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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att granska hur ett företags arbete överensstämmer med lean 
service samt ge förslag på hur verksamheten kan förändras för att bättre arbeta enligt lean. 
Detta görs inom ett begränsat område av företagets serviceverksamhet, hantering och rutiner 
av nycklar. Studien utförs i ett företag i hiss och rulltrappsbranschen som arbetar med allt från 
tillverkning och montering till underhåll.  

Arbetet utförs genom intervjuer med anställda med god spridning av befattning och 
arbetsuppgifter och observationsstudier av serviceverksamheten i aktuell organisation samt 
viss benchmarking med annan verksamhet som upplever samma problem. 

Studien visar att verksamheten har tillgång till en rad verktyg som enligt många definitioner 
karaktäriseras som lean, men benämns internt till viss del under andra namn. Vidare kan det 
konstateras att dessa verktyg och rutiner inte implementerats till serviceverksamheten varför 
lean inte i dagsläget anses tillämpas. Utav detta kan slutsatsen dras att det inte är tillräckligt 
att utarbeta och ha lean-verktyg tillgängliga för att lean ska tillämpas. För att lean ska 
implementerats krävs det en plan för hur implementeringen ska gå till väga, kunskap om lean 
och dess verktyg samt ett engagemang från ledning och anställda.  

Av intervjuer och studier av verksamheten framkommer det att lean är applicerbar till 
nyckelhanteringen i större utsträckning än applicerat i dag. De verktyg som har störst 
potential att förbättra nyckelhantering är 5S för att upprätthålla rutiner och hålla ordning kring 
arbetsplatsen, standardiserat arbetssätt för att skapa enhetliga rutiner och metoder, 
engagemang bland anställda samt IT-system för att förbättra och effektivisera 
informationsspridningen.  
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Abstract 
The main purpose with this thesis is to examine the compliance between lean and a 
company’s service business and further to advice changes for a service business which is 
more aligned with lean. The study will focus on a limited area of the service business, the 
routines and handling of keys and the work has been performed in company within the 
elevator and escalator industry, involved in the complete process from production to 
maintenance.  

The work will be conducted through interviews with employees with different positions and 
through a field study. At last a small benchmark will be conducted with companies facing 
same kind of issues regarding keys. 

The study shows that the service business has access to tools which applies to the lean 
philosophy, but in the organization in they are in some cases labeled differently. It can be 
established that these tools is not in use in the service business and furthermore that lean is not 
implemented. To align the business with lean it is insufficient to develop and have access to 
tools, for an implementation of lean a plan of how to implement lean must be developed, 
knowledge about lean and the tools and a commitment from managers and employees.    

From interviews and study of the service business it emerge that lean service is more 
applicable to the key handling process than what’s been achieved today. The tools which have 
highest potential to improve the key handling is 5S to maintain routines and structure in the 
working environment, standardized work for creating routines and methods, commitment 
among employees and IT systems to improve dissemination of information.  
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet och aktuellt problemområde för att ge läsaren en 
överblick över uppsatsen. Vidare presenteras uppsatsens syfte, problemformulering, vilka 
avgränsningar som gjort samt slutligen det företag som studerats. 

I dag strävar många organisationer efter att spara på kostnader samtidigt som kvalitén ska 
bibehållas eller förbättras. Denna kombination kan i många fall vara svår att uppnå utan att 
förändra organisationen och dess arbetsmetoder. För att klara av denna förändring har den 
japanska filosofin lean production, eller enkelt uttryckt lean, blivit en alltmer applicerad 
modell. Lean utvecklades ursprungligen av Toyota för att anpassa västerländsk 
tillverkningsteknik till de förutsättningar som rådde i Japan efter andra världskriget (Womack 
et al. 2007). Lean erhöll inledningsvis mycket uppmärksamhet bland tillverkande företag, 
framförallt eftersom filosofin utvecklades av en biltillverkare och har en tydlig koppling till 
tillverkningsindustrin. Resultaten har visat på avsevärda effektivitets- och 
kvalitetsförbättringar då lean har implementerats på ett korrekt sätt och där hela 
organisationen har arbetat i samma riktning. 

Med den stora framgången för lean inom tillverkningsindustrin i minnet har andra typer av 
verksamheter på senare år intresserats för att implementera filosofin, bland annat olika typer 
av serviceverksamheter. Att överföra dessa principer från tillverkande industrier till 
serviceområden har emellertid varit omdebatterat och rönt visst motstånd (Bowen & 
Youngdahl, 1998). Seddon och Donovan (2009) menar att lean och Toyota production system 
främst är ett ämne för ledningen och en metod för att hantera svängningar i efterfrågan vid 
tillverkning av bilar. Vidare menar Bowen och Jones (1986, s. 428) att skillnaden mellan 
serviceorganisationer och tillverkningsindustri är “… service organisations experience a high 
degree of input uncertainty.” Vilket kan tolkas som att variationen i servicearbetet är betydligt 
större eftersom den ofta kräver mer samverkan med kunden, samt att hur kunden reagerar och 
agerar kan i stor utsträckning påverka servicearbetet. 

Den sektor inom servicenäringen som kanske kommit längst med användning av lean är 
sjukvården där bland annat den brittiska sjukvården har implementerat ett flertal 
kvalitetsförbättrande idéer som härstammar från tillverkningsindustrin (Proudlove et al. 
2008), bland annat lean och sex sigma. Vidare menar Proudlove et al. (2008) att dessa 
tekniker lämpar sig för användning inom den brittiska sjukvården men att fokus snarare bör 
ligga på hur de ska implementeras än på tekniken som sådan. 

Piercy och Rich (2009) genomförde en studie vid tre callcenters som visade på betydande 
positiva resultat vid implementering av lean i dessa miljöer. Ur ett ledarskapsperspektiv visar 
studien att med relativt små investeringar kan lean implementeras och kan snabbt leda till 
stora förbättringar för adaptiva företag. Vidare påpekar Piercy och Rich att studiens validitet 
är hög för denna typ av verksamhet men att för att kunna dra generella slutsatser om lean 
inom servicesektorn i allmänhet krävs ytterligare studier. 
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1.1. Syfte 
Grunden i denna uppsats är att studera och kritiskt granska ett företags arbete med lean 
service och utifrån befintlig teori föreslå förbättringar i syfte att förbättra och effektivisera 
verksamheten. 

Granskningen av lean service och förslag till förbättringsåtgärder fokuseras på en central 
delprocess inom service, nyckelhantering. Nyckelhanteringen inbegriper förvaring, kvittering, 
övervakning och logistik av nycklar. 

1.2. Problemformulering 
Uppsatsen är uppdelad i två delar, en första del som granskar företagets nuvarande arbete med 
lean service. Utifrån detta utarbetas förslag på förbättringar inom lean service. Detta utmynnar 
följande frågeställningar   

• Har företaget implementerat de lean processer som finns tillgängliga internt till 
service? 

• Vilka ytterligare åtgärder inom lean kan införas för att förbättra serviceverksamheten 
och specifikt nyckelhanteringen?    

1.3. Avgränsning 
Problemet avgränsas till som tidigare nämnts att behandla lean service och specifikt det 
aktuella företagets nyckelhantering i Stockholmsregionen. Detta eftersom behovet av 
förbättringar där är som störst och för att verksamheten i den här regionen är mest komplex 
och rymmer således flest typer av problem. Vilket medför att de förbättringsförslag som 
föreslås för denna region med störst sannolikhet är applicerbara för andra regioner.   

Att arbetet koncentreras till en specifik process i en region innebär inte att jämförelse med 
andra verksamheter inte är möjlig. Sådana jämförelser syftar till att inhämta idéer och 
inspiration som är möjliga att överföra till denna verksamhet.  

1.4. Företaget 
Företaget i denna studie är ett världsledande företag inom hiss och rulltrappsindustrin med 
verksamhet i 200 länder och över 60 000 anställda. Verksamheten i Sverige har omkring 300 
anställda och är uppdelad i fem regioner och detta arbete har som tidigare nämnts avgränsats 
till Stockholmsregionen och specifikt dess hissar. Företaget har sin verksamhet inom såväl 
produktion och montering av nya hissar och rulltrappor som inom service och underhåll av 
befintliga enheter. Dock är ingen produktion förlagd till Sverige utan här sker endast 
montering. Antalet enheter i Stockholm som service ska utföras på uppgår till cirka 6000 
stycken och dessa är spridda över ett geografiskt område som omfattar hela Stockholms län.  

Denna studie genomförs på en större serviceorganisation som utför service och reparationer 
på ett stort antal hissar och rulltrappor i Sverige. För att servicemän snabbt och smidigt ska få 
tillgång till det objekt som det ska utföras service på förvaras nycklar till dessa på ett flertal 
lokaliseringar. När service ska utföras på ett visst objekt hämtas nyckeln upp av aktuell 
serviceman som placerar ett kort där nyckeln förvarats för att visa var nyckeln nu finns. När 
akuta reparationer eller undsättning av instängda personer ska ske är det viktigt att nyckeln 
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snabbt kan lokaliseras för att serviceman snabbt kan vara på plats. Detta är mycket viktigt för 
kundens totala upplevelse av servicen.  I dagsläget går en stor del av arbetstiden för en 
serviceman till att lokalisera och hämta nycklar vilket minskar produktiviteten och skapar 
irritation bland anställda. 

Arbetet med service av hissar i Stockholm är indelat i fyra distrikt, north, city, south och key 
account. Varje distrikt har en egen arbetsledare som är ansvarig för den dagliga verksamheten 
i respektive distrikt och dess montörer. De fyra arbetsledarna rapporterar i sin tur till en 
regionchef som ansvarar för hela regionen.  

Efterfrågan av service från kund består av tre delar, regelbunden underhållsservice, service 
vid felanmälan och åtgärder av besiktningsanmärkningar. Av dessa är det endast regelbunden 
underhållsservice som är möjlig att planera. Felanmälan och besiktningsanmärkningar är 
kopplade till hur regelbundet service utförts men är inte enbart beroende av detta utan andra 
faktorer spelar in, som till exempel typ av hiss, vad hissen används till och i vilken 
omfattning. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur denna studie kommer att utföras, vilka metoder som kommer 
användas och vilka faser som arbetet är uppdelat i. Vidare redogörs för hur intervjuer ska 
utföras samt hur urval av intervjupersoner ska ske. 

Eftersom denna studie bygger på en analys av ett företags serviceorganisation där en djup 
kunskap om förutsättningarna inom organisationen och dess resurser krävs, kommer studien 
att vila på en kvalitativ grund. Studien vilar på ett interpretivistiskt paradigm vilket innebär att 
det sociala sammanhang som studeras inte är helt opåverkat av det faktum att det studeras 
(Collis & Hussey, 2009). Det är viktigt att ha i åtanke vid utformning av studier att resultatet 
kan påverkas av det faktum att studien har utförts. Bell (2006, s. 115) föreslår att innan frågan 
om metod tas upp bör ansvariga för studien fråga sig ”vad behöver jag veta och varför 
behöver jag veta just det?”. Först därefter behandlas frågor om bästa tillvägagångssätt och hur 
informationen ska bearbetas. 

Studien kommer inte enbart att förlita sig på kvalitativ analys utan en viss del av kvantitativa 
data kommer att användas. Kvantitativa data insamlas genom en mindre enkät bland anställda 
för att identifiera problemområden att fokusera arbetet på. Kvantitativ data kommer i första 
hand att användas för att identifiera förbättringspotential samt för att ge stöd åt eller avfärda 
de kvalitativa data som samlats in under studien. 

Studien bygger dels på intervjuer av anställda, observationer (arbetsstudier) samt 
konkurrentstudier (benchmark). Arbetet inleds med identifiering och analys vad det faktiska 
problemet är. Detta görs genom preliminära intervjuer och pilot-observationer med berörda 
parter. Pilot-observationer är en mindre typ av observationer som föregår en mer omfattande 
observationsstudie (Bell, 2006) och syftar i detta fall till att ge en bild av vad problemet är 
samt att undersöka om en större observationsstudie kan ge den information som önskas. Bell 
(2006) menar att preliminär intervju är en typ av ostrukturerad intervju med mål att finna 
intressanta frågeställningar och teman, samt vidare vad som inte är intressant och således kan 
uteslutas. 

Därefter görs en litteraturstudie av relevant litteratur som kan användas för att behandla 
studiens frågeställningar. Målet med litteraturstudien är som Bell (2006) skriver inte enbart att 
svara på tidigare frågeställning utan även att skapa ett större fokus i problemformuleringen 
innan studie av primärkällorna. Detta åstadkoms genom att visa frågeställningar kan falla 
bort, exempelvis eftersom litteraturen redan svarat på dessa och nya frågeställningar kan 
tillkomma. 

Val av intervjupersoner görs utifrån dess funktion inom företaget. Målet är att intervjua 
personer med skilda arbetsuppgifter och funktioner inom företaget. Detta för att skapa en så 
bred bild som möjligt och täcka in så många vinklar av problemet som möjligt. Risken finns 
annars att en alltför ensidig bild av problemet och företagets förutsättningar skapas vilket kan 
vara till nackdel för det slutliga resultatet. 
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2.1. Intervjuteknik  
Intervjuerna kommer att vara av en blandning av strukturerad och ostrukturerad intervju, 
vilket innebär att ett antal frågor kommer vara förberedda men med möjlighet för de 
intervjuade att utveckla sina svar och för intervjuaren att komma med följdfrågor. Processen 
under intervjuerna kommer i möjligaste mån att följa trattmodellen (Kylén, 2004, kap. 2), 
vilken består av sex steg, 

Öppning – presentera dig och syftet med intervjun, upplägg och tidsåtgång. Förklara hur 
svaren kommer att användas och vad som kommer att hända med dem. 

Fri berättelse – varje fråga eller frågeområde inleds med att den intervjuande får svara fritt, 
stimulera med korta följdfrågor eller uppmuntrande men undvik formuleringen ”varför?” 
eftersom det kan uppfattas ifrågasättande. 

Precisering – se till av svaren blir mer precisa och exakta, följ upp frågor från fri berättelse 
och efterfråga exempel och fakta. För att säkerställa att inget missats kan varje frågeområde 
sammanfattas. 

Kontroll – Efterfråga färska exempel, om man fått motstridiga uppgifter pröva dess men 
undvik att det går över i ett förhör. Kontroller kan göras genom att sammanfatta det som den 
intervjuade har sagt så som intervjuaren uppfattade det. 

Information – början till slutet på intervjun, gå igenom alla anteckningar och gör en 
snabbsammanfattning. Informera den intervjuade mer om den undersökningen man håller på 
med samt ge den intervjuade möjlighet att ställa frågor. 

Avslutning – tack för hjälpen och berättar vad som sker härnäst, fråga om det är möjligt att 
återkomma med eventuellt ytterligare frågor och om be tillåtelse för att citera om det skulle 
vara önskvärt. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretisk grund som arbetet vilar på.  Begreppet lean 
introduceras och dess utveckling inom serviceindustrin avhandlas. Vidare studeras 5S som en 
del av lean samt hur detta kan implementeras. 

Toyotas tidiga fordonstillverkning, fram till 1950 skedde i liten skala och började med 
lastbilar till militären under andra världskriget. Innan andra världskriget tillverkade Toyota 
textilmaskiner men efter önskemål från den japanska staten inleddes en lastbilstillverkning. 
Efter andra världskriget beslutade Toyota att fullt ut satsa på fordonstillverkning, men 
upplevde en rad problem (Womack et al. 2007, kap. 3)  

• Den inhemska marknaden var liten och med stor variation, från lyxbilar till 
statstjänstemän, små lastbilar till japanska bönder och små bilar till tätbefolkade städer 

• Arbetarnas rättigheter stärktes och de anställda vägrade att betraktas som ”slit och 
släng varor”, det rådde även brist på gästarbetare som var villiga att lägg ned stort 
arbete i fabrikerna vilket var en framgångsfaktor för västerländsk masstillverkning 

• Det rådde brist på kapital i det krigshärjade Japan och inköp av västerländsk 
tillverkningsteknologi var kostsam  

• Globalt fanns det en mängd biltillverkare som var redo att slå sig in på den japanska 
marknaden och redo att försvara sina egna positioner gentemot japansk export 

År 1950 tillbringade Eiji Toyoda, en ingenjör från Toyota tre månader på Fords fabrik Rouge 
i Detroit, den då största och mest effektiva fabriken (Womack et al. 2007, kap. 3). Tillbaka i 
Japan delade Eiji Toyoda sina erfarenheter med Taiichi Ohno som sedermera blev känd som 
grundaren av Toyota Production System.  

Taiichi Ohno insåg att Detroits tekniker och metoder inte passade hans strategi och Toyotas 
ekonomi. Inte heller den gamla japanska hantverkstraditionen var ett alternativ för den 
omfattning av produktion som Toyota strävade efter.   

I västerländska fabriker användes en stor mängd maskiner för att tillverka varje bil, där varje 
maskin tillverkade speciella komponenter. Ställtiderna var mycket långa, det kunde ta dagar 
att ställa om maskinerna och speciella team arbetade enbart med att ställa om maskiner. 
Eftersom ställtiderna var så långa producerade varje maskin ett stort antal av samma 
komponent innan produktionen ändrades, det var inte ovanligt att en maskin tillverkade 
samma komponent i månader eller till och med år i sträck.   

För Ohno och Toyota var detta inget alternativ eftersom deras budget endast tillät ett mindre 
antal maskiner för att tillverka merparten av komponenterna till fordonen. Ohno var tvingad 
att utveckla tekniker för att istället minska ställtiden så att produktionen av en viss typ av 
komponent kunde tillverkas under kortare perioder utan att förlora mycket produktionstid i 
form av ställtid. Efter mycket experimenterande och testande utvecklandes de nya teknikerna 
för byte av tillverkning mycket framgångsrikt. I slutet av 1960-talet hade ställtiden minskats 
från en dag till tre minuter. De nya teknikerna var betydligt enklare vilket medförde att inget 
speciellt team behövdes för att ändra typ av produktion utan detta kunde de anställda längs 
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produktionslinjen sköta. Som en följ av de minskade seriestorlekarna upptäckte Toyota att 
kostnaderna minskade, dels minskade kostnaden för lagerhållning och dels upptäcktes 
kvalitetsbrister mycket snabbare eftersom komponenter monterades kortare tid efter att de 
tillverkats. Detta medförde större kvalitetsmedvetenhet bland anställda och snabbare 
återkoppling mellan produktion och montering vilket i sin tur medförde färre defekta 
komponenter.   

Definition av lean 
Pettersen (2009) menar att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet lean bland 
litteraturen som behandlar ämnesområdet. Detta kan enligt Pettersen till viss del förklaras av 
att lean konstant förändras och att en definition av begreppet enbart skulle vara en stillbild av 
ett rörande föremål och därför endast vara valid vid en viss tidpunkt (Hines et al. 2004). 
Pettersen (2009) frågar sig om det verkligen är möjligt att skapa en enhetlig definition av lean 
och om denna skulle ha någon reell betydelse, med tanke på den föränderliga natur som lean 
existerar inom.  

Trots bristen på enighet gällande definitionen av lean har Pettersen (2009) identifierat ett antal 
koncept med speciella egenskaper som är gemensamma för alla definitioner av lean, enligt 
Tabell 1.  

Koncept  Egenskaper 
Just in time Produktionsutjämning 

Pull system 
Processynkronisering  

Resursminskning  Eliminera spill 
Minskad partistorlek & lagerhållning 
Ledtidsreduktion 

Förbättringsstrategier Ständiga förbättringar (kaizen) 
Grundorsaksanalys  
Kvalitetscirklar  

Defektkontroll Förebygga fel (poka yoke) 
Automatisering 
Stoppa linjen 

Standardisering 5S 
Standardiserade rutiner 
Visuell kontroll och ledning 

Scientific management Anläggningsförändringar 
Arbetskraftminskning  
Fastlägg riktlinjer/målsättning 

Tabell 1. De sex koncept gemensamma för alla definitioner av lean 

Utöver dessa grupper så införlivande många författare supply chain management och human 
relations management i sin definition av lean.   

Hines et al. (2004) menar att lean har svängt från ett fokus på spill och kostnadsreduktioner på 
fabriksgolvet till att fokusera på att öka värdet, eller upplevda värdet för kunden. Womack 
och Jones (2003, s. 15) definierar spill som aktiviteter som upptar resurser men inte tillför 
något värde. Spill kan delas in i sju kategorier, 

• Defekter som kräver åtgärder 
• Överproduktion 
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• Inventarier  
• Produktionsteg som inte är nödvändiga  
• Förflytning av arbetskraft och transport av produkter som inte fyller något syfte 
• Väntan  
• Misslyckande att uppfylla kundens behov 

Att fokusera på vad som kunden anser vara värde innebär en förändring i synen på lean, där 
värde definieras av kundens önskemål och förväntningar istället för vad som betraktas som 
spill på fabriksgolvet. Vilket innebär att oavsett om en aktivitet ses som slösaktig eller 
kostsam från fabriksgolvets syn kan den ändå skapa värde eftersom det i slutändan är kunden 
som definierar vad som är spill. Således kan värde skapas på två sätt dels, genom att minska 
det interna spillet vilket ökar det totala värdeerbjudandet för kunden och dels genom att öka 
värdeskapande funktioner och tjänster som värdesätts av kunden. Sambandet mellan värde, 
kostnad och spill illustreras av Hines et al. (2004, s. 997) i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Samband mellan värde, kostnad och spill enligt Hines et al. (2004, s. 997) 

3.1. Lean service 
1972 publicerade Levitt en artikel om hur principer från produktion kunde överföras till 
service i syfte att effektivisera och förbättra kvalitén. Levitt menade att service var primitivt 
och ineffektivt i förhållande till produktion som var teknik- och effektiviseringsorienterat. 
Under slutet av 1980 och 1990-talet växte kritiken mot att använda principer från produktion 
till service men den omvända utveckling förespråkades, det vill säga att produktion 
inspirerades av service (Bowen & Youngdahl, 1998). Kritiken grundades främst i att 
produktion sågs som alltför standardiserat och statiskt för att kunna förbättra service vilken 
ofta är kundanpassad. Bowen och Youngdahl (1998, s. 221) menar dock att Levitts tankar 
fortfarande är valida och att servicenäringen kan dra nytta av att implementera filosofier och 
tekniker från tillverkningsindustrin. Att bli serviceorienterad menar de inte medför att 
serviceindustrialisering måste överges.  

Massproduktion medför låg kostnader vid höga volymer men på bekostnad av flexibiliteten 
vilket skapar en avvägning när kunder efterfrågar mer specialanpassade varor och tjänster. 
Denna motsatts mellan pris och kundanpassning märktes först av inom tillverkning innan 
även tjänstesektorn märkte av denna efterfrågan. Ett exempel inom serviceindustrin där 
utbudet fick vidgas till följd av förändrad efterfrågan från kunderna var McDonalds där de 
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under 60-talet serverade hamburgare, pommes frites och läsk som tillverkades enligt 
massproduktionsmodell. Under 80-talet fick de bredda sitt utbud eftersom att kunder 
efterfrågade även andra typer av mat (Bowen & Youngdahl, 1998). Detta betecknar Bowen 
och Youngdahl som ”masskundanpassning” vilket innebär att flexibla processer och 
strukturer används för att producera kundanpassade varor eller tjänster till samma låga 
kostnad som vid masstillverkning.  

Trots att lean initialt utvecklats i en tillverkningsmiljö har många organisationer utanför 
traditionell tillverkning implementerat lean. Fler studier har fastslagit att lean är applicerbar 
även för serviceorganisationer bland annat Åhlström (2004), Song et al. (2009) och Bowen 
och Youngdahl (1998). Det är emellertid inte möjligt att rakt av överföra lean från tillverkning 
till service utan att ta hänsyn till de förutsättningar som allmänt ligger i servicens natur och 
specifikt i varje enskild verksamhet (Åhlström, 2004). Exempelvis menar Åhlström (2004) att 
undersöka vad kunden är villig att betala för i syfte att eliminera spill måste göras med 
försiktighet dels eftersom kunden inte alltid kan definieras, till exempel inom offentlig sektor 
och dels eftersom kunden betalar för både upplevelsen och resultaten. Förväntningar kan 
variera från kund till kund och även från samma kund men vid olika tillfällen vilket kan 
försvåra bedömningen av vad kunden är villig att betala för och vad som uppfattas som spill. 
Upplevelsen är ett resultat av serviceprocessen och i många fall är kunden delaktig i denna 
process, just kundens delaktighet i serviceprocessen medför att det kan vara mycket svårt eller 
omöjligt att uppnå noll defekter (Åhlström, 2004). Song et al. (2009) menar att lean 
production fokuserar på eliminering av spill av material, tillverkning, produktionstid och 
verksamhet medan lean service fokuserar på eliminering av spill av tid, servicetid och 
informationsresurser. 

Överföring av lean production till service 
Åhlström (2004) undersökte med hjälp av fyra fallstudier skillnaden mellan lean vid 
tillverkning och service. Åhlström fokuserade på lean production och hur detta kan 
implementeras inom service, vilket medförde att ingen hänsyn togs till andra delar av lean (så 
som lean distribution, anskaffande och utveckling). Utifrån tillverkning formulerades sju 
principer för lean och dess giltighet inom service undersöktes. 

Eliminera spill 
Den kanske mest etablerade principen inom lean är jakten på att minimera och eliminera spill. 
Tanken bakom detta är att kunden inte är villig att betala för aktiviteter som inte tillfört 
produkten eller tjänsten något och därför ska detta spill elimineras.  Den dominerade typen av 
spill inom tillverkning är inventarier i form av lager och produkter i arbete men även ojämn 
produktkvalitet är en källa till spill som skapar extraarbete. Att eliminera spill är applicerbart 
inom service, framförallt i de processer där material krävs. I sådana processer är det värdefullt 
att studera vilken typ och mängd av material som ska lagerhållas. Eliminera spill genom att 
undersöka vilka aktiviteter som är värdeskapande för kunden kan som tidigare nämnts vara 
riskfyllt och måste ske med försiktighet. Vid tillverkning är en central del inom lean att 
minska ställtider vilket även kan vara användbart vid service (exempelvis lärare som enbart 
undervisar i ett ämne). En risk med många byten av arbetsuppgifter är att tankekrävande 
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arbetsuppgifter ofta leder till en nedgång i koncentrationen. Detta kan undvikas genom att 
flera små arbetsblock slås ihop till ett stort vilket minskar antalet omställningar. 

Noll defekter  
Kvalité är ett villkor och samtidigt ett resultat av en lyckad implementering av lean. Vid 
tillverkning enligt lean finns det sällan någon ansvarig för kvalitetskontroll utan det är varje 
individs ansvar att en hög kvalité upprätthålls och istället för att inspektera färdiga produkter i 
jakten på kvalitetsbrister så övervakas tillverkningsprocessen kontinuerligt. Principen med 
inga defekter kan överföras till service, faktum är att en grundtanke med service är kvalité. 
Det är emellertid svårt eller omöjligt att nå noll defekter i serviceprocesser som involverar 
kunden eftersom denne är svår att kontrollera. Bidrar kunden med defekter till 
serviceprocessen är det svårt att skapa en helt defektfri service. Eftersom misstag alltid kan 
inträffa vid service är det viktigt att vara förberedd för detta och att det finns åtgärder att tillgå 
om detta skulle inträffa.       
 
Pull istället för push 
Att tillverkningen styrs av kundefterfrågan och där efterfrågan skickas bakåt i processen är 
viktigt för lean production. Varje operation i tillverkningsprocessen ska få rätt del i rätt 
kvantitet vid rätt tidpunkt, detta är grundidén med just in time att materialförsörjningen ska 
vara precist anpassad till åtgången. Service är inte olikt tillverkning i detta avseende utan 
många typer av service som kräver material kan använda sig av pull system. Eftersom att 
många typer av tjänster produceras och förbrukas simultant är de per definition pull baserade 
och omöjliga att lagra, det är exempelvis svårt för en bank att bevilja ett lån innan kunden har 
ansökt om ett lån. Det faktum hindrar inte serviceorganisationer från att samla kunder i en kö 
och använda en blandning av pull och push system, vilket kan vara svårt att undvika eftersom 
det kan krävas stora investeringar för att i varje ögonblick kunna möta behovet.   

Multifunktionella team  
Arbetskraften är en viktig del av lean och det är vanligt att organisera grupper som ansvarar 
för olika processflöden eller arbetsstationer. Gruppen besitter flera kompetenser och även 
ansvaret sträcker sig över flera områden (till exempel underhåll, inköp, material och 
kvalitetshantering). Arbetet med multifunktionella team är även applicerbart till service, 
(kanske i än större utsträckning än för tillverkning) framförallt där servicen är rent 
människobaserad (till exempel konsultverksamhet). Tanken med rotation av arbetsuppgifterna 
inom ett team kan vara svår att uppnå vid service eftersom gruppen ofta är sammansatt med 
avseende på sin varierande kompetens och arbetet är beroende av att alla utför sina respektive 
arbetsuppgifter, till exempel ett operationsteam på ett sjukhus. Att i ett sådant skede införa 
arbetsrotation kan äventyra kvalitén på utförd service.  

Decentraliserat ansvar 
Inom lean production flyttas medvetet ansvar och befogenhet ned i organisationen vilket 
minskar den hierarkiska organisationen och ökar ansvaret för de multifunktionella teamen och 
den enskilde individen. Decentraliserat ansvar kan vara än viktigare inom service (speciellt 
kundintensiv) eftersom beslut ofta måste tas snabbt och samtidigt som kontakt med kunden 
sker. Snabba beslut hos tjänsteutövaren är ofta länkad till hur bra kunden uppfattar servicen. 
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Studie av Behara och Gundersen (2001) visade att självbestämmande var en viktig del för 
kvalitetsarbetet inom service genom att uppmuntra och berättiga egna initiativ för att 
identifiera och lösa problem. 
 
Vertikala informationssystem 
Vissa typer av tjänster måste bli konsumerade där de produceras vilket innebär att en sådan 
organisation kan vara spriden över ett stort geografiskt område.  I sådana organisationer är det 
extra viktigt att ha en god spridning av information och då är vertikala system användbara för 
att distribuera rätt information snabbt i syfte att stödja anställda för att prestera enligt uppsatta 
mål. Exempel på information som måste delas på ett sjukhus är patientflöde, genomloppstid 
och patientjournaler.  

Ständiga förbättringar 
Att ständigt förbättra verksamheten och sträva mot perfektion är en grundläggande princip för 
lean production, i Japan betecknas det som kaizen. Kaizen torde vara lika applicerbar inom 
service, eftersom det handlar om att förbättra verksamheten, men tidigare fallstudier visar att 
så inte alltid är fallet. Detta kanske kan förklaras av typen av arbetskraft inom service. I 
tidigare litteratur om ständiga förbättringar påtalas vikten av att involvera fabriksanställda i 
förbättringsprocessen men lite uppmärksamhet har ägnats åt tjänstemännens roll. Av 
fallstudierna att döma är det svårt att engagera tjänstemännen i förbättringsprocesser eftersom 
de anser att det redan hör till deras arbetsområde. 

Vissa principer från lean production kan vara än bättre lämpade för service än för tillverkning 
(Åhlström, 2004). Den samtida produktionen och förbrukningen av tjänster medför att 
decentraliserat ansvar är mycket effektivt eftersom beslut ofta måste tas snabbt i mötet med 
kunder. Eftersom service ofta sker genom direktkontakt med kunder kan en sådan 
organisation vara spridd över ett stort geografiskt område skapas ett behov av vertikala 
informationssystem, där ett direkt flöde av information når beslutsfattaren utan att det krävs 
styrning på detaljnivå av chefer. Multifunktionella team är en grundförutsättning för många 
typer av serviceverksamheter framförallt eftersom den anställdas roll och kompetens är av 
central betydelse och i vissa avseende även viktigare än i tillverkning.   

3.2. Implementering av lean service 
I två fallstudier av Song et al (2009), en bank och ett företag som arbetade med 
bygginstallationer, identifierades fyra nyckelfaktorer för att implementeringen av lean 
lyckades, 

1. Lean initiativet kom uppifrån och ned, där ägare och ledning stödde idén från början 
och var delaktiga i och övervakade hela implementeringen         

2. Speciella lean grupper som var ansvariga för att analysera processer, sätta upp mål, 
utbilda anställda i förändringsarbete och kontinuerligt vara öppen för nya förbättringar 

3. Rätt verktyg användes för att omforma processer, maskinlayout och visuella system i 
syfte att eliminera spill och överproduktion 
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4. Anställdas delaktighet och förståelse, samverkan mellan ledning och anställda 
inspirerar anställda att deltaga i lean implementeringen, belöningssystem för anställda 
som presterade bra bidrar till att öka engagemanget. 

Vidare identifierade Song et al (2009) i anslutning till dessa nyckelfaktorer de mest effektiva 
lean verktygen för att implementera lean i serviceorganisationer, enligt Tabell 2. 

Lean verktyg Egenskaper 
Värdeflödesanalys  Detaljerad studie av verksamheten och flöden vilket tydligt synliggör 

möjligheter och spill 
Anställdas engagemang Ge anställda möjlighet och mandat att engagera sig i verksamhetsförbättring    
5S Sortera, systematisera, städa, standardisera, se till 
Standardiserade processer Standardisera verksamhet, processer och dokument 
Balanserad arbetsbelastning Balansera produktion och jämna flödet 
IT-lösningar Använd IT för att förbättra servicen och minska mänskliga fel 
Visuell styrning  Visuella köer tydliggör obalanserad arbetsbelastning  

Tabell 2. De sex mest effektiva lean verktygen enligt Song et al (2009) 

Song et al. (2009) och Åhlström (2004) påtalar vikten av att först skapa förståelse för 
organisationen och kunden innan lean kan implementeras. Vidare är det viktigt att förstå 
grundfilosofin bakom lean och inneha kunskap om hur de olika lean verktygen fungerar innan 
implementering kan ske. Utan att ha kunskap om hur verktygen ska användas är det svårt att 
effektivt reducera spillet. Song et al. (2009) menar att många chefer litar till tekniska 
lösningar som syftar till att kopiera lösningar från andra organisationer istället för att ta in 
grundfilosofin bakom lean och anpassa denna till sin egen organisation. Detta är en vanlig 
orsak till misslyckande med lean, fokus på affärsmodellen och processer och inte på hur lean 
ska implementeras. Trots att detta börjar bli ett mer frekvent debatterat område och några 
författare bistår med generell information om lean verktygen finns lite litteratur om vilka 
verktyg som fungerar till vilken typ spill. Allway och Corbett (2002) har utvecklat en fem 
stegsmodell för implementering av lean,  

1. Fastställa aktuellt tillstånd, detta steg utvärderar organisationens tillstånd genom att 
utreda dagens situation, vilket spill som sker idag samt vilka möjligheter som finns för 
verksamheten  

2. Fastställa mål, samt skapa en vision som uppnådda mål ska leda till. Denna vision 
kommuniceras inom organisationen och skapar förtroende för att målen kommer 
uppnås   

3. Stabilisera verksamheten, analysera situationen, bestäm och implementera lösningar 
samt utvärdera resultatet 

4. Optimera möjligheterna, skapa mer värde utav de förbättringar som redan gjorts 
5. Institutionalisera lean filosofin, motiverar organisationen till att kontinuerligt arbeta 

med förbättringar av kostnad, kvalité och leveranssäkerhet. 

Åhlström (2004) fastslår att hans studie är en första studie av skillnaderna mellan att applicera 
lean filosofin inom service och produktion och att det krävs vidare forskning för att validera 
resultaten inom ett bredare spektrum. Det krävs djupgående analyser av fler serviceföretag 
och skillnader mellan olika typer av organisationer och processer utreds innan denna modell 
kan anses applicerbar till alla typer av service.  
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3.3. 5S 
5S är en teknik inom lean filosofin som syftar till att skapa och bibehålla en sund och 
kvalitativ arbetsmiljö inom en organisation. Tekniken utarbetades i Japan, därav namnet som 
kommer från de fem japanska orden Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke som bildar de 
fem delarna av 5S (Ho & Cicmil, 1996), se Tabell 3. Vidare menar Ho och Cicmil (1996, s. 
45) att 5S inte enbart är ett verktyg för att skapa ordning på arbetsplatsen, utan att 5S även kan 
underlätta och förbättra tankeprocesser. Ablanedo-Rosas et al. (2010) menar att 5S i japanska 
respektive västerländska företag skiljer sig åt. I japanska företag är 5S en filosofi och en 
livsstil men västerländska företag ser det mer som ett verktyg för kvalitetsförbättringar. Detta 
kan bero på att japanska företag vanligtvis har ett större engagemang bland de anställda vilket 
bottnar i att ledningen betonar vikten av att alla anställda känner sig delaktiga i 5S arbetet 
(Ho, 2006). Engagerad personal känner ansvar för sitt arbete och har befogenhet att ta beslut 
och genomföra förändringar utan att söka tillstånd, vilket är viktigt för att fullt ut 
implementera 5S i en verksamhet.    
 
Japansk Svensk  Exempel på aktivitet 
Seiri Sortera Kasta sådant som inte används 
Seiton Systematisera Placera föremål som används frekvent i nära anslutning  
Seiso Städa Individuellt städansvar 
Seiketsu Standardisera Dagliga rutiner  
Shitsuke Se till Upprätthåll dagligt 5S arbete  

Tabell 3: Svensk översättning av 5S 

Sortera (Seiri) 
Sortera kan beskrivas som en organisering av alla de föremål som behövs för att utföra 
arbetet. De föremål som inte behövs men som ändå har sparats ska kasseras och de föremål 
som används väldigt sällan måste det övervägas om det är värt att spara dessa eller om de ska 
återanskaffas den dag de behövs. När alla föremål som inte används är utsorterade sker en 
utvärdering av var och hur alla föremåls ska förvaras. De föremål som används frekvent 
(dagligen eller veckovis) ska förvaras nära arbetsplatsen och de föremål som används mer 
sällan (månadsvis) förvaras centralt på arbetsplatsen. För föremål som används sällan, 
exempelvis en gång om året bör alternativa förvaringsplatser övervägas.  

Lika viktigt som det är att sortera ut det som inte används, lika viktigt är det att korrekt avgöra 
hur ofta ett visst föremål används för att placera detta på korrekt plats så att arbetet blir så 
effektivt som möjligt. Initialt kan många ha svårt att kasta saker, då är det viktigt att ledningen 
ställer frågan om detta verkligen är nödvändigt att spara och i så fall i vilken mängd.  

Systematisera (Seiton) 
För att skapa en effektiv arbetsplats räcker det inte med att sortera ut de föremål som inte 
används utan nästa steg är att studera hur de föremål som används ska hämtas och lämnas 
tillbaka på effektivast möjliga sätt.  Det är viktigt att finna den bakomliggande orsaken till 
varför det tar så lång tid att hämta och lämna tillbaka vissa föremål och inte enbart studera var 
föremålen tar vägen. Det är viktigt att ha ett system som alla förstår och kan följa för att 
upprätthålla 5S. Ho & Cicmil (1996) föreslår en trestegsmetod för att genomföra detta, 
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1. Analyser orsaker till att det tar lång tid att få fram och lägga tillbaka föremål, detta är 
särskilt viktigt i verksamheter med många olika verktyg och material eller där tid är 
dyrbar. 

2. Bestäm var respektive föremål ska placeras, detta bör avgöras av särskilda kriterier 
eller av logiska mönster för att underlätta att komma ihåg var föremålen ska placeras. 
Det är inte ovanligt att samma föremål har två olika benämningar eller att flera 
föremål har samma benämning, välj en benämning till varje föremål för att undvika 
missförstånd. 

3. Bestäm hur föremål ska lämnas tillbaka, inte bara var de ska läggas tillbaka utan även 
hur hyllor och förvaringsutrymmen ska vara utformade till exempel med märkning 
både på hyllan och på verktyget. Ha inte enbart återlämnandet i åtanke utan även hur 
lätt det är att på nytt hämta föremålet och spårbarhet, det vill säga hur lätt det är att 
finna föremål som är placerade på fel plats.  

 
Städa (Seiso) 
Städning ska göras av alla inom organisationen, från ledning till städare och alla bör tilldelas 
ansvarsområde. Det är viktigt att allas ansvarsområde är tydligt utformade och att inget 
riskerar att hamna mellan två stolar. Denna punkt har visat sig svår att genomföra om inte alla 
anställda förstår vikten av att hålla rent och snyggt samt accepterar det tilldelade ansvaret.  

Standardisera (Seiketsu) 
För att skapa ett uthålligt 5S arbete är det viktigt att underhålla organisationen och 
arbetsplatsen. Fokus ligger på visuell ledning, standardisering och mätning, där visuell 
ledning innebär att med hjälp av bilder, färger och ljus underlätta kommunikation och rutiner. 
Ett exempel är att vid en viss arbetsstation ha ett fotografi som visar hur stationen ska vara 
organiserad (vilka verktyg finns där, var är de placerade och hur ska stationen underhållas). 
Genom att kontinuerligt mäta och analysera data kan god bild erhållas av hur väl 5S arbetet 
fungerar. 

Se till (Shitsuke) 
För att under en längre tid upprätthålla 5S är det viktigt att skapa goda vanor och utföra 
uppgifter på rätt sätt. Genom att lära ut hur uppgifter ska utföras och låta folk öva på dessa 
kan dåliga vanor ersättas av goda och en acceptans för att följa regler skapas.   

3.2.1. Implementering av 5S 
Att ignorera arbetsmiljön kan bli kostsamt för organisationen, Ho & Cicmil (1996) menar att 
detta kan leda till  

• Dåliga relationer mellan medarbetare 
• Utbränd personal 
• Hög frånvaro 
• Anställdas intresse för arbetet minskar 
• Anställda bidrar inte till att utveckla arbetsmiljön och processer 
• Arbetsplatsen drabbas av defekter och kvalitetsbrister     
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Vidare menar Ho & Cicmil att 5S kan vara en bra grund för andra typer förbättringsaktiviteter 
som kvalitetscirklar och kvalitetscertifieringar. Ablanedo-Rosas et al. (2010) påpekar att ett 
antal undersökningar visar att flera företag använder 5S som en del i dess konkurrensstrategi. 

Ho & Cicmil (1996) presenterar en modell bestående av fem steg för implementering av 5S, 
skapa engagemang hos ledningen, planering & PR, dokumentera, 5S träning och utvärdering. 

Skapa engagemang hos ledningen  
En nyckelfaktor för att lyckas med implementeringen av 5S är att ledningen har ett 
engagemang och förtroende för förändringen, engagemanget ska inte bara sträcka sig till 
tanken utan även resurser måste tilldelas.  
 
Planering & PR 
I ett första skede görs en tidsplan som generellt bör omfatta sex månader och bör innehålla 
implementeringsplan för vad som ska ske de första dagarna av 5S. PR innebär att skapa 
engagemang och stöd hos ledningen, tillkännage initiativet för anställda, organisera workshop 
samt dela ut utmärkelser till anställda som utfört goda prestationer. En vecka före lansering av 
projektet bör affischer sättas upp som förklara vad som kommer att ske samt ge exempel på 
aktiviteter som sker de första dagarna. 

Dokumentera 
Det är viktigt att dokumentera tagna beslut, svårigheter, lösningar samt uppnådda mål under 
implementeringens gång eftersom detta utgör bevisen i efterhand på vad som har uppnåtts. 
Data kan exempelvis samlas in genom bilder, filmer och mätetal.  

5S träning 
Initialt kan problemen med implementeringen av 5S kännas alltför många och det är då viktigt 
att ta itu med ett problem i taget för att inte hela projektet ska kännas oöverstigligt. Under 
träningen är det viktigt att folk får tränas i att utveckla egna förslag och implementeras dessa. 
Idéer som kommer inifrån den egna organisationen och från de som ska använda dem har 
mycket större sannolikhet att bli långsiktiga. 

Utvärdering 
Målet med utvärderingar är att säkerställa att de implementerade 5S aktiviteterna främjar 
kvalitén på arbetsplatsen och att anställd verkligen arbetar efter 5S. Att komma in i 5S arbetet 
är relativt enkelt eftersom det kräver små regelbundna insatser dagligen vilket snabbt skapar 
nya rutiner. De små ansträngningarna som det dagliga 5S arbetet innebär kan även vara en 
nackdel eftersom att en liten ansträngning krävs vilket kan få anställda att uppleva att den inte 
gör någon skillnad och nedprioriterar detta till förmån för andra arbetsuppgifter. Att arbeta 
med upprätthållandet är ett centralt område eftersom den svåraste delen med 5S är att 
bibehålla den förändring som skapats. 

3.3. Kritik mot lean service 
Flera forskare inom området har påtalat att skillnaden mellan tillverkning- och 
serviceindustrin kan vara ett hinder för implementering av lean service. Vidare kan olika typer 
av serviceverksamhet passa sig olika bra för lean, en verksamhet som inbegriper mycket 
kontakt med kunder har andra förutsättningar än en verksamhet som har lite eller ingen 
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kundkontakt (Seddon & O’Donovan 2009). Grönroos (1990, s. 29) har identifierat fyra 
grundegenskaper som särskiljer service från tillverkning, 

1. Service är mer eller mindre immateriell 
2. Service är i större utsträckning en eller flera aktiviteter i rad än saker 
3. Service är i viss mån både producerade och förbrukade samtidigt 
4. Kunden deltar i alla fall till viss del i produktionsprocessen   

Radnor et al. (2006) menar att lean production mestadels fokuserar på verktyg för att styra 
och standardisera processer medan lean inom service i större utsträckning fokuserar på 
tankarna och filosofin bakom lean. Vilket innebär att många av de verktyg och tekniker som 
används inom tillverkning inte är direkt applicerbara inom serviceindustrin utan att de måste 
anpassas efter den större flexibiliteten som råder inom serviceindustrin. Radnor et al. påpekar 
dock att den bristande användningen av lean-verktyg inom serviceindustrin kan bero på att 
dess fulla potential och relevans ännu inte upptäckts.   

Hantering av skiftande efterfrågan 
Seddon och O’Donovan (2009) menar att serviceorganisationer inte upplever en hög grad av 
osäkerhet i efterfrågan utan att det istället handlar om en stor variation i efterfrågan och av 
deras erfarenheter att döma är det i stor utsträckning möjligt att förutse dessa svängningar. 
Genom att förstå denna varierande efterfrågan från kund är det möjligt för organisationen att 
möta upp varierande efterfrågan och vända detta till en konkurrensfördel. Målet att hantera 
efterfrågan är just det som var grundidén med lean, att bygga bilar som efterfrågas av kunden. 

Det finns två typer av efterfrågan för ett serviceföretag (Seddon & O’Donovan, 2009), värde 
och onödig efterfrågan. Värde är den efterfrågan som företaget finns till för att tillgodose och 
den efterfrågan som de vill att kunderna ska placera. Onödig efterfrågan är den efterfrågan 
som skapas när företaget inte kan utföra den tjänst som önskas eller utför den felaktigt. När 
företaget misslyckas att utför den tjänst som kunden efterfrågar återkommer denne vilket 
skapar den onödiga efterfrågan som leder till mer arbete. Att inte kunna skilja den onödiga 
från den värdeskapande efterfrågan är att missa en central punkt i att förbättra företagets 
verksamhet.  

Den onödig efterfrågan menar Seddon och O’Donovan (2009) är enligt Toyota production 
system en form av spill men att det inte finns definierat som en av de sju formerna av spill 
enligt lean. I vissa typer av serviceorganisationer kan denna form av spill till och med vara 
den största. Detta menar Seddon och O’Donovan är ett av de tyngsta argumenten till att lean 
som verktyg inte direkt kan översättas till serviceorganisationer. Istället måste initialt en 
djupare kunskap om organisationens problem utredas innan det är möjligt att använda lean 
service.  
 
Seddon och O’Donovan (2009) riktar kritik mot att Radnor et al. (2006) fastslår att lean-
verktyg är användbara inom servicesektorn med vissa anpassningar men att de inte pekar ut 
vilka dessa anpassningar som måste göras är. Vidare anser Seddon och O’Donovan att Radnor 
et al. saknar objektiva mätningar på att lean service leder till effektivitetsförbättringar och att 
de hänvisar till tidigare verk av Bowen och Youngdahl för att validera lean inom service när 
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Bowen och Youngdahl snarare beskriver organisationer som besitter kännetecken för lean än 
organisationer som implementerat lean. 

Seddon och O’Donovan (2009) påtalar vikten av att först skapa en djup förståelse för 
organisationen innan försök att förändra den görs. Det är inte tillräckligt att börja en 
förändring med ett buisness case för att sedan ta fram nyckeltal (eller förbättringsmål) utan för 
att skapa en grundläggande förändring måste ledningen studera organisationen som ett system 
och finna grundproblemen. Ledningen ska fokusera på att kontrollera och styra dessa 
processer snarare än att styra de anställda vilket är en distinktion mot Toyota production 
system (TPS) filosofi av ledning. 

Kulturella skillnader 
Mehri (2006) tillbringade tre år som ingenjör på ett företag inom Toyotas företagsgrupp som 
fullt ut implementerat TPS. Under hans arbete där fick Mehri möjlighet att under en längre tid 
studera lean från ett insidesperspektiv i dess ursprungsmiljö. Mehri menar att den 
västerländska kulturen i stor utsträckning skiljer sig från den japanska vilket medför att 
västerlänningar som studerar Toyota och andra japanska företag och hur de arbetar med lean 
missar stora delar av den underliggande företagskulturen och oskrivna regler. Detta leder till 
att många viktiga detaljer i hur arbetet utförs och rådande arbetsförhållanden inte uppfattas 
vilket kan vara avgörande för beskrivningen av lean.  

Vidare menar Mehri (2006, s. 31) att synen på att TPS skapar innovationer och nya idéer 
genom att arbeta i grupper och utnyttja den gemensamma kunskapsbasen delvis är felaktig. 
Istället kontrolleras och styrs arbete noggrant av chefer och inget eller lite kunskapsutbyte 
sker mellan gruppmedlemmarna. Organisationen präglas av stor konkurrens mellan 
avdelningar vilket förhindrar kunskapsspridning inom företaget. Fokus inom organisationen 
låg inte på att utveckla egna innovationer utan på att studera befintliga lösningar och anpassa 
dessa efter egna förutsättningar. Trots bristen på samarbete var arbetsplatsen utformad som ett 
helt öppet kontorslandskap där alla har full överblick över vad alla gjorde. Privat 
arbetsområde existerade inte utan anställd gick genom kollegors lådor eller kunde dyka upp 
bakom ryggen för att undersöka vad kollegan arbetade med på med. 

Visserligen arbetade företaget enligt kaizen, med möten två gånger i veckan och rapporter 
skrevs och distribueras till anställda efter varje olycka, men dessa möten ledde sällan till några 
förändringar eller som en anställd uttryckte det (Mehri, 2006, s. 36) ”We have kaizen 
meetings twice a week to try to improve safety, and sometimes they are very useful. Mostly 
they are not, so no one pays attention—we sleep or smoke cigarettes.”  

Mehri (2006, s. 41) avslutar med att påpeka att denna studie har gjorts så balanserat som 
möjligt men att anklagelser om partiskhet är berättigade då en amerikan utvärderar den 
japanska företagskulturen. Trots denna risk för att bli anklagad för att ta parti i frågan vill 
Mehri utrycka sitt missnöje med att lean får dominera managementteorin utan att bli 
ifrågasatt, trots sina mätbara brister i form av skadliga effekter på de anställda.  
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4. Nyckelhantering 
I detta kapitel presenteras den organisation som studerats i detta arbete i detalj, dess 
förutsättningar och hur serviceprocessen och nyckelhanteringen ser ut för tillfället. 

Verksamheten har studerats dels genom en observationsstudie där arbetet med service av 
hissar har studerats. Detta gjordes i början av projektet för att skapa en förståelse för 
problemen samt en översikt över hela processen. Därefter har intervjuer utförts med en rad 
person med varierande befattning främst inom företaget men även externt. Under arbetets 
gång har även kontinuerliga samtal först med anställda. 

Eftersom att tre av distrikten är uppdelade efter geografisk placering, (key account sträcker 
sig geografiskt över de tre andra distrikten) north, city och south, är det inte effektivt att 
förvara nycklarna till alla enheter på ett och samma ställe. För tillfället förvaras nycklarna till 
north och south vid en lokal i respektive distrikt. För distrikt north förvaras nycklarna i 
samma lokaler som regionkontoret är inhyst i. South har en egen lokal belägen på södra sidan 
av staden, denna lokal fungerar även som möteslokal, lunchrum samt mindre lager. Nycklarna 
till enheter i city förvaras dels på Södermalm och dels i samma lokal som nycklarna till north, 
tidigare har nycklarna varit lokaliserade på tre platser inne i city men på grund av 
omorganisering och uppsagda hyreskontrakt förvaras de på två platser. Det är önskvärt att 
kunder bistår med tre nycklar till respektive enhet men i somliga fall är detta inte möjligt eller 
önskvärt från kundens sida. Om tre nycklar finns att tillgå placeras en nyckel i nyckelskåpet, 
en i distriktets jourväska (för utryckning utanför ordinarie arbetstid) samt en nyckel till 
montör som är ansvarig för aktuell hiss. Finns två nycklar att tillgå får ansvarig montör ingen 
nyckel och om endast en nyckel finns placeras den i nyckelskåpet. Utöver förvaring av 
nycklar i skåp kan nycklar förvaras i tuber inborrade i fastighetens yttervägg dessa öppnas 
med en universalnyckel som fungerar till företagets alla tuber. I en tub kan nycklar förvaras 
till flera enheter. Nyckel kan även förvaras på plats vid hissen, antingen i hisschaktet, i en 
reception eller i andra typer av förvaringsboxar i nära anslutning till hiss. Utöver dessa 
kategorier kan tillgång till hissen fås på en rad andra sätt varav de mest frekvent 
förekommande är portkod, nyckelbricka, universalnyckel eller att entrén till hissen är öppen. I 
Figur 2 återfinns en procentuell fördelning för hur nycklarna förvaras i respektive distrikt.  

Utöver att montörer i respektive distrikt hämtar nycklar måste även montörer från 
avdelningen reparationer ha tillgång till nycklarna då de utför större reparationer på befintliga 
hissar. Detta kan skapa problem om nyckelregistret inte är korrekt uppdaterat. De ordinarie 
montörerna som arbetar inom sin del av distriktet dagligen vet ofta på förhand var nycklarna 
förvaras men om exempelvis reparationsavdelningen behöver hämta en nyckel och otillräcklig 
information finns i registret kan det ta tid att lokalisera nyckeln eftersom de inte alltid har 
kunskap om vem som har hand om denna del av distriktet.  
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Figur 2. Fördelning av nyckelförvaring för respektive distrikt 

Processen vid nyckelhantering är att montören får en arbetsorder via sin handdator alternativt 
via pappersformat (besiktningsanmärkning). Mer information om varje enhet fås via 
handdatorn där information om var nyckeln är lokaliserad finns. När montören vet var 
nyckeln finns åker denne dit för att hämta nyckeln. När nyckeln hämtas ut ska montören 
hänga dit en bricka med sitt anställningsnummer som visar vem som har nyckeln för tillfället. 
Därefter åker montören till aktuell hiss och utför den service som behövs. Därefter ska 
montören åka tillbaka och återlämna nyckeln och rapportera in att arbetet är slutfört. 

För att skapa en bild av hur anställda anser nyckelhanteringen fungerar i dag utfördes en enkät 
med montörer i Stockholm. Resultatet av denna återfinnes i Bilaga 1 – enkät.  

4.1. Lean service i dagsläget  
Företaget driver ett antal projekt internt som syftar till att bibehålla och öka 
konkurrenskraften, bland annat en femstegsmodell kallad ACE. ACE är en kvalitetsmetod 
som innehåller flera verktyg som syftar till att utvärdera företagets verksamheten och ständigt 
söka efter grundorsaker till problem och implementera rätt åtgärder för att hantera 
identifierande problem. De fem verktygen i modellen är 

• Obeveklig grundorsaks analys – finn grundorsaken till att en avvikelse har uppstått i 
en process genom att fråga varför till dess att grundproblemet är identifierat. Om 
grundproblemet åtgärdas kommer inte avvikelsen att uppstå igen. 

• Avvikelsesystem – problem eller avvikelser ska samlas in för att inte samma situation 
ska uppstå igen, detta görs av processägaren med syfte att lära av misstag. 

• Marknadsundersökning – identifiera kunder och skapa förståelse för hur kunden, 
såväl extern som intern, uppfattar företaget och dess service. 

• 5S – skapa ordning och reda i arbetsmiljön i syfte att effektivisera verksamheten.   
• Benchmarking – att lära av andra som stått inför ett liknande problem är en effektiv 

metod för att utveckla lösningar. Företaget använder en databas där anställda världen 
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över internt kan publicera lösningar på problem de själva ställts inför i syfte att lära av 
varandra. 

Tillsammans med ACE har en vision om service excellens utarbetats enligt följande  

Vi avser att vara ledande inom service excellens bland alla företag - inte bara 
hissföretag - världen över. Vi ska skapa våra kunders fulla förtroende genom 
exceptionell service som ger oss 100 procent av deras verksamhet, 100 procent 
av tiden. 

Denna vision om service excellens bygger på en värdegrund bestående av fem delar  

Människor – grunden i företagets vision bygger på våra anställdas hängivenhet och 
engagemang att överträffa kundens förväntningar. 

Säkerhet – miljoner av människor använder våra hissar och rulltrappor varje dag utan 
att ägna en tanke åt säkerhet. För oss betyder detta att vi lyckats. Vi förstår att den 
säkra vägen är den enda vägen.   

Kvalité – i mer än 150 år har kvalité gjort företaget till det mest betrodda företaget i 
branschen. I de nästa 150 åren måste vi bygga vidare på denna grund. 

Integritet – vår verksamhet ska drivas enligt de lagar som finns och vårt handlade ska I 
varje situation vara etiskt korrekt. Att handla etiskt och hederfullt skapar lojalitet från 
våra kunder. 

Kundengagemang – vår vision och våra värden sammanfattas i följande engagemang till varje 
kund 

1. Vi kommer att vidta alla åtgärder för att se våra produkter är säkra för dig och varje 
passagerare 

2. Vi kommer villkorslöst att arbeta med kvalité 
3. Vi kommer snabbt svara på era önskemål och hålla er uppdaterad på våra framsteg 
4. Vi kommer oförtröttligt följa upp på varje arbete, för att uppnå och överträffa era 

förväntningar 
5. Vi kommer att ta ansvar för eventuella problem och ta itu med dem i tid 
6. Vi kommer att förutse era behov och arbeta proaktiva för att uppfylla dem 
7. Vi kommer att leverera det vi lovar, i tid, utan undantag 
8. Vi ska upprätthålla en positiv och professionell attityd. 

Kvalitetsmetoden ACE och visionen och värdegrunden för service excellens har utarbetats 
centralt av företaget och samma verktyg används globalt i företaget. Däremot fokuserar inte 
hela företaget på samma områden, utan verktygen används för varierande ändamål lokalt. 
Regelbundna utvärderingar av hur ACE används sker av en grupp inom företaget som globalt 
arbetar med att utvärdera hur kvalitetsmetoden används internt. Efter utvärderingen erhålls ett 
betyg på hur pass väl den lokala organisationen har implementerat ACE.       

4.2. Tidigare förändringar av serviceverksamheten 
Organisationen har under de senaste åren genomgått stora förändringar i syfte att effektivisera 
och öka lönsamheten vilket medfört en hög personalomsättning. Den höga 
personalomsättningen gäller såväl montörer som administrativ personal. Vidare har även en 
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del organisatoriska förändringar gjorts, det lager med reservdelar som tidigare fanns vid 
regionkontoret och som förvarade reservdelar till de vanligaste hissarna har avvecklats.  

Engagemanget bland de anställda har varierat under organisationens förändring men är för 
tillfället relativt bra bland montörer, eller som en anställd uttryckte det ”de flesta montörer 
arbetar hårt för att uppnå målen, till exempel vad det gäller antalet servicebesök, men somliga 
är inte så engagerade i sitt arbete och fuskar med sina tidrapporter”. Engagemanget är kopplat 
till hur arbetssituationen ser ut för just det distriktet, i City där det råder personalbrist är 
engagemanget längre än vad det är i distriktet South där arbetssituationen och strukturen är 
bättre. Många hissföretag utför service på alla typer och fabrikat av hissar vilket medfört att 
hissmontör har blivit en lättrörlig bransch eftersom en erfaren hissmekaniker lätt kan byta 
arbetsgivare utan några större utbildningsinsatser krävs. Kapitalbindningen för service av 
hissar är relativt låg vilket medför att barriären för inträde på marknaden är låg. Detta har 
ytterliggare inneburit att flertalet mindre företag som enbart arbetar med service av hissar 
etablerats vilket ökat rörligheten på arbetsmarknaden.     
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4. Analys 
I detta kapitel analyseras serviceverksamheten utifrån ett leanperspektiv med hjälp av den 
teori som presenteras. Utifrån analysen av dagens lean service ges förslag på vilka 
förbättringar som är möjliga att göra.  

Systemet med nyckeluthämtning är i dagsläget helt manuellt vilket medför att montören som 
tittar i sin handdator var nyckeln finns inte kan vara säker på att den verkligen finns där 
eftersom ingen digital återkoppling till elektroniskt register sker. Ett relativt vanligt 
förekommande scenario är att montören kommer till skåpet där nyckeln ska finnas för att 
upptäcka att ingen nyckel finns där. Ibland hänger en bricka där vilket underlättar lokalisering 
av nyckeln men i vissa fall finns ingen bricka där utan endast tom krok. I sådana fall kan det 
ta avsevärt med tid för att finna nyckeln vilket medför kostnader för företaget och kan skapa 
stor irritation för kunden eftersom tiden till dessa att felet är avhjälpt blir längre än vad som är 
tänkt. Problemet med att nycklar inte finns där de ska skapar även irritation bland mekaniker 
vilket kan leda till minskat engagemang och ansvarskänsla för arbetet. 

Bristen på realtidsuppkoppling från nyckelskåpen skapar även problem för arbetsledare som 
saknar överblick över hela nyckelregistret och information om vilken montör som har en 
specifik nyckel. Bristen på överblick av nyckelsystemet har sin orsak i avsaknaden av 
utarbetade rutiner och tilldelade ansvarsområden. Det saknas rutiner för nyckelhantering vid 
tecknande av nya kunder, det vill säga vilken typ av nyckelförvaring som erbjuds, kvittering 
av nycklar samt förvaring av dessa kvittenser tills eventuell uppsägning av kontrakt. Vidare 
saknas det en tydlig ansvarsfördelning för uppdatering av nyckelregistret vilket medfört att 
vissa uppgifter i systemet inte är aktuella. En arbetsledare menar att överblicken var tydligare 
tidigare när en person var ansvarig för att föra in och ta bort uppgifter ur nyckelregistret vid 
nya kontrakt eller avslutning av kontrakt. Likväl som uppdatering av det digitala systemet 
brister så sker inte heller några regelbunden genomgång av nyckelskåpen utan felaktigheter i 
nyckelskåpen rapporteras först då en mekaniker ska hämta en nyckel som inte finns där. 
Bristen på rutiner för nyckelhantering har medfört att arbetsledarna inte har någon kontroll 
över vilka personliga nycklar varje mekaniker innehar vilket även det bidrar till en sämre 
överblick och svårigheter att hålla varje mekaniker ansvarig för de nycklar som denne har. 

5.1. Värdeflödesanalys  
För att skapa en överblick över hela serviceverksamheten, identifiera de värdeskapande 
processerna och onödigt spill utförs en värdeflödesanalys. Värdeflödesanalys eller value 
stream mapping är en teknik som är flitigt använd inom lean produktion för att skapa en 
djupare förståelse för material och informationsflöden. I normala fall kvantifieras alla 
buffertar och tidsåtgången i varje steg mäts i en värdeflödesanalys men i detta fall finns det 
ingen mening med detta eftersom variansen är stor. Ett servicearbete kan utföras 10 minuter 
efter en beställning från kund, exempelvis om en person sitter fast i en hiss, eller efter flera 
dagar för ej akuta fel. Denna värdeflödesanalys fungerar istället som en överblicksbild över 
hela serviceprocessen.   

De tre typerna av kundefterfrågan som tidigare beskrivits är felanmälan, 
besiktningsanmärkning och planerad service. Dessa tre typer av efterfrågan genererar en 
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arbetsorder som elektroniskt skickas till ansvarig mekanikers handdator. Montören har sedan 
viss frihet att planera vilken ordning arbetet ska utföras i. För att få tillgång till hissen måste 
mekaniker först hämta en nyckel, vilket beskrivits mer ingående i föregående kapitel. När 
montör etablerats vid hissen kan reservdelar behövas beställas. Dessa upphämtas av 
mekaniker alternativt levereras till förbestämda adresser. När servicen är utförd på hissen 
rapporteras information om utfört arbete elektroniskt för faktureringsunderlag. Hela 
serviceprocessen finns beskriven i en värdeflödesanalys i Figur 4. I Figur 4 illustreras fysiskt 
flöde av breda bilar och flöde av information med tunna sicksack pilar.  
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Figur 3. Värdeflödesanalys av serviceprocessen 

Analysen visar att upphämtningen av nycklar och transport till hiss är en av de största 
posterna av slöseri i hela serviceprocessen. Utav den enkät som utfördes bland montörer, vars 
reslutat återfinns i Bilaga 1 kan den genomsnittliga tiden som varje montör tillbringar för att 
hämta nycklar beräknas till 48 minuter per dag. Motsvarande tid för att lokalisera var nycklar 
finns är 14 minuter per dag. Detta innebär att cirka 14 procent av en montörs totala arbetstid 
ägnas åt transport och sökning efter nycklar.  

Eftersom att nycklarna förvaras på få platser (bortsett från nycklar som förvaras i tub eller på 
plats) kan det var långt mellan nyckelförvaring och hiss, detta medför att nycklar inte lämnas 
tillbaka direkt efter slutfört arbete eftersom tidsåtgången då skulle bli alltför är så stor. Istället 
kan montörer samla ihop flera nycklar och lämna tillbaka vid ett och samma tillfälle eller 
skicka nycklarna med en annan montör. 

Traditionellt inom lean så ses transport som en av de sju typerna av spill vilket till viss del 
även stämmer i detta fall. Den tid som ägnas åt att lokalisera var nycklar finns måste betraktas 
som rent spill eftersom denna del inte har något som helst värdeskapande för kund. Detta 
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medför att eliminering av sådant spill minskar kostnaden för service och kan således enligt 
Hines et al. (2004) diagram definieras som sträcka A i Figur 6. Vid transport av montör är 
kategoriseringen mer komplex, transport är nödvändig eftersom det inte är realistiskt att en 
serviceman konstant finns vid varje hiss. Å andra sidan är den extratransport som ofta krävs 
för att hämta upp nycklar att betrakta som spill. I ett optimalt fall sker transporten alltid direkt 
till aktuell hiss utan omväg för att hämta nycklar. Detta kräver dock att nycklar förvaras i nära 
anslutning till hissen eller hos montören. Detta är inte möjligt i ett kortsiktigt perspektiv men 
bör vara det långsiktiga målet. En kortare transporttid skapar värde för kund eftersom tiden till 
dess att ett fel är avhjälpt minskas med motsvarande tid vilket minskar tiden för driftstopp och 
andra typer av problem. Minskning av transporttiden kan ses som att förflytta sig vertikalt, 
sträcka B i Figur 6.  

 

Figur 4. Minskad tid för lokalisering av nycklar (A) samt minskad transporttid (B) 

Av den kartläggning som utförts av nyckelhanteringen och som innefattar intervjuer, 
observationsstudie, enkät och värdeflödesanalys kan två huvudproblem identifieras, 

• Lång transporttid till hiss på grund av att nycklar måste hämtas  
• Bristande överblick över nycklar, vilket innefattar överblick hur nycklar förvaras, var 

det finns för tillfället samt avsaknad av överskådligt nyckelregister. 

Bowen och Youngdahl (1998) talar om ”masskundanpassning” som växte fram efter 
kundernas efterfrågan av varor och tjänster till lågt pris men ändå anpassat efter varje kund. 
För att åstadkomma detta måste standardiserade strukturer och arbetssätt tillämpas men 
processerna måste även vara flexibla för att kunna tillgodose önskan om kundanpassning. För 
att stödja en sådan masskundanpassning av serviceverksamheten är nyckelhanteringen en god 
process att standardisera. För att utföra service, oavsett typ av hiss, krävs det tillgång till 
hissen och dess maskinrum, varför nyckelhanteringen är en process som är densamma vid 
varje servicebesök och således lämplig att standardisera. En gemensam och standardiserad 
nyckelhantering kan skapa de attribut av masstillverkning som krävs för att det ska vara 
möjligt att erbjuda kunder ett konkurrenskraftigt pris.       

5.2. Dagens kvalitetsprogram och dess likheter med lean service 
Företagets kvalitetsprogram ACE har många likheter med lean. Den del av ACE som 
företaget kallar marknadsundersökning liknar grundtanken med lean, det vill säga att fokusera 
på kunden och vad som är värdeskapande för denne. Företaget formulerar det som ”identifiera 
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kunder och skapa förståelse för hur kunden, såväl extern som intern, uppfattar företaget och 
dess service”. Detta uttrycker inte rakt ut att fokus ska ligga på att skapa värde för slutkunden 
men om det existerar en god kunskap om kunden och vad denne värdesätter skapas även en 
bild av vad som skapar värde för kunden. Kunskapen om vad kunden anser vara värdefullt är 
grunden för att sedan förbättra dessa värden. 

Att förstå hur kunden ser på företagets servicearbete och förbättringspotential genom 
marknadsundersökningar är det områden inom ACE som företaget kommit längst med. 
Kundundersökningar skickas ut med jämna intervaller för att utvärdera hur företagets 
serviceutförande uppfattas och för att identifiera kunder missnöjda kunder. De kunder som är 
missnöjda med den service de erhållit kontaktas för att utreda vad detta missnöje grundas i. 
Kundundersökningarna har inte specifikt inriktats på nyckelhanteringen men området inryms i 
frågor som rör tid till att fel åtgärdats och tid till att montör är på plats vid hissen. 
Undersökningarna startade i slutet av 2010 och underlaget till dagens datum är inte tillräckligt 
omfattande för att ge en rättvis bild av hur kunden ser på tiden till dess att en montör är på 
plats. Av det underlag som finns idag tyder det på att cirka 40 procent är missnöjda med den 
tid det tar för montörer att vara på plats. Denna önskan att få snabb service är många kunder 
inte intresserad av att betala extra för, exempelvis genom att installera nya låssystem som 
underlättar för montörer att ta sig in i fastigheter eller installera förvaringsskåp för nycklar i 
närheten av hissen.   

Obeveklig grundorsaksanalys syftar till att förstå grundorsaken till ett problem eller varför en 
viss effekt uppstått. Detta görs genom att fråga varför ett problem har uppstått i fem steg för 
att systematiskt arbeta fram till grundproblemet. Denna process skulle kunna vara användbar 
inom nyckelhanteringen eftersom kvitteringen av nycklar från skåp har i teorin haft ett 
standardiserat arbetssätt vilket är viktigt för att kunna använda grundorsaksanalys. Med ett 
standardiserat arbetssätt går det att analysera avvikelser vilket inte är möjligt och det inte 
finns något förutbestämt arbetssätt. Det är dock viktigt att problemet som analyseras är 
avgränsat och inte för omfattande och abstrakt eftersom processen syftar till att lösa ett enskilt 
problem i taget.  

Insamling av avvikelser kan vara en bra utgångspunkt för grundorsaksanalys. Problem kan 
fångas upp som sedan kan utredas och lösas med hjälp av grundorsaksanalys. Att ha som 
målsättning att samla in alla avvikelser och behandla dessa kan liknas vid det som inom lean 
kallas för kaizen, det vill säga ständiga förbättringar. Kaizen syftar till att sträva efter små och 
kontinuerliga förbättringar i syfte att öka värdet för kunden. Försök har gjorts att 
administratörer på kontoret ska samla in problem och avvikelser från montörer som arbetar 
ute på fältet i syfte att finna vanligt förekommande problem. Detta har dock inte varit så 
framgångsrikt eftersom det saknats en standardiserad metod för att rapportera avvikelser 
vilket medfört att både administratörer och montörer förlorat intresset.  

Den del av företagets kvalitetsprogram ACE som inte helt kan liknas vid lean är 
benchmarking. I den teori som granskats behandlas inte benchmarking med andra företag som 
en del av lean. Utan istället menar många författare att fokus ska ligga på den egna 
organisationen och hur den kan skapa värde för kunden. Företaget har inte enbart som 
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målsättning med benchmarking och att jämföra sig med andra företag utan även att ta tillvara 
på den kunskap som finns inom företaget genom att sprida kunskap via en intern databas. 
Tanken är god men den utförs inte fullt ut, databasen är det få eller ingen inom service som 
använder och den kunskap som anställda besitter från andra företag tas sällan tillvara på andra 
sätt inom service.     

Generellt finns det inom organisationen en kännedom om ACE existens men dess exakta 
innehåll och innebörd är inte känd för alla. ACE ses som ganska komplext och omfattande 
vilket försvårar användandet och greppbarheten. Inom organisationen ses inte heller ACE som 
ett viktigt redskap för att utföra servicearbetet utan som en anställd formulerande det ”ACE 
känns mest som en företagsgrej”. Ytterligare en anställd menar att det kanske inte är någon 
nackdel att hela organisationen inte har tillräcklig kunskap om ACE för att använda 
verktygen, utan att till exempel montörer ute på fält inte behöver besitta den kunskapen, utan 
det är tillräckligt om personal som arbetar på kontoret använder dessa verktyg. En syn att lean 
eller i detta fall ACE endast ska användas av somliga inom företaget kan försvåra en 
fullständig implementering eftersom ACE i sådant fall inte blir en del av företagets kultur som 
genomsyrar hela verksamheten. Istället blir lean en låda med verktyg som tas fram ibland när 
vissa typer av problem ska behandlas. Detta medför att lean inte blir det effektiva verktyget i 
det dagliga arbetet som leder till kontinuerliga förbättringar och på sikt stora förbättringar av 
verksamheten.    

Eftersom att ACE inte tydligt implementerats i organisationen är det svårt att tala om dess 
påverkan på serviceverksamheten eftersom det inte tydligt går att härleda vad som har 
utkommit från ACE och vad som inte gjort det. En starkt bidragande orsak till att ACE inte 
implementerats i någon större utsträckning allmänt inom service och specifikt för 
nyckelhanteringen är att konceptet har utvecklats centralt av företaget vilket generellt minskat 
acceptansen bland anställda. Direktiv och instruktioner som kommer centralt mottas generellt 
med större misstänksamhet. Detta kan bero på att de anställda lokalt inte fått anpassa 
processerna efter deras egna förutsättningar vilket kan leda en missanpassning och en känsla 
att de anställdas åsikter inte tas tillvara.    

Om intresset för lean väckts lokalt och idéerna för hur de ska implementerats utvecklats lokalt 
finns det en större drivkraft och förankring i organisationen vilket krävs för att ett införande 
ska bli långsiktigt och effektivt. I detta fall finns endast ledningens initiativ vilket är viktigt 
för att uppehålla motivation under en implementering men det är mycket svårt att få en 
genomgripande förändring endast med ledningen som drivkraft, framförallt i en verksamhet 
där ledningen är placerad på en annan ort.     

Ytterligare en anledning till att de lean verktyg som finns inom ACE inte implementeras är att 
det lokalt i organisationen finns liten kunskap om hur verktygen ska användas. Verktygen är 
utvecklade centralt inom företaget där kunskap om hur dessa verktyg ska användas finns. 
Denna brist på lokal kunskap i att hantera verktygen har i detta fall precis som Song et al. 
(2009) och Åhlström (2004) påtalar medfört att implementeringen varit bristfällig och inte 
långsiktigt uthållig. 
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Ingen större kampanj eller aktiviteter har genomförts inom service organisationen för att öka 
kunskapen om processerna och för att förklara fördelarna med att arbeta enligt ACE. Mycket 
information går att finna på företagets interna nätverk men dit hittar endast de som aktivt letar 
information och som redan är övertygande om att ACE är effektiva processer som kan hjälpa 
att förbättra verksamheten. För att nå och övertyga de skeptiska och tveksamma krävs det 
aktiva åtgärder eftersom de inte självmant söker upp information. En lyckad implementering 
av lean och således även ACE till nyckelhanteringen kan vara en bra start för att sedermera 
utöka lean till att gälla hela serviceverksamheten.  

5.3. 5S  
I dagsläget finns 5S som ett redskap inom företagets kvalitetsprogram ACE men 
implementeringen har varit begränsad och i de fall försök till implementering har utförts har 
den varit bristfällig. Några försök att införa 5S har gjorts lokalt, framförallt i kontorsmiljöer 
och i det lager som tidigare existerade. Inga försök har gjorts för att införa 5S till 
nyckelhantering.  

Att 5S inte har accepterats och implementerats inom service bottnar delvis i en skeptisk syn 
till begreppet som helhet. Den negativa inställning till 5S existerar främst bland montörer som 
inte riktigt ser vinsten med att arbeta enligt denna metod och ser 5S mer som en metod som 
fungerar bäst på pappret. På ledningsnivå finns det en större tro på 5S men där brister istället 
tiden och engagemanget. Den gemensamma synen på 5S inom företaget är att 5S är en metod 
för att höja kvalitén på det utförda arbetet genom att öka ordningen och strukturen på 
arbetsplatsen. Vilket bekräftar Ablanedo-Rosas et al. (2010) teori att västerländska företag ser 
5S som enbart ett kvalitetsverktyg och inte en filosofi och livsstil, vilket författarna menar att 
vissa japanska företag gör. Att anamma 5S som en filosofi och integrera det i företagskulturen 
möjliggör för ett långsiktigt och effektivt arbete med 5S vilket minskar risken för att 5S 
avstannar med tiden. Att införliva 5S med företagskulturen är dock en lång process där hela 
organisationens tankesätt måste förändras, det räcker inte att skriva in tanken med 5S i 
företagets värdegrund och långsiktig målsättning för att sedan förvänta att anställda ska låta 
detta genomsyra deras arbete.  För en sådan implementering ska vara genomförbar krävs det 
träning och utbildning i 5S samtidigt som ledningen visar sitt stöd och engagemang.  

I den aktuella organisationen är det kanske inte realistiskt att i en första implementering införa 
5S som en del av företagskulturen med tanke på den stora arbetsinsats detta skulle kräva. Som 
ett första steg av implementering av 5S är nyckelhanteringen ett lämpligt område. 
Hanteringen är i behov av en förändring och ledningen och anställda är redo att förändra 
samtidigt som förändringen inte kräver en alltför stor arbetsinsats. En lyckad implementering 
kan även fungera som vägvisare och framgångsexempel för ytterligare 
implementeringsområden av 5S.  

De försök som tidigare har gjort att implementera 5S hos företaget stannar ofta efter tre steg, 
det vill säga sortering, systematisering och städning genomförs därefter läggs arbetet ned 
vilket medför att ingen kontinuitet i arbetet upprätthålls. För att skapa en kontinuitet och 
uthållighet av 5S är det av största vikt att de två avslutande stegen, att skapa rutiner för arbetet 
och att upprätthålla dessa utförs. Utan dessa är det mycket svårt att få någon större effekt av 
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en implementering av 5S och det hela mynnar istället ut i en form av storstädning av 
arbetsplatsen.  

Ledningens brist på tid och engagemang att driva 5S kombinerat med somliga montörers 
ovilja att förändrat sitt arbetssätt är en effektiv kombination för att motverka en förändring. 
För att en förändring ska få bäst effekt krävs det att dels ett engagemang från ledningen som 
driver implementeringen av 5S och dels att övriga berörda parter är redo för 
implementeringen och förstår fördelarna med denna. I detta fall är det viktigt att förklara 
syftet med 5S och på vilket sätt detta kommer förbättra nyckelhanteringen och i ett större 
perspektiv montörers totala arbetssituation. Nyckelhanteringen ses av de anställda som något 
som ska fungera och en arbetsledare menar att en god nyckelhantering inte kan förbättra 
montörers engagemang för arbetet men en dålig hantering kan leda till att montörer blir 
missnöjda med sin arbetssituation och i slutändan väljer att byta arbetsgivare.  

Nedan följer en analys av vilka aktiviteter som kan ingå vid en implementering av 5S för 
nyckelhanteringen. 

Sortera 
För att skapa en god överblick över alla nycklar bör initialt en större inventering göras där alla 
nycklar i skåp respektive rör gås igenom så att registret matchar de nycklar som finns i 
verkligheten. Detta eftersom att uppdateringen av registret inte har haft någon tydligt ansvarig 
vilket medfört att uppdateringen har släpat efter. I samband med inventeringen bör kontakt tas 
med kunder för att säkerställa att de nycklar, portkoder, elektroniska nyckelbrickor med mera 
som företaget har tillgång till är uppdaterade. Nycklar som inte längre fungerar eller inte 
längre är i bruk kasseras för att minska antalet nycklar som måste förvaras. 

Kunder som har avtalat om mer frekvent service eller i områden med många enheter dit 
nycklar måste hämtas ofta där bör åtgärder undersökas för hur åtkomst till dessa enheter 
enklast ska ske. Det kan till exempel vara att placera ut mindre nyckelskåp i dessa områden 
eller att be kunden om en extra nyckel som ansvarig montör kan ha på sig för att minska tiden 
för denne att ta sig till hissen. I övrigt så används alla nycklar ungefär lika frekvent, det vill 
säga ungefär 6 gånger per år vilket gör det svårt att i någon form sortera och anpassa förvaring 
efter hur frekvent de används.   

Systematisera 
Rutinerna för att hämta och lämna nycklar är det som har brustit mest i nuvarande system. I 
teorin ska varje montör hänga en nyckelbricka på den krok varifrån de tar en nyckel. Detta 
system används dock inte i praktiken i tillräckligt stor utsträckning för att spårningen av 
nycklar ska vara helt tillförlitlig. Denna typ av kvittering går inte att undersöka på distans 
varför extratransporter sker av montörer för att hämta nycklar som inte finns där. 

Ett system som tvingar anställda att kvittera nycklar med personlig kod och som digitalt 
återkopplar till en programvara möjliggör för montör att på förhand undersöka om nyckeln 
finns i skåpet. Ett sådant system tillåter även arbetsledare att övervaka vilka nycklar som 
lämnats tillbaka vilket underlättar spårningen av nycklar och minskar risken för att nycklar 
försvinner.   
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För att underlätta systematiseringen och klargöra rutinerna vid nyckelhantering ska skåpen 
tydligt märkas med respektive nyckelnummer och instruktioner för hur kvitteringen går till 
och när efter slutfört arbete som nycklar ska lämnas tillbaka.  

I ett idealt fall sker ingen extra transport för att hämta nycklar utan access till fastigheten och 
hissen sker med nyckel som montören bär med sig alternativt förvaras i nära anslutning till 
fastigheten. Detta är i vissa fall inte möjligt då inbrottsrisken i nyckeltuber är för stor (inte för 
stöld av nyckeln utan för att låset till tuben görs obrukbart) eller då fastighetsägaren inte 
önskar lämna ut mer än en nyckel. 

För att förbättra överblicken över nycklarna främst för arbetsledare bör registret över nycklar 
förbättras och göras mer överskådligt så att nya uppgifter enklare kan tillföras och så att 
sortering kan göras utifrån fler parametrar. Detta underlättar för att se hur nycklar förvaras i 
dagsläget vilket kan användas för att kontakta kunder i syfte att erbjuda bättre förvaring av 
nycklar.   

Städa 
För att nyckelhanteringen ska fungera bra är det viktig att det är ordning och städat i skåpen. 
Är det städat i skåpet är mer sannolikt att anställda håller ordning och hänger tillbaka rätt 
nyckel på rätt plats. För att städningen ska upprätthållas bör en ansvarig för respektive skåp 
utses, denne behöver inte vara den som alltid städar men det är denne som ansvarar för att det 
är städat. För att detta ska fungera måste den som får ansvaret tilldelat acceptera rollen och 
övriga förstår vikten av att hålla skåpen städade. Städning bör även omfatta nyckelregistret 
där någon ansvarig utses för att uppdatera och rensa ut inaktuella uppgifter. 

Standardisera  
Som tidigare nämnts bör visuell styrning användas i nyckelskåpen för att underlätta 
organiseringen och kvitteringen av nycklar. Att mäta hur mycket tid montörer ägnar åt att leta 
reda på, hämta och lämna nycklar kan ge en bra bild av hur effektivt en implementering av 5S 
är för nyckelhanteringen samt undersöka huruvida det existerar en ytterligare 
förbättringspotential.    

Standardiserade rutiner för hur montörer, som är de som har mest kontakt med kunder, ska 
rapportera in ändringar av access till byggnader är viktigt för att skapa och underhålla 
nyckelregistret. Rutiner för hur nycklar ska kvitteras och lämnas tillbaka till kund måste även 
dessa standardiseras för hela företaget eftersom i dagsläget arbetar distrikten på olika sätt 
vilket skapar problem vid samarbete över distrikten och för anställda som arbetar i flera 
distrikt.    

Se till 
Detta kan vara den viktigaste punkten i hela 5S arbetet, att upprätthålla 5S. I detta fall 
kommer inte rutinerna att ändras drastiskt utan samma principer kommer att användas som 
idag. Digital kvittering av nycklar för att öka kontrollen och spårbarheten av nycklar är något 
som anställda måste göra för att kunna hämta nyckeln ur skåpet vilket innebär att denna nya 
rutin kommer att vara tvingande. Andra typer av rutiner som uppdatering av register och 
inrapportering av förändringar kan vara svårare att förändra, framförallt om 
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arbetsbelastningen upplevs som hög. Kontinuerlig påminnelse om fördelarna med att 
uppdatera registret och att ledningen frigör resurser så att det finns tid för att uppdatera 
registret är viktigt för att rutinerna kring nyckelhanteringen ska fungera.  

5.3.1. Konsekvenser av bristande arbetsmiljö  
Ho och Cicmil (1996) menar bristande engagemang i arbetsmiljön, exempelvis genom att inte 
arbeta med 5S, kan leda en negativ påverkan på de anställda och det arbete de utför. Av de 
områden som författarna menar kan påverkas negativt kan fyra identifierats inom 
serviceavdelningen, det vill säga områden som påverkats negativt av dagens arbetsmiljö. 

• Utarbetad personal 
• Intresset för arbetet minskar 
• Anställda bidrar inte till att utveckla arbetsmiljön och processer 
• Arbetsplatsen drabbas av defekter och kvalitetsbrister 

Dessa beror inte enbart på nyckelhanteringen men kan till viss del härledas dit. Andra faktorer 
inom företaget som leder till missnöje med arbetsmiljön är bland annat hög arbetsbelastning, 
bristande kommunikation. 

Utarbetad personal kan i första hand härledas till brist på montörer men en starkt bidragande 
orsak är den restid som krävs för att hämta och lämna nycklar och den stress som kan skapas 
då nycklar inte finns där de ska förvaras. Problemet upplevs som störst i city, dels eftersom 
underbemanningen där är som störst och dels eftersom att transporttiden där är som längst. Att 
transporttiden är som längst i city beror inte på att sträckorna är längst utan mer på att 
trafiksituationen där är besvärlig. Montörer som är utarbetade eller stressade riskerar i större 
utsträckning att slarva med nyckelhanteringen vilket skapar ännu mer arbete och stress och en 
dålig spiral bildas.  

Problem med nycklar som inte lämnas tillbaka har i vissa fall skapat ett mindre engagemang 
för arbetet, framförallt när montörers förslag på förbättringar av nyckelhanteringar inte tas 
tillvara. Detta leder till att montörer inte känner samma ansvarskänsla för arbetet och kanske 
inte gör det där extra för att kunden ska bli helt nöjd. När den anställde upplever att dennes 
förslag inte tas tillvara leder det ofta till att personen tröttnar och upphör med sina förslag 
eftersom de inte ger någon effekt. Om endast initiativ från ledningen tas tillvara finns det en 
risk att dessa mottas med skepsis enbart för att de kommer från ledningen fastän anställda i 
grunden är positivt inställda till idéen, men eftersom de anställdas idéer sällan tas tillvara så 
skapas ändå en misstro. Företagets serviceverksamhet befinner sig inte vid den punkten än 
men en del missnöje över ledningens bristande insyn i hur serviceverksamheten fungerar rent 
praktiskt existerar, vilket delvis beror på att montörers initiativ inte tas tillvara.  

Eftersom service utförs på plats vid varje hiss så finns det inte en fast arbetsplats likt i en 
tillverkande miljö, istället får varje hiss betraktas som en tillfällig arbetsplats. Vissa 
kvalitetsbrister kan noteras i form besiktningsanmärkningar och kundklagomål. Dessa kan 
dock inte enbart härledas till arbetsmiljön utan beror även på andra faktorer som till exempel 
att många montörer är relativt nyanställda och saknar den erfarenhet som krävs för att kunna 
serva alla olika typer av hissar. Liksom utrett tidigare så skapar nyckelhanteringen stress och 
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irritation hos montörer vilket kan leda till försämrad kvalité på utfört arbete och vidare till 
besiktningsanmärkning eller klagomål.  

5.3.2. Implementering av 5S 
Som grund för Ho och Cicmil (1996) fem stegs agenda för att implementera 5S kan med 
fördel denna rapport användas. Med denna rapport belyses ett behov och ett engagemang för 
frågan väcks hos ledningen. Rapporten beskriver dagens läge i nyckelhanteringen, det vill 
säga nolläge, vilket är en viktig del i planeringen av implementering av 5S. Utifrån denna 
skapas en planering för hur 5S implementeringen ska gå till. En implementering bör starta 
med ett möte där målet med 5S implementeringen förklaras och de fem stegen förklaras 
ingående med de aktiviteter som varje steg innehåller. Dessa möten bör hållas per distrikt för 
att hålla ned antalet deltagare och på så sätt öppna för en dialog vilket underlättar för att 
övertyga alla om fördelarna med att arbeta enligt 5S. 

Under implementeringen är det viktigt att dokumentera beslut för att under utvärderingen 
kunna gå tillbaka och se varför vissa beslut togs. För att denna dokumentering ska utföras kan 
en person utses som ansvarig för att samla in och dokumentera dessa ändringar, lämpligen en 
person med god insyn i hela 5S implementeringen.  

Eftersom det område där 5S ska implementeras är relativt begränsat är de aktiviteter som 
anställda behöver träning i inte så omfattande. Montörer behöver tränas i de nya rutinerna för 
nyckelhämtning ur skåp, kvittering av nya nycklar från kund och rapportering av felaktigheter 
i nyckelregistret. För arbetsledare och administratörer bör träning inriktas på hur 
nyckelregistret är utformat, vilka uppgifter som ska föras in och hur detta ska göras. För att 
rutinerna ska vara effektiva är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan dessa två 
roller där arbetsledaren samlar in avvikelser och uppdateringar från kund eller montör för att 
vidarebefordra dessa till administratör som för in detta i registret.  

Under 5S träningen och övrig implementering är det viktigt att behandla idéer och förslag till 
förbättringar från den anställda. Det är viktigt att skapa en tankegång bland de anställda att 
kontinuerligt fundera över verksamheten och vad som kan förbättras i syfte att utveckla 
företaget och det värde som levereras till kund. Eftersom de anställda har stor kunskap inom 
just sitt område är de förslag till förbättringar inom dess områden värdefulla. Liksom Ho och 
Cicmil (1996) poängterar blir acceptansen för 5S ofta större och sannolikheten att 
implementeringen blir långsiktig om anställda får vara med och utveckla 5S. Detta är särskilt 
viktigt i detta företag eftersom många anställda, främst montörer upplevt att tidigare 
förändringar har utförts utan inflytande från dem vilket medfört en lägre acceptans.  

Efter en implementering av 5S för nyckelhanteringen ska en utvärdering ske för att utvärdera 
om det nya arbetssättet har medfört önskade kvalitetsförbättringar för arbetsmiljön och 
servicen till kund. Utvärderingen bör även omfatta hur väl anställda arbetar efter 5S och de 
rutiner som utarbetats följs. Visar det sig att rutinerna inte följs måste utvärdering gå vidare 
och undersöka varför de inte följs och vilka åtgärder som måste vidtas för att 5S ska 
upprätthållas. Ett problem kan vara att det område där 5S ska implementeras inom är relativt 
begränsat vilket medför att det dagliga arbetet med 5S kommer vara ganska litet. Detta kan 
medföra att 5S nedprioriteras eftersom anställda anser att den lilla arbetsinsatsen inte ger 
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någon effekt. Den ringa arbetsinsatsen kan även vändas till något positivt som får anställda 
villiga att börja arbeta enligt 5S, eftersom att det inte tar mycket tid i anspråk. Detta är just 
tanken bakom 5S, att små dagliga insatser ska skapa kontinuitet och inte ta mycket arbetstid i 
anspråk vilket kan vara ett hinder mot en lyckad implementering. 

5.4. Applicerbarhet av lean till service   
Nedan studeras hur väl Åhlströms (2004) ramverk kan appliceras på den aktuella 
serviceorganisationen i denna studie.  

Eliminera spill 
Åhlström (2004) menar att eliminera spill är lika användbart inom service som tillverkning. I 
fallet med nyckelhanteringen krävs inga mängder av material som kan effektiviseras med just-
in-time eller ställtider mellan olika moment som måste minskas. Istället är det ett 
transportbehov som ska minimeras där nyckeln är det som kan betraktas som material vilket 
ska levereras just-in-time, det vill säga på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

Noll defekter  
Noll defekter i nyckelhanteringen kan liknas vid att inga avvikelser uppstår, nyckeln finns 
alltid förvarad där den ska och systemet är uppdaterad med aktuella uppgifter för varje kund 
så att access kan ske så snabbt som möjligt. Detta bör vara målsättning för nyckelhanteringen 
men liksom tidigare forskning konstaterat är det svårt att helt eliminera defekter då kunden är 
involverad i processen. Det är viktigt att kunden meddelar ändringar gällande 
nyckelhanteringen, exempelvis nyckel- eller portkodsbyte, kontaktuppgifter och andra rutiner. 
För att kunden ska vara intresserad av att meddela ändringar måste denne förstå fördelarna 
med att företaget har aktuell information och vidare att det är enkelt att kontakta företaget. För 
att nå ut med detta budskap måste företagets kommunikation med kunden förbättras, vilket är 
något som företaget arbetar på att förbättra i dagsläget. En förbättrad kommunikation kan bäst 
utvecklas genom att montören som underhåller hissen eftersom denne är i närmst kontakt med 
kunden.     

Pull istället för push 
Efterfrågan på service är kundorderstyrd, akuta fel och besiktningsanmärkningar sker på 
direkt efterfrågan och planerad service sker efter kontraktsskrivning och är även de 
pullbaserade. Således blir även tillgången på nycklar pullbaserad och som tidigare påpekats 
fås tillgång till respektive nyckel optimalt just-in-time, det vill säga precis när den behövs. För 
att lösa detta måste varje nyckel förvaras vid just den hissen för att ingen extra transport ska 
krävas. Även om ett pullsystem tillämpas i teorin så har verksamheten ett inslag av 
pushsystem där vissa arbetsorders lagras i en icke fysisk kö hos respektive montör. Eftersom 
arbetsorders lagras på kö är det även möjligt för montören att planera upphämtande av nycklar 
och på så sätt ta med sig fler nycklar på en och samma gång. Detta kan både vara en fördel 
och en nackdel, transportbehovet minskar men å andra sidan medför det fler nycklar i omlopp 
vilket ökar risken för att en nyckel försvinner eller att en annan montör behöver just den 
nyckelknippan      
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Multifunktionella team 
Service av hissar är till stor del beroende av montörernas kompetens men även till viss del 
beroende av det material som måste beställas. Arbetet är idag uppdelat geografiskt för att 
transporterna ska bli så korta som möjligt, men inom varje område finns det montörer med 
olika kompetens mestadels beroende på arbetslivserfarenhet men även på grund av olika 
utbildning. Med utgångspunkt i nyckelhanteringen är det fördelaktigt om en utsedd person 
ansvarar för varje hiss, detta medför att rotationen av nycklar blir så liten som möjligt och 
risken att en annan montör behöver samma nyckel minskar. Detta möjliggör att ansvarig 
montör kan ha en personlig nyckel till hissen och inte behöver åka och hämta en nyckel. Fasta 
arbetsområden kan motverka arbetsrotation vilket kan minska de anställdas vidareutbildning 
och kompetenshöjning när fler olika typer av hissar får underhållas. Detta uppvägs dock mot 
att nyckelhanteringen blir mer överskådlig och spårbarheten ökar när endast ett fåtal personer 
använder samma nycklar, vidare utvecklas en mer personlig relation till kunden vilket kan 
vara fördelaktigt när kund ska uppdatera nyckelrutiner.    

Decentraliserat ansvar 
Att fördela ansvar och befogenhet för nycklar ned i hierarkin är viktigt för att skapa en 
effektiv nyckelhantering. Varje montör ska vara ansvarig för att nycklar och andra 
tillträdessystem till fastigheter är uppdaterade i register genom att rapportera in uppgifter till 
administratör som sedan uppdaterar systemet. Vidare ska ett tydligt ansvar påtalas för varje 
nyckel som en montör hämtar ut och för de nycklar som denne bär med sig. Just 
nyckelhanteringen lämpar sig mycket bra för att decentralisera ansvar eftersom det är svårt att 
kontrollera hanteringen på distans, utan ansvar för nyckeln måste ligga på den montör som för 
tillfället har nyckeln. Med de ansvar som tilldelas anställda krävs det att befogenheter som 
överensstämmer med ansvaret också tilldelas. Gällande montörer så måste de ha befogenhet 
att föra en dialog med kund i syfte att ta fram bästa metoder för tillträde till fastigheten. 
Eftersom montör är den som har mest kontakt med kund är det montören som har störst 
möjlighet att upptäcka nya möjligheter för nyckelhanteringen. Sådana initiativ måste 
uppmuntras av ledningen och tas tillvara för att montörer ska vara intresserade av att fortsätta 
arbeta med detta.   

Vertikala informationssystem 
Effektiva informationssystem är centralt för en så geografiskt spriden organisation som denna. 
Arbete med service är decentraliserat vilket innebär att anställda måste kommunicera med 
tekniska hjälpmedel. I dagsläget används handdatorer av montörer där arbetsorder kommer in 
och rapporteras tillbaka när de utförts, enligt värdeflödesanalysen. Handdatorerna innehåller 
även information om hissen, var nyckel finns lokaliserad, eventuell portkod eller andra 
instruktioner. Vidare finns det även möjlighet för arbetsledare och andra anställda på kontoret 
att snabbt skicka ut meddelande till montörer ute på fältet via dessa handdatorer. Handdatorer 
är ett effektivt informationssystem för att alla montörer ska ha tillgång till samma 
information.  

I dag utnyttjas inte systemet fullt ut eftersom information inte uppdateras i den omfattningen 
som är önskvärd och det saknas en bra överblicksbild av hela systemet. Ett önskvärt framtida 
läge är att all uthämtningar av nycklar registreras elektroniskt och distribueras till 
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handdatorerna så att alla montörer kan kontrollera att en nyckel verkligen förvaras på den 
platsen som den ska innan montören åker dit. Detta skulle minska de onödiga transporterna 
avsevärt.      

Ständiga förbättringar 
Att ständigt förbättra hanteringsprocessen är kopplat till att anställda hela tiden söker efter nya 
alternativa lösningar för varje kunds nyckelhantering och konstant försöker att finna ny 
lösningar och förbättra befintliga. Åhlström (2004) menar att det kan vara svårt att skapa 
kaizen eller ständiga förbättringar i en serviceverksamhet som har hög koncentration av 
tjänstemän eftersom dessa redan ser förbättringsarbete som en del av sina arbetsuppgifter. 

I den aktuella serviceverksamheten är andelen tjänstemän relativt låg så detta bör inte vara ett 
hinder för att införa ett arbete med ständiga förbättringar. Å andra sidan finns det en stark 
tradition framförallt bland äldre montörer att arbeta på ett visst sätt varför största utmaning 
ligger i att övertyga dessa i att arbeta med att förbättra nyckelverksamheten.    

5.4.1 Hur ska lean service implementeras  
Av de sju verktyg som Song et al. (2009) menar är effektiva för implementering av lean 
service kan endast två av dessa anses användas av företaget idag. Dessa är balanserad 
arbetsbelastning som används för att hantera skiftande efterfrågan och sköts av montör i 
samarbete med arbetsledare, samt till viss del IT-lösningar. Dessa två verktyg har inte enbart 
använts för att de är effektiva vid implementering av lean, utan i första hand för att dessa 
lämpar sig väl för verksamhetens art och i stor utsträckning underlättar arbetet. Gällande IT-
lösningar så har det förbättrat företagets serviceverksamhet, främst för distribution av 
information till montörer ute på fält. Från ett nyckelperspektiv används inte IT-systemen fullt 
ut, eftersom det i dagsläget endast är möjligt att se var nyckeln ska förvaras samt vilket 
nummer nyckeln har.  

För att IT-systemet ska stödja nyckelhanteringen på bästa sätt bör inte enbart information om 
var nyckeln finns förvarad vara tillgänglig utan även kontaktinformation till kund om, 
information om vilken montör som senast var på plats och utförde ett arbete samt med nya 
nyckelskåp även information om nyckeln finns i skåpet och om inte vem som har kvitterat ut 
den. Detta förutsätter som tidigare påpekats att montörers mobiltelefoner tillåts uppdatera 
ändringar i registret över mobilt datanätverk.  

Utöver två ovan nämnda verktyg framhåller Song et al. (2009) fem andra verktyg för lean 
service, 

• Värdeflödesanalys 
• Anställdas engagemang 
• 5S 
• Standardiserade processer 
• Visuell styrning. 

Samtliga av dessa är till viss del applicerbara för implementering av en lean nyckelhantering. 
Inom detta arbete har en översiktlig värdeflödesanalys gjorts vilken syftade till att skapa en 
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översiktsbild av verksamheten och hur informationsflödet ser ut. Att utföra en komplett  
värdeflödesanalys av enbart nyckelhanteringen anses inte vara meningsfullt av flera orsaker, 
framförallt eftersom en värdeflödesanalys undersöker en helhetsbild med tillhörande material- 
och informationsflöden och inte på detaljnivå. Samt vidare eftersom det inom 
nyckelhanteringen är svårt att kvantifiera hur lång tid en transport och upphämtning av 
nycklar tar då spridningen är så pass stor och eftersom att olika system används. 

Den kanske viktigaste faktorn för att implementera lean till nyckelhanteringen är att skapa de 
anställdas engagemang och förtroende de nya arbetsprocesserna. Eftersom arbetet sker lokalt 
är det svårt att konstant kontrollera att nyckelhanteringen sker korrekt, utan den effektivaste 
metoden är att få anställda delaktiga och villiga att arbeta efter de nya rutinerna. Viss 
tvingande påverkan kan de elektroniska skåpen som kräver nyckelkvittering att ha, men dessa 
är bara en del av de nya rutinerna och kan inte helt lösa problemet. Tanken med dessa skåp är 
inte heller att kontrollera vilka nycklar de anställda hämtar, utan att höja säkerheten kring 
nyckelhanteringen och öka spårbarheten av nycklar på drift.  

När ett engagemang skapas bland anställda så leder det inte bara till att implementeringen blir 
effektivare utan även att anställda i större utsträckning arbetar för att förbättra de nya 
processerna. Det är värdefullt att montörer som varje dag arbetar efter de nya rutinerna 
kommer med förslag på förbättringar eftersom de har störst kunskap om vad som fungerar och 
inte. Däremot inte sagt att det kan vara besvärligt att först övertyga anställda om att de nya 
rutinerna kommer att leda till förbättringar. I detta fall finns det ett engagemang och stöd 
bland anställda att förändra nyckelhanteringen eftersom det existerar en samstämmighet att 
hanteringen är bristfälligt. Att kontinuerligt sträva efter att förbättra verksamheten är en av 
grundpelarna i inom lean. Om anställda känner ansvar för sitt arbete och är intresserade av att 
utveckla verksamheten kommer de även att känna större ansvar för nycklarna och hantera 
dessa bättre. 

En viktig del i den nya nyckelhanteringsprocessen är att montörer ute på fält mer aktivt söker 
efter alternativa metoder för att få tillträde till fastigheter och förvaringsmöjligheter i syfte att 
förbättra företagets processer och servicen för kund. För att detta ska vara möjligt krävs det att 
montörer är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och att deras initiativ tas tillvara av 
ledningen. Om montörers förslag på lösningar för olika kunder inte tas tillvara av ledningen så 
finns en risk att de tröttnar.  

Visuell styrning har i detta fall en ganska begränsad användning. Den kö av kunder som varje 
montör hanterar för att möta variation i efterfrågan är inte visuell, till exempel i form av 
personer i ett väntrum utan finns enbart som arbetsorders i mobiltelefonen. För denna kö finns 
det ingen visuell styrning som kan underlätta arbetet. Visuell styrning kan användas främst för 
att underlätta och tydliggöra hantering av nycklar i skåpen, bland annat genom tydlig 
märkning av vilken nyckel som ska hänga var samt instruktioner av hur hanteringen ska gå 
tillväga.      

Att standardisera arbetsprocessen inryms i detta fall inom 5S som tidigare i detta avsnitt 
analyserats utifrån verksamhetens förutsättningar.   
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5.5. Förbättringsförslag 
För att utvärdera alternativa möjligheter för att förvara nycklar och system för att få tillträde 
till fastigheter används Pughs utvärderingsmatris med viktade kriterier (Ulrich & Eppinger, 
2008; Ullman, 2003). Metoden är frekvent använd då flera alternativa lösningar eller 
produkterkoncept ska utvärderas gentemot varandra. Utvärderingen är uppbyggd i fem steg, 

1. fastställa kriterier för jämförelse, kriterier som används för jämförelse mellan koncept 
har sitt ursprung i de krav som kommer från kunden. 

2. viktning av kriterier, ”fixed sum” metoden används där 100 procent delas mellan alla 
kriterier. Detta medför att en värdering mellan de olika kriterierna måste ske. Denna 
metod brukar vara mer effektiv än om alla kriterier ska viktas separat, då finns det en 
risk att alla kriterier blir lika viktiga.  

3. val av koncept för utvärdering, val av de idéer som framkommit under arbetets gång 
och som önskas utvärderas. 

4. utvärdering av koncept, ett koncept väljs som referens, vanligtvis det koncept som ses 
som favorit eller om utvärderingen syftar till att förbättra en befintlig produkt då kan 
den nuvarande produkten väljas som referens. Om en nuvarande produkt används som 
referens måste den betraktas på lika abstrakt nivå som de andra koncepten. 

5. val av koncept, val av koncept är inte så enkelt som att välja det koncept som erhållit 
högst totalpoäng. Det kan vara fördelaktigt att efter en första utvärdering utföra en 
analys av vilka förändringar av slutresultatet som olika typer av viktning och värden 
medför. Detta skapar en förståelse för hur olika viktning och värdering påverkar det 
totala utfallet av värderingen.  

De kriterier som formulerats har sitt ursprung i de två huvudproblem som formulerats under 
värdeflödesanalysen, det vill säga lång transporttid för att hämta upp nycklar och bristande 
överblick över nyckelhanteringen. I detta fall är kunden intern, företagets serviceverksamhet, 
och följande kriterier har valts 

• Restid för upphämtning – hur lång tid tar det att hämta upp nycklar  
• Spårbarhet av nycklar – kontroll av vem som kvitterat nyckel    
• Förvaringssäkerhet – stöld- och skadegörelserisk som omöjliggör att nycklar kan 

hämtas 
• Nyckelöverskådlighet – möjlighet att få en överskådlig bild över alla nycklar 
• Investeringskostnad – kostnad som belastar företaget   
• Kostnad för att upprätthålla system – personalkostnader, underhåll av system med 

mera 
• Arbetsinsats för implementering – utbildning och övriga personalresurser 

För att undvika att alla kriterier ska värderas som lika viktiga används en fast summa av 100 
procent som fördelas mellan de olika kriterierna, enligt Bilaga 2. I denna utvärdering har 
transporttid för att hämta nycklar värderats som viktigast, därefter kriterier för att hålla 
ordning på nycklar och i sista hand kriterier som rör införandet av ett nytt system. Anledning 
till detta är att minskad transporttid är den faktor som kan leda till största förbättringar för 
verksamheten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv skapar nycklar som inte är förvarade där de ska 
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stora problem varför detta värderas högt. Engångsinvesteringar och arbetsinsats för 
implementering värderas lågt eftersom en sådan kostnad tjänas in vid en lyckad 
implementering. 

Under arbetets gång har ett antal alternativa lösningar för att hantera nycklar och tillgång till 
fastigheter framkommit. Som tidigare beskrivits används idag främst två alternativ, manuella 
nyckelskåp och nycklar som förvaras i tuber när kund. Dessa två alternativ är inkluderade i 
utvärderingen men med bättre rutiner och bättre organisation än idag. Tredje alternativet är att 
använda elektroniska nyckelskåp som registrera alla uttag av nycklar och larmar om nycklar 
inte lämnas tillbaka. Med dessa skåp kan nyckelstatus undersökas på distans av till exempel 
arbetsledare eller integreras med företagets IT-system för att montörer i sin handdator ska se 
om en nyckel finns i skåpet innan denne åker dit för att hämta nyckeln. Det fjärde alternativet 
är att använda Postens system, vilket innebär ett nyckellöst system som inte medför några 
större kostnader vid förlorad utrustning. De system Posten använder är antingen portkod, 
elektronisk nyckelbricka och RFID (Radio Frequency IDentification) det vill säga att med 
hjälp av radiovågor identifiera behörighet till en fastighet. All dessa system går att 
omprogrammera alternativ spärra om information kommer i orätta händer. Dessa system ger 
endast behörighet in i fastigheten och inte till hissens maskinrum dit det fortfarande krävs 
extra nyckel. 

De fyra alternativen bedöms var och en för sig för att skapa en bild av för- och nackdelar med 
respektive alternativ, detta innebär inte att en implementering av hanteringssystem endast 
måste inbegripa ett av alternativen. Utvärderingstabellen som återfinns i Bilaga 2 visar den 
utvärdering av alternativen som utförts. Av denna framgår det att alla alternativ har sina 
fördelar, 

• Elektroniska nyckelskåp erbjuder god spårbarhet, kontroll och säkerhet 
• Nyckeltuber minimerar transporterna i så stor utsträckning som möjligt  
• ”Postens system” minskar transporterna om inte en maskinrumsnyckel krävs (vilket 

sällan är fallet), systemet medför inte heller några extra kostnader vid förlorade 
”nycklar” 

• Manuella skåp är en kostnadseffektiv och enkel lösning.  

Likväl som fördelar så finns det nackdelar med alla förvaringssätt, 

• Elektroniska nyckelskåp minskar inte transporterna 
• Större risk för inbrottsförsök med nyckeltuber vilket medför att tuberna kan förstöras 

och nyckeln inte kan hämtas ut 
• ”Postens system” löser inte hela problemet eftersom inte tillgång till hissens 

maskinrum fås 
• Manuella nyckelskåp medför ingen reducerad transporttid och sämre spåbarhet och 

kontroll.  

Som redogjorts ovan finns det viktiga för- respektive nackdelar med alla hanteringssystem 
och med det stora antalet nycklar är det mycket svårt att på kort sikt helt implementera ett av 
dessa alternativ enskilt. I ett längre perspektiv bör ett nyckellöst system eftersträvas eftersom 
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det minskar transporterna i möjligaste mån samtidigt som det är ett säkert system där 
nyckelbrickor och RFID transpondrar kan spärras om de förloras och portkoder 
omprogrammeras om koden skulle hamna i orätta händer.  För att detta system ska vara 
effektivt krävs det att tillträde till hissens maskinrum kan ske utan att en nyckel måste hämtas 
upp på annan plats. Om tillträde till hissens maskinrum inte kan fås utan att hämta en nyckel 
på annan plats förloras hela tidsbesparingen med att inte hämta nyckel till entrén.  

I ett framtida scenario kan samma system användas till hissens maskinrum som även används 
till fastighetens entré det vill säga kodlås, elektroniska nyckelbrickor eller RFID. Denna 
lösning skulle emellertid vara dyr för fastighetsägaren och en alternativ lösnings skulle vara 
att alla maskinrumsdörrar i en montörs distrikt använder samma eller ett fåtal olika 
nyckelcylindrar vilket medför att alla montörer kan ha dessa nycklar med sig hela tiden och 
behöver således inte hämta någon nyckel.  

För att i ett kortare perspektiv få kontroll över nyckelhanteringen och snabbt reducera 
transporttiden kan en kombination av dessa lösningsalternativ implementeras. Detta innebär 
förutom att använda fler typer av förvaringsalternativ att implementera delar av lean i 
nyckelhanteringen. Nyckelskåpen bör ersättas med elektroniska skåp för att öka spårbarheten 
av nycklar, informationen från skåpen ska sedan distribueras till arbetsledare som kan 
efterlysa ej tillbakalämnade nycklar av ansvarig montör. När företagets nya IT-system 
implementeras nästa år bör informationen från nyckelskåpen integreras med detta för att 
montörer innan transport till skåpet ska kunna kontrollera via mobiltelefonen att nyckeln 
verkligen finns där. För att detta ska vara möjligt krävs det realtidsinformation i montörers 
mobiltelefoner, i dagsläget finns inte möjlighet till detta utan databasen i telefonen uppdateras 
vid synkronisering mot dator i företagets lokaler. Denna uppdatering sker inte med jämna 
intervall vilket kan medföra att ny information inte alltid finns tillgänglig i telefonen eftersom 
telefonen inte är uppdaterad.   

Generellt så krävs det att serviceverksamheten i större utsträckning understöds av de IT-
system som finns tillgängliga vilket bekräftar Song et al. (2009) teori som framhåller att just 
IT-lösningar är ett av de effektivaste verktygen för att implementera lean. I detta fall handlar 
det om att använda IT-systemen på effektivast möjliga sätt vilket inte görs just nu. Många av 
de besparingar och effektiviseringar som IT kan möjliggöra utnyttjas inte idag, exempelvis att 
uppdatering av informationen i mobiltelefonerna inte kan ske över ett nätverk och att systemet 
inte kan ge en god överblick av hur nycklar förvaras i nuläget. Denna typ av information är av 
sådan typ att den bäst hanteras av en dator och kan ge ett mycket effektivt stöd för att sortera 
och håla reda på nycklar.  
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5. Slutsats och Diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som är möjliga att dra utifrån uppsatsens syfte och 
problemformulering. Därefter diskuteras hur slutsatsen av denna studie passar in i den 
litteratur som redan publicerats. Utifrån detta ges därefter förslag på vidare forskning. 

Slutsatserna är uppdelade i två delar, hur väl lean implementerats i dagsläget samt vidare vilka 
ytterligare åtgärder som är lämpliga att införa för att fullt ut implementera lean till 
nyckelhanteringen. 

6.1. Användning av lean idag 
• De kvalitetsverktyg som finns i företaget idag och benämns som ACE motsvarar i stor 

utsträckning lean  
• ACE och således lean anses inte vara implementerat till nyckelhanteringen, dels på 

grund av att filosofin inte genomsyrar verksamheten i en så pass stor utsträckning för 
att det ska anses vara en naturlig del av verksamheten samt dels för att anställda inte 
anser sig använda dessa verktyg   

• Försök att implementera 5S har gjorts till vissa delar av serviceverksamheten, 
uteslutande till administrativa aktiviteter och lagerverksamhet. Denna implementering 
har avstannat efter tre steg, det vill säga städning, detta har medfört att inget arbete har 
lagts på att standardisera och institutionalisera 5S. Vilket till stor del förklarar varför 
5S inte implementerats fullt ut 

• För att implementera lean i verksamheten och specifikt till nyckelhanteringen är det 
inte tillräckligt att enbart utarbeta visioner och verktyg, resurser måste även tillsättas 
för att implementera och upprätthålla dessa 

• Avsaknad av lokal förankring och kunskap har bidragit till att implementering av lean 
service till nyckelhanteringen inte lyckats, utan dessa beståndsdelar kommer en 
implementering vare sig vara effektiv eller varaktig 

6.2. Vilka ytterligare åtgärder kan införas? 
• För att förbättra hanteringen av nycklar och standardisera rutiner är 5S en lämplig 

metod att införa enligt följande, 
o Sortera – inventering av alla nycklar för skapa en överblick och rensa bort 

gamla nycklar 
o Systematisera – översikt av hur och var nycklar ska förvaras 
o Städa – för att de nya rutinerna ska följas är det viktig att skåpen och dess 

omgivning hålls rent och snygg, utse ansvariga för att detta sker 
o Standardisera – skapa rutiner för hur nycklarna ska hanteras 
o Se till – skapa förutsättningar för att 5S upprätthåls är det som i första hand 

fallerat tidigare och för att detta inte ska ske på nytt måste anställda förstå 
vikten av att kontinuerligt upprätthålla 5S  

• Av de sju principer från lean production som Åhlström (2004) överför till lean service 
kan fem av dessa appliceras till nyckelhanteringen 

o Eliminera spill, ett av huvudmålen med att implementera lean till 
nyckelhanteringen är att minska spillet i form av transporter 
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o Noll defekter, vilket inom nyckelhanteringen innebär att tillträde till 
fastigheterna sker utan att problem uppstår, det vill säga att alla nycklar 
fungerar 

o Decentraliserat ansvar, för kontinuerligt utveckla och förbättra hanteringen 
måste varje montör ansvara för kontakten med kunderna för de hissar som 
denne ansvarar för och ha befogenhet att ta beslut om förändringar i hur 
tillträde till fastigheten ska ske 

o Vertikala informationssystem, används till viss del idag men informationen 
kan utökas och förbättras för att effektivare stödja tillträde till fastigheter  

o Ständiga förbättringar, är mycket viktigt för att sträva efter ett nyckellöst 
system. Både montörer och administrativ personal måste kontinuerligt arbeta 
med att förbättra nyckelhanteringen och föreslå nya lösningar för kund. 

• Songs verktyg för implementering av lean kan till viss del vara applicerbara för denna 
verksamhet. Framförallt  

o Anställdas engagemang, kanske den viktigaste beståndsdelen för att skapa en 
varaktig förändring 

o 5S, skapa ordning och reda på arbetsplasten med kontinuerligt arbetsinsatser 
o Standardiserade processer, skapar rutiner som är lätta att följa och kan ge 

samordningsfördelar  
o IT – lösningar, kan stödja nya rutiner bland annat med kontrollerande åtgärder 

och påminnelser samt vidare minska spillet i form av transporter  
• För att inte implementeringen ska avstanna, liknande tidigare fall med 5S hos företaget 

måste tid avsättas för träning och utveckling av nya rutiner och idéer 
o  

Uppsatsen visar att detta företag, som präglas av en västerländsk kultur, ser 5S mer som ett 
verktyg för att öka kvalitén och inte som en filosofi som ska genomsyra hela verksamheten.  
Detta bekräftar Ablanedo-Rosas et al. (2010) teori att västerländska företag ser 5S endast som 
ett verktyg och inte som en filosofi vilket försvårar en hållbar implementering och kan till viss 
del förklara varför västerländska företag varit mindre framgångsrika vid införandet av lean. 
Det tycks som om Ablanedo-Rosas et al. ogillar att benämn 5S och lean som verktyg utan vill 
tala om det som en filosofi. Å andra finns det forskare, exempelvis Song et al. (2009) som 
benämner lean och implementering av lean som ”toolbox” vilket är en kontrast mot 
Ablanedo-Rosas et al. (2010) bild. 

Huruvida lean och i synnerhet 5S ska benämnas en som ett verktyg eller en filosofi råder det 
delade meningar om, men större enighet råder vid synen på implementering. Det är av största 
vikt att vid en implementering ha ett engagemang och kunskap bland anställda. Utan dessa 
beståndsdelar visar denna uppsats att det är svårt att skapa en effektiv och bestående 
förändring.  

Trots att behovet av en förändring av nyckelhanteringen är stor och således en viss villighet 
till förändring existerar i verksamheten så är det en stor utmaning av övertyga anställda att 
detta verkligen är rätt väg att gå. Tidigare försök att delvis implementera lean har varit 
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resultatlösa varför stor arbetskraft måste fokuseras på att övertyga och engagera anställda för 
att inte denna implementering ska gå samma väg som föregående försök. 

6.3. Kritik av metod 
Arbete behandlar dels primära källor i form av intervjuer och observationer samt sekundära 
källor, som till exempel publikationer. Intervjuerna har till största delen att utformats som 
semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att frågor är utformade på förhand men att 
utrymme finns för följdfrågor. Just möjligheten till följdfrågor och fördjupning är en fördel 
med intervjuer gentemot till exempel enkäter (Bell, 2006). Den personliga integreringen 
mellan intervjuaren och intervjuobjektet kan dock vara ett problem då intervjuer är en 
subjektiv teknik som ger utrymmer för tolkningsmöjligheter och bias. Detta kan skapa vissa 
problem med validiteten eftersom att två intervjuare som ställer samma frågor inte garanterat 
får samma svar eller att samma intervjuare vid två olika tillfällen får samma svar. Detta kan 
ha att göra med hur intervjuobjektet uppfattar frågan, upplevelser som person nyligen varit 
med om eller vilket minspel och betoning intervjuaren använder sig av. 

En ytterligare risk för bias kan uppstå om studenten är alltför engagerad i forskningen (Bell, 
2006). Detta kan leda till en tendens att till exempel välja litteratur som stämmer överens med 
ens egna uppfattningar, intervjufrågor formuleras på ett visst sätt eller att resultat tolkas på ett 
visst sätt. 

Som ansvarig för en studie är det viktigt att känna till dessa former av bias för att kunna 
hantera dessa på bästa sätt. För att undvika bias från intervjuobjektets sida bör intervjuer 
hållas med flera personer vilket kan förhindra att subjektiva åsikter får alltför stort utrymme i 
studien. För att förhindra ledande frågor och bias från intervjuarens sida är det viktigt att noga 
överväga frågorna och kanske pröva dem innan intervjun. För att undvika att litteraturen 
domineras av en viss uppfattning ska sökningen efter litteratur ske genom flera källor och alla 
intressanta teman som identifieras ska beröras i litteraturstudien, även sådana som eventuellt 
går stick i stäv med ens egna uppfattningar. 

Tanken är att denna uppsats ska vara mer av utredande och verifierande karaktär, det vill säga 
sammanställa aktuella teorier för att sedan befästa eller förkasta dessa. Detta sker utifrån en 
specifik typ av verksamhet varför ambitionen är att verifiera teorier just för denna kontext och 
inte dra generella slutsatser om modellens validitet i alla sammanhang. 

6.4. Förslag på vidare forskning 
Eftersom att uppsatsen fokuserar på lean service inom en specifik verksamhet är 
möjligheterna för att bygga upp generella modeller som är allmängiltiga begränsade. Istället 
läggs mer arbete på att sammanställa aktuella modeller och validera dessa utifrån 
verksamhetens förutsättningar. För att ha möjlighet att skapa en generell modell för lean 
service krävs det en vidare studie av ett flertal organisationer med varierande verksamhet.  

Denna uppsats har studerat en begränsad del av en serviceverksamhet, men trots det 
begränsade omfånget kan en stor del av lean service appliceras till denna. För att fullständigt 
utreda alla verktyg inom lean och dess applicerbarhet till service bör flera studier utföras inom 
varierande serviceorganisationer. Vidare finns det ett behov att studera vilka effekter en 
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implementering av lean service ger på lång sikt för att ytterligare verifiera leans 
applicerbarhet till service. Mätbara resultat som kan härledas till en implementering av lean 
service verifierar dess giltighet och banar väg för en ökad spridning av lean service.     
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Bilagor 
Bilaga 1 – enkät 
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Bilaga 2 – Konceptutvärdering  

Param
eter

Vikt (%
)

Värde
Viktat värde

Värde
Viktat värde

Värde
Viktat värde

Värde
Viktat värde

Investering
10

0
0

-1
-0,1

-2
-0,2

0
0

Upprätthålla system
10

0
0

0
0

0
0

-1
-0,1

Arbetsinsats för im
plem

entering  
5

0
0

-2
-0,1

-1
-0,05

-1
-0,05

Restid för upphäm
tning  

25
0

0
2

0,5
0

0
1

0,25
Spårbarhet av nycklar

20
0

0
-1

-0,2
2

0,4
1

0,2
N

yckelöverskådlighet
15

0
0

-1
-0,15

2
0,3

1
0,15

Förvaringssäkerhet
15

0
0

-1
-0,15

2
0,3

1
0,15

Totalt värde
100

0
-0,2

0,75
0,6

Antal +
0

2
5

5
Antal -

0
5

1
2

Värdering
M

ycket säm
re än referens 

-2
Säm

re än referens
-1

Sam
m

a som
 referens

0
Bättre än referens

1
M

ycket bättre än referens 
2

Postens system

Koncept
N

yckelskåp 
(Referens)

Tuber
"Sm

arta" skåp 


	1. Inledning
	1.1. Syfte
	1.2. Problemformulering
	1.3. Avgränsning
	1.4. Företaget

	2. Metod
	2.1. Intervjuteknik

	3. Teori
	3.1. Lean service
	3.2. Implementering av lean service
	3.3. 5S
	3.2.1. Implementering av 5S

	3.3. Kritik mot lean service

	4.  Nyckelhantering
	4.1. Lean service i dagsläget
	4.2. Tidigare förändringar av serviceverksamheten

	4. Analys
	5.1. Värdeflödesanalys
	5.2. Dagens kvalitetsprogram och dess likheter med lean service
	5.3. 5S
	5.3.1. Konsekvenser av bristande arbetsmiljö
	5.3.2. Implementering av 5S

	5.4. Applicerbarhet av lean till service
	5.4.1 Hur ska lean service implementeras

	5.5. Förbättringsförslag

	5. Slutsats och Diskussion
	6.1. Användning av lean idag
	6.2. Vilka ytterligare åtgärder kan införas?
	6.3. Kritik av metod
	6.4. Förslag på vidare forskning

	7. Referenser
	Bilagor

