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Abstract 

This qualitative study involves the implementation of Lean and Kaizen methods in a 

Swedish service industry. Lean philosophy is based on a method to achieve more with 

less. In practical terms this means that the use of an organization's resources is 

improved. The origin of Lean is the Toyota Production System. Now, Kaizen methods 

give managers and employees a better more efficient system to reach their goals within 

the organization or company. The distinguishing feature of the Kaizen approach is that, 

contrary to Lean management, it is led from the top but driven from below. In this 

respect Lean & Kaizen are complementary and provide two sides of the same efficiency 

coin. This study was conducted using semi-structured interviews and secondary data. 

The implementation of Lean is described within a Swedish company, UBC, which 

today manages more than 600 condominiums. UBC was founded in 1931 and part of the 

operation is still under construction. The reason why UBC chose to implement Lean & 

Kaizen was to be more competitive than other similar companies. The new management 

came in 2009 and elected new strategies and reorganization with an aim to improve 

efficiency. With the help of the study, which is controlled by the frame of reference, I 

managed to identify all the elements that appeared in Lean and Kaizen implementation. 

In all scenarios these were both positive and negative. A conclusion is that to succeed 

with this implementation everyone should be involved. Managers, employees and even 

customers must understand that they work within a tough financial framework and that 

the management has chosen new ways to succeed. The selected route is not the easiest 

to go and is more reminiscent of a mountain road than a straight motorway, but 

eventually with perseverance this road can lead to a better life for all participants. 
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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie handlar om implementeringen av Lean & Kaizen på ett svenskt 

tjänsteföretag. Lean- filosofin bygger på en metod att åstadkomma mer med mindre. Rent 

praktiskt innebär det att användningen av en organisations resurser förbättras. Ursprunget till 

Lean ligger i Toyota production system. Kaizen däremot innebär en metod för chefer och 

medarbetare att nå sina mål inom organisationen eller företaget. Det utmärkande med kaizen- 

metoden är att den leds uppifrån men drivs underifrån, det vill säga tvärt emot Lean- 

administration. Lean & Kaizen är mycket bra i kompletterande förhållande till varandra.  

Denna studie utfördes med hjälp av semistrukturerad intervju och sekundärdata. 

Implementeringen beskrivs på ett svenskt företag, UBC som idag förvaltar mer än 600 

bostadsrättsföreningar. UBC startades redan år 1931 och en del av verksamheten är fortfarande 

under uppbyggnad. Anledningen till att UBC valde att implementera Lean & Kaizen som metod 

är att stå sig bättre i konkurrensen jämte mot andra förvaltningar. Den nya ledningen kom år 

2009 och valde nya strategier och reorganisering i syftet att förbättra effektiviteten. Det blev 

stora förändringar som skaffade nya lösningar. Med hjälp av studien som styrs med 

referensramen lyckades jag kartlägga alla moment som visade sig vid Lean och Kaizen- 

implementeringen, det vill säga alla scenarion både positiva och negativa. För att lyckas med 

implementeringen ska alla vara delaktiga. Chefer, medarbetare och även kunder ska ha 

förståelse att de samarbetar med en ekonomisk förvaltning som har valt nya metoder för att 

lyckas. Den utvalda vägen är inte enklast att gå och påminner mer om terrängvägen än om 

tidigare bekvämlighet och stabilitet men kan leda till ett bättre liv för alla deltagare. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitel ges en bakgrund som ger inblick i Lean filosofin. Vidare ges 

problemdiskussion som behandlar teorier som indikerar problemområdet vid Lean 

implementeringen på ett tjänsteföretag. 

 

Poetiskt sett och som en jämförelse samt beskrivning av Lean så skulle man kunna säga 

att bildligt sett kan det i Japanska bilföretaget Toyota-baserade, Lean – konceptet 

jämföras med det konstnärliga trädgårdsfenomenet Royanji, det vill säga landets allra 

mest kända Zen – trädgård enligt västerländsk beteckning.  

 

På Japanska heter denna typ av trädgårdar kare- sansui vilket betyder torrt landskap. 

Dessa trädgårdar består av en grund sandlåda med sand, grus, stenar och ibland även 

gräs, mossa samt andra naturobjekt. Det kan ge ett sterilt intryck för den utomstående 

betraktaren, men dessa är kända för sin lugnande inverkan på åskådaren, vilket denna 

typ av konstverk har som effekt (Berthier, Parkes, 2000, s.10). 

 

Den mest kända zen - trädgården i Japan skapades i slutet av 1400- talet och återfinns i 

Royanji, ett tempel i Kyoto. Det utmärkande för denna ur ett estetiskt, religiöst, 

filosofiskt och psykologiskt perspektiv är att denna Zen – trädgård består av en 

komposition, 15 strategiskt utplacerade stenar i ett sandhav. 14 av dessa stenar syns 

samtidigt oavsett vilket håll man än betraktar trädgårdslandskapet ifrån. Dock så är 

själva kruxet att alla femton stenarna anses betraktaren endast kunna se om den 

människan uppnått satori, det vill säga upplysning (Treib, Herman, 2003, s.93). 

 

Vad har då Royanji, denna Zen - trädgård eller med andra ord kare- sansui att göra med 

Lean - konceptet kan man fråga sig. Till att börja med härstammar och associeras de 

båda företeelserna med att ha sitt ursprung ifrån Japan.  

 

Den japanska Lean - filosofin bygger liksom dessa Zen – trädgårdar på att det estetiska 

intrycket respektive företags eller organisationsprocessen ska vara och ske så avskalat 

som möjligt. Det skall ske samtidigt som de inblandade människorna, det vill säga, 

åskådarna för denna typ av trädgård respektive medarbetarna i det aktuella företaget ska 

känna välbefinnande och undvika onödig stress.  

 

Det innebär att endast de nödvändigaste komponenterna skall utnyttjas för att zen – 

trädgården skall bli så estetiskt sett så fulländad som möjligt. I organisationer sker 

motsvarande i syfte att bli så effektivt och vinstgivande som möjligt. Till Lean - 

konceptet hör också att till varje ny organisation eller företag som man ska sätta in dess 

förbättringsåtgärder i syfte att effektivisera så sker det utifrån vilka behov det aktuella 

företaget har.  

 

Därför kan man likt de femton stenarna i Roanji, aldrig se hela lösningen för alla företag 

genom att sätta in den ultimata lösningen för ett specifikt företag eller organisation och 

sedan kopiera denna lösning och sätta in den i ett nytt företag utan vidare analys av det 

specifika företagets behov. Lösningarna måste istället anpassas efter vilka specifika 

behov som just det aktuella företaget eller organisationen efterfrågar.  
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1.1 Vad är Lean? 
 

Lean kan kortfattat definieras som en metod i syfte att åstadkomma mera med mindre. 

Det innebär rent praktiskt sett att förbättra användningen av en organisations resurser 

(Dennis, 2002; Radnor & Boaden, 2004). 

 

Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla möjliga faktorer i processkedjan 

som inte skapar värde för slutkunden. Begreppet blev internationellt känd 1988. 

Huvudsyftet inom Lean är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en 

organisation måste klassificeras utifrån deras värdeadderande.  

 

De aktiviteter som inte kan skapa värde måste systematiskt elimineras genom olika 

typer av verktyg. Tiden för produktion och team accounting används i litteraturen som 

Lean interprise (Maskell & Bagalley, 2004). 

 

Lean är en metod som härstammar ifrån det japanska bilföretaget Toyota. Syftet var att 

vidareutveckla dess effektivitet inom hela organisationen för att bli mera 

konkurrenskraftigt i förhållande till andra företag inom samma bransch.  

 

Ursprunget till Lean ligger i Toyota production system och är ett koncept som har gett 

framgångsriks resultat inom såväl bilindustrin som andra tillverkande industrier. Efter 

andra världskriget blev Japan tvungen att ändra sin militära industri till civil industri 

(Holweg, 2007).  

 

Toyota fick egen inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade 

dem till sin ekonomi. Detta skapade med Taiichi Ohno i spetsen Toyota Production 

System som blev synonym med Lean production. Taiichi Ohno definierade begreppet 

Kaizen inom management som betyder ständiga förbättringar eller med andra ord att 

man alltid ska söka kontinuerlig förbättring ty ingen process kan anses vara perfekt utan 

kan alltid förbättras. 

 

Lean - metoden har börjat komma i bruk i andra organisationer utanför bilindustrin. 

Först till företag inom varu- och på senare tid även tjänsteproduktionen. Det har skett i 

ursprungslandet Japan, och sedan även i andra länder runt om i världen.  

 

Lean innebär i praktiken att ett företag eller organisation anpassar sina lösningar och 

tillvägagångssätt i syfte att effektivisera hela processer inom den aktuella verksamheten.   

Det sker ifrån allra första början då en produkt i form av vara eller tjänst blir till och 

under produktens väg till att hamna hos kunden, samt slutligen till att produkten 

kommer i rätt händer, det vill säga av den efter varan eller tjänsten efterfrågande 

kunden. 

 

Det ska ske på utlovad tid och det ska ske utan onödigt spill på vägen i form av slöseri 

med de anställdas mänskliga insats i form av det arbete de genomför, utan att för stor 

mängd råvaror går till spillo. Dessutom gäller det att se till att en överproduktion av den 

färdiga produkten samt andra tänkbara mänskliga och materiella resurser inte kastas 

bort i onödan som exempelvis tid hos medarbetarna samt även miljöaspekten, då 
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överblivet material kan användas som bränsle i exempelvis transporter under processens 

gång.  

 

Sedan 1990 talet har filosofin kring Lean utvecklats framåt och forskare är idag överens 

om att konceptet går att överföras på andra organisationer även inom andra länder 

(Dennis, 2002, Holweg, 2007; Womach, Jones Roos, 1990).  

 

1.2 Vad är Kaizen?  

 

Kaizen är en metod som är till för att chefer och medarbetare ska nå sina mål inom en 

organisation. Det är ett arbetssätt där alla är med och deltar samt är även en konkret, 

långsiktlig och enkel metod att använda.  

 

Det faktum att Kaizen skulle innebära att man måste skära ner eller göra en 

omorganisation för att lyckas att nå ett vinstgivande resultat är en myt. Det handlar 

istället om hur man når framgång genom att förbättra det som redan finns. När vi i 

Västvärlden ska göra förändringar och förbättringar föregås det ofta av ambitiösa och 

utförliga utredningar samt analyser som tar lång tid att färdigställa.  

 

Tyvärr så är det oftast dags för en ny utredning innan förändringen har blivit verklighet. 

Japanerna har en helt annan inställning som brukar sammanfattas i ordet Kaizen. Kai 

betyder ”förändring” och Zen betyder ”till det bättre”. När man sätter ihop dem tillfogas 

ytterligare en dimension - ständig. Kaizen kan alltså tydas och tolkas som ständiga 

förändringar till det bättre. 

 

Kaizen kan praktiskt och konkret förbättra ens egen och organisationens situation. Inom 

följande områden kan vi lära av denna metod ifrån Japan: problemlösning, effektivitet, 

trivsel, Kaizen i det strategiska arbetet, Kaizen i praktiken samt mötesteknik och 

ledarskap. 

 

Här kommer Kaizen in i bilden. Kaizen innebär en ständigt pågående förändring till det 

bättre av arbetsrutiner på olika plan. Det gäller alla uppifrån högsta chefsposition till 

varje enskild anställd medarbetare (Imai, 1992, s.15).  

 

Likheterna mellan Lean- konceptet, Kaizen- filosofin samt Royanji med dess tankegång 

om att uppnå satori är slående. Därför är det ingen slump att Lean och Kaizen 

kompletterar varandra. Kaizen innebär att hur mycket man än förändrar en organisation 

så går den alltid att göra ännu lite bättre samt att nya effektivare metoder ändå har sina 

brister som måste kompenseras på något sätt.  

 

Det är enligt de troende möjligt att uppnå satori i detta liv men hur många gör det i 

praktiken? Utfallet blir sannolikt den samma som antalet som har hittat den fullständigt 

felfria organisationen. 

 

Det kan påminna om de mediterande buddists munkar som ställer samma fråga om och 

om igen därför att de hela tiden får nya svar, men inget av svaren är dock fullkomligt, 
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eller det rätta. Munkens ambition och vilja är helt enkelt att den tillfrågade ska lära sig 

tänka och utnyttja all sin kapacitet och tankraft. Ty för var gång det sker utvecklas 

hjärnan en aning mera likt och i enlighet medarbetarna i ett företag som ständigt löser 

nuvarande problem och det då genast uppstår minst ett nytt problem igen att lösa. 

 

1.3 Varför Lean och Kaizen?  
 

Lean har visat sig vara ett effektivt verktyg i syfte att öka en organisations 

konkurrenskraft och svara upp mot kundernas behov. Tack vare detta har principer om 

Lean blivit anpassade och införda i flera fall inom sjukvården men i vissa fall även i 

andra offentliga organisationer (Radnor & Walley, 2008). 

 

Det utmärkande med Kaizen metoden är att den leds uppifrån men drivs underifrån. Det 

är följaktligen cheferna som styr upp företagets olika processer men drivkraften finns 

under och inom hela företaget (Meland, 2010, s.11). 

 

Genom att alla i hela organisationen eller det enskilda företaget deltar och samarbetar i 

enlighet med Kaizen- filosofin innebär det också att alla är förankrade i det problem 

som tas upp för att lösas. Det innebär att sannolikheten att de kommer med förslag på 

lösningar till dessa ökar (Meland, 2010, s.11).  

 

Rent praktiskt innebär det att viljan att ta ansvar växer i och med alla medarbetares rätt 

och skyldighet att medverka i att styra upp och förbättra olika områden inom 

organisationen. Det leder till ett större engagemang i företag samt mellan arbetskamrater 

(Meland, 2010, s.10).  

 

En följd av detta är att det ett mera positivt arbetsklimat då det blir högre i tak till att 

utse syndabockar som skyldiga till de problem som har uppstått. Detta sker istället för 

en negativ spiral med ett syndabockstänkande och beskyllningar samt i vissa fall till 

uppsägningar som konsekvens. Man tar tillsammans itu med problemen eller det 

aktuella problemet genom att prova olika lösningar. Dessa föreslås under personalmöten  

som ingår i Kaizen- metoden (Meland, 2010, s.13-14). 

 

Kan Lean vara utan Kaizen? Lean och Kaizen kompletterar varandra på ett mycket bra 

sätt. Med hjälp av Lean administration filosofin - och dess redskap för att arbeta 

systematiskt samt Kaizens verktygslåda kommer resultatet att strävas mot perfektion.  

Lean och Kaizen kan användas separat men uppnår då inte samma effekter på de 

administrativa stödprocesserna.  

 

1.4 Problematisering 
 

Lean management kallas ofta av sina kritiker för management by stress. Problem som 

oftast uppstår när organisationen använder enbart en liten del av det egentliga Lean är 

faran att inrikta sig på att eliminera slöseri utan att se den enskilde individens behov. 

Det medför att det riktiga syftet med Lean och Kaizen håller på att falla bort. 
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Vanligtvis går problemet att finna i några faktorer i begreppet kallat de sju M:en som 

består av orden: Människa, Maskin, Metod, Material, Miljö, Mätning och Management. 

En tummregel är att ett problem bör ses över flera olika synvinklar, då orsakerna till 

problemet kan vara flera - annars vore det sannolikt inget problem (Larsson, 2008, s. 

120). 

 

Kaizens teori utgår ifrån att ständigt erkänna att organisationen har svagheter, det vill 

säga högre eller lägre grad av problem som kan styras upp till det bättre.  

 

Ty inget företag är perfekt, särskilt inte ständigt utan någon som helst uppföljning. Det 

vill säga uppföljning krävs och därefter tar man tag i nästkommande problem.  

 

Åsikterna om införandet av metoden Kaizen skiljer sig dock mellan två grupper. 

Motstånd kan förekomma hos medarbetarna eftersom de anställda kan se förändringar 

som risk för krav på ökade ansträngningar, när invanda rutiner ändras och i och med 

detta skapas oro inför framtiden. 

 

Andra medarbetare är dock positivt inställda till Kaizen och ser detta som en möjlighet 

att få mera inflytande i sina dagliga arbetsuppgifter.   

 

För att systemet Lean och Kaizen ska fungera korrekt måste hela organisationen, 

cheferna, medarbetarna, kunderna, både intern och externt vara med. I andra fall när en 

processbeskrivning ständigt ska uppdateras och revideras menas också att den aldrig blir 

klar.  

 

1.5 Forskningsfrågor 
 

För att kunna analysera och belysa detta ämnesområde har jag valt att utgå ifrån 

följande tre forsknings frågor:  

 

Hur inverkar Lean och Kaizen på de administrativa processerna på ett svenskt 

tjänsteföretag? Hur arbetar man för att finna optimalt resursutnyttjande? Vilken roll har 

teamledare och chefer i en Lean satsning? 

 

1.6 Syftet 
 

Syftet med denna studie är kartlägga Lean implementeringen på ett tjänsteföretag och 

bidra till en ökad förståelse om Lean och Kaizen konceptet. 

 

Resultatet som studien genererar förväntas belysa viktiga aspekter som kan komma till 

användning för chefer på ett tjänsteföretag med Lean konceptet samt hos medarbetare 

och teamledare. 
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2 Metod 

 
Metod avsnittet redogör till det tillvägagångssätt som används för att kunna angripa de 

frågoställningar som studien ämnar besvara.  

 

Studien ska utföras med hjälp av aktionsforskning som är en typ av forskning som 

problematiserar relation mellan praktik och teori. 

 

2.1.1 Metodlära 

 

Det råder idag skiljda uppfattningar om när och hur man skall använda olika metoder 

inom företagsekonomin. Det ställs till och med själva frågan: Vad metoder i detta 

avseende egentligen innebär? De olika synsätten leder till skiljda antaganden om vad 

man studerar som företagsekonom (Bjerke, 1994, s.19).  

 

Det innebär att de olika metoderna på olika sätt angriper det vi försöker att förstå. Detta 

sker med följd av att det kan leda till olika resultat beroende på vilken utgångspunkt 

som används i sammanhanget (Bjerke, 1994, s.19). 

 

Beträffande metodsynsätt inom företagsekonomin idag, på samma sätt som i andra 

vetenskaper föreligger meningsskiljaktigheter mellan företrädare för olika synsätt 

(Bjerke, 1994, s.19). 

 

Därmed kan det konstateras att det är först i efterhand, när vi inte längre är bundna av de 

gamla synsätten som lett fram till dessa ovan nämnda utsagor som vi kan konstatera att 

dess och därmed bakomliggande synsätt varit relevant eller inte (Bjerke, 1994, s.20). 

 

Vi kan följaktligen inte heller tänka, ja, nu vet vi bättre, för frågan som kvarstår är ju 

delvis, det vill säga till viss del, hur vi kommer att uppfatta verkligheten i framtiden. 

Detta utifrån nya utgångspunkter som uppstår i och med mänsklighetens utveckling 

både inom naturvetenskapen men även inom företagsekonomin (Bjerke, 1994, s.20). 

 

Detta faktum kräver ett kritiskt förhållningssätt hos läsaren av denna typ av 

forskningsrapporter samt insikt om att tillämpningen av de olika metoderna innebär 

konflikter mellan olika forskare samt den metod de valt att använda sig av inom 

företagsekonomin (Bjerke, 1994, s.20). 

 

2.1.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 

Det finns två vetenskapliga inriktningar inom samhällsvetenskap: positivism och 

hermeneutik, som är lämpliga för vetenskapsteoretiskt förhållningssätt i detta kapitel. 

Positivismen står för användning av naturvetenskapliga metoder att studera 

samhällsvetenskapliga frågor (Andersson, 1979, s.14).  
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Positivismens utgångspunkt är att fysiska och sociala fenomen inte skiljer sig från 

varandra. Man bygger sina hypoteser utifrån teori som man sedan prövar med hjälp av 

empiri i syfte att förklara olika fenomen. ”Man skalar bort det specifika och det 

personliga för att kunna nå fram till allmängiltiga påstående”, skriver Andersson. Det 

betyder att man strävar efter en objektiv kunskap som bygger på rena fakta och är 

opåverkad av forskarens personliga värderingar (Andersson, 1979, s.60). 

 

Hermeneutik som vetenskapsteori utgår ifrån en idé om att det finns en signifikant 

skillnad mellan fysiska och sociala fenomen. Det är ett förståelseinriktat synsätt som 

strävar efter att hitta ett kausalt samband mellan fenomen och dess effekter. Det råder 

”enhet mellan fakta och värderingar” och mellan ”vetenskap och personlighet” när det 

gäller studier om den sociala verkligheten (Andersson, 1979, s.62).  

 

2.2. Forskningsstrategier 
 

Det finns två huvudformer av forskningsstrategier inom samhällvetenskaplig forskning 

kvantitativ och kvalitativ (Bryman, 2002, s.33).  

 

Kvantitativ forskning baseras ofta på ett deduktivt synsätt där forskning inriktas på att 

pröva teorier. Strategin har införlivat naturvetenskapliga normer och tillvägagångssätt 

vilket är särskilt tydligt inom positivismen. Ett sådant perspektiv rymmer en uppfattning 

om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet 

(Bryman, 2002, s.35).  

 

Kvalitativ forskning, å andra sidan, betonar i huvudsak ett induktivt synsätt med fokus 

på att generalisera teorier. Sådan forskning lägger en vikt istället hur individer uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att använda en kvalitativ ansats. Det 

primära argumentet för detta val är att den kvalitativa forskningsansatsen ger möjlighet 

att förstå genom att tolka ord, olika processer och värderingar. 

 

Samtals- eller s. k semistrukturerade interjuver har att utföras för att samla in mitt 

empiriska material. Med avseende på den valda problematiken som är tänkt att 

analyseras är kvalitativa intervjuer en metod att föredra. Metoden passar bra för att 

belysa ett specifikt tema samt lämnar en stor frihet för utformning och utförande. Ett 

frågeschema kommer att formuleras. Det är av stor betydelse för undersökningen att 

lämna utrymme för att deltagarna skall kunna ta upp de problem som är viktigast för 

dem. 

 

2.3. Angreppssätt 
 

Det induktiva angreppssättet utgår från observationer och resultat, som leder fram till 

nya teoretiska angreppssättet. Den deduktiva metoden utgår istället ifrån redan 
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existerade för att undersöka om den stämmer och om de kan förklara alla processer i 

verkligheten (Bryman, 2002, s.35). 

 

För att jag skall vara öppen för all tänkbar information som kan vara relevant i studien 

har jag valt att använda deduktion med inslag av induktion. 

 

2.4 Val av metod 

 
Jag använder fallstudiens design för att systematiskt undersöka Lean och Kaizen 

implementering på ett tjänsteföretag. En fallstudie är en datainsamlingsmetod inom 

samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Den används för att nyansera, fördjupa 

och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser.
1
 

 

Strategin syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Vad som 

kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda (eller någon gång några få) 

undersökningsenhet, som undersöks ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper vid 

undersökningen. Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer 

som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker. Detta eftersom att detaljerad 

kunskap om sådana komplexa sammanhang kan visa hur dessa sociala relationer och 

processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt, det vill säga med andra ord, ute i 

verkligheten. 

 

Enligt Alan Bryman är en fallstudie en enhet, som är begränsad i tid och rum. Det rum 

som undersöks är UBC Ekonomisk förvaltning – ett svensk tjänsteföretag och tiden är 

år 2009-2011. Mitt val av år 2009 baserades med tanke på början av Lean och Kaizen 

implementeringen på UBC och år 2011 för att göra jämförelse i empirin hur Lean och 

Kaizen fungerar i verkligheten.  
 

2.5. Urval 

 

2.5.1 Urval av företaget 
 

”UBC- Sveriges bäste förvaltare genom hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser!” 

 

Det som jag har valt att göra studien på är ett svenskt företag som sköter 

bostadsföreningsekonomi eftersom det är unikt på den internationella marknaden och 

det inte finns något exakt liknande tjänster i världen. Det är en klassisk svensk modell 

beträffande hur man sköter bostadsföreningars alla delar. Det kan gälla fakturering, 

bokslut, löpande bokföring, hushållsskötsel och alla andra administrativa processer.   

 

                                                      

  1 http://www.ne.se/fallstudie 
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UBC förvaltar idag mer än 600 bostadsrättsföreningar av olika storlekar med runt 

30 000 lägenheter. Det är ett av Sveriges ledande tjänsteföretag inom ekonomisk och 

administrativ förvaltning och redovisning till främst bostadsrättsföreningar och privata 

samt offentliga fastighetsägare. Kunderna på UBC erbjöds flera tjänster vilket minskar 

mängden pappersarbete och istället ger mer tid över åt viktiga boendefrågor.  

 

Den dagliga verksamheten bedrivs i en processorienterad organisation med kundteam 

och ständiga förbättringar Kaizen som en viktig ledstjärna.  UBC som en ekonomisk 

förvaltning har funnits bland andra bostadsföreningsförvaltningar i 80 år. UBC finns på 

flera orter, men är alltid kundnära. UBC befinner sig lokalt i förhållande till sina 

förvaltare. Bland mindre aktörer skiljer det sig åt att UBC erbjuder gratis utbildning till 

kunder i form av seminarier, kurser, som kallas för Bostadsrättsakademi.  Medarbetare 

på UBC är mer lyhörda, pedagogiska och engagerade. UBC:s affärsidé är tryggt boende 

och ägande genom kundnära förvaltning. Deras vision är Sveriges bästa förvaltare 

genom hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Målen, som är kvantifierade och 

tidsatta, omfattar fyra områden: kundnöjdhet, lönsamhet, medarbetarnnöjdhet och 

tillväxt. 

 

När jag följde företagets instruktioner och riktlinjer via deras kommunikationssystem 

Intranet förstod jag snart att de jobbar aktivt med Lean och Kaizen. Jag blev väldigt 

inspirerad och nyfiken att göra en aktiv forskningsstudie om detta ämnesområde. Utöver 

detta har jag alltid varit intresserad av japansk kultur och traditioner som har spridit sig 

och lämnat spår i det svenska samhället och påverkar våra tankevanor. 

 

Jag har också valt företaget UBC på grund av det kom en ny ledning år 2009 som 

genomförde en reorganisering av bolaget. Bolaget drivs med mera affärsmässiga 

människor, ökningen av finansintäkter blev mera synligt och för att de överstiger 

rörelseintäkterna med dubbelt så mycket. Årets vinst år 2010 var 520 807, 

nettoomsättning är 36 939 405 , soliditeten är 63,56% . 

 

2.5.2 Urval av respondenter 

 
Urvalet av respondenter baseras på följande kriterier: 

 

 Personen skall vara ”expert” på Lean administration och Kaizen 

 Personen skall vara reprepresentant från det utvalda företaget 

 Personen skall vara delaktig i den pågående Lean och Kaizen implementeringen  

 

Urval av respondenter skedde genom s.k. snöbollurval. Min initiala kontakt med UBC:s 

VD ledde till kontakt med en respondent som jobbar med implementering av en Lean 

administration med hjälp av Kaizens verktygslåda Anna Erlandsson. Denna intervju 

ledde vidare till andra respondenter, det vill säga att den information som framkommit 

gav upphov till nästa intervju. Denna typ av urval är lämpligast vid en kvalitativ 

forskningsstrategi. Snöbolls- eller kedjeurval är ett slags bekvämlighetsurval, vilket 
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innebär att ett fåtal initiala kontakter som är relevanta för undersöknings tema används 

för att identifiera ytterligare respondenter (Bryman, 1999, s.115). 

 

Urvalet av respondenter inom UBC baserades på deras delaktighet i frågan som gäller 

Lean implementeringen. Den främsta målsättning var att få tillgång till nyckelpersoner i 

det området. Utöver dessa respondenter deltog andra nyckelpersoner som tillförde viktig 

information beträffande Lean och Kaizen. 

 

Utvalda respondenter 

 

Namn/Efternamn Befattning Typ of intervju 

Claes Sjöblom UBC:s  VD Muntligt, 1 timme 

Svetlana Olofsson UBC:s förvaltnings chef Muntligt, 30 min. 

Anna Erlandsson UBC:s extern konsult Skriftligt/muntligt  

Mirella Årebjer UBC:s chefsekonom Muntligt, 1 timme 30 

min 

Pernilla Larsson UBC:s ekonomiassistent Skriftligt 

Ingrid Pettersson UBC:s teamledare Muntligt mer än timme 

Christer Osterman  Manager Central SPS office Skriftligt 

 

2.6 Tillvägagångssättet 

 

2.6.1 Datainsamling 
 

Det finns två grupper av tekniker för datainsamling: att utnyttja redan insamlat material 

(sekundärinformation) eller att samla in nya data (primärinformation). 

Att samla in nya data kan gå till på tre sätt: genom direkt observation, via intervjuer 

eller genom att genomföra experiment (Bjerke, 1994, s.241). 

 

Intervjuerna som genomfördes på UBC utfördes vid personliga möten och spelades in 

för dokumentation. Intervjuerna med externa respondenter genomfördes via e-mail. 

Utöver dessa intervjuer användes sekundärinformation såsom årsredovisningsrapporter 

från år 2009 och 2010 samt annan dokumentation. 
 

Den första kontaken med intervjupersonerna som togs var via e-post. Där presenterade 

jag temat för uppsatsen och varför det var intressant att få intervjua respektive expert. 

Vid det första samtalet meddelades även att intervjupersonerna skulle erhålla ett kort 

följebrev via e-post. 

 

Intervjuformuläret utgår från ett antal frågor: bakgrund, teoretiska och implementerings 

frågor. Samtliga intervjuer avslutades med att fråga om intervjupersonerna hade något 

övrigt att tillägga.  Intervjuformuläret finns i bilaga 1. 
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2.6.2 Analysmodell 
 

Den analysmodell som jag använder mig av i detta arbete är tänkt att hjälpa mig i syfte 

att fånga upp de frågeställningar som nämnts under rubriken forskningsfrågor. Det vill 

säga: 

 Hur Lean och Kaizen inverkar på de administrativa processerna på ett svenskt 

tjänsteföretag. 

 Hur man arbetar med att identifiera slöseri. 

 Vilken roll teamledare och chefer har i en Lean and Kaizen satsning, med andra 

ord implementering. 

 

Dessa punkter togs följaktligen upp som forskningsfrågor. Det innebär att 

analysmodellen har som utgångspunkt i referensramens tre delar.  Den har använts som 

ett verktyg för att styra två huvudsakliga punkter utifrån de svar som ges på 

intervjufrågorna. Det vill säga: 

 

 Vad jag ska söka efter? 

 Var ska jag leta efter dessa svar? 

 

Den som ligger bakom och därmed är källa samt upphov till denna analysmodell . 

 
 

 

Fig. 1.  Issues in interpreting management accounting change and stability.
2
 

Denna analysmodell är även tänkt som en illustration, både för denna studies omfattning 

i syfte att få överblick samt i syfte att få struktur på analysarbetet. 

 

                                                      

2 Busco, C.& Quattrono, P., Riccaboni , A.(2007) 



18 

 

Respektive frågeställning besvaras med hjälp av analyser och därmed uppfylls även 

syftet i undersökningen. 

 

Med analysen som utgångspunkt har det varit fördelaktigt på två sätt. För det första har 

det varit möjligt att ge både specifika bedömningar av konsekvenser utifrån de svar som 

jag fått av de som intervjuats. För det andra har det varit möjligt att ge en 

helhetsbedömning av situationen som den råder idag i företagen beträffande 

implementering av Lean och Kaizen så som det råder i dagsläget. 

 

I och med detta som bakgrund av forskningsresultaten har jag en med sannolikt, rimlig 

tolkningsmöjlighet och tillgång till analysmöjlighet av det aktuella materialet. Det vill 

säga det material vilket besvarar mina frågeställningar och därmed själva, det 

övergripande syftet med detta arbete. 

 

2.6.3 Intervjuteknik - semistrukturerade intervjuer samt deras effekter 
 

Kvalitativ forskning är förknippad med två olika typer av intervjutekniker: 

ostrukturerade och semistrukturerade. För att uppnå resultat använde jag mig av 

semistrukturerade intervjuer vilka genomfördes med hjälp av en intervjuguide baserad 

på de olika teman som var tänkta att behandlas. 

 

Den kvalitativa forskningen eftersträvar att respondenten under intervjun kan tala 

relativt fritt. Svaren ska helst vara detaljerade och fylliga eftersom detta leder till 

ytterligare kunskap om vad respondenten anser vara relevant. I den semi- strukturerade 

intervjuformen kan intervjuaren avvika från intervjuguiden och ställa relevanta följd- 

frågor. 

 

Den ostrukturerade intervjun liknar mer ett öppet samtal helt utan förberedda frågor. 

Med kvalitativa intervjuer finns också möjlighet att genomföra ytterligare intervjuer 

med respondenten om det skulle behövas (Bryman, 2002, s.361). 

 

Intervjuerna ger mig information om respondenternas personliga åsikter om hur Lean 

och Kaizen har implementeras utifrån rekommendationer och praxis. 
 

Vid personliga intervjuer är det viktigt att ha i åtanke den effekt som intervjuaren kan ha 

på respondenten, eftersom den kan skada tillförlitligheten. Respondenten kan påverkas 

av intervjuarens ansiktsutryck och kroppsspråk eller t ex av frågor som uppfattas som 

provokativa. För att få bättre resultat när det gällde intervjuer, förenklade jag de frågor, 

som fokuserades på genomförda och planerade förändringar med hjälp av Lean och 

Kaizen. Jag försökte spara arbetstid för de personer som intervjuades på UBC genom att 

ge exempel på tidigare svar eller jämföra dem från föregående intervjuer för att vara 

mer tydliga och komma fram till korrekt svar. 

 

2.7 Kritik av den valda metoden 
 

Den valda forskningsmetoden – kvalitativa intervjuer - har sina begränsningar och 

nackdelar. Det kan anföras att kvaliteten i resultaten av en sådan kvalitativ 
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undersökning påverkas av forskarens egna värderingar. Men mot detta kan anföras att 

forskarens subjektiva uppfattningar ändå ofta framgår redan i formuleringen av 

frågeställningen som redan den ofta baseras på forskarens antaganden och värderingar. 

 

Kvantitativ forskning utgår ifrån befintliga teorier som bekräftas med empiriska data 

och menar därmed att denna forskning är mer är objektivt. Den information, som 

forskaren registrerar, präglas av hans/hennes egna uppfattningar och intressen. Det är 

svårt att undvika subjektivitet i tolkningen av resultaten. Det hänger också ihop med 

bristande transparens i den kvalitativa metoden. Det är svårt t ex att fånga upp kriterier 

för urval av personer som medverkar i intervjuer.Tid och plats för undersökningen kan 

starkt påverka insamlad empiri (Bryman, 2002, s.271).  

 

2.7.1 Kritik mot intervjuer  
 

Jag intervjuade alldeles för lite en enhetschef på grund att hon inte svarade på hela 

intervjuformuläret. Jag tror dock inte att detta har påverkat resultaten nämnvärt. Jag 

uppfattade en av respondenterna från UBC som mycket stressad och svaren blev korta 

och inte så omfattande som jag hade hoppats på. Det blev svårt att dra slutsatser om 

team ledares roll eftersom de bara svarade på bakgrundsfrågor. 

 

Min egen ovana som intervjuare ledde också till att vi först i efterhand upptäckte att 

respondenterna inte alltid svarat exakt på den fråga vi ställde. Jag anser dock att de 

respondenter som jag har valt att intervjua var trovärdiga och relevanta för vår studie. 

 

2.7.2. Kritik mot Lean &Kaizen 
 

Som sagts tidigare kallas Lean management ofta av sina kritiker för management by 

stress. Problem som oftast uppstår när organisationen använder enbart en liten del av 

det egentliga Lean är faran att inrikta sig på att eliminera slöseri utan att se den 

enskilde individens behov.  
 

2.7.3 Avgränsning 
 

Jag valde att göra studien om Lean och Kaizen på ett svensk tjänsteföretag. Jag har inte 

istället valt att kartlägga och jämföra implementeringen hos flera olika företag. Mitt val 

baserades i åtanke att göra en mer bred analys på administrativa processer istället för att 

bara göra jämförelse mellan varandra. 

 

2.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Eftersom en kvalitativt inriktad studie inte söker efter en enda sanning, är det inte 

lämpligt att direkt tillämpa kriterier för validitet och reliabilitet på samma sätt som i en 

kvantitativ studie.  Trovärdigheten i en kvalitativt inriktad studie bedöms istället utifrån 

andra kriterier såsom tillförlitlighet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Dessa kriterier används för att specificera termer och metoder som anses nödvändiga för 
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att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie. Som en del av tillförlitlighetsbedömning ska 

intervjuernas resultat förmedlas till de personer som varit involverade i studien. Det 

föreligger då en risk att personerna skulle vilja ta tillbaka eller ge tilläggsinformation 

utifrån de andra personernas svar. 

 

2.9. Tidigare forskning 
 

En mindre förstudie av tidigare forskning visade på en stor Lean inverkan på 

administrativa processer. Trots att mycket forskning har gjorts på andra 

forskningsområdena menar jag dock att denna forskning ändå är intressant att göra 

eftersom att den används både New Power Management filosofin med hjälp av metoden 

Kaizen. I avsnittet som följer kommer en redogörelsen för tidigare forskning göras, 

vilket kommer att ske genom tematisering av de olika forskningsområdena. 

 

Under senaste år beskrivs mer om ”accounting in change” i fallstudier. Det gällde 

tekniker, rutiner och system som används och på vilket sätt de används . New Public 

Management har rotat sig djupt i Sverige efter introduktionen i mitten av 80 – talet. 

(Brorström, Haglund, Solli, 2005). 

 

I Storbritannien uppstod de första förändringar som förekom och i efterhand har det 

införts något NPN- element i många länder i sina offentliga sektorer (Almqvist, 2006). 

Den offentliga sektorns bristande effektivitet anses som den främsta orsaken till att 

begreppet New Public Management uppkom vilket hädanefter kommer att benämnas 

NPM. Denna förkortning och det begrepp det står för är en samling idéer som försöker 

kopiera tankar och funktioner från den privata sektorn (Hood, 1995). De metoder som 

lyfts fram inom teorin är exempelvis decentralisering, kontraktstyrning, 

konkurrensutsättning, ansvars- och prestationsmätning (Hood, 1995; Almqvist, 2006). 

 

Vilka moment som begreppet NPM egentligen innehåller råder det tveksamhet mellan 

forskare om men de flesta forskarna är överens om att en decentraliserad modell, 

konkurrenskraftig strategi, synlig praktisk ledning, resultatmätning och fokus på 

resultatet i organisationerna, (Hood, 1995). 

 

NPM är en förändring av bägge offentliga och privata sektorers ansvar där fokuset 

flyttas från ett processansvar till ett resultatansvar. Ett viktigt moment inom den privata 

organisationen är ett resultatansvar. I syfte att styra en utomstående leverantör betraktas 

kontraktet som ett verktyg (Almqvist, 2006). Huvudmotivet för kontraktstyrning är att 

upprätthålla en hög servicenivå.  

 

I och med denna konkurrens skapas effektivitet därför att företaget har möjlighet och 

därmed kan välja det bästa alternativet vilket bör erbjuda hög kvalitet till lägsta möjliga 

kostnader. Genom att sätta olika mål i kontraktet måste de uppnås. Det kräver stora krav 
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på utformningen av kontraktet eftersom de olika målen måste uppnås och för att 

kontrollera samt följa upp hur väl målen uppnås. 

 

Forskningsfokus har inom kvalitetsområdet traditionellt sett legat på 

tillverkningsindustrin. Dock så har servicesektorn vuxit sig allt större de senaste åren 

och därmed har även intresset för tjänstekvalitet ökat. Hela den offentliga sektorn består 

utav tjänsteproducerande verksamheter och att säkra en ekonomisk ställning på 

marknaden faller bort beträffande kravet på kvalitet utan handlar snarare istället om att 

säkra välfärden i samhället. I syfte att verksamheten skall uppnå en god kvalitet måste 

den upplevda kvaliteten motsvara den kvalitet som förväntas påpekar tidigare studier. 

 

Man måste dock vara medveten om att kvalitet är ett begrepp som kan tolkas olika och 

därmed är mångtydigt som begrepp. Därför kan vad som anses som ”god kvalitet” vara 

väldigt subjektivt. Därför kan det få som konsekvens att även mätning av kvalitet 

riskerar att bli problematisk. 

 

Det finns få empiriska undersökningar om kvalitet. Orsaken kan bero på att kvalitet är 

något som är svårt att kontrollera, mäta och följa upp. Det gäller särskilt inom den 

offentliga sektorn där produktionen i hög grad handlar om ovänsetliga värdeskapande 

vilka kan uppfattas olika beroende på vem som blir den tillfrågade i frågan. Det kan bli 

problematiskt med kontraktstyrning i de organisationer där hela verksamheten bygger 

på att skapa värde och kvalitet.  

 

3. Referensram 

Avsnittet redogör till de teorier och verktyg som används för att kunna analysera den 

insamlade empirin.  

 

3.1 Agentteorin 

Under de senaste två decennierna har agentteorin varit en av de mest betydelsefulla 

teorierna inom redovisning. Orsaken till att teorin är så användbar är att den tydligt 

behandlar incitaments problem och intressekonflikter samt de metoder som finns för att 

kontrollera dessa problem (Svanström, 2008, s.20). 

Fokus i agentteorin är relationen mellan ägare (principaler) och företagsledare (agenter). 

Teorin syftar till att uppmärksamma de styr- och kontrollproblem som kan uppkomma i 

organisationen utifrån ägarnas, externa intressenters och investerares synvinkel. Ägaren 

eller ägarna anställer företagsledare för att sköta verksamheten för deras räkning.  
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Det beror på att de själva inte har möjlighet att hela tiden vara närvarande. Teorin 

värderar faran för att agenterna inte gör sin uppgift i organisationen, att ta beslut för 

ägarnas räkning, och företagsledarna förutsätts handla på ett sätt som bäst gynnar deras 

egna intressen. Teorin innehåller olika möjligheter att kontrollera att agenterna 

verkligen handlar i principalernas intressen (Hatch, 2002, s.366 f).  

För att uppnå att agenterna handlar i principalernas intressen skrivs kontrakt som 

utformas på ett sådant sätt att båda parternas intressen överensstämmer. Man kommer 

helt enkelt överens om en win- win situation. Agenterna å ena sidan belönas om 

kontraktet, efterlevs och principalerna å andra sidan gynnas (Hatch, 2002, s.366).  

Agenternas belöning kan till exempel vara kopplad till bolagets vinst och då motiveras 

agenten att arbeta för vinstmaximering, vilket överensstämmer med principalernas 

intresse (Anthony & Govindarajan, 2007, s.532). 

Fullständig information kan endast uppnås genom direkta observationer men detta är 

inte rimligt eftersom agenterna anlitades på grund av att principalerna själva inte hade 

möjlighet att förvalta organisationen. Det är därför endast agenterna som vet i detalj hur 

de sköter sitt arbete och därför behöver principalerna information om detta. Med 

ofullständig information finns osäkerheten att principalerna inte upptäcker om agenterna 

missköter sitt uppdrag och risken finns att principalerna blir utnyttjade (Hatch, 2002, s. 

367). 

Denna skillnad i informationstillgänglighet mellan parterna kallas informations-

asymmetri. Det innebär att agenterna på grund av egna intressen och 

informationsasymmetrin kan undanhålla information för principalerna eller se till att 

den information som lämnas är missvisande (Anthony & Govindarajan, 2007, s.531). 

I alla typer av organisationer, oavsett om de är privata eller politiska, existerar 

agentproblem.  

3.2 Lean administration 

 
Lean administration byggs på de nya ekonomistyrningsvanorna. Det begreppet har vuxit 

fram på senare år och innebär att Lean - filosofin i företaget kan spridas vidare från 

produktionen till ekonomifunktionen. 

 

Förbättringarna inom Lean Administration skall ske genom att företaget eller 

organisationen genomför regelbundna tavelmöten som ofta sker veckovis. Denna 

regelbundenhet ger en kontinuitet och struktur i förbättringsprocessen. 

 

Det ger alla allt ifrån fabriksgolvet och/ eller tjänstemannaposition upp till 

ledarposition, ner ifrån och upp, samt det omvända skall ha en möjlighet att påverka sin 

arbetssituation till det bättre. De ska i praktiken kunna komma med förslag på 

förbättringar utifrån de problem som uppstår under tillverkningsprocessen samt 

tjänsteproduktionen (Larsson, 2008, s.120). 



23 

 

 

Det skall rent praktiskt genomföras genom att fastställa regelbundna möten inom 

företaget eller branschen där alla fabriksarbetande eller tjänstemän samt de som sitter 

högre upp i ledningen skall ha möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt samt åsikter och 

förslag på förbättringar eller lösningar på diverse problem som har uppstått i den 

administrativa stödprocessen (Larsson, 2008, s.120). 

 

Mötet leds av en så kallad tavelförare som ska handleda en grupp av medarbetare med 

att identifiera och prioritera problem som uppstått under arbetsveckan och ska begränsas 

till en timme. Mötet inleds med att tavelföraren leder arbetet genom att prioriterar vilka 

problem som ska diskuteras under det aktuella mötet. Det gäller då att rikta in sig på två 

typer av problem. Dels till de som har hög effekt om de löses, dels de problem som 

gruppmedlemmarna själva kan lösa (Larsson, 2008, s.120). 

 

Det tillhör inte ovanligheterna att man tror sig ha löst ett problem som man inte har löst 

då grundorsaken är kvar även om symtomen på problemet har åtgärdats. Då gäller det 

att se till bakomliggande orsaker. Först söker man de övergripande, mest uppenbara 

orsakerna till att ett problem har uppstått. Sedan gör man en djupare analys av orsaken 

till att det aktuella problemet har uppstått (Larsson, 2008, s.120). 

 

3.2.1. 14 Principer inom Lean- administration 
 

I syfte att göra lean administration mera lättillgängligt och användbart för administrativa 

stödprocesser behöver det tolkas ur ett administrativt perspektiv, även om det inte 

skiljer sig nämnvärt ifrån Lean- Production eller Lean- services. Det finns alltså 14 

huvudprinciper inom Lean- administration (Larsson, 2010, s.44). 

 

För att lyckas krävs det att man respekterar och bekräftar alla medarbetare inom 

organisationen. Det är också av stor betydelse att utveckla ledare och arbetsteam som 

lever det egna företagets Lean- administration filosofi samt lever upp till dess 

värderingar (Larsson, Lean administration, s.44). 

 

De framgångstekniker som Lean- Administration använder sig av är att (Larsson, 2010, 

s.44): 

 Organisera den administrativa stödprocessen. 

 Ledningen visar ett synligt engagemang i vardagen ute i de administrativa 

stödprocesserna. 

 Involvera alla ledare och medarbetare i de administrativa stödprocesserna. 

 Användandet av enkla och lättillgängliga metoder och verktyg.  

 En inställning till att allt kan förbättras samt en disciplinerad inställning till 

detta. 

 Inte underblåsa en anklagelsekultur genom att sopa problemen under mattan. 

Kortsiktiga resultat och funktionsspecifika processförbättringar bör ligga i skymundan i 

förmån för fokus på arbetssättet och skapandet av ett helhetsperspektiv. Kvalitet och 

arbetsresultat ska medarbetare för verksamheten stimuleras till genom att ta personligt 

ansvar (Larsson, 2010, s.44). De ska stanna upp den administrativa stödprocessen om 
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någon väsentlig avvikelse upptäcks eller om det uppstår något fel men förväntas i första 

hand göra rätt ifrån början (Larsson, s.44). 

 

Kvaliteten ska byggas in i processen, naturligt och per automatik istället för att 

rangmässigt inspekteras in eller kontrolleras fram. Priset som företaget får betala är 

nedmontering av kortsiktiga finansiella målsättningar medan beslut inom verksamheten 

som baseras på en långsiktig filosofi får en framträdande position. En förutsättning för 

administrativa stödprocesser är krav på att det sker en standardisering och stabilisering 

för att arbeta med ständiga förbättringar (Larsson, 2010, s.44). 

Alla principer finns i bilaga 2. 

 

3.3. Kaizen verktyg 

Kaizen är ett enda verktyg i syfte att förändra och utveckla. Det är följaktligen ett 

övergripande arbetssätt för att utveckla verksamheten. Därmed så behöver inte 

arbetsplasten lägga kraft, energi och möda på att ständigt skifta fokus mellan olika 

metoder samt verktyg (Meland, 2010, s.10).   

Fördelen med Kaizen- metoden är att den är tydlig och att den konkret kan användas år 

efter år och därmed bli en stomme samt ryggrad i den aktuella verksamhet som valt att 

implementera denna metod bland chefer och medarbetare (Meland, 2010, s.10).   

Det finns några förhållandevis enkla men effektiva metoder för att genomföra en 

processanalys som används i tjänstesektorn. Några av dessa tas upp här och dessa är 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.279): 

 Värde - analys 

 Flaskhals -analys 

 PDCA analys 

 Allmän analys med hjälp av processkarta 

 Analys av processtruktur 

På grund av brist på utrymme nämner vi dessa endast vid namn och det är de som följer) 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.286): 

 Activity based costing 

 Informationsflödesanalys 

 Kvalitetsanalys: 

 Kommunikations/relationsanalys 

 Simulering 

 PDS- vilket står för (problem detection study) 

 

3.3.1. Värdeanalys 

 

Varje aktivitet eller delprocess klassificeras som tillhörande en av följande tre 

kategorier (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280): 

 Värdeadderande aktiviteter 

 Icke värdeadderande aktiviteter 
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 Spill 

Värdeadderande aktiviteter - det innebär de aktiviteter som på ett direkt sätt bidrar till 

att lösa kundens problem, det vill säga att skapa det som denne efterfrågar. Det är 

följaktligen aktiviteter som kunden på en direkt fråga skulle vara beredd att betala för 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

Icke värdeadderande aktiviteter - det innebär aktiviteter som inte skapar värde för 

kunden men som är nödvändiga att genomföras trots detta för att verksamheten som 

helhet eller den specifika processen ska kunna fungera. Några vanliga exempel är att 

lagra, flytta, vänta, hantera och kontrollera (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

Det kan även handla om aktiviteter som skapar värde för en annan viktig part i 

processen än kunden (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

Spill- är sådana aktiviteter som varken skapar värde för kunden, själva organisationen 

eller någon annan som är delaktig i processen (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

   

Det är dock i praktiken inte alltid så lätt att skilja mellan de tre olika typerna av de tre 

aktivitetstyperna som nämnts ifrån varandra, även om det kan verka som att det vore 

det. Det kan vara så att vilka aktiviteter som är värdeadderande och vilka som inte är det 

inte går att avgöra exakt eller objektivt (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

   

Själva klassificeringen av aktiviteterna bygger delvis på subjektiva värderingar. Var den 

aktuella aktiviteten bedöms tillhöra beror på i arbetet inblandade parternas kunskap och 

uppfattningar. Det beror också på processens övriga aktiviteter och intressenternas olika 

krav som de ställer (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280).   

 

Ibland kan det vara väldigt svårt att avgöra om en aktivitet verkligen är till nytta för 

kunden eller inte. Detta faktum utgör dock en del av förklaringen till varför det är så 

värdefullt att göra analysen (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

   

Varje kategori erbjuder sina specifika utmaningar och har sin egen strategi och dessa är: 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.280) 

 

 Värdeadderande- utvecklas 

 Icke värdeadderande- minimeras 

 Spill- elimineras 

Det faktum att en aktivitet klassas som värdeadderande innebär naturligtvis inte att den 

bör uteslutas ifrån åtgärder i syfte att effektiviseras (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

   

De värdeadderande aktiviteterna har många gånger ägnats förhållandevis stor 

uppmärksamhet men i vanliga fall finns det betydligt mera att göra inom detta område. 

Att en aktivitet är värdeadderande innebär inte automatiskt att den är fullt 

tillfredställande för kunden eller att den skulle vara fullt så effektiv som det är möjligt i 

praktiken (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280).   
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Organisationer har historiskt sett varit bra på att eliminera spill. Det kan bero på att spill 

är relativt lätt att identifiera. Det ”känns fel” mer eller mindre på ren intuition 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.280).  

 

Aktiviteter som får göras om i verkstaden är ett exempel på aktiviteter som alla kan 

hålla med om att de bör elimineras  (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

   

De icke värdeadderande aktiviteterna har fått minst uppmärksamhet inom processer och 

hela organisationer. Inom många organisationer tas dessas interna värde förgivet och 

deras status blir uppseendeväckande orörd (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

3.3.2. Flaskhalsanalys 

 

För att en process ska analyseras och utvecklas krävs det ett helhetsperspektiv. Det är 

välkänt att man inte varken fysiskt sett eller principiellt sett, det vill säga på ett bildligt 

plan förbättrar ett flöde i en vattenslang genom att vidga enstaka delar av denna 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

Det beror förstås på att det är den del av slangen som har den minsta 

genomskärningsytan som bestämmer och avgör vilket flöde det får. För att uppnå 

effektivitet och god genomströmning krävs samarbete och snarare globala än lokala 

perspektiv (Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

Det är dock samtidigt troligtvis, inte nödvändigt att öka flödet i processens alla delar, 

det finns sannolikt en begränsad del vilket – insatserna ger optimalt det vill säga 

maximalt resultat om det sker utstuderat, genomtänkt samt strategiskt sett (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.280). 

 

Det är till och med så att konsekvensen av en ökad effektivitet i ”fel” del av en process 

kan få om inte en ödesdiger effekt så i alla fall en förödande sådan. En ökad effektivitet 

i ”fel” del av en process kan leda till onödiga köer, kapitalbindning och så vidare 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.280). 

 

3.3.3. PDCA- analys 

 

”PDCA” är ett klassiskt kvalitetshjul (plan, Do, Check, Act) vilket ursprungligen 

utvecklades av Deming. Denna analysmetod kanske är den mest spridda modellen inom 

kvalitetsområdet (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281).  

 

Denna modell pekar på vikten av att planera (plan) varje steg av förbättring innan den 

genomförs, det vill säga sätts i verket. Denna förbättring bör sedan dessutom följas upp 

av (check i syfte att avgöra om utslaget blev som det var tänkt.) (Ljungberg, Larsson, 

2001, s.281). 
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Det utfallet blir av den uppföljning som görs avgör ande hur man ska agera (act) genom 

att finskjustera lösningarna, genomföra den eller dessa fullt ut och så vidare eller om det 

finns andra alternativ (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

PDCA metoden är tänkt att föras över på aktiviteter som syftar till att utveckla en 

verksamhet. Denna modell förmedlar ett tankesätt som kan användas för att analysera 

karaktärer på en process olika delprocesser eller aktiviteter (Ljungberg, Larsson, 2001, 

s.281). Aktiviteter i en process kan klassificeras enligt följande kategorier: 

 

 Planerande (plan) 

 Utförande (do) 

 Utvärderande check) 

 Korrigerande (act) 

 

För att en process ska anses som väl utvecklad bör den innehålla aktiviteter ifrån alla 

dessa kategorier. Dessa aktiviteter bör inte bara utföras. De bör också planeras, 

utvärderas och vid behov, även korrigeras (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

Att en process innehåller en betydande andel utförande aktiviteter framstår som rätt så 

självklart. 

 

Det tillhör inte heller ovanligheterna att en process innehåller ett antal utvärderande 

aktiviteter men dessa har en förmåga att ofta ske allt för sent (Ljungberg, Larsson, 2001, 

s.281). 

 

I värsta fall är det kunden ifråga som utför den utvärderande aktiviteterna till exempel 

genom att tala om att en offert är framtagen på fel grunder. Ett annat exempel är att en 

produkt konstruerats med bristfällig behovsanalys eller att själva leveransen inte 

tillfredställer kundens behov (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

Den värsta tänkbara utvecklingen är dock om kunden också slutligen utgår i form av att 

helt enkelt hoppa av (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

Om kundens aktiviteter tas med på processkartan, kan exempelvis en hel del 

försäljningsprocesser karaktäriseras som det otillfredsställande, do- check, do- check, 

do- check. Det vill säga att aktiviteten utförs och sedan avgörs om den var tillräckligt 

bra (s.281). 

 

Det är mera värdefullt för företaget, organisationen, del- processerna eller processen 

som helhet som för ett första steg för denna, viken typ av dessa det än gäller om den ges 

karaktären plan- do, plan do, plan-do (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

Det skulle i praktiken innebära att något innan det genomförs planeras i syfte att minska 

misstag och öka möjligheter till att uppnå framgång (Ljungberg, Larsson, 2001, s.281). 

 

Det kan konkret innebära som ett exempel att nödvändiga fakta har tagits fram innan 

säljaren besöker kunden. Det kan vidare innebära att kundens behov analyserats och att 
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en strategi för hur affären ska vinnas utvecklats innan offerten utformas (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.281). 

 

Det kan slutligen som exempel innebära att en behovsanalys genomförs innan 

produkten konstrueras. Troligtvis dominerar de utförande aktiviteterna men idealfallet 

är att alla fyra typer av aktiviteter finns representerade i processen för att uppnå höjden 

av sin potential. Dessa kan dock vara i olika omfattning (Ljungberg, Larsson, 2001, 

s.282). 

 

Det är viktigt och av en viss betydelse att uppföljning, lärande, feedback och utveckling 

inte är något som ska ske vid sidan av utan är något som bör vara en integrerad del av 

hela processen (Ljungberg, Larsson, 2001, s.282). 

 

Ett exempel är beträffande försäljning, det görs ofta en analys av orsakerna till varför 

man förlorade en order. Denna aktivitet bör vara en integrerad del av processkartan.  

Den bör inte ses som skiljd ifrån denna (Ljungberg, Larsson, 2001, s.282). 

 

Dessutom bör analysen genomföras även på en order som har vunnits i syfte att bygga 

nya kunskaper även om orsakerna bakom dessa (Ljungberg, Larsson, 2001, s.282). 

 

Det är lika intressant att veta varför man fick en affär att gå igenom som varför man 

förlorade den. Det bör vidare vara en del av processerna att genomföra korrigeringar - 

naturligtvis till det bättre för kunden och därmed för företaget (Ljungberg, Larsson, 

2001, s.282). 

 

Syftet med dessa aktiviteter är att dra nytta av lärdomarna ifrån de utvärderande 

aktiviteterna genom att ändra planer, sätt att mäta, processen i sig självt och så vidare 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.282). 

 

Det bör belysas att ovanstående tankegångar bör användas i alla processer. Ett första 

steg i förekommande processer bör vara att analysera förekomsten av planerande, 

utförande, uppföljande och korrigerande åtgärder (Ljungberg, Larsson, 2001, s.282).  

 

3.3.4. Allmän analys med hjälp av processkarta 

 

Denna processkarta är ett mycket bra stöd i syfte att konkret identifiera var problem 

uppstår och i många fall även varför det sker. Vid en identifiering och analys av olika, 

personers upplevda problem kan en karta tjäna som en effektiv utgångspunkt. Det finns 

ett antal steg som kan vägleda sådan diskussion (Ljungberg, Larsson, 2001, s.282):  

 

 Låt deltagarna vandra genom processkartan från början till slut och koppla 

problemen till processkartan. 

 Låt typ av orsak och möjlig åtgärd kategorisera problemen. 

 Ta reda på vilken konsekvens de olika problemen har. 

 Ta reda på bakomliggande orsaker vid behov. 

 Låt de viktigaste orsakerna identifieras. 
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Dessa ovanstående steg är inte på något sett unika. De kan dock genom att de används 

tillsammans med en processkarta ge värdefulla och konkreta resultat (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.282). 

 

3.3.5. Analys av processtruktur 

 

Även processens struktur analyseras med hjälp av processkartan. Mycket förenklat kan 

strukturen av denna ses som antingen komplex eller enkel. Den kan också delas in i 

huvudsaklig linjär eller nätversbaserad (Ljungberg, Larsson, 2001, s.283). 

 

En mindre komplex process innebär inte nödvändigtvis att det är en förbättrad eller 

mera välutvecklad process. Den förbättrade nya versionen av process kan mycket väl 

vara mera komplex än den äldre versionen (Ljungberg, Larsson, 2001, s.283). 

 

Komplexiteten måste stå i proportion till de krav processen ska kunna hantera. 

Utgångsfrågan för en specifik process är därmed inte helt självklar. Det kan antingen 

bestå i frågan om komplexiteten är nödvändig? Eller om komplexiteten är tillräcklig? 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.283). 

 

En rad andra analyser har också processkartan som en bra utgångspunkt. Tillexempel så 

kan ansvarsområdenas överlämningar studeras. Varje enskild överlämning utgör 

fördröjning och en möjlig risk för att missförstånd uppstår. Även antalet som helhet 

inblandade ansvarsområden bör tas med i beräkningen (Ljungberg, Larsson, 2001, 

s.283). 

 

Det har under 90- talet satts en processfokus som bättrat på resultaten men ännu finns 

det mycket kvar att göra (Ljungberg, Larsson, 2001, s.283). 

 

Beträffande mätsystem kan det konstateras att traditionella företag mäter (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.285): 

 

 Kostnader 

 Studerar finansiella resultat 

 Använder sig av utnyttjningsorienterade mått 

 Inriktar mätningen på individ eller avdelning 

 

Att tillexempel lägga beslut på lägre nivå i organisationen, är ett annat sätt, liksom att 

bygga in en snabb reaktionsförmåga och hög beslutskompetens i processen (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.285).  

 

Det kan även vara att använda enkla och målrelaterade system, att övertyga leverantörer 

om att även inte ha tillgång till överkapacitet för brister i kvalitet samt 

leveransprestation, vilket gör att de måste anpassa sitt agerande till det (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.285). Processkartläggande analysmetod tas upp och beskrivs i denna 

uppsats.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras svaren från intervjuerna som utfördes inom ramen för 

studien samt övrig sekundär datainsamling 

 
4.1 UBC Ekonomisk Förvaltning AB  

 
4.1.1 Bakgrund 

 

UBC förvaltar som sagt tidigare mer än 600 bostadsrättsföreningar av olika storlekar 

med runt 30 000 lägenheter. En del har funnits med sedan starten 1931 och en del är 

fortfarande under uppbyggnad. Hos UBC möts kunderna med nästan femtio lyhörda och 

engagerande medarbetare som strävar mot samma mål, dvs. kundrelation med 

förtroende och dialog.
3
 

 

UBC valde Lean och Kaizen under år 2009 för att bli mera attraktivt bland andra 

ekonomiska förvaltningar. De är moderna och följer Lean konceptet som blev mycket 

populärt på marknaden. Enligt förvaltningschef S. Olofsson det implementerats genom 

engagerande konsulter som planerade processägandet på UBC .
4
 

 

4.1.2 Lean och Kaizen implementeringen på UBC  

 

Vid Lean och Kaizen implementeringen blev det till att börja med en positiv reaktion 

från medarbetare och enhetschefer i första fasen. Sedan uppstod det som en andra fas 

kaos, eftersom ingen visste hur det skulle gå till väga. Dagens hierarkiska pyramider 

kan inte bara rivas utan att ersättas av något annat. Detta andra måste ges en klar 

definition av och förändringen till det nya alternativet bör planeras mycket noggrant. 

Det bör också baseras på gemensamma normer och värderingar. Risken är annars att det 

uppstår kaos med alla de konsekvenser det innebär samt medföljer (Ljungberg, Larsson, 

2001, s.180). I tredje fasen uppstod ett enormt motstånd, berättar Claes Sjöblom, UBC:s 

VD. Den tredje fasen ledde det till ett antal uppsägningar. 

 

Företrädare hade problem med beslutfattande innan Claes började på UBC. Till exempel 

var ett av problemen som uppstod vid valet av pennor. Administratören visste helt 

enkelt inte vilka pennor hon skulle beställa till sina medarbetare. De enklaste beslut 

framstod som stora problem. 

 

Enligt Kaizen- filosofin bör ett problem ses som en ännu icke tillvaratagen möjlighet. 

En typ av problem som är lätt att bagatellisera men som kan vara nog så irriterande att 

hantera är de så kallade vardagsproblemen som uppstår på UBC.  

 

                                                      
3 www.ubc.se 

4 Intervju med S. Olofsson, förvaltningschef och Riks, Uppsala 



31 

 

Det kan vara sådant som att leta efter personer, det vill säga relevant personal i 

arbetsgruppen eller saker, som t ex arbetshjälpmedel när man behöver dem.   

 

Det uppstår onödigt spring på arbetsplatsen då saker inte ligger på genomtänkta och 

välplanerade platser som minimerar antalet steg personalen behöver ta under en 

arbetsdag.  

 

Det uppstår missförstånd mellan personer då exempelvis en i det aktuella ärendet, 

utomstående tredje part ombeds förmedla information till den det vederbör utan att ha 

tillräckliga kunskaper i vad saken egentligen gäller och vad det egentligen handlar om. 

Detta öppnar utrymme för feltolkning av det som sagts. Det är helt enkelt brister på 

kommunikationsområdet. 

 

Vardagsproblem kan vara så vanliga att man inte ser dem längre men påverkas negativt 

i sitt arbete ändå.   

 

4.1.3 Effekter av reorganiseringen 

 

Medarbetare blev mer affärsdrivna och beslutsfattande med tiden. I och med att tiden 

gick togs större och större personligt ansvar bland medarbetarna efter att den nya 

ledningen samt Lean & Kaizen infördes.
5
  

 

Organisationskulturen förändrats efter Lean & Kaizen. Företagets kultur kom att 

förändras när det anställdes fler akademiker på UBC. De nyanställda individerna har en 

analytisk förmåga och började tack vare detta att analysera problem i grunden och att 

hitta bättre samt även kreativa lösningar. De började också använda sig av verktygslådor 

och skaffa sig bättre rutiner samt att utveckla själva konceptet genomgående inom hela 

företaget.År 2008 var det bara tre akademiker på UBC. I nuläget har 25 av 50 anställda 

en högskoleutbildning. De finns alltid tillgängliga för kunden och de är engagerade, 

pedagogiska och lyhörda. De strävar efter kundnöjdhet. För att upprätthålla de krav på 

tjänstekvalitet som kunderna efterfrågar har UBC en kvalitetspolicy som styrs med hjälp 

av en referensram, bland annat lagar och föreskrifter, samt granskning från revisorerna. 

Både interna och externa kontroller är funktionella enligt Claes Sjöblom. 

  

Det kan finnas olika syften med att uppnå den service som kunder efterfrågar genom sitt 

agerande jämte mot en missnöjdkund. Det handlar om att stegvis se tillbaka. När UBC 

stöter på en missnöjd kund. Det blir som en flödeskedja, att stegvis se tillbaka på hur 

UBC har agerat och presterat, sedan se på kunden och slutligen öppna upp för en 

lösning på problemet. 

 

UBC är bara i början på sin involvering av Lean och Kaizen i sitt företag. Allt inleddes 

med konkreta processkartor vilka tecknades över nuvarande och framtida processer.   

                                                      
5 Intervju med UBC:s VD Claes Sjöblom 
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Nya affärssystemet samt datasystemet som heter 3L kommer att hjälpa till med den 

framtida processeffektiviseringen. Medarbetarna själva, inte bara konsulter, ska med 

hjälp av en input output modell var delaktiga vid implementeringen. Ledningsgruppen 

deltar i att bidra till en utveckling av Lean och Kaizen på olika seminarier som planeras 

regelbundet.
6
 Rollen av extern konsult vilket påpekas av Mirella Årebjer

7
  är viktigt i 

implementeringen av Lean & Kaizen eller med andra ord med engelska begreppet 

”management by change”. Analysen av denna konsult och dennes analytiska förmåga 

tillvaratas och projekt kan genomföras i och med detta. Detta kan ske utan motstridiga 

känslor inblandade som konkurrans om makt och hets beträffande att få möjlighet att 

stiga upp på en karriärstege på bekostnad av att någon annan misslyckats med detta. 

Fördelen med en yttre konsult är också att de ständigt kommer och går, de är inte 

konstanta i sin position i relation till de andra, därmed uppstår inte en strikt hållen och 

definitiv makstruktur inom företaget. Projekt sätts istället igång genomförs samt 

avslutas i avseende av företagets bästa, vad detta är baseras på denne yttre konsults 

neutrala analys och utlåtande utifrån denna analys. 

 

4.2. Implementeringen av Lean och Kaizen med hjälp av processägande 

 

Anna har arbetat med processutveckling, har drivit eget InterPares, som 

förändringsverktyg i ca 20 år enligt ramverket Business Process Re-engeneering (se t ex 

Björn Willochs böcker), vilket idag är ett tämligen standardiserat angreppssätt som 

används av de flesta stora organisationskonsulter. Det bygger kortfattat på att man med 

utgångspunkt från kundnyttan ur ett strategiskt perspektiv hittar effektiva former att 

arbeta och att man tar hjälp av teknikens möjligheter att åstadkomma detta. Utifrån de 

nya formerna definierar man sedan roller och ansvar, kraven på kompetens, bemanning, 

uppföljning, stödsystem och sist men inte minst hur ständig förbättring och utveckling 

skall bedrivas. 

 

Hela arbetssättet bygger på brett deltagande från alla berörda och drivs i en interaktiv 

process.  Lean och Kaizen är enligt Anna E. mycket konsekvent genomförda 

tillämpningar av processeffektivisering och ständig förbättring/TQM, som paketerats 

med stor framgång och har fått genomslag på marknaden. För tydlighets skull vill Anna 

betona att hon inte presenterar sig som Lean- konsult. 

 

Hon uppfattar att UBC sedan ett par år tillbaka har ambitionen att jobba enligt Lean och 

Kaizen, men att man ännu inte gör det. Det är inte svårt att kartlägga UBC:s processer 

och det är tacksamt att göra det eftersom en hel del merarbete beror på att man inte sett 

hur ens eget jobb hänger samman med kollegernas.  Det har också utvecklats en hel del 

personliga varianter över åren. Detta var inget större problem när alla på UBC satt i 

                                                      
6 Intervju med UBC:s VD Claes Sjöblom 

7 Intervju med UBC:s chefekonom Mirella Årebjer 
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samma rum, men i och med att företaget expanderat så har behovet av att skapa ordnade 

rutiner vuxit. 

 

Anna E. bedömer att de viktigaste ekonomiadministrativa processerna har kartlagts. 

Grafer över processerna i nuläge och nyläge med potentialbedömningar kommer att 

beskrivas i nästkommande avsnitt. Generellt brukar man räkna med 10-20% förbättring 

vid processeffektivisering, hos UBC är potentialen i flera fall större.  

 

Det är dock ett väldigt stort och tjatigt arbete att faktiskt omsätta nya processer och 

rutiner i praktiken och det tar lång tid. UBC har genomfört en organisationsförändring 

och gör dessutom ett stort systembyte – tillsammans med stor personalomsättning har 

det gjort att man inte mäktat med att arbeta med processerna. Anna E. tycker att det 

finns bättre förutsättningar i nyläget, i takt med att organisationen sätter sig och 

systemet blir mer stabilt.  

 

4.3. Processorienterad verksamhet 

 
Ett exempel på implementering av Lean och Kaizen- metoden på företaget UBC följer 

här. Det vill säga med andra ord- hur UBC implementerar processer enligt Lean och 

Kaizen på sitt företag. En titel på det som antecknas under det aktuella mötet sätts och 

ett datum för då detta gäller. I detta fall ”Nystart processägare”, 11- 09- 19.
8
 

Processägares definition:  

 

• Genomför uppföljning av processen 

• Kallar till möten för att utveckla och uppdatera processen 

• Föreslår förbättringar i processen 

• Arbetar tvärfunktionellt 

• Mäts på uppnådd effektiviserings/kvalitetsförbättring 

 

Processägaren har i princip till uppgift att utveckla processen som helhet. 

Processägaren kan beskrivas som en person som har till uppgift att: 

• Ta ett personligt och samlat ansvar för processen i sin helhet 

• Strukturellt och värdemässigt koordinera processens ingående aktiviteter 

• Undvika suboptimering 

• Skapa mål för processen och bestämma processens fokus 

• Styra utvecklingen av processen  

 

Processägaren är expert på processer, förmodligen analytiskt lagd på utveckling av den 

aktuella processen, vilket ger behovet av ”resursägare” dvs. teamledare. Processägaren 

tillhandahåller process och resursägaren resurser i form av medarbetare och kunder. 

 

                                                      

8 Anna Erlandsson, möte den 19.09.2011 ”Nystart processägare” 
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Titeln som följer är ”Dagens möte” och de olika områdena som skall tas upp skrivs ned 

i punktform. Vad som förväntas av arbetet skrivs ned i punktform. Två olika datum sätts 

upp då olika ansvarsområden delas upp mellan de ansvariga för respektive område 

bland mötesdeltagarna. Det kan t ex. gälla budget, bokslut, ny kund osv. 

 

UBC:s definition av processägarens ansvarsområden ifrån startdatum november 09 

skrivs ned i punktform. T ex uppföljning, möten, förbättring i processen osv. Efter detta 

förekommer på samma sida en utförligare text under punktförteckningen som 

förtydligar vad som menas. 

 

Titeln ”Budget” kommer sedan och där nämns exempelvis att en medarbetare med 

ansvar inom detta område har slutat vilket följs av åtgärder osv. Det finns relativt 

mycket inom området budget som ska tas upp vilket upptar två sidor av anteckningarna 

som helhet. Bland annat behövs ordbehandlingssystemet av Nordstedts uppdateras - det 

vill säga bytas ut till en modernare version. 

 

Under rubriken ”Ny kund” tas problem i anknytning till detta upp, det vill säga bland 

annat överbelastning hos förvaltarna vilket leder till nödlösning hos kunden osv.  

Under rubrik- leverantörskontra BRF tas det upp att det finns ett behov av gemensamma 

rutiner och policy. Detta uttrycks då det bland leverantörer spridits ut på team i 

Stockholm och Uppsala. Problemen benas upp med hjälp av underrubriker som 

markeras med streck framför. 

 

Rubrik och klientmedels- hantering, olika punkter tas upp. Lösningen blir att hitta 

kritiska faktorer samt att åtgärda dessa. Rubrik upplägg följer sedan, bland annat skall 

respektive grupp ha egna praktiska möten och göra enkla beskrivningar av processen. 

Denna skall införa dessa i ekonomihandboken osv. 

 

Rubriken processbeskrivning tar upp i punktform bland annat att processen skall 

beskrivas i Word - format på enklaste sätt. En beskrivning av vad som sker steg för steg 

skall ingå. En lathund gör det möjligt att snabbt sätta sig in i hur man skall arbeta osv. 

En annan punkt under denna rubrik är exempelvis roller och ansvarsområden i 

processen. Det vill säga vem som har ansvar för vad inom den aktuella processen. Det 

skall beskrivas kort hur processen skall följas upp, hur det skall gå till samt vem som 

gör vad. 

 

De aktuella frågorna blir här-  

 

- Hur ofta sker uppföljning? 

- Hur ofta träffas gruppen? 

- Hur rapporteras förändringar samt vem beslutar om dem? 
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Rubriken - avslutande kommentarer tar upp frågetecken som skall åtgärdas. T ex hur går 

den fysiska hanteringen till av fakturor i Stockholm? Det löses konkret genom att maila 

för att få en beskrivning av hur de gör osv. 

 

I den avslutande rubriken bra idag står det i punktform positiva saker i anslutning till 

mötet som precis har genomförts. T ex att deltagarna har fått mera kött på benen, att 

konkreta datum har satts upp för diverse uppgifter till respektive ansvarig inom olika 

områden bland mötesdeltagarna osv. 

 

Dessa ovanstående steg är inte på något sett unika. De kan dock genom att de används 

tillsammans med en processkarta ge värdefulla och konkreta resultat (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.282). 

 

4.4. Scania-UBC:s inspiration 

 

Scania som finns i Södertälje gav en inspiration till UBC att börja jobba med Lean. 

Claes Sjöblom själv kommer ursprungligen ifrån Södertälje. 
 

I slutet av 80- talet och början av 90- talet började de första principerna i P90 

(produktion 90) att formuleras. Scania hade stora problem med kostnadsutvecklingen 

och medarbetarna mådde inte bra. Personalomsättningen var skyhög och kvalitén 

därefter. Leif Östling tog initiativet. P90 utvecklades till P2000 och sedermera till SPS 

(Scania Production System) deras version av Lean. Medarbetarna är organiserade i 

förbättringsgrupper med ansvar för resultat och kvalitet inom det egna avsnittet.  

Ledarna har tydliga roller som tränare och coacher. Nya metoder sprids med 

”farfarsprincipen” (uppifrån ledningsgruppen och nedåt). 
9
 

 

Tidsmässigt jobbar UBC endast 6 ½ timmar på fredagarna. Claes tog exempel ifrån 

Scania som arbetar fyra dagar i veckan och inte förlorar något administrativt. Lean & 

Kaizen har stor påverkan på tjänstekvalitet. Den viktigaste principen i SPS är ständiga 

förbättringar. Vilken nivå du än har så ska det bli bättre, stabilare, snabbare, pålitligare 

eller använda färre resurser.  

 

Organisationskulturen förändrades efter Lean & Kaizen i grunden, särskilt ledarrollen. 

”Det är mycket svårare att vara en ledare i en Lean organisation. Inget för latmaskar”, 

påpekar Christer Osterman, Manager Central SPS office. 

 

Förmågan och ansvaret för att påverka och förbättra är mycket större både hos 

ledningen och bland medarbetarna. ”Det ingår i uppgifterna att förbättra den egna 

processen”, avslutar Christer. 

                                                      
9
Intervju med Christer Osterman, Manager Central SPS office 
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5. Analys 
Syftet med analysen att knyta resultatet från intervjuer och övriga datainsamlingar med 

den utvalda referensramen. För läsaren detta kapitel kan ge en helhetsbild av det jag 

anser undersöka. 

 

 

5.1. Påverkan av implementeringen 

 

UBC blev mer affärsdrivet och började knyta nya kontakter i affärsvärlden för att uppnå 

ett högre steg i den egna karriärutvecklingen. De personer som genomdriver 

förändringarna har en tendens att många gånger välja den enklaste vägen till en 

strukturell förändring. Detta kan leda till en i allt för hög grad rörlig styrning med stora 

brister i sin struktur (Lapsley, 2008). 

 

Totalresultatet för UBC skulle, utan förändringar, under perioden 2009 – 2011 varit 

negativt och uppgått till ca minus 21000000. Genom förbättrings- och 

förändringsarbetet har i stället företagets resultat vänts till positivt och uppgår för 

perioden till ca + 10 000 000, dvs. en differens på ungefär 30 000 000. 

 

5.2. Processorienterad verksamhet 

 

I en så kallad funktionsorienterad organisation är karriär detsamma som att stiga uppåt i 

hierarkin och därmed få fler och fler personer inom organisationen under sig att leda. I 

den verkligt processorienterade organisationen kommer den hierarkiska pyramiden att 

avancera i, inte att existera, det vill säga den upphör att finnas till för medarbetarna 

inom företaget (Ljungberg, Larsson, 2001, s.178).  

 

Detta har bevisats i UBC fall som valde reorganiseringen och teamledande företag och 

har valt att vara en processorienterad organisation. Enligt Lapsley NPM:s reformer 

kommer att fortsätta implementeras men trots detta så kommer fördelarna aldrig att 

uppnås helt och fullt ut. Han menar att det man lätt glömmer bort när man bedömer 

NPM: s påverkan att ledarna är vanliga människor med mänskliga svagheter och han 

lägger vidare ett stort fokus på strukturer och processer. 

 

Enligt tidigare studier visar det på att effektiva organisationer prioriterar samt satsar på 

att motivera och engagera medarbetare. Det gör de genom att upplösa befogenheter och 

ansvar uppåt mot chefernas position och istället ge ansvar till var och en i 

organisationen på en mera jämlik nivå. Att arbeta efter ett nytt schema innebär 

naturligtvis även att det ställs nya krav på relationer mellan företag och de anställda 

inom detta företag. Det kan gälla sådant som formella kontrakt, förväntningar eller 

sociala aspekter, det vill säga olika sociala synsätt. En genomgripande, till strukturen 

plattare organisation innebär krav på en förändrad syn på den traditionella vägen att 

göra karriär (Ljungberg, Larsson, 2001, s.178).  
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Det ställer i sin tur krav på nya sätt att göra karriär. Karriär enligt den nya typen av 

definition innebär att man måste uppnå allt större skicklighet i att utföra olika uppgifter 

i den grupp som man är medlem i och även i andra grupper utanför den egna . Intern 

utbildningen som finns på UBC uppfyller krav till nya anpassningar och lösningar med 

hjälp av Lean och Kaizen strategi. 

  

Framgångsrika prestationer kommer inte att belönas med en ny titel utan med 

arbetsuppgifter som är ännu mera spännande och utmanande för den anställda . Det 

finns olika bonusar på företaget som stimulerar t.ex. rekryteringsprocess (belöning till 

medarbetare om han/hon tipsar till en passande kandidat). UBC minskar egna kostnader 

på annonsering och bemannings företag samt styrning av referenser. 

 

Den avgörande skillnaden är att i den funktionsorienterade organisationen beskrivs 

framgång som att klättra uppåt i hierarkin på en så kallad karriärstege. Detta leder till att 

endast ett fåtal kan lyckas medan majoriteten kommer att misslyckas. Detta innebär 

alltid konflikter i verkligheten. Det kan ske en turbulans och konflikter inom 

organisationen. Detta skedde på UBC. På grund av nya rollrankningar uppstod många 

uppsägningar av medarbetare som inte anpassade sig till de nya rollerna.  

 

Det beror på den enkla anledningen att basen på pyramiden är bred medan toppen på 

denna är smal. Om framgång däremot istället definieras som att uppnå större skicklighet 

och nya färdigheter är det möjligt att göra karriär genom att ”rotera”, mellan olika 

arbetsuppgifter på en horisontell nivå (Ljungberg, Larsson, 2001, s.178, 179).  

 

Det finns fortfarande nya utmaningar på UBC, men existerande brister på resurser måste 

reduceras genom nya anställningar. 

 

5.3. Svårigheter vid implementeringen 

 

På UBC i dagsläget är det brist på tid som är en av de dominerande negativa faktorerna. 

Förbruk av två affärssystem skaffar för mycket onödiga steg och extra kostnader samt 

minskar även effektiviteten generellt. Detta leder till överbelastning för medarbetare. 

Det finns knappt tid för att uppnå större skicklighet i dagliga rutiner. Så fort UBC 

kommer att använda endast 3l modell kommer effektiviteten att ökas, samt än mer tid 

för karriär- utvecklingen bland medarbetare kommer att uppstå.  

 

Fördelen med en horisontell karriärmöjlighet är att få fler medarbetare att känna 

framgång i sitt arbete vilket bör leda till att öka arbets- tillfredställelsen samt i och med 

detta också öka företagets produktivitet (Ljungberg, Larsson, 2001, s.179). 

 

I en sann processorienterad organisation kommer det att finnas kvar chefer som styr upp 

arbetet men skillnaden är dock att deras roll kommer att förändras ifrån arbetsledare till 

att kallas för coacher med det som denna nya roll innebär (Ljungberg, Larsson, 2001, 

s.179). Det finns brist på coachning på UBC i dagsläget. UBC har precis påbörjat 

personal avdelningens expandering som drivs av ny personalchefen Jolanta Szostak. 
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Den stora skillnaden som följer blir att dessa coacher istället för att kontrollera och 

kommendera i första hand får som roll, att ge teamen, det vill säga grupperna 

information och utbildning. Coachens uppgift är att visa teamen ”riktningen” för deras 

arbeten. De skall dock inte i detalj styra hur arbetet skall utföras (Ljungberg, Larsson, 

2001, s.179). 

 

Det skall inom den processorienterade organisationen att finnas så kallade 

kompetenscentra. Det är ställen där medlemmarna har möjlighet att lära sig mera om 

nya verktyg och tekniker. Det kan hjälpa dem att förbättra prestationerna i 

processteamen. Dessa center fungerar samtidigt som en kommunikationskanal där 

medlemmarna av ett företag kan utbyta erfarenheter av sitt arbete (Ljungberg, Larsson, 

2001, s.179). 

 

5.4. Medarbetarens roll 

 
Det är en stor skillnad mellan medlemmarnas roller i kompetenscentra och i 

processteam. Det beror på att processteamen arbetar med uppgifter av kortsiktig 

karaktär. Det i syfte att tillfredställa kunden medan kompetenscentra arbetar långsiktlig 

utveckling i syfte att tillfredställa de anställda inom företaget. I praktiken innebär det att 

om en anställd byter processteam har han eller hon bytt arbete. Om personen ifråga 

istället flyttar ifrån ett kompetenscenter till ett annat har denne skiftat karriär 

(Ljungberg, Larsson, 2001, s.179).  

 

I befordran innebär det att i en processorienterad organisation kommer det att baseras på 

skicklighet istället för resultat. I och med detta skapas ett arbetsklimat där de anställda 

drivs till en önskan samt vilja att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Det om de 

hyser en önskan att bli befordrade (Ljungberg, Larsson, 2001, s.179). Agenternas 

belöning kan till exempel vara kopplad till bolagets vinst, då motiveras agenten att 

arbeta för vinstmaximering, vilket överensstämmer med principalernas intresse 

(Anthony & Govindarajan, 2007, s. 532). Självklart bör det inom organisationen finnas 

belöningar för stora, meningsfulla prestationer men de bör inte vara befordran. Det ska 

istället vara i form av mera spännande och större ansvar eller högre lön (Ljungberg, 

Larsson, 2001, s.179). 

Däremot i Claes värld finns problematiken att han vill eftersträva snabbare och billigare 

lösningar samtidigt som han har som mål att upprätthålla en hög kvalitet på tjänsterna.   

 

Det finns inga stående lösningar som kan föras över på andra områden utan anpassning 

måste göras till den aktuella situationen. Det är dock svårt att införa det nya utan att 

ändra på det gamla. Även en liten del som förändras till processorientering kräver 

påtagliga förändringar (Ljungberg, Larsson, 2001, s.180). 

 

Organisationer som ännu inte tagit steget fullt ut kan vi kalla för blandorganisationer. 

Dessa har kommit en bit på vägen men är snarare genomsnittliga än helt igenom 

processorienterade. Det vill säga att UBC borde aktiveras och göra större steg för att 

avvikas från blandorganisationer.  Detta brukar anses ha att göra med den privata 
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sektorns industri och finansiering. Idén om NPM:s uppkomsts, bakomliggande, orsak är 

att ju mer styrning desto bättre. Tron på att styrning är en viktig faktor för all typ av 

organisering är genomgående (Almqvist 2006). Syftet med NPM, dvs. Lean ligger på ett 

ansvar för uppkomna resultat istället för ett ansvar för själva processen. Orsaken är att 

det inte finns tillräkneliga, klara och tydliga definitioner av NPM samt att införande av 

planering - och kontrollsystem är ett problem i sig själv. 

 

Enligt Claes och Pernilla Larsson kan arbetsmiljön alltid förbättras. På Intranet finns en 

Ekonomihandbok, som bland annat innehåller lathundar som beskriver processrutiner. 

Det är viktigt att alla har lika rutiner. Idén var att vem som helst utifrån kan komma in 

och förstå rutinerna. Denna problematik dök upp när vissa medarbetare avled på grund 

av ålder, sjukdom etc. och det var svårt att hitta rätt pärmar, dokument m.m. för att ta 

över arbetet direkt på ett tillfredställande sätt.  

I dagsläget saknar många företag engagerade och motiverade medarbetare samt chefer i 

syfte att vara tillräckligt konkurrenskraftiga (Maccoby 1989, s.17).  

Det krävs hårt arbete av medarbetarna för att få ned produktionskostnaderna och 

samtidigt tillfredställa kunderna på bästa möjliga sätt i syfte att företagen ska uppnå 

världsmarknadens krav enligt Maccoby. Motiverande och engagerade medarbetare är en 

förutsättning för att företaget ska nå sina affärsmål och bli framgångsrikt på lång sikt. 

Man måste förbättra kommunikationsprocessen ständigt med de egna medarbetarna. 

I många företag är det vanligt förekommande med allt för hög grad av brister i 

produktionen som tidigare nämnts, exempelvis onödigt spill och brist på ordning och 

reda med avsaknad av klara rutiner om regler för hur bättre ordning bör införas samt 

upprätthållas på arbetsplatsen (Imai, 1997, s.21).  

 

Vad kan då en organisation eller ett företag göra för att åtgärda detta? 

 

Enligt Angelöw drivs en personalgrupps handlingar av motivation och personen ifråga, 

det vill säga medarbetaren, kan drivas på utifrån personliga och därmed olika behov och 

önskemål samt förväntningar (Angelöw, 1991, s.87). 

 

5.5. Lean principers uppföljning 

 
Kundsupporten som möter kunderna dagligen har visat sig vara väldigt kundnära. Team 

- ledarens roll på denna avdelning har visat sig fungera och uppfyller de flesta av Leans 

principer. Kundsupporten på UBC utvecklade en egen ledare som förstod arbetet och 

levde filosofin. Ingrid Pettersson, har med hjälp av Lean filosofin och egen entusiasm 

samt liksom enhetschefen Ingegerd Runnding med hjälp av Kaizen verktyg som 

kvalitetssäkring lyckats med att implementera Lean och Kaizen på sina egna 

ansvarsområden. Det är mycket viktigt att inte införandet och utövandet av Lean- 

administration ses som en tillfällig kampanj för att ”pigga upp” personalen på kort sikt 

som utförs på avdelningen.  
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Avdelningen arbetar som ett team oavsett ålder, erfarenhet och bakgrund. Det finns en 

gemensam positiv anda och hela avdelningen påverkar, påverkas och deltar i denna 

företagskultur. Ett konkret exempel är att man ska stötta människor genom att t ex vissla 

en rolig melodi, skratta högt, försöka att få med alla på kafferasten, även de 

överambitiösa som sitter kvar vid datorn när rasten har inletts. Arbetet är en del av livet, 

därför måste man även leva och drivas av glädje även på arbetet. Alla ska sträva efter 

samma mål men alla ska också ha rätt att vara individer i den stora familj som företaget 

representerar. Det kan göras en liknelse med att medarbetare samt chefer inte ska ha en 

effekt likt en rysk docka där alla är identiska fast mindre inflytelserika kopior av 

ledaren. På kundsupporten klarade med Lean principen N 2: 

 De arbetsuppgifter som behöver utföras för att uppfylla kundens behov bör 

standardiseras. 

 I syfte att klara av den aktuella takttiden bör den administrativa processen 

standardiseras. 

 I syfte att avvikelser i input, output samt avvikelser där emellan ska elimineras 

bör fokus ligga på att stabilisera den administrativa stödprocessen. 

 

Kapitel 6. Slutdiskussion 
Detta kapitel innehåller de slutsatser som denna studie ledde fram till. Slutsatserna syftar till att 

svara på de forskningsfrågor som jag inledningsvis presenterade. Därefter följer förslag på vad 

denna uppsats samt dess resultat kan bidra till i vidare forskning.  

 

För att presentera de slutsatser som jag har kommit fram till i denna uppsats väljer jag 

att repetera forskningsfrågor: 

Hur inverkar Lean och Kaizen på de administrativa processerna på ett svenskt 

tjänsteföretag? Hur arbetar man för att finna optimalt resursutnyttjande? Vilken roll har 

teamledare och chefer i en Lean satsning? 

Första frågan kan besvaras att Lean och Kaizen har betydlig inverkar på de 

administrativa processerna hos UBC. 

Den utgångspunkten att Lean som från början härstammat ifrån produktionen även går 

att föra över på administrativa processer har visat sig vara riktig.  

 

Bland medarbetarna har jag funnit effektivisering och olika arbetsrutiner vilka är 

gemensamma motiv till varför organisationer väljer att använda sig av och tillämpa 

Lean i den administrativa processen. Det förefaller också enligt mitt intryck att Lean 

kan effektivisera dessa processer till en betydande, det vill säga påfallande del.  

 

Under lång tid har administrativa processer ansetts svårstyrda utifrån de klassiska 

modellerna. Lean som styrningsfilosofi med hjälp av Kaizen har baserat på denna 

studie. Stora möjligheter att förbättra men även i den administrativa verksamheten 
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ersätta den traditionella styrningen. De huvuddelar som understödjer svaret på min 

frågeställning är följande: 

 

Utifrån denna studie ser det ut som att Lean som styrningsfilosofi och Kaizen som 

verktygslådan har stora möjligheter att förbättra den administrativa verksamheten. 

 

De huvuddelar som ger underlag och förstärker svaret på min frågeställning är: 

 Det utgör en del av kartläggningen och det är även i denna process som jag 

initialt kan se de största effekterna. 

 I flertalet av fallen har visuella tavlor visat sig vara användbara i form av 

hjälpmedel till karläggning även för administrativa behov men även för den 

dagliga styrningen. 

 Något som har praktiserats och framkommit genom tankesättet med interna 

kund- och leverantör -relationer är horisontell kommunikation. 

  Standarder är en central del av Lean enligt samtliga respondenter då de bidrar 

till kontinuerliga förbättringar som kan utövas, processer kan effektiviseras samt 

att ansvarsområden och arbetsuppgifter kan rotera mellan medarbetare. 

 I samband med att Lean börjar praktiseras har flödestänkandet och 

processägandessättet kommit naturligt för organisationerna. 

 En förbättring av flödet har i förlängningen även haft en positiv inverkan på det 

upplevda kundvärdet och på kostnaderna. 

 Av tradition har den privata sektorn styrts för det mest hierarkiskt där den 

kommunikation som sker mellan ledning och anställda varit bristande. Att styra 

organisationer på det modernare sättet ansågs som något nytt vilket innebar att 

organisationerna inte hade några erfarenheter i att utforma ett kontrakt som 

skall hålla tillräckligt hög standard (Almqvist, 2006). 

 

Andra forskningsfrågor besvaras här: 

 

Teamledarens och enhetschefernas roll är mycket viktig och är ett riktigt grovarbete 

som kräver mycket energi och engagemang. Det kan jämföras med en vägledare som 

ska älska projekt samt det man arbetar med. De skall naturligtvis visa vägen bildligt sett 

och vara en förebild för de andra medarbetarna, man måste ha ett inre driv. Arbetet 

måste göras, det kan ske på ett torrt och tråkigt sett men varför inte på ett positivt och 

kreativt sett som engagerar alla om detta är möjligt? Varför ska man inte anta en 

utmaning om man tycker att det är roligt?  

 

Då kommer engagemanget fram hos medarbetarna rent automatiskt. Vägledaren har 

därigenom överfört en del av sin egen drivkraft på sina medarbetarbetare och väcker i 

och med detta deras inneboende potential till liv. En karriärutveckling kan vara mycket 

bra men inte om det sker på övriga kollegors bekostnad. Denna typ av konkurrans 

skapar konflikter och leder ingenstans, det blir en destruktiv anda inom företaget, 

istället för ett konstruktivt när man armbågar sig fram. 
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6.2. Förslag till vidare forskning 

Under denna studie tiden märkte jag en brinnande intresse för ämnet vilket kan ge 

positiva effekter till ytterligare forskningsuppsatser. Under uppsatsens gång har jag lagt 

märke till andra intressanta forskningsfrågor som kan man utveckla i en kommande 

uppsats. Mitt förslag till vidare forskning är Leans påverka på företagets kultur. Som jag 

beskrev i analys kapitel att ”alla ska sträva efter samma mål men alla ska också ha rätt 

att vara individer i den stora familj som företaget representerar. Det kan göras en 

liknelse med att medarbetare samt chefer inte ska ha en effekt likt en rysk docka där alla 

är identiska fast mindre inflytelserika kopior av ledaren”. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuformulär 

 

A. Bakgrundsfrågor 

1. Namn? Titel? Ålder? Kön? 

2. Utbildningsbakgrund? 

3. Vilken del av din bakgrund gjorde att du fick din befattning inom organisationen? 

4. Hur skulle du beskriva ert varumärke om det var en person? T ex namn, ursprung, 

ålder, intressen? 

5. Beskriv logotypen för er organisation och förklara varför ni har valt just denna? 

6. Vad är er tjänste styrkor i förhållande till andra företag med liknande tjänster? 

B. Lean & Kaizen frågor 

7. Vad innebär Lean &Kaizen för dig?  

8. Arbetar ni med Lean &Kaizen inom hela organisationen eller endast delar? T ex inom 

vissa förvaltningar? 

9. På vilket sätt arbetar ni med Lean &Kaizen?   

10. Varför har ni valt Lean &Kaizen inom er organisation? 

11. När började med Lean &Kaizen? Vilket år? Varför just då? Vem tog initiativet? 

Varför? 

12. Vilket företag/ kommun gav denna inspiration? 

13. Hur långt har ni kommit i ert arbete med Lean &Kaizen sedan ni började med detta?   

14. Hur arbetar ni för att säkra kvaliteten i era tjänster? Följs dessa kontroller upp? På 

vilket sätt? 

15. Lägger ni till något extra i er service genom att använda Lean & Kaizen mot kunden 

utöver det som förväntas av dem? 

16 . Har ni bra överblick över hur er organisation fungerar med hjälp av Lean & kaizen? 

Hur kartlägger ni allt som är positivt/ negativt, vinstgivande samt spill, vad som är bra 

samt vad som kan göras bättre i er organisation? 

17. Har de anställda en bra ordning i sin arbetsmiljö för att kunna arbeta så effektivt 

som möjligt i sin vardag? Finns det ramar och regler för hur en bra ordning ska 

upprätthållas på arbetsplatsen? 

18. Hur följer ni upp verksamheten efter en förändring vid behov? 

19. Har ni några konkreta skisser, grafer och diagram som visar på resultat man kan dra 

slutsatser av, vad som är bra, vad som kan göras bättre, vad som är rent spill samt vad 

som har förändrats under än bestämd tid, både positivt och negativt? 

20. Har Lean & Kaizen hjälpt er att bli mer effektiva i er organisation? T ex kostnads 

eller tidsmässigt? 

 

Lean & Kaizen implementering 

 

21. Vad är svårt att kartlägga i era processer samt hos era medarbetar? 
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22. Har ni sedan Lean & Kaizen arbetet fått lära er fler uppgifter för att kunna rotera och 

täcka vid behov? 

23. Har organisationskulturen förändrats för/ efter Lean & Kaizen? 

24. Hur når information ifrån ledningen fram till de anställda? 

25. Har styrningen förändrats? Har ledarskapet förändrats? Har verksamheten förändrats 

bland medarbetarna? På vilket sätt? 

26. Hur utvärderas alla medarbetare samt processen inom organisationen före och efter 

Lean & Kaizen? 

27. Hur stor inverkan tror du att Lean & Kaizen har med er tjänstekvalitets att göra?  

28. Varför tror du att det är så? 
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Billaga 2 Leans 14 principer 

 

Princip 1: Basera alla beslut på lång sikt 

 Den mänskliga egenskapen tålamod samt att hela tiden ha fokus på lång sikt 

hellre än på kort sikt är de viktigaste faktorerna för framgång.  

 Det, samt att hela tiden inverstera i människors utveckling. Det alstras trygghet 

och framgång med hjälp av kontinuitet.  

  Det skall heller inte ses som ett sätt att skapa exempelvis effekter för att nå fram 

till att nå fram till ett för framvärkt besparingsmål för stunden (Larsson, 2010, 

s.45). 

Princip 2: Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen 

 En rationell och administrativ stödprocess bör utvecklas och definieras. 

 En process bör göras så enkel och okomplicerad som möjligt. De aktiviteter som 

inte är absolut nödvändiga för att uppfylla kundens behov eller som ej krävs ur 

ett legalt, miljömässigt eller i annat avseende värdemässigt perspektiv för 

företaget och dess kunder bör elimineras. 

 De positiva resultaten kommer att komma genom att skapa den rätta 

administrativa stödprocessen. 

 Synliggör så mycket som möjligt av det som orsakar störningar, problem, brister 

och andra fel i processen. 

 Reducera antalet överlämningar genom att medarbetarna skall eftersträvas att 

kunna lösa så mycket som möjligt av de administrativa ärendena (Larsson, 2010, 

s.45). 

 

Princip 3: producera endast när och vad kunden behöver 

 

 Att betala fakturor före förfallodatum, att producera rapporter som inte längre 

efterfrågas eller att spendera allt för mycket kraft under höstens budget etc. är 

några exempel på överproduktion av administrativa tjänster. 

 Det finns flera exempel såsom att genomföra personalundersökningar utan att ta 

hand om resultaten. Det vill säga att inte följa upp samt omvandla dessa till 

åtgärdsplaner eller att ta in marknadsbolagens efterfrågerapporter och att 

använda dem vid upprättande av produktionsplaner. 

 Det som produceras ska säkerställas att det efterfrågas oavsett om det gäller en 

extern eller intern kund (Larsson, 2010, s.45). 

 

Princip 4: Jämna ut beläggningen 

 

 Att producera en vara nästan samtidigt som kunden har efterfrågat tjänsten kan 

få till följd att medarbetare i den administrativa stödprocessen, en vecka behöver 

stressa och arbeta övertid för att hinna möta leveranslöftet. Det för att under 

veckan därpå riskera att vara sönderstressade och slutkörda. Det kan få till följd 

att de inte har kraft att ta tag i de övriga viktiga administrativa arbetsuppgifterna. 
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 Att jämna ut volym och tjänstemix i den administrativa stödprocessen går inte 

emot principen beträffande att man i samråd med kunden kommer överens om 

leveransdag och leveransinnehåll.  

 En arbetsuppgift som till en början kan verka behöva vara färdigt på en gång, 

kanske ofta i verkligheten inte behöver vara riktigt så brottom som det först 

verkade (Larsson, 2010, s.46). 

 

Princip 5: Den administrativa kulturen ska baseras på att det ska vara lätt att göra 

rätt och svårt att göra fel 

 

 Att lösa symptom på problemen är varken en bra eller långsiktig lösning på 

problemen. Ett bättre alternativ är att bygga in kvalitet ifrån början . 

 För att bygga in kvalitet ifrån början krävs det att medarbetarna går till botten 

med uppstådda problem för att slippa dem igen i framtiden. 

 De administrativa fixarna som arbetar över för att åtgärda fel, brister och 

problem bör inte hyllas då det sänder ut fel signaler i organisationen. 

 Medarbetarna bör få förtroendet att regelbundet avsätta tid för att analysera, 

förebygga samt åtgärda problem. 

 Syftet med månadsmötena är att de genom kontinuerlig lösning av problemen, 

av grundorsakerna när de uppstått istället för att fixa symtomen så elimineras 

problemen. På detta sätt behöver inte företaget slösa tid och resurser för att 

åtgärda samma problem om och om igen (Larsson, 2010, s.46). 

 

Princip 6: Standardisera och stabilisera 

 

 De arbetsuppgifter som behöver utföras för att uppfylla kundens behov bör 

standardiseras. 

 I syfte att klara av den aktuella takttiden bör den administrativa processen 

standardiseras. 

 I syfte att avvikelser i input, output samt avvikelser där emellan ska elimineras 

bör fokus ligga på att stabilisera den administrativa stödprocessen. 

 Det måste ske en standardisering av den administrativa stödprocessen innan ett 

ständigt förbättringsarbete kan påbörjas (Larsson, 2010, s.46). 

 

Princip 7: Visualisera så att inga problem kan döljas 

 

 Det bör användas standardisering i syfte att synliggöra och förbättra den 

administrativa stödprocessen. 

 Processen kan förbättras på ett praktiskt sätt genom att tidigt se problemen. 

 Beträffande frågan om frakt och standardtider hålls eller åtgärder bör vidtas ger 

processkontrolltavlan svar med en snabb överblick. Denna tavla identifierar 

också fel och brister i övrigt (Larsson, 2010, s.46). 

 

Princip 8: Använd teknologi först när de administrativa processerna har 

förenklats 

 



49 

 

 All ny teknologi bör fungera och samverka tillsammans med människor, 

processer och de administrativa tjänsterna. Därför ska teknologi och IT användas 

som ett verktyg för att hjälpa och ge support till människor och processer. 

 Undvik att automatisera invecklade digitalt fungerande administrativa processer  

 Innan nytt IT-stöd införs bör de administrativa processerna förenklas. 

 Tänk efter hur den teknologiska möjligheten ska hänga ihop med befintlig IT 

lösning och arbetssätt (Larsson, 2010, s.47). 

 

Princip 9: Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin 

 

 Det som förväntas av ledaren är att denne sprider och förstärker kulturen med 

Lean tillsammans varje dag. 

 Denna ska lära ut Lean- administration till sina medarbetare. I syfte att 

förutsättningar skapas för verksamheten att utvecklas till en växande 

organisation förväntas ledare att ta tillvara och bygga vidare på den 

företagskultur som finns. 

 Inom Lean- administration krävs det att ledaren är väl synlig ute i verksamheten. 

Dessa ledare ska dagligen vara ute på golvet och handleda problemlösning. 

 De så kallade fixare som löser problemens symptom bör inte utropas till hjältar 

av ledaren då det förskjuter grundorsaken till problemet (Larsson, 2010, s.47). 

 

Princip 10: Utveckla exceptionella medarbetare och team 

 

 Det är viktigt att belysa att även om teamarbete är fundamentet så är det inte 

teamet som gör det värdeadderande arbetet - det är individen som står för detta. 

Teamets uppgift som helhet är att samordna arbetet, motivera medarbetarna och 

lära av varandra. 

 Det är viktigt att få individer att arbeta i grupp, men det kompenseras inte av 

individers avsaknad för av förståelse för den administrativa stödorganisationen. I 

syfte att gruppen skall fungera är det viktigt att individen har förståelse för den 

administrativa stödprocessen. 

 Grunden för att få ett team att prestera bra och utveckla sig är bra individer som 

kan prestera. 

 Det är mycket viktigt att företaget lägger ned stor kraft på rekryteringar då de 

ska leta upp rätt individ att träna upp, inlemma och samverka inom teamet. 

 För att bättre kvalitet ska uppnås bör man låta individen få ansvar att identifiera 

Förbättringsidéer och utveckla standardisering samt stabilisering av den 

administrativa stödprocessen. I stället för att belöna den enskilde individens 

effektivitet bör teamet belönas efter kvalitet (Larsson, 2010, s.48). 

 

Princip 11: Respektera ditt nätverk av interna och externa partners  

 Tjänst efter tjänst bör levereras med samma goda kvalitet och ställer därmed 

höga krav på leverantörerna. 

 Hjälp leverantörerna vid behov, att skapa och upprätthålla den förväntade 

kvaliteten om de inte klarar av det på egen hand. 
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 Ett uttryck myntat av dr Deming som inte är att förglömma: ”Nästa process är 

din kund”.  Det tenderas av de administrativa stödprocesserna att man har många 

leverantörer och kunder. De bör därmed behandlas affärsmässigt vilket är 

väsentligt för företaget. Ta exemplet med att en operatör i bilfabriken inte drar åt 

en skruv ordentligt. Konsekvensen behöver inte nödvändigtvis uppdagas och 

orsaka problem på en gång efter att felet, i detta fall, i form av slarv har begåtts. 

Dock så innebär det att om medarbetaren som arbetar i nästkommande steg i 

bilens tillverkning betraktas som en kund så blir problemet sett ur ett annat plan, 

det vill säga ur ett mera personligt perspektiv. Det påverkar följaktligen mera 

påtagligt om skruven är ordentligt åtdragen eller ej samt vilka konsekvenser det 

får för nästkommande i ledet under hela processen. 

 En förutsättning för att lyckas praktisera Lean- administration inom de 

administrativa stödprocesserna är att upprätthålla ett synsätt som innebär att alla 

avdelningar, funktioner och personer har en kund, extern eller intern, vilka är 

beroende av någon annans tjänster för att kunna utföra eget arbete. 

 Hjälp den interna leverantören att skapa och upprätthålla den förväntade 

kvaliteten om denna inte klara av att leverera korrekt information och så vidare. 

 Förluster av värde i de administrativa stödprocesserna elimineras i hela 

organisationen och företaget genom att kontinuitet skapas, upprätthålls och 

utvecklar kund och leverantör förhållanden (Larsson, 2010, s.48, 49). 

 

Princip 12: Gå och se efter själv för att förstå problemet 

 

 Ansvaret ligger hos varje medarbetare att alltid undersöka problem med egna 

ögon, det har sedan ingen betydelse om det är en ekonomichef eller en annan 

medarbetare. 

 En person måste gå ut och se efter själv för att förstå problemet eftersom hon 

aldrig kan vara riktigt säker på att denne förstår vad som behöver göras genom 

att endast, det vill säga bara ta del av olika rapporter och annan information för 

att komma till rätta med det. 

 På detta arbetssätt kommer rätt beslut att tas för att lösa problemen och som 

följd av detta kommer alla problemlösare också att få en djupare och bredare 

kunskap. Det, då alla istället för att bara upprepa den syn som lagts fram i en 

rapport eller genom en muntlig presentation utifrån en enda individ samt dennes 

personliga åsikter. Istället kan alla ge sin egen syn på problemet (Larsson, 2010, 

s.49). 

 

Princip 13: Ta beslut genom samstämmighet 

 

 I förbättringsarbetet bör så många som möjligt involveras och samverka 

tillsammans. Genom delaktighet för genomförande av de upptäckta 

förbättringsmöjligheterna. 

 Att involvera medarbetare i processen är inget som ledaren ska undvika på grund 

av rädsla utan bör snarare prioriteras i processen. 

 I en beslutsprocess bör man se sig själv som en ledare som vägleder sina 

medarbetare. Dennes trovärdighet och mandat bygger dock på att man tar beslut 
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som är obehagliga och står för dem, annars urholkas förtroendet ifrån dem 

anställda jämte mot ledaren (Larsson, 2010, s.49). 

 

Princip 14: Skapa en lärandeorganisation 

 

 Låt företaget bli en lärande- organisation genom att bygga strukturer i den 

administrativa stödprocessen i syfte att få struktur för reflektion. Lärande och 

ständiga förbättringar. 

 Inte förrän en administrativ stödprocess är standardiserad och stabiliserad kan en 

administrativ stödprocess förbättras. Slöseri kan inte elimineras förrän då du kan 

lära dig av dina förbättringsåtgärder. 

 Det samma gäller för hela organisationen, det krävs stabilitet i hela 

organisationen för att kunna bli en lärandeorganisation. 

 Det är inte meningen att man ska uppfinna hjulet på nytt med ny personal, inte 

att börja om ifrån noll, gång på gång, då en ny process sätter igång, utan istället 

bör man lära efter varje avslutad process och skapa kapacitet att bygga vidare på 

kunskaper, röra sig framåt och att utvecklas vidare. 

 För att överhuvudtaget ha en möjlighet att bli en lärandeorganisation krävs 

kontinuitet. 

 För att skapa kontinuitet krävs det att de administrativa stödprocesserna 

genomsyras av långsiktighet och i slutändan även i hela företaget och 

organisationen (Larsson, 2010, s.49, 50). 

  

 

 


