjänsteföretag. Det går inte att styra kundens behov
alla gånger. Det som går att göra är att försöka bemanna rätt. Telefonbanken dit kunder ringer
in har öppet 24 timmar per dygn. Detta gör att kunden kan nå SEB när den önskar och inte
behöver anpassa sig till några speciella öppettider.
Gällande hur företaget skapar en dragande produktion istället för en tryckande säger Helena
såhär; ”I en tjänsteverksamhet produceras och konsumeras samtidig vilket gör att det är svårt
att lagra och att allt produceras efter behov. Bolånet skapas när kunden vill ha ett bolån
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medan på sparande är det i större utsträckning så att vi måste skapa ett behov. Det viktiga är
att leverera så bra produkter som möjligt samt att vara proaktiva.”
4.3.4 MEDARBETAREN
Helena Eklund berättar att för medarbetaren på SEB har Lean inneburit att ständigt bli bättre i
sin yrkesroll och att fokusera på kunden. Det är att träffa kunder och göra dessa nöjda som
motiverar medarbetaren i sitt dagliga arbete. Medarbetaren har också större möjlighet att ha
inflytande över sitt arbete då de genom tavelmöten och coachsamtal kan vara med och
påverka. ”Coachsamtalen och tavelmötena fungerar som forum för den anställde och får
denne att känna delaktighet. Medarbetaren får större ansvar att förbereda och strukturera
sina möten och lägga tid på det som är värdeadderande, bland annat kundmöten” berättar
Helena. De har även anpassat sig till ett nytt arbetssätt som är mycket effektivare eftersom det
finns rutiner som underlättar i vardagen.
De som ska nå ut med den kulturförändring som Lean har medfört är de navigatörer som varit
ute på företaget och skött förändringsarbetet, berättar Helena. Det är även ledningsgruppens
ansvar att kommunicera ut till de anställda vilka förväntningar som finns och vad det innebär
för den enskilda individen. Dessa budskap levereras genom prestationer, arbetsmöten (så
kallade workshops), via intranätet men även förbättringsledarna som är ute på plats för att
stödja Lean-tänket. Företagskultur för SEB är ständig förbättring, att varje person ska bli lite
bättre varje dag. Det viktigaste är inställningen om att vilja bli bättre som ska genomsyra
företaget.
När det kommer till lagarbete berättar Helena att det inom SEB sker mycket självständigt
arbete. Trots detta är det viktigt att samarbeta eftersom detta är en förutsättning för framgång.
I respektive grupp är det chefens ansvar att det finns gruppdynamik. För att en kund ska få en
bra upplevelse och inte bli förvirrade ska de uppfatta banken som ett och inte som olika
avdelningar.
4.3.5 ORGANISATIONEN
Helena Eklund berättar att som följd av Lean har det inte skett någon direkt
organisationsförändring i form av nerlagda avdelningar eller outsourcing. Dock har
förändringen varit omfattande och berört hela organisationen och även stödfunktionerna. I och
med Lean, eller SEB Way, har processer och yrkesroller standardiserats och tydliga
arbetsroller tagits fram. Lean inom SEB var till en början ”topp down” styrd, det vill säga att
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det kom direktiv uppifrån som senare genomsyrade hela organisationen och strukturerade om
arbetet. Ju längre de kommer in i processen ju mer kommer drivkraften längre ner i
organisationen och det är nu istället gruppchefer och enhetschefer som vänder sig till Leangruppen och vill ha stöd och råd om hur de kan använda Lean i olika situationer. Det som
triggar mellancheferna att använda sig av Lean anser Helena Eklund vara att de vill göra
affärer och förbättra sin enhet och att de ser Lean som ett sätt att nå framgång. De tar då
tillvara på möjligheten att använda sig av Lean-enheten för att göra strukturerad
problemlösning.
Gällande införandet av standardiserade processer är detta från fall till fall beroende på kunds
efterfrågan, men när det gäller människor är det svårare att standardisera eftersom inget fall
det andra likt fullt ut. Även om en hel del standardiseras i form av rutiner måste flexibiliteten
fortfarande behållas mot kunden. Alla processer som går att standardisera bör göras det så
länge det ökar kvaliteten.
SEB har ett flertag olika verktyg förutom de tavelmötena och coachsamtalen. Det finns en
databas på intranätet som har instruktioner till de flesta arbetsuppgifter för att alla ska kunna
ta reda på hur saker ska utföras. Det finns kunskapsmatriser som är en så kallad inventering på
vilka kunskaper en medarbetare besitter, och det finns checklistor som ska bockas av när vissa
uppgifter genomförs för att säkerställa att inget missas. Mycket skickas även ut på e-mail eller
via presentationer som ska hållas. Det finns möjlighet att chatta med olika nyckelpersoner för
att kunna ställa sina frågor på intranätet. Årligen finns det även vissa utbildningsdagar som
medarbetarna skickas iväg på där mycket kommuniceras. Annars har ledarna en viktig roll att
kommunicera ut information. Allt detta är ett sätt att förenkla och förbättra en struktur. Dock
är det viktigt att inte fastna för mycket i verktygen utan snarare ta stöd av dem.
För att inte Lean-arbetet ska glömmas bort då de kommit en bit i processen har de kommit
med en ny roll som heter förbättringsledare som ska ha en långsiktig relation till Lean och se
till att tänket inte glöms bort. De ska vara ständigt närvarande ute i företaget, till skillnad från
navigatörerna som var ute som en punktinsats under själva transformationen.
4.3.6 UPPFÖLJNING
I och med Lean har de blivit allt tydligare med att följa upp processer. Dels har de
standardiserat vad som följs upp för att fokus ska ligga på samma mätetal inom hela företaget.
Det gäller både finansiella och icke finansiella mätetal, vilka Helena anser vara lika viktiga.
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Exempel på det icke finansiella som följs upp inom SEB är aktiviteter som antal kundmöten,
tillgänglighet och kundnöjdheten, medan det finansiella som följs upp är försäljningsvolymer
och lönsamhet. För medarbetaren följs de standardiserade mättalen i statistik ständigt upp,
medan de mjukare mättalen följs upp vid coachsamtalen som sker varannan vecka. ”Syftet
med uppföljningen är att öka medvetenheten som är viktigt för att ständigt kunna följa upp
hur vi ligger mot målet”, förklarar Helena. Det finns inga incitamentprogram kopplade till hur
väl medarbetaren når målen, utan det är snarare inre motivation som i form av att ha nöjda
kunder som motiverar medarbetaren. Gällande identifiering och uppföljning av kundens
verkliga behov anser Helena att det bästa sättet är att fråga kunden om dess behov genom att
ställa rätt frågor under kundmöten och att lyssna. ”Sedan finns det självklart
marknadsundersökningar, paneler och fokusgrupper centralt för att utforma det koncept som
kunden vill ha”, menar Helena.
4.3.7 EFFEKTERNA AV LEAN
SEB är nöjda med resultatet av Lean och Helena Eklund berättar att målet, att hinna träffa fler
kunder och att öka medvetenheten hos de anställda om vad som ska göras och hur det ska
göras, fungerar. Gällande produktiviteten menar Helena att den har ökat. ”Vårt mål har hela
tiden varit att komma i kontakt och träffa fler kunder vilket vi har uppnått” berättar hon. Även
interna processer har blivit effektivare. Om de skulle stått inför samma process igen skulle de
på ett övergripande plan inte gjort annorlunda, men kanske justerat detaljer i angreppssättet.
”Däremot finns det alltid saker som jag vill förändra eller göra bättre med tiden” berättar
Helena. ”Att ständigt förbättra och utveckla processer och företaget ser jag som en del av
Lean. Inget blir klart på en gång.”
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5 ANALYS
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån teorin i syfte att svara upp mot studiens
frågeställning och syfte.
5.1 ANVÄNDNINGEN AV LEAN
5.1.1 LEANS OMFATTNING
Många företag idag säger att de använder sig av Lean, men egentligen använder de sig bara av
några av dess verktyg.144 Dock är att använda sig av Lean inte bara att använda sig av dess
verktyg utan det är systemtänket som är avgörande145. Den uppfattning som finns hos de tre
företagen stämmer delvis in med tidigare forskning. Det går inte att använda sig av en del av
Lean utan att det är ett tankesätt som måste genomsyra hela organisationen. I början hade de
enbart ett problem att ta itu med men valde trots detta att ta till sig hela Lean-konceptet och
inte bara plocka ur vissa delar. Daniel Ljungberg på Comhem uttryckte det som att ”Lean är
ett förhållningssätt där det inte går att plocka ut utvalda delar, antingen så använder man sig
av Lean eller så gör man det inte”. Både Helena Eklund på SEB och Anna Blomqvist på
Fritidsresor ansåg även att det viktigaste med användningen av Lean var ständig förbättring
och inte att det nödvändigtvis skulle vara i Leans namn eller med alla dess verktyg.
Ekonomisystems utformning bör anpassas till organisationsstrukturen och dess omvärld146.
Det blir naturligt att alla företag jobbar med denna typ av styrning på sitt eget sätt eftersom
alla har olika processer att jobba med.
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Ax menar dock att för att kunna uppnå filosofin

Lean är det viktigt att hela organisationen omfattas.148 Helena Eklund berättar att på SEB var
det viktigaste att hitta en metod som passade SEB och som genomsyrar hela organisationen.
SEB väljer därför att kalla sitt Lean-arbete för SEBway. Anna Blomqvist på Fritidsresor
stämmer in i detta och menar också på att det är viktigt att tolka sin egen version och inte att
använda sig av alla moderna begrepp. Det att uppnå önskade effekter av Lean såsom mindre
slöseri och onödiga arbetsuppgifter som är det viktiga. Fritidsresor kallar sitt Lean-arbete
”Blue Spirit” och allt som görs ska leda till just ”Blue spirit”.
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Det är viktigt att ledningen och cheferna vet och förstår hur informationen ska användas
eftersom det med största säkerhet kommer att uppstå problem om systemet inte används som
det är tänkt.149 Tyvärr är inte detta fallet hos Fritidsresor, även om Anna önskar att det vore så
att alla inom verksamheten verkligen ville satsa på konceptet. Endast medarbetarna utbildade
sig i Lean, medan cheferna enbart var med före och efter. Syftet med det var att ge
medarbetarna mer plats och högt i tak under utbildningen. Detta ledde till att cheferna inte
kunde någonting om Lean och arbetet stannade av. Att cheferna inte är med i
förbättringsarbetet tror Anna Blomqvist att de inte är särskilt motiverade till Lean-konceptet.
Både på SEB och på Comhem är det ledningen och cheferna som ansvarar och leder Leanarbetet.
Det är av stor vikt att alla inom företaget förstår varandra för att alla ska kunna förstå
företaget150 och människans handlande och kommunikation är viktig för att systemet ska
fungera151. Detta tog VDn på Comhem till sig då det enligt Daniel Ljungberg var det hårda
bud när Lean-användningen började då deras VD gjorde det klart för alla att ”antigen är man
med i satsningen eller så slutar man”. Alla skulle vara på samma sida, vilket Daniel Ljungberg
ser som självklart för att kunna uppnå målen. vilket är något man fokuserar på hos Comhem.
5.1.2 VÄRDEFLÖDE
Företag använder värdeflöden för att uppnå effektivare företag och för att se till att rätt saker
görs för att möta kundens behov. Detta kan göras genom att integrera avdelningar med
varandra genom att exempelvis låta enheter sitta fysiskt nära varandra och att kommunicera
152

. Då ett system väl är implementerat gäller det att hålla ett kontinuerligt och sparsamt

flöde153. Det viktigaste med dessa är att undersöka hur väl ett företag utnyttjar sina resurser
eftersom verksamheter ofta har en stor förbättringspotential.154 Det svårare för tjänsteföretag
att hitta processerna och värdeflödena eftersom de inte är lika uppenbara som i producerande
företag.155 Samtliga tre företag använder sig av värdeflödeskartor. Anna Blomqvist på
Fritidsresor menar på att det är viktigt att det inte finns något som sätter stopp i processerna
för att det ska bli så lite slöseri som möjligt. Som exempel tar hon upp att kommunikation
mellan olika enheter där det blivit dubbelarbete eller budgetprocessen där de olika enheterna
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fått invänta varandra. Ett sätt att manövrera flödet är att alla ska kunna olika typer av
uppgifter för de ska kunna anpassa de anställda till om arbetsbelastningen är olika från dag till
dag. Helena Eklund berättar att på SEB har de länge jobbat med värdeflöde och förbättringar
inom organisationens enheter medan de du ska arbeta med att förbättra flöde och
kommunikation mellan enheterna, ett projekt de kallar för ”cross”.

För att identifiera

värdeflöden ser de till en produkt och definierar sedan vilka processteg som behövs för att
uppfylla den på bästa sätt. Alla tre företagen tycker att det går att hitta värdeflödet även om de
är tjänsteföretag.
I ett företag som arbetar med Lean fullt ut skall både huvudprocesser och stödprocesser vara
integrerade i värdeflödesprocessen156. På Samtliga tre företag har även enheter börjat använda
Lean. ”På HR exempelvis kan ett personalärende följas genom processer och uppföljning kan
mätas i antalet sjukdagar” säger Daniel Ljungberg på Comhem. På fritidsresor jobbar de med
att integrera avdelningar med varandra för att minska missförstånd och öka förståelse för
varandras uppgifter. Exempelvis ser de till att mixa avdelningar i olika workshops samt att
hålla i gemensamma informationsmöten och de anordnar även ett årligt event som de kallar
Birkadagarna då hela företaget åker iväg. Helena Eklund på SEB menar att de är ett företag är
inte något som gör det svårt att hittat processerna, däremot är det svårare att styra när
kunderna har behovet. Det de kan göra för att jämna ut flödena är att bemanna rätt. De har
även sett till att de har öppet 24h per dygn på telefonbanken för att kunderna inte ska behöva
anpassa sig till speciella öppettider och därmed sprida ut flödet. Att standardisera processer
var också ett sätt att göra organisationen effektivare eftersom det innebär att om en person
skulle bli sjuk så finns det alltid någon som kan rycka in fort och ersätta den andre,157
samordning av verksamheten inom den organisatoriska enheten, och för egenkontrollerande
ändamål.158 Detta gör att schema och planering bli extra viktigt. Fritidsresor standardiserar en
del av sina rutiner i syfte att det ska vara enkelt för en anställd att ta över kollegors uppgifter
när det behövs, samt för att undvika dubbelarbete genom att ha tydliga rutiner på hur
arbetsuppgifter utförs i olika steg. Även SEB har standardiserade processer, främst i syfte att
säkra kvalitet för att inget ska bli några alvarliga fel. Dock är Helena Eklund noga med att
poängtera att standardisering inte får gå ut över flexibiliteten mot kunden.
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5.1.3 PULLMETOD / KUND
Centralt inom Lean är att fokusera på att enbart producera det kunden efterfrågar och att
anpassa tjänsterna till detta159. Att producera det kunder efterfrågar, så kallat pull-metoden,
innebär att kunderna ”suger åt sig” värde genom att enbart producera det som kunden
efterfrågar160. Därmed har produktutveckling blivit allt viktigare inom företagen161 och
eftersom fokus ligger på att uppfylla kundens behov kan kunden involveras i utformandet av
produkter162. Samtliga tre företag har stort fokus på vad kunden vill ha och efterfrågar. Helena
Eklund berättar att de i alla kundmöten lyssnar på vad kunden faktiskt vill ha, samt att de
centralt utformar produkter efter kundens önskemål. Detta görs genom fokusgrupper,
kundpaneler och dialoger med kunder. SEB ber även kunder som varit i kontakt med dem att
svara på en enkät. Att skapa en dragande produktion kan vara svårt då det inte går att påverka
efterfrågan på exempelvis bolån menar Helena Eklund, däremot gäller det att ha bra produkter
som kunden efterfrågar. Enligt Anna Blomqvist på Fritidsresor är det viktigt att lyssna på
kunderna när produkterna utformas. ”Skapar vi de produkterna som kunderna efterfrågar blir
det automatiskt en så kallad dragande efterfrågan” säger Anna Blomqvist. Hon berättar även
att det är viktigt att anpassa volymerna efter efterfrågan så att utbudet är störst på de mest
populära resemålen. För att ta reda på vad kunden efterfrågar har de ständigt enkäter de ber
kunder fylla i både på destinationen och på flygplanet. Även på ComHem är kundfokus det
centrala. Daniel Ljungberg berättar att de följer upp hur nöjda deras kunder är. Förutom att
som de andra två företagen återkoppla till de som varit i kontakt med dem, bevakar de
dessutom sociala medier för att jämföra hur många negativa respektive positiva inlägg som
publiceras om företaget. För att en möta kundens behov har Comhem identifierat det till
enkelhet, det ska vara enkelt och problemfritt att vara kund på Comhem. Fritidsresor har
börjat fokusera allt mer på mottagande på flygplatser, hotell, transferbussar med mera för att
öka kundnöjdheten.
I tjänsteföretag påverkar aktiviteterna oftast kundens upplevelse av tjänsten direkt, vilket gör
att det är ännu viktigare att styra aktiviteterna i dessa företag.163 Det har blivit allt mer fokus
på området kundservice genom att styra beteende för att bemöta kunder på bästa sätt 164, och
det har visat sig att det finns en stark korrelation mellan kunders och personalens nöjdhet
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vilket gör det allt viktigare att ta hand om sin personal165. Samtliga tre företag anser att det är
viktigt att ta väl hand om sin personal. Anna Blomqvist menar på att om personalen mår bra
kommer det att påverka deras bemötande mot kunder. SEB arbetar med att påverka beteende
på sina anställda för att uppnå kundnöjdhet. Det arbetas mycket med bemötande och arbetssätt
för att möta vad kunden vill ha. Därför är de också måna om att se till att personalen har bra
kunskap och motivation och att de är nöjda med sin arbetssituation.
5.1.4 STÄNDIG FÖRBÄTTRING
Med förbättringar menas att hitta smarta lösningar, minska antalet fel, ta bort spill,
effektivisera, minska ledtider, minska byråkrati, öka kundvärdet osv.166 Enligt Anguelov m. fl.
som studerat Lean inom sjukvården, kom de fram till att det verktyget som användes mest var
just Kaizen, så kallad ständig förbättring. Det var då viktigt att alla var delaktiga 167. När
Helena Eklund berättar om SEB´s Lean-arbete lägger hon stor vikt vid att det är ständig
förbättring som är det centrala och kärnan i deras Lean-arbete. ”Vi väljer att fokusera på
ständig förbättring istället för att eliminera spill eftersom det är bättre att fokusera på det
som är positivt” säger Helena Eklund på SEB hon fortsätter ”Alla ska gå till jobbet och bli
lite bättre för varje dag”. Även på Comhem och Fritidsresor jobbar med ständig förbättring
och alla tre anser att det är viktigt att gå till grund med problem och lösa det verkliga
grundproblemet på ett långsiktigt sätt. Daniel Ljungberg berättar att det görs genom att hela
tiden fråga sig ”varför” tills de hittar grundproblemet. På SEB och Comhem hanteras problem
genom att dagligen respektive en gång i veckan ta upp problem som uppstår vid tavelmöten
och komma fram till lösningar som löser själva grundproblemen. Daniel Ljungberg på
Comhem berättar att på tavlan går det att se vem som har ansvar för problemet och hur långt
det har kommit med lösningen. På detta sätt är alla informerade och kan snabbt ta tag i
problemen så snart de dyker upp. Helena Eklund berättar att de även ser tavlan som ett forum
för diskussion och kommunikation. Fritidsresor utgår inte direkt från Lean-tavlor då det
endast är vissa chefer, de mest förändringsbenägna, som använder sig av dessa. En skillnad
mellan företagen är att SEB och Comhem har tavelmötena som krav och initiativet kommer
uppifrån, medan det på Fritidsresor sker på chefernas egna initiativ. Även Daniel Ljungberg
menar på att chefernas egen inställning till Lean påverkar hur långt gruppen kommer. I SEB
ställs det ett krav för att få vara chef vilket är att kunna driva förändring.
För att identifiera problem använder sig Comhem av något kallade Network Travel Ticket
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vilket är flera kunder med samma problem samt Customer Travel Ticket då en kund har ett
problem. Då vet de om det är ett generellt problem eller en enstaka händelse. Anna Blomqvist
berättar att de vill förebygga problem istället för att hela tiden släcka bränder men i praktiken
fungerar det inte riktigt så utan Fritdsresor följer även de upp reklamationer och åtgärdar
dessa till ”wow”, som står för ”way of winning”. Alla förbättringar är ett steg mot att uppnå
deras ”Blue spirit”. Det kan vara allt från att fel på hotell till feltryck i katalogen. På SEB ska
varje medarbetare ständigt tänka ständig förbättring och bli lite bättre för varje dag.
Ett mål med Kaizen är att den även ska beröra företagskulturen168. Det allra viktigaste för
Comhem är att alla inom verksamheten har gemensamma värderingar som de utgår ifrån i
arbetet. Dessa värderingar är ”Driftsäker, Vinnande lag, Respekt, Kunden först och Lärande”
och ska genomsyra hela verksamheten. Sedan de började med Lean har det varit stort fokus
kring dessa. Även på SEB och på Fritidsresor har företagskulturen blivit allt viktigare. För att
sprida denna till medarbetare har de Workshops och möten som genomsyrats av detta. Det är
allas eget ansvar att de efterföljs men även att rapportera om det inte följs av någon, både
gällande chefer och anställda. Värderingar på SEB är ”Engagemang, Kontinuitet, Ömsesidig
respekt och Professionalism”, medan Fritidsresors värderingar är ”Passionate, Accountable
och Value Driven”.

5.1.5 UPPFÖLJNING
Det har blivit allt vanligare att mäta prestationer samt följa upp dessa inom företag som
använder sig av Lean. Syftet med att mäta prestationer är att förbättra värdeflödet samt att det
motiverar medarbetare att öka både lönsamhet och kundnöjdhet samt att fokusera på rätt
saker. Detta görs med en bra sammansättning av nyckeltal som följs upp av cheferna
veckovis.169 I och med Lean har fokus gått från att använda sig av finansiella nyckeltal till
icke finansiella

170

. På Comhem har mätning och uppföljning ökat markant och blivit mer

centralt till följd av Lean. Fokus ligger på KPI, Key Performance Indicator men de mäter i
princip allt som går att mäta, både på individnivå, gruppering. Det som mäts är exempelvis
ledtider, organisationen, samt helheten och slutprocesser. Fritidsresor följer också upp även
om det inte är i samma utsträckning som Comhem ett exempel på vad som mäts är
reklamationsprocessen genom att se till antalet inkommande och utgående samtal men även
till First Core Resolution som innebär att kundens problem ska lösas vid första kontakten.
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Dock finns det inga direkta mål som de ska uppnå vilket Anna Blomqvist anser borde finnas.
Detta har också berott på cheferna då de ligger efter i arbetet med Lean. Anna Blomqvist
anser vidare att de skulle vilja ha tre nyckeltal som mäter allt och anser att icke finansiella
nyckeltal vore bättre, men att de finansiella självklart måste finnas med. På SEB jobbar de
med uppföljning och använder sig av två olika typer, aktiviteter såsom antal kundmöten,
tillgänglighet och kundnöjdheten och de finansiella såsom försäljningsvolymer och
lönsamhet. För medarbetaren följs ständigt de standardiserade mättalen upp i statistik vid
tavelmötena medan de mjukare mättalen, såsom egen utveckling, enbart följs upp vid
coachsamtalen som sker varannan vecka. Comhem fokuserar endast på de icke finansiella
nyckeltalen och ser endast det finansiella resultatet som en effekt av företagets
förbättringsarbete.
Incitamentprogram har också blivit en viktig del av Lean inom tjänsteföretag då det är ett sätt
att motivera sin personal och detta nu på alla nivåer och inte bara de högre.171 Dock använder
inget av företagen sig av incitamentprogram i någon större utsträckning. På Comhem har de
menar att arbetet med Lean ska komma från inre motivation samt att det ska ge större
tillfredsställelse. För att skapa motivation på fritidsresor vill de börja med morot i form av att
ha karriärvägar genom organisationen vilket de tar upp SEB som ett exemplariskt exempel på.
Även SEB menar på att det är inre motivation och viljan hos de anställda som driver deras
arbete framåt genom att anställa personal som tycker att jobbet är roligt .

5.2 LEANS PÅVERKAN PÅ VERKSAMSAMHETEN
Lean kan innebära organisationsförändringar genom att sälja av eller hyra ut enheter, sälja
mer, skapa nya marknader, förbättra produkter, outsoursa enheter m.m. Omorganisering är en
annan effekt av Lean vilket kan leda till att folk får gå.172 Både SEB och Fritidsresor menar på
att inga organisationsförändringar har skett som följd av Lean. Fritidsresor har gjort vissa
förändringar och tagit bort avdelningar men säger inte upp någon då de är noga med att Lean
inte ska drabba någons anställning eftersom det inte är särskilt motiverande för medarbetarna.
Istället flyttar de runt anställda, istället låter de bli att nyanställa för att ersätta de som går i
pension. Comhem är just nu överbemannade då deras samtal för kundservice blivit allt färre,
men de använder absolut inte Lean för att få avskeda folk men tyvärr blir det så ibland ändå.
Det är inte lätt att anpassa en verksamhet efter ett nytt koncept eftersom alla intressenter
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upplever verksamheten på olika sätt vilket gör att anpassningen oftast går långsamt 173 För att
ett system som Lean ska kunna bidra till framgång för företagen är förutsättningen att det
verkar som ett instrument som används för att underhålla eller förändra den situation som
finns i företaget. Systemet kan dock inte användas för att förändra företagets ekonomi.174 SEB
och Comhem är mycket nöjda med införandet av Lean medan Fritidsresor anser att de har mer
att jobba med. ”Dock finns det vissa saker som tar längre tid innan resultat syns som
exempelvis kundnöjdhet eftersom det tar ett tag innan kunden uppfattar förbättringen”
berättar Daniel Ljungberg. Comhems ledtider har minskat sedan de började använda sig av
Lean och företaget utgår ifrån att mäta sina processer och tittar på flödet för att hela tiden för
att arbeta med att förbättra verksamheten. Detta har gjort att företaget minskat både ledtiderna
och kostnaderna, samt att kvaliteten ökat.

Att Lean inte skulle kunna påverka företagets ekonomi stämmer inte riktigt in eftersom
samtliga tre företag anser sig kunna se finansiella positiva resultat sedan introduktionen av
Lean. Helena Eklund menar dock på att det är svårt att säkert härleda resultatet till just Lean.
Enligt Daniel på Comhem används inte Lean för att prestera finansiellt resultat utan det
finansiella resultatet blir snarare en följd av ett väl genomfört Lean-arbete. Hos Fritidsresor
har ledningen tyvärr inte tagit till sig Lean och efterfrågar därför inte resultat från någon
förbättring.
Hur en verksamhet följer upp hur ett styrsystem påverkat verksamheten mäts genom hur
produktiviteten påverkats.175 I samtliga tre företag är de överens om att produktiviteten ökat.
Helena Eklund på SEB berättar att de har nått sitt mål om att öka sin produktivitet genom att
träffa fler kunder. Anna Blomqvist på Fritidsresor berättar att de har sänkt sin
handläggningstid per ärende från 5 timmar till 36 minuter. På Comhem har de även där ökar
sin produktivitet exempelvis genom att lösa ärendet vid första samtalet. Detta har gjort att de
idag har mer personal än vad som behövs. Att produktiviteten ökat kan även Daniel Ljungberg
på Comhem intyga då de ser en minskning i arbetsbörda i på grund av förbättrade rutiner.
När effekterna av ett styrsystem ska följas upp är det två kriterier som mäts. Det ena är
instrumentell effektivitet som mäter i vilken grad det som ska bli gjort faktiskt blir gjort, det
vill säga hur verksamheten fungerar. Det andra kriteriet är ekonomisk effektivitet som mäter
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hur bra och noga det blir gjort.176 Då effekterna ska mätas på de tre företagen har de alla tre
sett igenom sina processer för att se att de inte gör något som inte genererar värde för kunden.
Daniel Ljungberg på Comhem menar på att en anledning till det förbättrade produktiviteten är
att det är rätt saker som görs då det inte läggs tiden på aktiviteter som inte genererar värde.
Helena Eklund och Anna Blomqvist menar på att standardisering är ett sätt att se till att
ärenden prioriteras rätt och ett sätt att det levereras men kvalitet. Detta i syfte att kunden ska
bli nöjd. Samtliga tre företag är överens om att Lean är en process som aldrig blir fulländad
och som de kommer att fortsätta jobba med då det alltid finns saker att förbättra.
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6 SLUTSATS & FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
I slutsatsen presenteras de slutsatser som framkommit under fallstudien. Slutligen presenteras
de rekommendationer vi har till fallföretagen som studerats. I slutet av detta kapitel kommer
förslag ges till vidare forskning.
6.1 HUR ANVÄNDS LEAN INOM DESSA TRE TJÄNSTEFÖRETAG?
Tidigare studier visar på att då tjänsteföretag använder sig av Lean är det fokus på att ständig
förbättring eliminering av slöserier och att använda sig av värdeflödesanalyser.177 Det kan i
denna studie konstateras att Lean är ett förhållningssätt i samtliga tre företag som syftar till
ständig förbättring. Enligt samtliga tre företag går det inte bara att applicera utvalda verktyg
eftersom Lean är ett tankesätt som ska genomsyra hela verksamheten. Företagskultur med
tydliga värderingar är något som samtliga tre företag använder sig av för att bland annat
kunna påverka beteendet hos de anställda för att i det dagliga arbetet sträva mot ständig
förbättring. Som komplement till en stark företagskultur är rutiner, scheman och
standardiserade processer ett sätt att säkerställa att rätt saker görs och att det görs på rätt sätt,
så kallad instrumentell och ekonomisk effektivitet. Detta ska ske utan att tappa flexibiliteten
mot kunden eftersom kunden är centralt inom Lean178, vilket även är tydligt inom de tre
företagen. Samtliga tre företag lägger stor vikt vid att följa upp vad kunden efterfrågar och hur
nöjd den är. På Comhem bevakades även sociala medier utöver de traditionella sätten med
fokusgrupper och kundenkäter.
För att motivera medarbetaren använder sig företagen inte av yttre belöningar, utan de vill att
motivationen skulle komma inifrån. Fritidsresor var det företaget som förlitade sig mest på
sina medarbetare och lagt stort ansvar på dem att Lean skulle fungera. Det var också i detta
företag som Lean fungerade minst vilket skulle kunna tänkas vara en bekräftelse på att
ledning och ledarskap är en viktig del av Lean. Då ett styrsystem används måste det anpassas
till ett företags omgivning och situation179. Detta är en av en de viktigaste aspekterna hos i alla
fall Fritidsresor och SEB att det var viktigt att göra en egen tolkning av Lean och hitta sin eget
sätt att använda Lean för att nå dess framgångar. Det görs genom att tillämpa de delar som
passar in på respektive företag och genom att använda sina egna benämningar och rutiner.
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Det är omdiskuterat huruvida Lean är applicerbart inom tjänstesektorn då den skiljer sig från
industrin180 medan annan forskning visar på att tjänsteföretag även kan använda sig av Lean
för att nå framgång181. De tre företagen anser att Lean är väl applicerbart i tjänsteföretag då de
kan se sin tjänst som en produkt. Eftersom de är tjänsteföretag går det inte att styra kundens
efterfrågan på samma sätt som produktionsföretag kan, vilket gör att planering och
standardisering är av stor vikt. De anser dock att de absolut mest produktionsinriktade
metoderna kan vara svåra att tillämpa, men att det inte gör något då de inte heller behövs.
Tidigare studier visar att ett ekonomisystem inte kan användas för att förändra ett företags
ekonomi, utan att det snarare blir en följd av användningen182 Inom de tre förtagen ligger
fokuset främst på icke finansiella mått och då de uppnås kommer de finansiella resultaten
automatiskt. För att produktiviteten ska bli så bra som möjligt ska hela företaget ses över och
inte bara se till en enhet183 vilket alla tre företag gör, det är samtidigt som en process som
aldrig blir färdig utan att de hela tiden kan bli bättre. Samtliga tre företag kan se att per
arbetad timme hinns det nu med mer i form av att träffa fler kunder eller i antalet hanterade
ärenden.
6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
Eftersom det tydligaste fokuset inom Lean är kunden anser vi att mer forskning skulle
behövas i hur detta behov analyseras och vilka faktorer det är som sätter värde för kunden,
samt hur denna fokus når tillbaka ut till kunden. Det skulle också vara intressant att se det från
de anställdas synvinkel. Det skulle därför vara intressant att även intervjua några av
medarbetarna på varje företag för att se om de uppfattar Lean och dess användning inom
företaget på samma sätt som cheferna som vi intervjuat gör. En studie som påvisar finansiella
beräkningar på Leans påverkan vore även intressant. På detta sätt skulle ett bredare perspektiv
på ämnet beskrivas.
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9 BILAGOR
Här finns de bilagor som förtydligar studiens genomförande såsom intervjuerna i sin helhet
och intervjufrågorna samt operationaliseringen av dessa.
9.1 BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR
1. Vad var motivet till att företaget valde att använda sig av Lean?
2. Vilka delar av Lean använder ni er av? Varför?
3. Hur används dessa delar?
4. Planerar ni att använda er av fler delar?
5. Har ni valt att utesluta vissa delar? I sådana fall varför?
6. Hur omfattande är förändringen?
7. Vad är de största skillnaderna sedan ni började använda er av Lean i ert företag i
verksamheten?
8. Har det krävt omstruktureringar?
9. Hur har uppföljningen förändrats?
10. Har interna kontroller förändrats?
11. Har era fokusområden ändrats?
12. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring?
13. Har beslutsprocesser och ansvarsfördelning förändrats vad gäller behörigheter osv.?
14. Hur ser era kalkyleringssystem ut?
15. Hur arbetar ni med förbättringsarbete?
16. Hur arbetar ni med målsättning?
17. Hur motiveras personal att agera i företagets intresse?
18. Hur blev resultatet?
19. Vill ni vara anonyma i uppsatsen eller kan vi skriva ut namn på företaget och dig som
respondent?
20. Får vi spela in samtalet enbart i syfte att underlätta vårt arbete?

66

9.2 BILAGA 2 – OPERATIONALISERING AV INTERVJUFRÅGORNA

Denna fråga ger oss förståelse för företagets Lean-användande och en nödvändlig bakgrund
för studien.

1. Vad var motivet till att företaget valde att använda sig av Lean?

Dessa frågor visar på hur Lean har användts på företaget.

2. Vilka delar av Lean använder ni er av? Varför?
3. Hur används dessa delar?
4. Planerar ni att använda er av fler delar?
5. Har ni valt att utesluta vissa delar? I sådana fall varför?
Dessa frågor visar på vilka förändringar som gjorts för att anpassa organisationen till Lean
enligt de defenitioner som Torkzadeh & Doll (1998) tar upp om problemlösning som
beslutsrationalisering, arbetsintegrering, koording av aktiviteter och kundservice
6. Hur omfattande är förändringen?
7. Vad är de största skillnaderna sedan ni började använda er av Lean i ert företag i
verksamheten?
8. Har det krävt omstruktureringar?
Dessa frågor syftar till att visa på hur ekonomistyrningen anpassats till det nya arbetssättet
Lean för att de täcka e olika områdena som Lean enligt teori ovan innebär såsom;
leantemplet Kaizen, eliminera slöseri kundfokus ständig förbättring värdeflödeskartor anv
upföljning
9. Hur har uppföljningen förändrats?
10. Har interna kontroller förändrats?
11. Har era fokusområden ändrats?
12. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring?
13. Har beslutsprocesser och ansvarsfördelning förändrats vad gäller behörigheter osv.?
14. Hur ser era kalkyleringssystem ut?
15. Hur arbetar ni med förbättringsarbete?
16. Hur arbetar ni med målsättning?
17. Hur motiveras personal att agera i företagets intresse?
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Denna fråga syftar till att se hur nöjda de blivit med resultatet av Lean.
18. Hur blev resultatet?
Dessa frågor syftar till att ta reda på hur anonym respondenten önskar att vara.
19. Vill ni vara anonyma i uppsatsen eller kan vi skriva ut namn på företaget och dig som
respondent?
20. Får vi spela in samtalet enbart i syfte att underlätta vårt arbete?
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9.3 BILAGA 3 – KOMPLETTERANDE INTERVJUFRÅGOR
-

Hur jobbar ni med företagskultur?

Hur ser ni till att företagskulturen efterföljs och genomsyrar företaget
-

Hur jobbar ni med lagarbete?

Jobbar ni över gränser inom företaget, teambuildning osv.
-

Hur jobbar ni med kvalitet?

Hur säkerställs kvalitet, förebyggande eller åtgärdande osv
-

Har ni infört standardiserade processer? Vilka? Hur ser de ut? Syfte?

Har interna processer för ärendehantering eller produkter standardiserats
-

Hur hittar ni ständiga förbättringar?

Någon speciell tillsatt grupp, speciella rutiner.
-

Hur identifierar ni kundens verkliga behov?

Hur tar ni reda på vad kunden efterfrågar.
-

Hur jämnar ni ut flödet i processen? Hur hittar ni dessa processer?

Hur går det till i praktiken.
-

Hur skapar ni en dragande produktion istället för en tryckande?

Hur gör ni för att kunden ska komma till er istället för att behöva söka upp kunden
-

Hur använder ni kontinuerlig bekämpning av slöserierna? Hur gör ni detta?

Då menar vi om ni har någon speciell enhet för detta, finns det rutiner, hur hittar ni dem, hur
går ni tillväga osv.
-

Hur hanterar ni och sprider information inom företaget?

Finns det några speciella nyckelpersoner, intranät, möten osv.
-

Hur har produktiviteten påverkats?
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9.4 BILAGA 4 – FÖRETAGSPRESENTATION COMHEM

Comhem är ett företag som erbjuder kompletta tjänster för tv, bredband och telefoni.
Företaget erbjuder digital-tv med cirka 140 tv-kanaler, HDTV och sedan i augusti 2009 även
On Demand. Vidare erbjuder företaget höghastighetsbredband med hastigheter från 5 Mbit/s
upp till 100 Mbit/s, samt telefonitjänster. För att uppfylla allas behov erbjuder företaget också
något kallat triple-play, en tjänst där de både levererar TV, bredband och telefoni, detta
genom ett eget kabel-TV-nät som räcker fram till de flesta orter i Sverige. Som komplement till
det fasta bredbandet erbjuder företaget också mobilt bredband i samarbete med
mobiloperatören 3.184
Ungefär 40% av de svenska hushållen är anslutna till Comhems nät och har därmed tillgång
till marknadens bredaste utbud av TV, HDTV, On Demand-tjänster samt
höghastighetsbredbands- och telefonitjänster.185 Totalt är omkring 1 760 000 hushåll anslutna,
varav 537 400 kunder har bredband, 619 900 digital-TV och 364 900 har telefoni från
Comhem. Utöver detta har företaget 272 600 Triple play-kunder.186
Företaget hade under år 2010 en omsättning på 4 322 miljoner svenska kronor. Resultatet före
skatt och finansiella kostnader var 1 854 miljoner svenska kronor, vilket innebär en marginal
på nästan 43 %.187
Comhems har sedan 2009 marknadsfört företaget med hjälp av sina karaktärer Judit och Judit.
En stor del av företagets reklamkoncept bygger på att Judit och Judit imiterar andra kända
personer och filmklipp och reklamfilmerna har till följd av detta fått stor uppmärksamhet och
till och med vunnit priser. Bakom reklamkonceptet står reklambyrån King.188
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Comhem har utmärkt sig för att ha extremt långa väntetider på kundservice. Flera kunder har
fått otroligt långa väntetider när de ringt Comhems kundservice. Vissa väntetider var till och
med så pass långa att de låg på över en timma. Dock är detta vad som legat i fokus hos
företaget sedan 2009 och det har förbättrats oerhört sedan dess. Under 2010 har Comhem
därför utökat sin kundservice märkbart.189
Comhem är idag Sveriges snabbast växande tv-operatör och har marknadens bredaste tvutbud samt prisvärda och högkvalitativa tjänster för bredband och telefoni. Basen för
företagets affär är en driftsäker infrastruktur i samarbete med fastighetsägare. Comhem har
cirka 700 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand. Navet för
företagets kundservice finns i Härnösand med cirka 300 medarbetare. Nätövervakning och
drift sköts från Stockholm, där även huvudkontoret ligger. Företaget grundades 1983 och ägs
sedan 2006 av The Carlyle Group och Providence Equity Partners.190

Comhems affärsidé är att erbjuda hushåll i Sverige framtidssäkra och kompletta lösningar för
tv, bredband och telefoni. Basen för affären är en driftsäker infrastruktur i samarbete med
fastighetsägare.
Comhems vision är att vara den självklara partnern för bekymmersfria kommunikations- och
underhållningstjänster.
Företaget har vidare gemensamma värderingar vilka skapar en grund för det dagliga arbetet i
verksamheten. De är följande;
Driftsäker
Jag – agerar alltid utifrån helheten och tar ansvar för den, håller löften till kunder, leverantörer
och kollegor, dokumenterar processer, rutiner och följer dem, rapporterar avvikelser och
åtgärdar grundorsakerna, strävar efter att göra rätt från början,
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71

Vinnande lag
Jag – hjälper andra att lyckas med att nå gemensamma mål, har en positiv attityd samt
inspirerar och uppmuntrar andra, ger det lilla extra varje dag, reser med lätt packning och
tänker på lönsamhet i allt jag gör, tar initiativ till att vi firar framgångar.
Respekt
Jag – behandlar alla som jag själv vill bli behandlad, lever som jag lär och är en god förebild,
står bakom och genomför fattade beslut, respekterar mångfald, andras åsikter, kompetens och
jämställdhet, agerar etiskt laglydigt rättvist på ett balanserat sätt.
Kunden först
Jag – sätter kunden i första rummet, har ansvar för kunden genom hela kedjan, agerar
affärsmässigt för nöjdare kunder, har både interna och externa kunder, förenklar för kunden.
Lärande
Jag – ser varje misstag som en möjlighet till förbättring, proaktiv söker kunskap och lär av
andra, lyssnar aktivt och uppmuntrar andra, ser möjligheter och söker ständiga förbättringar ,
utvecklar mig själv mitt team och hela organisationen.

Snabbfakta om Comhem
- 1,76 miljoner anslutna hushåll
- 537 400 Bredbandskunder
- 619 900 Digital-tv-kunder
- 364 900 Telefonikunder
- 272 600 Triple play-kunder
(2011-02-01, Helårsrapport 2010)
Comhems historia 191
1983 - Företaget börjar arbeta med kabel-tv, då som en del av Televerket.
1997 - Företaget lanserar digital-tv.
1999 - Företaget byter namn till Com Hem AB och börjar erbjuda bredbandstjänster.
2003 - EQT köper Com Hem AB.
2004 - Företaget lanserar telefonitjänster.
191

http://www.comhem.se/comhem/om-com-hem/foretagsinformation/foretagsinformation/-/4914/5040/-/index.html
(2011-04-18)
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2006 - Nya ägare i The Carlyle Group och Providence Equity Partners.
2006 - Företaget går samman med UPC Sverige.
2009 - Företaget lanserar On Demand-tjänster för tv.
2009 - Företaget lanserar höghastighetsbredband, upp till 100 Mbit/s.
2010 - Utbyggnaden av On Demand fortsätter och blir tillgängligt för 1,5 miljoner Com Hemhushåll.
2011 - Företaget fördubblar sin högsta bredbandshastighet och lanserar 200 Mbit/s.
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9.5 BILAGA 5 – FÖRETAGSPRESENTATION FRITIDSRESOR 192

Fritidsresor är en nordisk koncern med ledande researrangörer i Sverige, Norge, Danmark och
Finland. Huvudarrangörerna är Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge och Danmark, samt
Finnmatkat i Finland. Företaget tillhandahåller även resor genom TEMA och Nazar. I bolaget
ingår också

charterflygbolaget

TUIfly Nordic.

Sedan den 3

september 2007 ingår

Fritidsresegruppen i världens största resekoncern, TUI Travel Plc, ett nätverk av europeiska
reseföretag. TUI Travel Plc är världens största resekoncern med över 30 miljoner kunder om
året och ungefär 200 varumärken. Företaget anordnar resor till hela världen från mer än 25
länder och finns representerat i över 180 länder. I koncernen ingår sju flygbolag som
tillsammans har en flotta om ca 150 flygplan. Sammanlagt jobbar 50 000 personer inom TUI
Travel Plc. TUI Travel Plc är också registrerat på London-börsen.
Fritidsresegruppens finansiella räkenskapsår (1 januari - 31 december) följde fram till hösten
2007 det Frankfurtnoterade moderbolaget TUI AG. I samband med samgåendet mellan TUI
AG och First Choice den 3 september 2007 övergick den nya gruppen TUI Travel Plc till
brutet räkenskapsår (1 oktober - 30 september).
Eftersom Fritidsresegruppen verkar i alla nordiska länder presenteras deras vision på engelska
och lyder ” Making holiday dreams come true”. Fritidsresors värderingar är ”Passionate,
Accountable och Value Driven”.
Fritidsresor är idag en av Sveriges största researrangörer och har en marknadsandel på drygt
30 %. Företaget startades år 1961 av Bengt Bengtsson och Håkan Hellström. Tillsammans
lanserade de en helt ny semesterform, nämligen semesterlägenheten, även kallad
fritidsvåning. Bolagets koncept kopierades dock snart av många andra byråer och arrangörer.
De första resorna som Fritidsresor arrangerande gick till Sitges på Cista Dorada i Spanien, och
tätt därefter lanserades resmålen Arma di Taggia och Rimini i Italien. Fritidsresor erbjuder
paketresor med charterflyg, reguljärflyg och tåg samt hotellbokningar. Företaget säljer resor
till hela världen, men huvuddelen av resorna går till Medelhavsområdet, Thailand och
Kanarieöarna.
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http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/ (2011-04-18)
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Försäljnings- och resmålsvolymer – Norden
Försäljning
2009/2010* fördelades försäljningen för Fritidsresegruppen enligt följande:
Ca 60% av resorna säljs via Internet
Ca 25% av resorna säljs via butik och telefon
Ca 15% av resorna säljs via externa resebyråer
*1 OKT 2009 – 30 SEPTEMBER 2010.

Antal resenärer från Norden
Drygt 1,2 miljoner.

Resmålsvolymer - Charterdestinationer
Kanarieöarna

24%

Långresmål (Thailand, Maldiverna, Mexiko m.fl)

12%

Grekland

18%

Cypern

9%

Turkiet

13%

Spanien (inkl. Mallorca)

6%

Italien

3%

Egypten

7%

Portugal

1%

Övriga sol & bad

7%
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9.6 BILAGA 6 – FÖRETAGSPRESENTATION SEB

SEB är en av Europas ledande banker193 och en ledande finansiell koncern i Norden som
grundades 1856 av André Oskar Wallenberg och de har sitt huvudkontor i Stockholm. SEB
tillhandahåller ett brett spektrum av finansiella tjänster både till företag och privatpersoner till
hemmamarknaderna Sverige, Baltikum och Tyskland. Utanför dessa marknader är SEB mer
inriktade på att vara fullserviceenhet för främst företagskunder och institutioner. Utöver detta
har de representationskontor i ett 20-tal länder världen över för att möta kundernas behov och
internationella karaktär SEBs ledord är entreprenörskap, långsiktiga relationer och
internationell närvaro och har idag 17 000 anställda världen över varav 7 000 utomlands194.
SEBs vision är ”Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner.”195
Värderingarna som SEB arbetar utifrån är ”Engagemang, Kontinuitet, Ömsesidig respekt och
Professionalism”. SEBs kunder består av 5 miljoner privatkunder, 400 000 så och medelstora
företag samt 2 500 stora företag och institutioner.196 Inom SEB finns det fyra divisioner vilka
är Retail, Merchant Banking, Wealth Management och Life men utöver dessa finns det ett
flertal stödfunktioner såsom IT, affärsproducerande enheter. SEB har ett mål om att ha de
nöjdaste kunderna och den bästa lönsamheten. 197

De som jobbar på SEB har olika bakgrund såsom ekonomer, ingenjörer, jurister,
systemutvecklare med mera. Det är 58 procent kvinnor och 42 procent män och medelåldern
är 44 år. 56 procent av SEBs intäkter 2010 var från Sverige. SEB jobbar hårt för att skapa ett
SEB, ett projekt som började 2006. SEB planerar at bli mer företagsinriktade och att öka i
antal

marknadsandelar.

Det

stora

fokuset

framöver

kommer

att

rikta

sig

till

företagsmarknaden inom Norden. Kundrelationer är det absolut viktigaste för SEB198.
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www.foretagsfakta.se/Landskrona/SEB/176232 (2011-05-27)
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2011-05-06)
195
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2011-05-06)
196
http://www.campus.se/Arbetsgivare/Alla-Arbetsgivare/S/SEB/SEB-koncernen-har--nyckeln-till-framgang (2011-05-27)
197
http://www.mystep.se/mySteps-natverk/seb (2011-05-27)
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http://np.netpublicator.com/netpublication/n93118791 (2011-05-27)
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