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Sammanfattning 
The Toyota Production System (TPS) har utvecklats av Toyota och har varit ett medel för dem 

att förbättra effektivitet och kvalitet. TPS är både en filosofi och en uppsättning metoder och 

verktyg. Många tillverkande företag har valt att gå i Toyotas fotspår och TPS har i stor 

utsträckning konkurrerat ut de massproducerande systemen. Det här produktionssystemet har 

blivit känt i världen som Lean production. Sektorer bortom tillverkningsindustrin har börjat 

tillämpa Lean-principerna och bland annat så har den växande tjänstesektorn börjat arbeta 

med Lean.  

 

För tjänsteföretag innebär det en utmaning att använda ett arbetssätt som ursprungligen 

utvecklats för användning av tillverkande företag. Vi har i detta arbete valt att undersöka en 

modell som beskriver hur Lean kan införas i tjänsteföretag. Den modell vi har undersökt är 

beskriven i artikeln Shifting to lean service: Stealing a page from manufacturers’ playbooks
1
. 

Artikeln publicerades i tidskriften Journal of Organizational Excellence. Syftet med vårt 

arbete har varit att undersöka om denna modell är en bra utgångspunkt för ett företags Lean-

arbete och vi har därför valt att arbeta utifrån en huvudfrågeställning: ”Vilka för- och 

nackdelar följer av att använda denna modell vid tillämpningen av Lean i ett tjänsteföretag?”.  

 

Vi har genom en litteraturstudie skapat förståelse för hur Lean används inom tillverknings- 

och tjänsteföretag. Vi har genomfört fem stycken intervjuer med personer som forskar 

och/eller arbetar med Lean inom tjänstesektorn. Genom att intervjua personer med erfarenhet 

från olika delar av tjänstesektorn anser vi att vi fått olika perspektiv på hur Lean kan användas 

inom tjänsteföretag. Vi har därefter jämfört de ståndpunkter som intervjupersonerna gett 

uttryck för med den befintliga modellen.  

 

Efter jämförelsen har vi kommit fram till följande slutsatser. Fördelen med modellen är att 

den presenterar metoder och verktyg som mycket väl kan komma att användas i vitt skilda 

branscher inom tjänstesektorn. En nackdel med modellen är att den inte beaktar att ett företags 

Lean-arbete bör utgå från företagets kultur, värderingar och syfte. En annan nackdel är att den 

inte tar hänsyn till att tjänsteföretag skiljer sig åt sinsemellan. Dessa faktorer, som modellen 

utelämnar, är viktiga dels vid implementering av Lean och dels vid användandet av verktyg 

och metoder.  

  

                                                           
1 Allaway, Max & Corbett, Stephen. Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks. Journal of 
organizational Excellence, Vol. 21, Nr. 2 (2002): s. 45 - 54. 
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Abstract 
The Toyota Production System (TPS) was developed by Toyota and has been a way for them 

to enhance both quality and efficiency in their production. TPS is both a philosophy and a set 

of methods and tools. Many companies within the production industry have followed Toyota 

in their steps and TPS has to a large extent replaced mass production as the most used 

production system. This production system is known around the world as Lean Production.  

Industries beyond the production industry have begun to apply the Lean principles and the 

growing service industry is one among these.  

 

The challenge for the service companies is to understand how they should use Lean principles 

that were originally developed to be used within the producing industry. We have chosen to 

examine a model that describes how Lean can be implemented in service companies. The 

model that we have examined is described in the article Shifting to lean service: Stealing a 

page from manufacturers’ playbooks
2
. This article was published in the Journal of 

Organizational Excellence. The purpose with our project has been to investigate if this model 

is a good starting point for a company’s Lean-work and we therefore seek to resolve one key 

research question: “What are the advantages and disadvantages in following this model when 

implementing Lean in a service company?”.  

 

By conducting a literature study we have created an understanding of the use of Lean within 

production companies and service companies. We have conducted five interviews with 

persons who are doing research and/or working with Lean within the service industry. By 

interviewing people with backgrounds from different parts of the service industry, we have 

gathered different perspectives on how Lean can be used within service companies. We have 

thereafter compared the model with the different viewpoints that the persons interviewed have 

presented. 

 

After the comparison we have reached the following conclusions. The advantage with the 

model is that it introduces methods and tools that can be used in a great variety of service 

companies. A disadvantage with the model is that it does not take the company’s culture, 

values and purpose in to account. Another disadvantage is that it does not consider that that 

there are differences even between companies within the service industry. These factors, that 

are left out by the model, are important both when implementing Lean and when applying 

methods and tools.    

 

 
 
  

                                                           
2 Allaway, Max & Corbett, Stephen. Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks. Journal of 
organizational Excellence, Vol. 21, No. 2 (2002): p. 45-54. 
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1. lnledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Efter andra världskriget var Japan ett land med knappa resurser. De hade brist på finansiella 

medel men också på teknologi och råvaror. Den japanska bilindustrin var tvungen att hitta ett 

medel för att konkurrera med mer resursstarka konkurrenter i väst. Lösningen blev att 

använda de existerande resurserna på ett mer effektivt sätt.
3
 Att detta var framgångsrikt blev 

uppenbart efter oljekriserna under 1970-talet. Toyota hade inte en lika kraftig nedgång som 

andra företag och återhämtade sig dessutom snabbare än sina konkurrenter.
4
  

 

I slutet av 1980-talet myntades begreppet Lean production genom artikeln Triumph of the 

Lean Production System och i början av 1990-talet kom boken The Machine that changed the 

world. I dessa texter visades att produktivitet inte nödvändigtvis skapas genom skalfördelar 

och avancerad teknik utan istället genom att hålla små lager, små buffertar och använda en 

enkel teknologi. Toyotas produktionssystem var förebilden till denna nya syn på tillverkning, 

som inte bara skulle öka produktiviteten utan även förbättra kvaliteten.
5
  

 

Principerna från Lean production (Lean) har nu blivit etablerade inom service och tjänster och 

används inom både privat och offentlig sektor. Tjänstesektorn skiljer sig dock till stor del mot 

produktionssektorn och följaktligen måste användandet av Lean anpassas till den aktuella 

sektorn.
6
  

 

Enligt författarna Niklas Modig och Pär Åhlström är problemet med Lean att begreppet 

definieras på så många olika sätt. Det kan både definieras som filosofi, kultur och värderingar 

men också mer specifikt som en uppsättning verktyg och metoder. Enligt samma författare är 

det vanligt att tjänsteföretag har svårigheter att implementera hela Leankonceptet eftersom de 

fokuserar på att implementera verktyg och metoder som Toyota har använt sig av.
7
  

 

I början på vårt projekt hade vi tankar om att utforma en modell för hur man bäst inför Lean i 

ett tjänsteföretag. Allt eftersom vår kunskap om Lean ökade blev det allt mer uppenbart att det 

är mycket komplext att skapa en detaljerad modell som kan generaliseras för olika företag, om 

än i samma sektor. Vi konstaterade att vi inte skulle ha möjlighet att ta oss an denna uppgift 

på grund av kandidatarbetets begränsade omfattning. I samband med att vi insett denna 

begränsning stötte vi på en artikel publicerad i Journal of Organizational Excellence där detta 

område redan hade behandlats. Artikeln har titeln Shifting to lean service: Stealing a page 

from manufacturers’ playbooks
8
 och i denna artikel presenteras en modell som verksamma i 

tjänsteföretag kan använda sig av för att införa Lean i sin verksamhet. 

                                                           
3 Modig, Niklas & Åhlström, Pär. Vad är Lean?. Stockholm: SSE Institute for Research, 2011, s. 58 – 59. 
4 Lander, E & Liker, J. The Toyota Production System and art: making highly customized and creative products the 
Toyota way. International Journal of Production Research, Vol. 45, Nr. 16 (2007): s. 3681-3698.  
5 Modig & Åhlström, Vad är Lean?, s. 66 – 67. 
6 Ibid, s. 78 – 79. 
7 Ibid, s. 79. 
8 Allaway, Max & Corbett, Stephen. Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks. Journal of 
organizational Excellence, Vol. 21, Nr. 2 (2002): s. 45 - 54. 
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Med hänsyn till de svårigheter som finns i att implementera Lean i tjänsteföretag är det enligt 

oss intressant att utreda vilka styrkor och svagheter denna modell har. Vår förhoppning är att 

vi genom detta arbete ska skapa en ökad förståelse för hur modellen kan användas vid 

införande av Lean inom tjänstesektorn.  

 

Vi tror att verksamma inom tjänstesektorn som kommer i kontakt med denna modell kan ha 

stor nytta av att se vilka styrkor och svagheter den rymmer. Vi tror också att detta arbete kan 

vara till nytta för forskare som har ambitioner att själva utveckla modeller för införande av 

Lean inom tjänsteföretag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att utreda om den presenterade modellen är bra att använda för ett 

tjänsteföretag då de ska arbeta med Lean. För att uppnå detta syfte beslutade vi att besvara 

följandefrågeställning:  

 

 Vilka för- och nackdelar följer av att använda denna modell vid tillämpningen av Lean 

inom ett tjänsteföretag? 

 

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete tittar vi enbart på hur tillämpningen av Lean sker i bolag kopplade till 

tjänstesektorn. Vi har av naturliga skäl intervjuat personer som är verksamma i Sverige. 

 

Vår undersökning riktar in sig mot finans och sjukvård. Vi valde just finans och sjukvård för 

att användningen av Lean har kommit långt i dessa branscher.  

 

Under arbetets gång har vi under intervjuer och i litteraturen stött på en metod kallad Six 

Sigma som ofta tillämpas tillsammans med, eller som en del av Lean-principerna. Då vårt 

huvudfokus ligger på klassiskt Lean-arbete och på grund av arbetes begränsade omfattning 

har vi valt att inte gå in på vad Six Sigma innebär i vare sig litteraturstudien eller analysen.  

 

1.4 Disposition 
Arbetets första kapitel består av en inledning. Därefter följer ett kapitel som behandlar Lean i 

litteraturen. Detta kapitel är uppdelad i två huvudsakliga delar, där den första delen beskriver 

Lean production och den andra beskriver Lean inom tjänsteföretag. I den andra delen 

introduceras den modell som vi utreder i detta arbete. I arbetets tredje kapitel sammanfattas 

våra intervjuer under tre huvudsakliga rubriker och i kapitel fyra analyseras litteraturstudie 

och intervjuer. I vårt femte och avslutande kapitel presenteras våra slutsatser, en självkritisk 

granskning och förslag till fortsatt forskning.  
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1.5 Metod 

1.5.1 Litteraturstudie 

Vi har genomfört en litteraturstudie för att skapa en teoretisk referensram som kan användas 

som grund för vårt eget arbete. I vår litteraturstudie har vi använt oss av böcker och artiklar. 

Den litteratur som vi använt oss av är skriven mellan 1990 – 2011.  Den äldre litteraturen är 

fortfarande basen för stora delar av detta forskningsfält och är ofta hänvisad till i senare 

forskning. Vår utgångspunkt för beskrivningen av Lean production har varit boken The 

Toyota Way. Vi har framförallt sökt litteratur via KTH:s bibliotek men i viss utsträckning har 

vi även sökt litteratur via Handelshögskolans bibliotek.  

1.5.2 Intervjuer 

För att få insikt i hur Lean används inom tjänsteföretag har vi intervjuat personer som arbetat 

med Lean och personer som forskat om Lean. För att få ett brett perspektiv har vi valt att 

intervjua personer som är verksamma i olika delar av tjänstesektorn. Respektive intervju har 

varat i mellan 45 och 60 minuter. Vi har i intervjuerna utgått från ett antal frågor, vilka inte 

har skickats ut i förväg. Dessa frågor återfinns i bilaga 1. De förbestämda frågorna har öppnat 

upp för följdfrågor och diskussion. De frågor vi ställt har anpassats något efter 

intervjupersonens bakgrund och tjänst.  
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2. Lean i litteraturen 

2.1 Lean production 

2.1.1 Från massproduktion till Lean production  

För att optimera tillverkningen av T-Forden utvecklade Henry Ford det löpande bandet.  Med 

denna metod gick det att uppnå ett kontrollerat flöde av produkterna och tillverkningen kunde 

ske med hög frekvens. Genom tillverkning på löpande bandet minskade Ford ner på behovet 

av personal och kortade ner tillverkningstiden.  Samtidigt upptäckte Ford att stora skalfördelar 

uppenbarade sig allt eftersom kvantiteterna ökade.  Produktionskostnaderna sjönk 

kontinuerligt. Dessa principer som Ford arbetade med blev etablerade i bilindustrin och 

massproduktion var det dominerande produktionssystemet under lång tid.
9
 

 

När Toyota skulle börja producera bilar hade de inte de resurser som krävdes för att uppnå 

skalfördelar som västerländska bilbolag hade möjlighet till. Snart upptäckte de dock att det 

gick att uppnå andra typer av fördelar genom att arbeta med små partier. Till att börja med 

innebar det mycket mindre kostnader att förflytta små partier. Helt plötsligt hade man 

identifierat en fördel gentemot sina konkurrenter.  Vidare märkte de att felen minskade 

dramatiskt när tillverkningen skedde i mindre kvantiteter.  Det mest påtagliga var att felen 

upptäcktes mycket snabbare och man inte riskerade att producera ett stort felaktig parti. Det 

här var början på införande av det produktionssystem som skulle komma att bli The Toyota 

Production System (TPS) och sedan spridas i världen som Lean production.
10

 Massproduktion 

har i mångt och mycket varit den dominerande produktionsmetoden under stora delar av 

1900-talet men idag har Lean production blivit vida accepterat och används över hela 

världen.
11 

2.1.2 Toyota Production System  

Jeffrey Liker har i boken The Toyota Way 

gjort en djupdykning i hur Toyota arbetar med 

sitt världsberömda produktionssystem. I boken 

beskriver han hur arbetet med TPS kan delas 

in under fyra kategorier: filosofi, processer, 

människor och partners och problemlösning.
12

 

Liker har konstruerat en pyramid som visar på 

hur dessa kategorier bygger på varandra, se 

figur 1.                        

                                                 

                                                                                    Figur 1: Likers TPS-pyramid.
 13

 

 

 

                                                           
9 Womack, James;  Jones, Daniel & Roos, Daniel. The machine that changed the world: How Lean Production 
Revolutionized the Global Car Wars. London: Simon & Schuster, 1990, s. 24 – 28. 
10 Ibid, s. 47 – 52. 
11 Ibid, s. vii. 
12 Liker, Jeffrey. The Toyota Way: 14 management principles from the worlds greatest manufacturer. New York: 
McGraw-Hill, 2004, s. xv, xvi. 
13 Liker, The Toyota Way, s. 6. 
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Filosofi  

Enligt Liker handlar den mest grundläggande principen inom TPS om vikten av en långsiktig 

filosofi. Enligt TPS bör fokus flyttas från att göra kortsiktiga finansiella vinster till vad som är 

mest framgångsrikt i det långa loppet.  I en långsiktig filosofi är det viktigt att företaget 

klargör vad som är verksamhetens syfte. Företaget måste ha en bild över vilka de vill skapa 

värde för. Alla delar av verksamheten ska sedan präglas av att nå målen som är satta för att 

förbättra för företagets intressenter.
14

 Toyotas högsta prioritet har alltid varit bolagets kunder, 

utifrån dessa har företaget definierat värderingar och kultur.
15

  

 

Processer  

Inom TPS strävar man efter att skapa processer som minskar ned på slöseri. Exempel på 

slöseri är väntetid och överproduktion. Ett sätt att lyckas med detta är att inte fokusera på att 

forsla vidare så stora partier som möjligt för att uppnå skalfördelar. Genom att istället skicka 

vidare små partier, helst endast en enhet, går det att skapa ett flöde där man har färre varor i 

arbete. Detta ökar graden av värdeskapande arbete eftersom väntetid kan undvikas vid de 

olika arbetsstationerna. Eftersom defekter ofta upptäcks när de kommer till nästa steg i 

tillverkningen är det dessutom fördelaktigt om bara en enhet har nått dit än större kvantiteter. 

Kort genomloppstid leder även till att flexibilitet 

är möjligt och att processerna snabbt kan ställas 

om och tillåta produktion av en annan produkt.
16

 

Samtidigt är det enligt TPS viktigt att undvika 

ojämnhet i produktionen eftersom det riskerar att 

leda till överproduktion, eller överbelastning av 

maskiner och arbetare. Figur 2 illustrerar hur 

slöseri, ojämnhet i produktion och överbelastning 

alla kan påverka varandra. Heijunka är ett 

begrepp som används inom TPS som handlar om 

att jämna ut arbetsbelastningen. Det kan 

exempelvis handla om att undersöka hur 

beställningar brukar se ut i snitt och producera 

därefter.
17                                                                                                                                                                                                      

18 

Inom TPS arbetar man med att ta fram standarder för alla processer. Standardisering är 

nämligen en nödvändighet för att det ska vara möjligt att arbeta med ständiga förbättringar av 

processer. Om arbetet inte är standardiserat innebär förbättringar bara ytterligare en variant till 

hur arbetet kan utföras, först när det finns en standard kan den ständiga förbättringen 

påbörjas.
19

 

 

                                                           
14 Liker, The Toyota Way, kap. 7. 
15 Modig & Åhlström, Vad är Lean?, s. 100-104. 
16 Liker, The Toyota Way, kap. 8. 
17 Ibid, kap. 10. 
18 Ibid, s. 115. 
19 Ibis, kap. 12. 

Slöseri 

Över-
belastning Ojämnhet 

Figur 2. Samband mellan slöseri,  

ojämnhet och överbelastning.
18
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Liker beskriver hur Toyota uppnår effektiva flöden genom sitt tillverkningssystem. När 

processerna når sin fulla potential sker arbetet inom ramen för Just-in-time (JIT). Detta 

innebär att materialet kommer när behovet finns och i den mängd som behövs.  För att uppnå 

JIT används ett pull-system, vilket innebär att nytt material beställs när behov uppkommer. 

Kanban är ett medel för att synliggöra materialbehov genom exempelvis en signal som sänds 

när en enhet material går åt.
20

 Jidoka är nära förknippat med JIT och handlar om att om alla 

hela tiden har översikt över processerna och upptäcker vilka behov som finns så att samarbete 

kan ske på ett sådant sätt att verksamheten optimeras.
21

  

 

Visuell kontroll präglar Toyotas alla fabriker och genom att passera fabriksgolvet skall det 

vara möjligt att se hur alla delar av processerna är standardiserade. Visuell kontroll på 

arbetsplatsen ökar produktiviteten, minskar defekter, förbättrar kommunikationen och sänker 

kostnaderna. Inom TPS vill man hela tiden identifiera existerande problem. Metoden 5S 

används för att städa upp och på så sätt synliggöra eventuella problem som kan finnas dolda i 

oredan.
22

 I The Toyota Way beskrivs även metoden Andon som innebär att en signal av något 

slag skickas ut då ett fel har uppstått. Detta visuella medel är ett sätt för att skapa en kultur 

bland personalen att ta tag i problem så fort de dyker upp.
23

 

 

Inom TPS manar man till försiktighet gällande att förbättra processer genom att byta ut 

manuellt arbete mot ny teknik. Detta beror på att manuellt arbete utfört av människor är 

pålitligt och möjligt att standardisera och har därför företräde framför otestad ny teknik.
24

  

 

Människor och partners 

Inom TPS är det viktigt med chefer som har förmågan att förmedla kulturen och få personalen 

att medverka till ständiga förbättringar.
25

 På Toyota undviker man att tillsätta chefer hämtade 

från utomstående bolag, för att på så sätt undvika att företagets riktning ändras då en ny ledare 

tillsätts som inte är del av Toyotas kultur. Därigenom finns möjligheten att skapa en långsiktig 

lärande kultur. Målet på Toyota är att föra fram ledare som har sett och lärt sig hur arbetet 

fungerar på olika nivåer hos Toyota.
26

 

 

TPS fokuserar på att uppnå ett effektivt flöde och koordination mellan olika processteg är 

nödvändigt för att det ska fungera. För att flödet ska fungera som bäst är det viktigt att 

personalen som arbetar i processen har en övergripande syn över hela processen. Samtidigt 

kommer de anställda att behöva lära sig olika arbetsuppgifter för att kunna rycka in där 

behovet finns. Fokus ligger på att individen måste hantera sin uppgift på bästa sätt samtidigt 

som teamwork är nödvändigt för att flödet ska fungera. Konsekvensen av att TPS satsar på att 

utveckla människor och team är att de anställda är med och utvecklar organisationen. Runt om 

                                                           
20 Liker, The Toyota Way, kap. 9. 
21 Modig & Åhlström, Vad är Lean?, s. 104-107. 
22 Liker, The Toyota Way, kap. 13. 
23 Ibid, kap. 11. 
24 Ibid, kap. 14. 
25 Orr, Cameron. Lean leadership in construction. Proceedings of the 13ht annual conference of the International Group 
for Lean Construction, Sydney, 2005, s. 346-347.  
26 Liker, The Toyota Way, kap. 15. 
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på Toyota kommer anställda ständigt med förslag om förbättringar och dessa implementeras i 

stor utsträckning.
27

 

 

Liker visar på hur Toyota har en filosofi som handlar om att bygga gemensamma affärer med 

sina leverantörer. Tanken är att skapa långsiktigt värde genom att inkorporera leverantörerna i 

Toyotas förlängda nätverk och lära dem hur man använder TPS. Om exempelvis 

leverantörerna inte klarar av att driva sina affärer genom JIT så kommer det också att drabba 

Toyota.
28

 

 

Problemlösning 

På Toyota är det viktigt att man själv går till händelsernas centrum för att bevittna situationen. 

Först på detta sätt går det att få en helhetsbild av hur någonting fungerar och detta krävs för 

att grundläggande kunna analysera och utvärdera situationen. Chefer inom olika nivåer är på 

inget sätt undantagna från denna regel. Även de som innehar höga positioner syns ofta på 

fabriksgolvet för att de ska få fördjupad insikt i hur en viss process fungerar. TPS eftersträvar 

en kunskap som inte bara är grundat på rapporter och data. Det ska helt enkelt finnas i 

kulturen på Toyota att de anställda måste ha en djupare förståelse än så.
29

 

 

En viktig del inom TPS är att inte fatta några förhastade beslut. Istället läggs lika stor vikt vid 

processen för beslutsfattande som vid själva beslutet. Denna process består av olika steg. 

Inledningsvis handlar det om att förstå situationen vilket innefattar att gå och se själv för att 

förstå. Vidare innefattar den att hitta de underliggande anledningarna till varför det är på ett 

visst sätt. Ytterligare ett steg är att inte välja första bästa lösning, utan att undersöka vilka 

alternativa lösningar som finns. Avslutningsvis betonar TPS vikten av enkel kommunikation 

och därför bör all information som krävs för att fatta ett beslut kunna sammanfattas på en sida 

av ett papper.
30

 

 

Något som kännetecknar Toyota är hur de ser problem som en möjlighet att lära sig. På detta 

sätt har Toyota utvecklats till att bli en lärande organisation som arbetar med ständig 

förbättring, benämnd Kaizen.
31

 

 

2.2 Lean inom tjänsteföretag  

2.2.1 Om tjänstesektorn 

Enligt Encyclopedia Britannica består tjänstesektorn av alla de företag som inte tillverkar 

materiella varor. Exempel på branscher som innefattas i tjänstesektorn är finans, 

kommunikation och detaljhandel. Sektorn har varit växande under hela 1900-talet och i början 

                                                           
27 Liker, The Toyota Way, kapitel 16. 
28 Ibid, kapitel 17. 
29 Ibid, kapitel 18. 
30 Ibid, kapitel 19. 
31 Ibid, kapitel 20. 
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av 2000-talet svarade den för mer än tre femtedelar av världens totala BNP och sysselsatte en 

tredjedel av alla människor. Sektorn är särskilt stor hos utvecklade länder.
32

  

 

Den engelska översättningen till tjänsteföretag är service company.
33

 Vi har i litteraturen ofta 

stött på begreppet Lean Service för att beskriva Lean inom tjänsteföretag.   

2.2.2 Från Lean Production till Lean Service  

Författarna Piercy och Rich konstaterar att publikationen av boken Lean Thinking
34

 var det 

som fick såväl forskare som praktiker att ställa sig positiva till att använda Lean även inom 

tjänsteföretag.
35

 När Lean Enterprice Institute, grundat av James P. Womack, definierar Lean 

konstateras att det är ett begrepp som behandlar både produktion och tjänster. De menar att 

Lean har ett stort användningsområde eftersom utgångspunkten är ett tankesätt och ett 

förhållningssätt till hur organisationens verksamhet ska bedrivas.
36

  

 

Det första steget som togs i riktning mot att tillämpa Lean inom service och tjänster togs i de 

tillverkande företagen. Även om huvudfokus ligger på tillverkningen i dessa verksamheter 

finns en stor del administration och administrativa processer som kan förbättras och 

därigenom ge utslag på verksamhetens resultat. Keyte och Locher presenterar en konsult med 

bakgrund från Toyota som menar att produktivitetsökningen kan bli tio gånger så stor om man 

tillämpar Lean-principerna generellt över verksamheten och inte bara på den tillverkande 

delen. Författarna visar på att stora vinster kan göras om organisationen betraktas som ett helt 

system. De menar att 10 % av slöseriet finns inom själva tillverkningen medan upp till 90 % 

av slöseriet kan finnas i verksamheten runt om kring.
37

  

 

Piercy och Rich utreder i en studie huruvida principerna för Lean är tillämpbara i ett rent 

servicesammanhang. I deras studie framkommer det att Lean fungerar väl inom rena 

tjänsteföretag. De konstaterar att tjänsteföretag, precis som tillverkningsföretag, genom 

användande av Lean kan uppnå förbättrad kvalitet och produktivitet samtidigt som de 

operationella kostnaderna minskar. De visar på hur patientflöden i sjukvården är ett exempel 

på hur Lean har kommit att användas inom tjänsteföretag. Inom sjukvården är det ett konstant 

flöde av patienter som passerar inskrivning, bedömning och behandling. Att betrakta 

patienternas rörelser genom vården som flöden har gjort det möjligt att använda sig av Lean-

verktyg så som verksamhetskartläggning och slöserireduktion.
38

 

 

                                                           
32 Service Industry. Encyclopedia Britannica. 
http://www.britannica.com.focus.lib.kth.se/EBchecked/topic/535980/service-industry (Hämtat 2012-04-24)  
33Tjänsteföretag. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/engelsk-
ordbok/tjänsteföretag/1689305?i_h_word=tjänsteföretag (Hämtat 2012-05-03) 
34 Womack, James & Jones, Daniel. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: 
Simon & Schuster, 1996. 
35 Piercy, N & Rich, N. Lean transformation in the pure service enviroment. International Journal of Operations & 
Product Management, Vol. 29, Nr. 1 (2009): s. 54-76.  
36 Lean Enterprise Institute. What is Lean?. 2009. http://www.lean.org/WhatsLean/ (Hämtad 2012-03-12) 
37 Bicheno, John, Anhede, Pia & Hellberg, Joakim. Lean handbok för Service och Tjänster. 2:a uppl. Göteborg: Revere AB, 
2010, s. 10. 
38 Piercy & Rich, Lean transformation in the pure service enviroment, s. 54-76. 

http://www.britannica.com.focus.lib.kth.se/EBchecked/topic/535980/service-industry
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/engelsk-ordbok/tjänsteföretag/1689305?i_h_word=tjänsteföretag
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/engelsk-ordbok/tjänsteföretag/1689305?i_h_word=tjänsteföretag
http://www.lean.org/WhatsLean/
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Keyte och Locher konstaterar att det finns två risker med användandet av Lean inom 

tjänsteföretag. Den första risken existerar också i tillverkande företag och handlar om att 

företag tror att Lean handlar om verktyg och metoder, när det i själva verket handlar om att se 

företaget som ett sammanhängande system. Den andra risken är att man tar verktyg anpassade 

för tillverkningsindustrin ur sitt sammanhang och tillämpar dem inom tjänsteföretag. 

Författarna betonar att Lean inte är ett tekniskt system utan egentligen ett system för att 

lärande och de exemplifierar med Kanban, som man inte ska betrakta som ett verktyg, utan 

istället som ett sätt att lära sig mer om förbättring. Enligt författarna skulle TPS likväl kunna 

stå för ”Thinking People System”, vilket enligt dem visar på Leans stora tillämplighet inom 

tjänsteföretag.
39

 

 

Även Niklas Modig och Pär Åhlström menar att verktyg och metoder måste anpassas till 

tjänsteföretagen. De konstaterar också att det är viktigt att anpassa medlen inom 

tjänsteföretagen eftersom det är större variation mellan olika tjänsteföretag än olika 

tillverkningsföretag.
40

 

 

Womack har definierat en ekvation som författarna Keyte och Locher anser sammanfattar 

Leans användbarhet inom servicesektorn på ett bra sätt. Se figur 3.  

 

 
Figur 3: Lean-ekvation av James P. Womack.

 41
 

 

2.2.3  En modell för Lean Service 

Max Allaway, alumni från McKinsey & Company och vice ordförande för Six Sigma 

Akademin i Arizona, har tillsammans med Stephen Corbett, konsult inom ”manufacturing 

practices” vid McKinsey & Company, författat artikeln Shifting to Lean Service: Stealing a 

Page from Manufacturers’ Playbooks
42

. I artikeln beskriver de en modell för att 

framgångsrikt införa Lean i tjänsteföretag. Vi fann denna modell mycket intressant eftersom 

de hävdar att modellen kan användas inom mycket olika företag inom tjänstesektorn; allt ifrån 

finans till sjukvård.  

 

I artikeln fokuserar författarna på likheter mellan service och produktion och de visar på hur 

delar av Lean Production kan tillämpas inom tjänsteföretag. Vi kommer att sammanfatta 

artikeln nedan. Artikeln finns i sin helhet i bilaga 2. Modellen består av följande fem steg:  

 

1. Bedömning av nuläget 

2. Fastställa målläget 

                                                           
39 Keyte, Beau & Locher, Drew. Lean Handboken. Malmö: Liber AB, 2008, s. 2. 
40 Modig & Åhlström, Vad är Lean?, s. 78-79. 
41 Bicheno, Anhede & Hellberg, Lean handbok inom service och tjänster, s. 2. 
42 Allaway, Max & Corbett, Stephen. Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks. Journal 
of organizational Excellence, Vol. 21, Nr. 2 (2002): s. 45-54. 

LEAN = SYFTE + PROCESS + MÄNNISKOR 
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3. Stabilisera verksamheten 

4. Optimera möjligheterna 

5. Institutionalisera det Lean-baserade tillvägagångssättet.  

 

Innan man ger sig in på de fem stegen för att tillämpa Lean understryker författarna vikten av 

att de seniora cheferna i verksamheten erkänner att alla typer av organisationer är en 

sammansättning av olika operationer och processer som tillsammans i slutändan ska leverera 

ett värde till kunden i form av en produkt eller tjänst. Arbetet med Lean fokuserar på att 

eliminera alla delar av dessa processer som inte skapar värde för kunden. För att kunna skapa 

ökat kundvärde, vilket är målet, krävs det att organisationen definierar processer tvärs över 

funktioner, leverantörer och kunder. Det krävs att man skapar tydliga prestationsmål för varje 

process, att förstå processernas nuvarande prestationsnivå och deras förhållande till kundernas 

förväntningar och därigenom prisnivåer. Det krävs vidare att man ser på processerna som 

produktionslinor och därigenom förstår hur man kan tillämpa Lean-verktyg såsom visuell 

styrning och standardiserat arbete. Avslutningsvis understryks vikten av att arbeta med 

utvärderings- och feedbackloopar för att skapa en arbetsmiljö med fokus på kontinuerlig 

lärande som leder verksamheten mot optimala insatser, resultat och ökad produktivitet. Det 

konstateras också att ledningen måste vara engagerad och ha tro på att en Lean-transformation 

kan förbättra verksamheten.
43

  

 

Bedömning av nuläget 

Första steget är att bedöma vilken nivå av kompetens och kvalitet som finns inom 

verksamheten i dagsläget. Man går vidare med att identifiera slöseri inom t ex transport, lager, 

förflyttning, väntan, överbearbetning, överproduktion, defekter och med att analysera vilka 

möjligheter till förbättring som finns inom det specifika området likväl som inom hela 

verksamheten. Genom att samla in alla tillgängliga mätdata kartläggs i detta steg samtliga 

processflöden. Vidare avgör man vilka resurser som krävs och vilka kostnader som finns i 

varje steg i processen. Med hjälp av dessa görs sedan en bedömning av hela processen.
44

  

 

Fastställa målläget 

Steg två går ut på att bestämma målläget, att skapa en vision om var man vill vara som utgår 

från företagets affärsstrategi och som definieras av specifika mål. Målen måste sedan tydligt 

kommuniceras ut i organisationen samtidigt som man skapar en vilja att nå dem.  En viktig 

del av detta är att se till att samtliga i organisationen förstår och är insatta i vad dessa mål, 

strategier och krav faktiskt innebär.  Det är extremt viktigt att utveckla relevanta nyckeltal för 

samtliga nivåer inom företaget och att samtidigt skapa såväl kortsiktiga som långsiktiga 

målnivåer. Planen måste skapas på VD- och ledningsgruppsnivå för att sedan kommuniceras 

ut till samtliga delar i företaget. För att kunna etablera ett prestationsbaserat arbetssätt krävs 

support och engagemang från såväl seniora chefer som chefer på mellannivå.
45

  

 

 

                                                           
43 Allaway & Corbett, Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks, s. 47. 
44 Ibid, s.48-49. 
45 Ibid, s. 49. 
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Stabilisera verksamheten 

För att nå uppsatta mål gäller det att hela tiden röra sig åt rätt håll. För att röra sig åt rätt håll 

krävs det att man förhindrar eller löser problemen som gör att man riskerar att gå åt fel håll. 

Man måste med hjälp av faktabaserad analys hitta de grundläggande orsakerna till 

ineffektiviteter, komma fram till och implementera lösningar på problemen och sedan 

utvärdera utfallet. Författarna förklarar att det är lätt att fastna i gamla banor och ger ett 

talande exempel på hur detta kan få ett negativt utfall. Hos ett ”call center” mättes 

prestationerna bland annat genom det totala antalet hanterade samtal. Detta sätt att mäta ledde 

till att samtalen hastades igenom och att många kunder ringde tillbaka eftersom de inte fått 

tillräcklig hjälp under första samtalet. Mätvärden kunde på detta sätt se mycket bra ut trots att 

kundnöjdheten och effektiviteten var låg. Därför ändrades mättalet till att istället omfatta antal 

samtal som löstes utan att kunden ringde tillbaka. Detta fick genast genomslag i hur 

personalen arbetade.
46

  

 

Optimera möjligheterna 

Först när de allvarliga problemen är lösta kan man börja fokusera på att förbättra allt annat. 

Det är ofta under detta stadie som de största värdena skapas.  Det är i detta steg som man 

börjar fokusera på att förbättra fysisk design och flöden.  Många processer, upplägg, rutiner, 

till och med designen på kontor och arbetsplatser är oftare en biprodukt av historia och 

sammanträffanden än en produkt av en skicklig konstruktör med genomtänkt design. Genom 

att omorganisera ett kontor eller en avdelning utifrån existerande processer kan man minska 

hanteringstiden och undvika att bygga upp onödiga mellanlager.  Genom att standardisera 

arbetet i största möjliga mån skapar man kontinuitet likväl som möjlighet att förutspå 

arbetsbelastning och på så sätt kunna allokera resurser på effektivast möjliga sätt. Genom att 

skapa en standardiserad lina gör man medarbetarna medvetna om vad som är den optimala 

takttiden. I och med förståelse för takttiden kan man enklare utveckla en krossfunktionell 

arbetsstyrka som vid behov och möjlighet kan ta på sig ytterligare uppgifter från andra delar 

av företaget.
47

  

 

Institutionalisera det Lean-baserade tillvägagångsättet 

Lean måste bli något som finns i allas tankar i allt som görs. Man måste lyckas 

institutionalisera Lean i verksamheten tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

Nyckeln till förbättring ligger enligt författarna i att utveckla förmågan att använda verktyg 

och tekniker på ett systematiskt sätt. Detta är en förutsättning för att systemet skall 

underhållas och förbättras. För att lyckas med att upprätthålla en tillfredställande 

prestationsdialog hävdar författarna vidare att man behöver väl definierade mätvärden med 

korrekt uppställda mål som driver organisationen åt de håll man strävar. Man behöver totalt 

engagemang från seniora chefer som kommunicerar väl med resten av organisationen. 

Ledning på både topp- och mellannivå måste hela tiden jobba aktivt med att hålla arbetet 

fokuserat på att uppfylla satta målvärden och ständigt ta tillvara på feedback rörande hur detta 

arbete går. Vidare måste man jobba på ett sådant sätt att prestationer faktiskt mäts 

                                                           
46 Allaway & Corbett, Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks, s. 49-50. 
47 Ibid, s. 50-51. 
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regelbundet. Avslutningsvis bör man jobba så att avdelningar som presterar väl och möter 

satta mål blir befordrade och belönas med bonus eller liknande.
48

 

 

Rekommenderade verktyg 

Författarna menar att många av verktygen som används inom tillverkningsindustrin också kan 

användas inom tjänsteföretag. I figur 4 presenteras ett antal som verktyg som rekommenderas 

i modellen.  

 

 
Figur 4: En lista på verktyg som Allaway och Corbett presenterar i modellen.

 49
 

  

                                                           
48 Allaway & Corbett, Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks, s. 51-52. 
49 Ibid, s. 52-53. 

Lastbalansering 
Identifiera möjligheter att omfördela volymer och mixen mellan produkter/tjänster för att 
reducera kostnader men fortfarande möta kundens förväntningar.  
 
Komplexitetsanalys 
Utveckla en förståelse för kostnaden för komplexitet. Förenkla eller omdesigna 
produkterna/tjänsterna eller prissätt dem enlighet med komplexitetsnivån.  
 
Värdeflödeskartläggning 
Kartlägga fysiska flöden lik väl som informationsflöden och även vilka nykeltal och mätvärden 
som är relevanta. 
 
Genomströmningsanalys 
Identifiera flaskhalsar och öka trånga sektorer för att öka kapaciteten. 
 
”Touch-time”-analys 
Kartlägg hur stor del av genomloppstiden som är värdeskapande och hur stor del som inte är 
det. Vilka delar kan kopplas till icke värdeskapande aktiviteter och hur kan dessa reduceras. 
 
Linjeanpassning 
Anpassa processteg så att arbetsfördelningen blir jämnare, vilotiden så liten som möjligt och 
utnyttjandetiden/-graden så hög som möjligt. 
 
Funktionsanalys 
Utvärdera medarbetarnas kunskapsnivåer i förhållande till arbetsuppgifter för att undvika 
resursslöseri. 
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3. Intervjuer kring Lean inom tjänsteföretag 
Vi presenterar intervjupersonernas svar under tre rubriker: Hur inleder en organisation sitt 

Lean-arbete, Medel för Lean-arbetet, Det kontinuerliga arbetet med Lean.  Anledningen till 

att vi valt dessa rubriker är att vi tycker att intervjuerna i huvudsak kommit att kretsa kring 

dessa frågor. Efter varje stycke har vi gjort en ansats att sammanfatta de olika ståndpunkter 

som framkommit under intervjuerna. Detta har vi gjort för att underlätta den jämförelse med 

modellen som vi ämnar göra.  

3.1 Intervjuade personer 
Niklas Modig 

Niklas Modig är forskare på Handelshögsskolan i Stockholm. Hans forskningsområde 

behandlar hur Lean kan användas inom tjänstesektorn. Han började forska för sju år sen. 

Niklas var mellan 2006 och 2008 med i en stor studie hos Toyota i Japan och fick under 

denna tid stor insikt i Lean service. Han har arbetat praktiskt med Lean i ett stort antal företag, 

bland annat har han varit med i utvecklingen av Scania Retail System.  

 

Solweig Lansgård  

Innan Solweig kom till Swedbank arbetade hon inom konsultsfären och arbetade där med 

organisation och verksamhetsutveckling. År 1999 kom hon till Swedbank och hon har sedan 

dess haft ett antal olika tjänster inom banken. 2008 blev hon ansvarig för att starta upp en 

Lean-grupp inom banken som döptes till Operational Excellence (OpEx). När hon 2011 

lämnade OpEx hade gruppen växt från två medarbetare till elva.   

 

Johanna Strömgren 

Johanna har en bakgrund som Lean-coach under 10 år på Alfa Laval. Hon har varit 

projektledare inom flera stora produktionsutvecklingsprojekt. I rollen som projektledare har 

Johanna jobbat med att implementera olika Lean-verktyg men också utbildat inom 

förändrings- och förbättringsarbete. Johanna fick därefter förfrågan om att bli föreståndare på 

KTH Lean Center och hon jobbar nu med både produktion och service.  

 

Robert Hagström 

Robert har arbetat med Lean inom olika uppdrag genom sin karriär. Han är idag kvalitetschef 

på en enhet inom Swedbank som arbetar med krediter och håller på med projektet 

Bolånefabriken, ett Lean-projekt som går ut på att skapa en ny bolåneavdelning. Han har 

tidigare arbetat som Program Manager med fokus på att driva förändringar inom Swedbanks 

Lean-grupp OpEx.  

 

Maria Trygg 

Maria är barnmorska i grunden och har arbetat med sjukvård i 30 år. För tio år sedan blev 

Maria involverad i ett förbättringsprojekt på kvinnokliniken och kom därefter att deltaga i ett 

antal förbättringsprojekt. Maria har deltagit i flera utbildningar för förbättringsarbete samt 

senare själv varit handledare för olika förbättringsgrupper. När man började arbeta med 

flödesförbättringar på Karolinska sjukhuset (Karolinska) fick Maria frågan om att vara 
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delaktig. Hon har sedan 2008 arbetat med det Lean-inspirerade förbättringsarbetet som 

Karolinska bedriver. Hon är en del av en grupp kallad Strategisk Verksamhets Utveckling 

(SVU). 

3.2 Lean inom tjänstesektorn  
Enligt Niklas är Lean en verksamhetsstrategi som fokuserar på flödesorientering och ständig 

förbättring. I arbetet med Lean definieras såväl interna som externa kunder. De externa 

kunderna är slutkunden medan de interna kunderna är alla som är en del av företagets 

processer. Att arbeta med flöde leder automatiskt till arbete med kvalitet och produktivitet och 

att arbeta med ständig förbättring handlar om att skapa en dynamisk färdighet att hela tiden 

utvecklas. Detta leder i slutändan till ökad kundnöjdhet, ökad personalnöjdhet samt ökad 

effektivitet och produktivitet. Även Johanna drar en liknande slutsats där hon beskriver Lean 

som ett arbetssätt som gynnar både kunder, ägare, medarbetare och samhället. Enligt Niklas 

finns det idag egentligen ingen renodlad definition av Lean Service. Konceptet är så pass nytt 

att definitionen fortfarande håller på att växa fram. 

3.2.1 Hur inleder en organisation sitt Lean-arbete? 

Niklas menar att det finns ett antal faktorer som är nödvändiga för att en organisation ska bli 

framgångsrika i sin implementering av Lean. Till att börja med måste det finnas en förståelse i 

organisationen rörande vad Lean innebär och hur man arbetar med Lean. Vidare behövs en 

vilja hos alla i organisationen att arbeta på detta sätt och att personalen är redo att engagera 

sig i detta arbete. En viktig faktor är också incitament, det måste finnas någonting att arbeta 

mot. Avslutningsvis konstaterar han att långsiktighet är ett nödvändigt element. I övrigt anser 

Niklas att det inte finns något rätt och fel utan varje organisation måste se över sina egna 

behov och fråga sig själv vad organisationen behöver, när de behöver det och hur de behöver 

det.  

 

Vi diskuterar med Niklas huruvida det är bäst att börja arbetet på en praktisk nivå med 

verktyg och metoder eller konceptuell nivå som filosofi och principer. Niklas visade på att 

även detta kan variera. Han exemplifierade med att om det inledningsvis diskuteras filosofi 

och principer i företaget kanske frustrationen växer över att det inte händer någonting och 

intresset växer för att övergå till verktyg och metoder för att få någon effekt. Om arbetet 

istället bedrivs med verktyg och metoder kanske inte syftet med detta arbete framkommer och 

då kan det ha ett värde att övergå till att diskutera filosofi och principer. Niklas pekade 

framförallt på vikten av att variera mellan olika nivåer för att skapa helhetsförståelse för Lean. 

Johanna anser att ett framgångsrikt sätt att införa Lean är att ledningen fastställer ett arbetssätt 

som utgår ifrån de värderingar och principer som ligger till grund för det som ska uppnås. 

Utifrån detta skapas ett tillvägagångssätt med metoder och verktyg för att nå önskat resultat. 

Om det sedan visar sig att rätt resultat inte uppnås är det viktigt att ta ett steg tillbaka i 

processen och kontrollera att alla verkligen förstår varför värderingar och principer är 

utformade som de är och vad de ska leda till. Johanna menar också att om arbetet med 

principer och värderingar förbises och Lean-arbetet istället går rakt in på verktyg och metoder 

finns risken att arbetet inte ger långsiktiga resultat. 
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Johanna, Maria och Solweig konstaterar alla att införandet av Lean måste ha stöd av 

ledningen för att framgång ska kunna nås. Utan stöd av ledningen kan arbetet med Lean aldrig 

bli framgångsrikt.  

 

Solweig berättar att Swedbank initialt jämförde sig med SEB. På SEB användes en push-

metod, vilket innebar att det kom centrala direktiv på var Lean skulle införas. Solweig berättar 

hur de på grund av den särskilda kulturen i Swedbank istället valde att marknadsföra OpEx 

som en resurs som olika avdelningar kunde vända sig till när de kände att behovet fanns. Idag 

används ett mer push-inriktat arbetssätt då ledningen sett de stora fördelarna med Lean och 

därför vill få ut det i så många delar av organisationen som möjligt. Det finns en risk med 

detta enligt Solweig då berörda enheter kanske inte engagerar sig på samma sätt som om de 

tagit initiativet själva. Maria berättar att beslutet att införa Lean på en avdelning initialt 

kommer från ledningen men när det kommer till själva införandet har det varit personalen 

som varit ansvariga för att ta fram egna lösningar. Maria berättar att hennes grupp, SVU, blir 

inkopplade då ett ledningsgruppsbeslut är fattat. SVU får i uppdrag att ta hand om en 

förbättringsgrupp som består av personer med olika kompetens från den avdelning där Lean-

transformationen skall ske.  

 

När vi frågar Johanna om det är nödvändigt att ta in extern hjälp svarar hon nej. Hon tror att 

det är möjligt att starta upp arbete själv så länge ledning och andra relevanta personer utbildar 

sig inom området. Hon tror dock att det kan vara till hjälp att ta in utomstående, exempelvis 

en konsult, som kan agera moderator. Hon menar dock att det finns två väsentliga skillnader 

på hur olika konsulter arbetar. Den ena typen pekar med hela handen och följer strikt en 

modell medan den andra typen mer praktiserar hjälp till självhjälp. Johanna anser att den 

första typen av konsulthjälp inte är långsiktigt hållbar, vilket hon sett bevis på vid upprepade 

tillfällen. Hon tror alltså mer på den typ av konsulter som går in och stöttar arbetet och 

samtidigt ser till att kunden själv är med och utvecklar konceptet. Beträffande 

verktygsimplementering tror hon på hjälp från konsulthåll så länge värderingar, principer och 

ledningens engagemang redan är på plats. Nicklas berättar att det finns ett antal konsultfirmor 

som sysslar med Lean men att förståelsen för detta koncept är väldigt olika dem emellan. Han 

anser att konsulthjälp kan vara användbart men det är inte nödvändigt utan det beror på 

företaget. På Karolinska har man inte tagit hjälp från externa konsulter utan istället utbildat 

sin egen expertgrupp, SVU. Man har varit runt och tittat på hur andra arbetar, både inom vård 

och andra branscher, och på så sätt byggt upp en förståelse för Lean-principerna. Rörande 

extern hjälp berättar Solweig om hur man vid bildandet av OpEx tog hjälp av McKinsey och 

Bearing Point för att titta på några mindre pilotprojekt. Sedan dess har man inte använt sig av 

extern hjälp utan arbetar med att styrka kompetensen inom gruppen och föra denna kompetens 

vidare ut i företaget. 

 

Nedan sammanfattar vi viktiga synpunkter om det inledande Lean-arbetet som framkommit 

under intervjuerna. 

 

 Viktigt med förståelse för vad Lean är. 

 Vilja bland personalen, incitament och långsiktighet är betydande. 

Forts nästa sida 
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 Organisationen bör utgå från sitt eget behov.  

 Arbetet bör ske på olika nivåer, ibland som filosofi och principer och ibland som 

verktyg och metoder. 

 Utgå från värderingar och principer. Att inleda med verktyg ger inte långsiktiga 

resultat. 

 Nödvändigt med en dedikerad ledning. 

 Direktiv om införande kommer från ledningen = Push. 

 Avdelningarna ber själva om hjälp = Pull. 

 Förståelsen för Lean kan komma från interna experter eller utomstående konsulter. 

 Olika konsulter har mycket olika syn på vad Lean är och hur man arbetar med det. 

3.2.2 Medel för Lean-arbetet 

När man väl har tagit första steget och påbörjat sin Lean-transformation finns det många 

verktyg och metoder att tillämpa. Vi frågade våra intervjuobjekt vilka verktyg och metoder de 

anser vara lämpliga och hur dessa används. 

 

Niklas anser att det är viktigt att vara uppmärksam på intentionen eftersom man då får 

flexibilitet i vilka medel som passar för att uppnå detta syfte. Om fokus istället ligger på vilket 

medel som ska användas riskerar detta att innebära en onödig begränsning. Han tycker därför 

att fokus bör ligga på flödet och utifrån det ställa sig frågan hur flödet kan förbättras och hur 

arbetet kan underlättas.    

 

Johanna tycker att vissa verktyg från Lean production är mer lämpade inom tjänstesektorn än 

andra. I detta sammanhang nämner hon bland annat värdeflödesanalyser och Seven Wastes. 

Hon nämner att även 5S kan vara användbart om det används på ett sätt som är anpassat till 

tjänstesektorn. I tjänsteföretag kan 5S exempelvis användas till att hålla ordning i mailkorgen 

eller datorns mappstruktur. Vissa verktyg är för produktionsinriktade och bör därför undvikas 

i tjänstesektorn. För förklaring av de olika begreppen se figur 5. 

 

 
Figur 5: Begreppsförklaringar.50 

                                                           
50

 1. Lean Forum. Verktyg för Lean Produktion: The Lean Toolbox. Godalming: Leanforum, 4:e upplagan, 1999, s. 38. 

      2. Liker The Toyota Way, kapitel 8  
      3. Liker The Toyota Way, kapitel 13 

Värdeflödesanalys 
Kartlägger en produkts värdehöjande flöde genom fabriken. Detta genom att mäta 
genomloppstider, omställningstider, mellanlager och pålitlighet i processer.

1 
 
Seven Wastes 
Identifiera slöseri genom att titta på transport, lager, rörelse/förflyttning, väntan, 
överprocessering, överproduktion och defekter.

2 
 
5S 
5S är en metod för att hålla ordning och står för de japanska termerna seiri, seiton, 

seiso, seiketsu och shitsuke. På svenska betyder dessa sortera, 

systematisera/placera, städa/hålla i ordning, standardisera/skapa rutiner och 

upprätthålla.
3 
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Robert har arbetat med en mängd olika verktyg på bolånefabriken. Genom visuell planering 

har man exempelvis försökt åskådliggöra nyckeltal som ska följas upp, hur bra arbetet går och 

vad som ska åstadkommas. Denna visuella planering används eftersom det är viktigt att 

informationen kommer ut dagligen, inte bara genom månadsmöten. I arbetet med 

processoptimering har Robert arbetat med takttid och målet har varit att jämna ut arbetet i den 

mån det varit möjligt. Standarder har varit ett medel för att öka effektiviteten genom att visa 

på i vilken ordning saker och ting ska ske. Även planering och utformning av kontoren har 

varit en viktig del av arbetet. Som specifika verktyg han arbetat med nämner han SIPOC, 

processkartor, fiskbensdiagram och Poka Yoke. Solweig nämner även Root Cause Analysis 

och 5S. För förklaring av dessa begrepp se figur 6. 

 

 
Figur 6: Begreppsförklaringar.

 51
 

 

Maria berättar att hennes grupp, SVU, blir inkopplade då ett ledningsgruppsbeslut är fattat. 

SVU får i uppdrag att ta hand om en förbättringsgrupp som består av personer med olika 

kompetens från den avdelning där Lean-transformationen skall ske. SVU guidar gruppen 

genom en process där man tittar på nuläge, gör en kartläggning, tar fram data och lär sig 

flödesprinciperna. Utifrån flödesprinciperna skapas ett börläge som sedan genomförs i ett 

pilotfall, vilket innebär att fallet testas i liten skala. Efter detta har man skapat en ny standard 

                                                           
51 1. World Class Manufacturing. Takttid. Olofsson, Oscar, 2011,  

http://world-class-manufacturing.com/svenska/takt/takt.html (Hämtat 2012-04-25) 

2. Hagström, Robert. Kvalitetschef bolånekrediter på Swedbank. Intervju 2012-04-05 
3. Ishikawa, Kaoru. Guide to Quality Control. Tokyo: JUSE Press Ltd, 1968. 
4. The Quality Portal. Poka Yoke or Mistake Proofing: Overview. http://thequalityportal.com/pokayoke.htm (Hämtat 
2012-05-09) 
5. Mind Tools. Root Casue Analysis: Tracing a problem to its origins. 
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm (Hämtat 2012-04-24) 

 

Takttid 
Takttid = (Tillgänglig tid per dag) / (normal efterfrågan). Det vill säga den tid som 
används för att bestämma den optimala hastigheten i produktionen. Om cykeltid > 
takttid skapas en flaskhals.

1
 

 
SIPOC 
SIPOC står för Supplier, Input, Process, Output och Customer och är en modell för 
att kartlägga hur dessa faktorer beror av varandra.

2
 

 
Fiskbensdiagram 
Diagram med vilket man visualiserar vilka faktorer som påverkar en specifik 
händelse, vanligen ett problem eller en defekt.

3
 

 
Poka Yoke 
Metod som går ut på att förebygga fel och åtgärda problem innan de uppstår. Om 
det trots ansträngningar ändå uppstår fel ska de hanteras och åtgärdas direkt.

4 

 

Root Cause Analysis 
Är som namnet antyder en metod som går ut på att identifiera rotorsaken till ett 
problem så att det inte uppstår igen. Kan jämföras med att bota en sjukdom och 
inte bara behandla symptomen.

5
 

 

http://world-class-manufacturing.com/svenska/takt/takt.html
http://thequalityportal.com/pokayoke.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm
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som sedan skall implementeras. Processen fungerar som en serie workshops. SVU tar själva 

inte fram några lösningar, utan guidar gruppen att komma fram till vad som ska göras. 

Tillsammans går de igenom teorier kring principer, gör noggranna kartläggningar, försöker 

inventera allt slöseri och identifierar alla värdeskapande aktiviteter. Det är viktigt att 

förbättringsgruppen är tvärfunktionell så att kunskap kring patientens samtliga steg finns 

representerad. Efter att ha lärt sig flödesprinciperna får de bygga ett nytt arbetssätt utifrån de 

förutsättningar som finns.   

 

På Karolinska anser man att en viktig del i Lean-arbetet är att arbeta med mål och mätvärden. 

Ett mål som de arbetar mot är att sänka snittiden från det att en patient kommer till akuten tills 

att patienten får träffa läkaren till 40 minuter. Ett annat mål är att halvera antalet patienter som 

finns kvar ”under taket” klockan 16 varje eftermiddag. Med detta menar man alltså både 

patienter som väntar på att få hjälp och patienter som kommit in i processen men ännu inte är 

utskrivna. Genom att mäta hur många patienter som är ”kvar under taket” klockan 16 går det 

att se hur hög effektiviteten varit under dagen. Detta mått har blivit viktigt både ur ett 

kvalitetsperspektiv och ur ett arbetsmiljö-/medarbetarperspektiv. Måttet bryts sedan ner för 

varje avdelningen som är en del i processen.  

 

På Swedbank finns det ständigt en kostnadspress och ett effektiviseringstryck. Det blev därför 

snabbt viktigt för OpEx att klargöra att man inte var ett medel för ”cost cuts” utan att målet 

handlar om att genomföra arbetet smartare och på så sätt skapa mer tid för kundrelationer. 

Målen konkretiseras många gånger till antal fel och antal besparade timmar. Ofta handlar 

arbetet om att hitta och eliminera dubbelarbete och samtidigt se till att befintliga hjälpmedel, 

så som IT-system, används optimalt. 

 

Nedan sammanfattar vi synpunkter om olika medel som framkommit under intervjuerna. 

 

 Viktigt att vara flexibel i vilken metod man ska använda, det beror på syftet. 

 Vissa verktyg är mer lämpade för servicesektorn än andra. Exempel är Seven Wastes, 

värdeflödesanalyser, 5S. 

 Specifika metoder och verktyg som använts:  

o Visuella medel 

o Takttid 

o Standarder 

o Fysisk design 

o Nulägesanalys 

o Börläge 

o Kartläggning  

o Pilotfall 

 Tvärfunktionella arbetsgrupper behövs för att arbetet skall få önskad effekt. 

 Konkreta mål och mätetal är viktiga för att driva arbetet. 
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3.2.3 Det kontinuerliga arbetet med Lean 

Under våra intervjuer diskuterades hur företag arbetar med Lean när implementeringen är 

färdig. 

 

Niklas konstaterar att ständig förbättring är en elementär del av Lean. Det handlar om att 

organisationen lär sig om flödeseffektivitet hur man arbetar för att förbättra den. Detta är en 

viktig del för att uppnå kundnöjdhet, personalnöjdhet och hög effektivitet.  

 

Såväl Maria som Johanna pekar på vikten av uppföljning för att framgång ska nås i det 

kontinuerliga Lean-arbetet. Maria berättar vidare hur de arbetar med dagliga avstämningar där 

man identifierar avvikelser som förbättringsgruppen sedan arbetar vidare med. Hon 

konstaterar också att det är viktigt med ett system där cheferna efterfrågar avvikelser utifrån 

arbetssätt så att dessa ständigt aktualiseras och finns i fokus. Det blir också av stor vikt att 

man tar ansvar för att åtgärda det man kan, det vill säga att personalen fokuserar på det de kan 

påverka och att cheferna går in där deras mandat krävs. 

 

Solweig berättar att OpEx-gruppen lär ut hur man arbetar med Kaizen men konstaterar också 

att det är upp till avdelningschefen att hålla det levande.  Det finns ingen formell uppföljning 

utan det är upp till var och en av avdelningarna. Robert betonar nödvändigheten av att den 

berörda enheten måste få en förståelse för det nya arbetssättet så att de kan verka inom Lean. 

Misslyckanden har skett då enheten inte haft tillräcklig förståelse för hur man arbetar med 

Lean. Attityder och beteenden är viktigt att tänka på såsom hur olika grupper hanterar 

förändringsscenarios samt hur ledaren agerar. Allt detta är viktigt för att uppnå en situation då 

medarbetarna arbetar och förbättrar, inte bara det ena eller det andra. 

 

Nedan sammanfattar vi synpunkter om det kontinuerliga Lean-arbetet som framkommit under 

intervjuerna. 

 

 För att lyckas med kontinuerligt förbättringsarbete krävs uppföljning. 

 Lär ut Kaizen med intern expertgrupp. 

 Det är upp till chefen att hålla Lean-arbetet levande när Lean-arbetet är påbörjat. 

 Viktigt att gruppen har förståelse för Lean för att det ska fungera.  
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4  Analys 
Vi valde att använda samma rubriker i vår analysdel som vi använt i avsnitt 4.2 under kapitlet 

Intervjuer kring Lean inom tjänsteföretag. Detta för rubrikerna på ett bra sätt täcker in stora 

delar av modellen samt de åsikter som intervjupersonerna gett uttryck för. Vi övervägde 

inledningsvis att använda modellens olika steg som rubriker men kom fram till att empiri-

delens rubriker rymmer mer och därför var mer passande.  

4.1 Hur inleder en organisation sitt Lean-arbete? 
Vi konstaterar att modellen och intervjupersonerna tar upp liknande faktorer som nödvändiga 

inför Lean-transformationen, såsom exempelvis dedikerad ledning, förståelse för Lean och 

engagerade medarbetare. Vi upplever dock att det under intervjuerna också förts ett 

resonemang om hur man uppnår dessa nödvändiga förutsättningar, det vill säga hur man 

skapar exempelvis förståelse och engagerade medarbetare. Olika personer har betonat olika 

saker för att nå framgång i detta.   

 

 Enligt Niklas finns ingen förutbestämd utgångpunkt gällande vilken nivå Lean-arbetet 

skall börja på. Om man skall börja på en praktisk nivå med verktyg och metoder eller 

en konceptuell nivå med filosofi och principer beror på företaget och 

omständigheterna. Niklas understryker vidare vikten av att kunna hoppa mellan dessa 

nivåer för att skapa maximal förståelse för Lean. 

 Johanna pekar på vikten av att påbörja arbetet genom att utgå ifrån företagets principer 

och värderingar. Man växlar sedan mellan dessa och verktyg och metoder till dess att 

man är nöjd med resultatet.  

 På Swedbank poängteras vikten av att få personalen att vilja vara med och arbeta med 

Lean. Vid införandet av Lean på avdelningar valde man inledningsvis att använda sig 

av ett Pull-system eftersom man trodde att det skulle passa kulturen på Swedbank 

bättre.  

 På Karolinska kommer beslutet om att inleda en Lean-transformation från ledningen, 

så kallad Push, men drivs sedan igenom av en förändringsgrupp som består av 

medarbetare från den berörda avdelningen. Man arbetar alltså själva fram sin egen 

Lean-lösning och känner på så sätt både delägarskap och engagemang.  

 

Vi tycker att intervjupersonernas resonemang i stor utsträckning liknar vad som Jeffrey Liker 

i TPS-pyramiden beskriver som Filosofi. Där betonas just vikten av att företagets 

utgångspunkt måste vara organisationens syfte, värderingar och kultur. Enligt vår mening 

visar intervjuerna just på att utgångpunkten i Lean-arbetet måste vara det egna företaget.  

 

Vi anser att modellen saknar perspektivet att Lean-arbetet bör anpassas till det specifika 

företaget. Vi tycker att det är intressant att detta betonas av intervjupersonerna men också att 

detta perspektiv värdesätts i TPS eftersom vi inte kan se något skäl till att denna aspekt på 

något sätt skulle vara begränsad till tillverkningsindustrin. Modellen har här, enligt vår 

mening, missat ett viktigt element för att nå framgång med Lean-transformationen.    
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4.2 Medel för Lean-arbetet 
I modellen finns de olika stegen bedömning av nuläget, fastställa målläget, stabilisera 

verksamheten och optimera möjligheterna som var och en inkluderar metoder som bör 

användas i verksamhetens Lean-arbete. I modellen presenteras ett antal verktyg för Lean-

användning och det konstateras att de är snarlika dem som används inom 

tillverkningsindustrin. Vi noterar också hur modellen betonar att allt i en verksamhet är 

processer och att detta inte enbart gäller tillverkandes företag utan också tjänsteföretag. 

Modellen gör gällande att målet för verksamheten bör vara att eliminera slöseri ur 

processerna. Detta är också precis som Jeffrey Liker beskriver TPS i avsnitt 3.1.2. under 

kapitlet Lean i litteraturen. Vi anser att det är tydligt hur modellen rörande detta ämne hämtat 

inspiration från hur Lean har använts i det tillverkande företagen. 

Niklas tycker att det är viktigt att vara flexibel i vilken metod som bör användas och han 

hävdar att valet bör bero på vad som ska uppnås. Han betonar att fokus bör ligga på syftet, 

inte metoden. Han konstaterar vidare att risken är att företaget begränsar sig själva om de 

börjar med att bestämma vilka metoder som ska användas. Det är inte alls säkert att valet av 

metod passar för det företaget enligt honom. Vidare fastställer han att det också är stor 

skillnad tjänsteföretagen sinsemellan vilket gör det svårt att säga generellt vilka metoder som 

passar att användas inom tjänstesektorn. Vi anser att Johanna ger uttryck för liknande idéer då 

hon resonerar kring vilka verktyg som passar att användas inom tjänsteföretag. Hon 

poängterar att vissa Lean-verktyg är mer lämpade för tjänstesektorn än andra och att det är 

viktigt att man reflekterar kring hur verktyget ska användas inom service, inte bara kopiera 

det från tillverkningsföretag urskillningslöst. Detta resonemang behandlades av Keyte och 

Locher och vi tog upp det i avsnitt 3.2.2 där det konstateras att en stor risk för tjänsteföretag är 

att de tror att kan tillämpa verktyg som använts i tillverkningsföretag rakt av.  

Däremot upplever vi att intervjupersonerna som vi träffat från Karolinska och Swedbank 

faktiskt beskrivit hur de arbetat med metoder och verktyg liknande dem som beskrivs i 

modellen. De har berättat hur de har arbetat med exempelvis nulägesanalys, börvärde, 

kartläggning av processer, standardisering, takttid och förbättring av fysisk design, och 

följaktligen inkluderat metoder och verktyg som finns i modellen. Det är dock tydligt att 

modellen inte alltid stämmer överrens med det praktiska Lean-arbetet. Detta syns exempelvis 

i att alla verktyg nämnda i modellen inte används i de organisationer vi undersökt.   

Sammanfattningsvis anser vi modellen lyckats fångar tanken som härstammar från TPS om 

hur organisationer drivs av processer som kan förbättras genom metoder och verktyg. Att de 

metoder som representeras i modellen används till stor utsträckning på Karolinska och 

Swedbank visar dessutom på att de är användbara i vitt skilda tjänsteföretag. Modellen tar 

dock, till skillnad från intervjupersonerna och litteraturen, inte i stor utsträckning upp att valet 

av verktyg bör göras med anpassning till tjänstesektorn och med utgångspunkt i det egna 

företaget för att inte bolaget ska begränsa sig i onödan.  

4.3 Det kontinuerliga arbetet med Lean 
Modellen tar upp stora delar av det som behandlats av intervjupersonerna om det 

kontinuerliga arbetet. Såväl modellen som intervjupersonerna ser ständiga förbättringar som 
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en elementär del av arbetet med Lean. Stöd finns också från båda håll beträffande vikten av en 

grundläggande förståelse för Lean inom organisationen samtidigt som cheferna är delaktiga i 

förbättringsarbetet. I modellen konstateras att förbättringsarbetet sällan handlar om specifika 

metoder och verktyg. Det handlar istället om att utveckla sin förmåga att använda givna 

metoder och verktyg. Detta är också det förhållningssätt vi fått ut ur våra intervjuer i och med 

det beskrivna arbetet med Kaizen. Såväl modellen som intervjupersonerna lägger tyngd på att 

arbeta med uppföljning för att kontinuerligt följa om resultaten förbättras. Vidare understryks 

vikten av att kommunicera ut i organisationen hur arbetet faktiskt går. Detta är någonting som 

modellen betonar starkt och som framkommer i intervjuerna och bland annat exemplifieras 

genom hur kommunikation sker med visuella medel. 

 

Modellen stämmer generellt mycket väl överens med intervjuerna gällande det kontinuerliga 

arbetet. Arbetet med Lean bygger till stor del på ständiga förbättringar, som vi beskrivit i 

kapitlet Lean i litteraturen, och detta betonas också av såväl modellen som 

intervjupersonerna. Vi tror att anledningen till att det råder stor konsensus mellan 

intervjupersonerna och modellen just inom detta område är att det i denna fas inte fokuseras 

på exakt hur man arbetar, utan snarare på oavsett hur man jobbar så bör man fokusera på att 

hela tiden utveckla och förbättra detta arbetssätt. Det skall dock sägas att båda intervjuerna 

och modellen visar på vikten av kommunikation och uppföljning vilket återigen visar på att 

modellen presenterar medel som kan vara användbara i vitt skilda branscher.  

4.4 Sammanfattad analys 
Hur inleds arbetet med Lean 

Modellen och intervjupersonerna pekar i stor utsträckning på ett antal liknande förutsättningar 

för att Lean ska kunna bli framgångsrikt. Intervjupersonerna och TPS lägger stort fokus på att 

utgångspunkten för att uppnå rätt förutsättningar är företagets kultur, syfte och värderingar.  

Modellen behandlar inte denna företagsspecifika aspekt.  

Medel 

Modellen visar här på att flera av idéerna från tillverkningsföretag kan användas inom 

tjänsteföretag. Vi kan se att samtliga metoder och verktyg i modellen helt eller delvis använts 

i de företag vi studerat.  Samtidigt pekar intervjupersonerna på att anpassning i de metoder 

och verktyg som används bör göras med hänsyn tagen till tjänstesektorn och bolagets behov. I 

modellen lämnas litet utrymme för flexibilitet.  

 

Kontinuerligt arbete 

Modellen stämmer generellt mycket väl överens med intervjuerna beträffande kontinuerligt 

arbete. Både modell och intervjupersoner anser att ständiga förbättringar är en betydande del i 

arbetet med Lean. Resultatuppföljning och vikten av att kommunicera ut resultat understryks 

av både modell och intervjupersoner. Både i modellen och i intervjuerna framgår att fokus 

inte bör ligga på specifika verktyg eller metoder utan snarare på hur man ska använda sig av 

dem.  
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5  Diskussion  

5.1 Våra slutsatser 
Vi anser att det krävs ytterligare en dimension utöver modellen för att ett företag ska kunna 

genomföra en Lean-transformation som ger goda resultat. Med ytterligare en dimension 

menar vi att anpassningar måste göras till det specifika företaget som ska börja arbeta med 

Lean.  

 

Modellens styrkor 

Modellens största fördel är att den listar ett antal metoder och verktyg som har möjlighet att 

användas i olika typer av tjänsteföretag. Modellen visar att det går att låna tankar från hur 

Lean har använts inom tillverkningsföretag och det finns utifrån intervjuerna skäl att tro att 

många av metoderna och verktygen kan vara användbara när man väl är inne i det pågående 

praktiska arbetet. 

 

Modellens svagheter  

Den första bristen handlar om hur modellen underlåter att ta det specifika företaget i beaktan. 

Intervjupersonerna och litteraturen har tydligt visat hur arbetet med Lean måste ha anknytning 

till den egna verksamheten och att utgångspunkten för arbetet bör vara syfte, värderingar och 

kultur. Vi anser att det är en stor svaghet med modellen att den inte tar upp den 

företagsspecifika aspekten och vi tror att risken är stor att Lean inte får fäste i organisationen 

om den utelämnas.  

 

Nästa brist som vi identifierat i modellen handlar om hur den listar metoder och verktyg med 

ett konstaterande om att det är lätt att låna idéer från tillverkningsföretag. I intervjuerna har 

det däremot hävdats att verktygen som lånas från tillverkningsföretag inte ska appliceras rakt 

av. Det har istället konstaterats att de bör anpassas för användning i tjänsteföretag och 

eftersom dessa skiljer sig mycket åt sinsemellan, bör de även anpassas till det specifika 

företaget. Våra intervjuer ger skäl att tro att användningen av verktyg och metoder bör ske 

med utgångspunkt i verksamhetens syfte. På detta sätt nås bästa möjliga resultat.  

5.2 Självkritisk granskning 
Tjänstesektorn rymmer många olika branscher och vi har valt att intervjua personer som 

arbetar inom finans och sjukvård. För att få en ännu bättre bild av hur Lean används inom 

tjänsteföretag borde vi ha intervjuat företag från fler branscher inom tjänstesektorn. Tyvärr 

har vi inte haft möjlighet att göra det på grund av att vi haft svårt att få fler personer att ställa 

upp på intervju. Utöver företagsrepresentanter har vi genomfört intervjuer med en Lean-

forskare och föreståndaren för KTH Leancentrum. Dessa har varit verksamma inom och 

arbetat med flertalet olika företag och har på så sätt kunna bidra med en bredare bild av Lean. 

Kandidatarbetet är av en begränsad omfattning både vad gällande tid och omfång. Detta har 

naturligtvis påverkat vårt arbete på olika sätt. Med mer tid hade vi exempelvis haft möjlighet 

att göra ytterligare studier i litteratur. 
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De frågor vi ställt under intervjuerna är formulerade utifrån den generella bild av Lean som vi 

hade i början av arbetet. På detta sätt har vi fått generella svar. Om vi hade hittat den modell 

vi byggt vårt arbete kring tidigare, hade vi kunnat anpassa frågorna efter modellens innehåll 

och på så sätt kunnat få specifikare svar.  

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
Vi har i vårt arbete valt att undersöka hur Lean används inom sjukvård och finans. På detta 

sätt har vi undersökt om modellen kan användas inom olika typer av tjänsteföretag. Som 

framtida arbete föreslår vi att ett enda företag inom tjänstesektorn studeras. Detta företags 

Lean-arbete kan sedan jämföras med modellen. Genom att endast studera ett företags Lean-

arbete går det att göra en djupare studie än vad vi har kunnat genomföra. En sådan studie 

skulle ge ökad insikt hur modellen passar att använda i denna typ av företag.  

Det skulle också vara intressant med en studie som behandlar flera modeller. Genom att 

jämföra olika modellers styrkor och svagheter tror vi att det skulle vara möjligt att dra 

slutsatser om hur en modell utformas på bästa sätt.   

Ledarskap är viktigt vid arbetet med Lean och Lean leadership är en term som är vanligt 

förekommande i litteraturen. Vi anser att det skulle vara intressant med en studie som utreder 

hur ledare kan ta hjälp av modellen för sitt Lean-arbete.  
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Bilagor 
  

Bilaga 1 - Intervjumall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidat i Lean Service 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

Hur hamnade du på detta företag? 

Har du någon utbildning i Lean? 

Hur kommer det sig att du började jobba med Lean? 

Hur länge har du jobbat med Lean? 

 

Lean organisation, implementering 

Varför jobbar ni med Lean? Huvudsakligt mål?  

Vad för egenskaper hos er gör det lämpligt/möjligt att använda Lean?  

Passar Lean bättre inom specifika områden på ert företag? 

 

Hur har ni gått tillväga för att implementera Lean? 

Vilka ”nivåer” börjar man på?  

Använder ni er av färdiga modeller? 

Tar ni hjälp av konsulter, forskare? 

Använder ni er av Lean som ett grundkoncept eller har ni utvecklat en egen Lean-lik 

modell? 

 

Lean verktyg 

Vilka verktyg använder ni er mest av? 

Har ni anpassat Lean production-verktyg? Utvecklat egna?  

 

Efter implementering, resultat och utvärdering 

Hur upprätthåller ni det kontinuerliga arbetet med Lean? 

Hur utvärderar ni och mäter framgången med implementeringen? 

 

Misstag/svårigheter/lärdomar  

Vad har varit svårt? Var har man stött på motstånd? 

Vanliga misstag? 

Tips till andra som vill använda sig av Lean? 
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Bilaga 2 – Artikeln ”Shifting to Lean Service […]” 
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