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Sammanfattning 
Lean Production har sedan länge enbart varit förknippad med tillverkningsindustrin och 

främst Toyota genom Toyota Production System(TPS). På senare år har Lean Production 

i allt högre grad introducerats och integrerats i tjänsteföretag under beteckningen Lean 

Service.  Bankbranschen är en bransch där aktörer globalt anammat de bakomliggande 

filosofierna av Lean Production och Lean Service. I det här arbetet har en undersökning 

gjorts kring huruvida Lean Production existerar inom svenska banker och om så är fallet 

hur filosofierna inom Lean Production präglar bankerna. De tre bankerna som valts för 

undersökningen är de svenska storbanker Nordea, SEB och Handelsbanken. 

Slutsatserna är att Lean Production har implementerats på Nordea och SEB men inte på 

Handelsbanken. Nordea och SEB introducerade Lean Production i deras verksamheter 

under mitten av 00-talet, ungefär fem år efter föregångare som Bank of America på den 

amerikanska marknaden och Royal Bank of Scotland på den brittiska marknaden.  I 

uppsatsen beskrivs hur bankerna gått tillväga för att implementera Lean Production i 

verksamheten och hur den upprätthålls. Arbetet går in på medarbetarnas roll och hur 

det nya synsättet påverkat arbetssättet på bankerna. Ett starkt gemensamt syfte till 

varför Nordea och SEB implementerade Lean Production var strävan att förbättra 

kundmötet. Genom att eliminera slöseri i processer kunde mer tid ägnas åt kundkontakt.  

Handelsbanken var den enda av de tre bankerna som undersöktes som inte använder sig 

av Lean Production. Banken har istället utan teoretisk bakgrund konstruerat en egen 

lösning som de kallar KLÖS (kontorslösningar) för att åtgärda sina problem och 

förbättra verksamheten.  Det som kan iakttas är att syftet som Handelsbanken har för 

användandet av KLÖS är detsamma som Nordea och SEB har med Lean Production. Det 

upptäcktes att många av de tillvägagångssätt och ledord som KLÖS erbjuder och står för 

är väldigt lika de som finns inom Lean Production.   

Eftersom ämnet är relativt ungt ur ett vetenskapligt perspektiv så ligger en stor vikt på 

de intervjuer som gjorts. 

Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund av Lean Production som är nödvändig för 

läsningen av den resterande delen av arbetet. 

 

 

 

  



 

Abstract 
Lean Production has for a long time been predominately associated with the 

manufacturing industry and more precisely Toyota and Toyota Production System 

(TPS).  In recent years Lean Production has been integrated into service companies 

under the name Lean Service. The banking industry has, starting with American and 

British banks, begun taking in the philosophies behind Lean Production and Lean 

Service. In this paper studies have been made regarding whether Lean Production exis ts 

within the Swedish banks and if it does, how it marks the company. The three Swedish 

banks chosen for this paper was Nordea, SEB and Handelsbanken. 

The conclusions made are that Nordea as well as SEB are using Lean Production 

whereas Handelsbanken is not. Nordea and SEB both started implementing Lean 

Production in their organization in the middle of the last decade, around five years after 

their predecessors Bank of America on the American market and Royal Bank of Scotland 

on the British market. This paper describes how the banks did to implement Lean 

Production in their businesses and how it is maintained today. The report also describes 

the role of the employees and how the new approaches have affected the work process 

at the banks. A main reason why Nordea and SEB began with Lean Production is their 

desire to improve the time spend on and the quality of the meeting with a client.  By 

eliminating wastes in processes more time has been able to be allocated to customer 

contact.  

Handelsbanken was the only bank of the three that did not use Lean Production. The 

bank has instead composed its own solution without the backing of managerial 

philosophies. It is called KLÖS (derived from the Swedish word for office solutions) and 

is aimed to improve certain aspects of the company. Interestingly it can be noted that 

the purpose KLÖS fills for Svenska Handelsbanken is in many ways the same ones that 

Nordea and SEB have with Lean Production. It is also discovered that many of the 

fundamental aspects of KLÖS are very similar to the ones of Lean Production. 

Since the subject of this paper focuses on a relatively new occurrence in a scientific 

perspective, the main contributor is the interviews. 

The report commences with a theoretical background of Lean Production and the tools 

which are necessary for the remaining part of the paper. 
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1 Inledning 
Inom tillverkningsindustrin har många olika teorier och strategier om hur 

produktiviteten och effektiviteten kan öka formulerats. Fredrick Taylor introducerade 

vid förra sekelskiftet Taylorismen, Henry Ford blev strax därefter framgångsrik med 

förädlandet av tekniken bakom löpande bandet. Under århundradet som följde växte 

nya sätt fram för att effektivisera verksamheter. Lean Production med sitt ursprung i 

Japan har haft och har fortfarande en viktig roll inom tillverkningsindustrin.  Länge har 

grundidén kring Lean Production varit unik för tillverkningsindustrin men den har på 

senare år också börjat anammas av tjänsteföretag.  

Som en följd av en allt mer konkurrensutsatt och dynamisk bransch söker banker 

ständigt nya sätt att effektivisera sin verksamhet. Inom den globala bankbranschen finns 

det idag aktörer som aktivt arbetar med Lean. Hur det ser ut inom den svenska 

bankverksamheten är mer oklart. Av den anledningen är det intressant att utreda om 

Lean nått de svenska storbankerna, och i så fall undersöka hur strategin 

har implementerats och tillämpas, samt redogöra för vilka resultat det har medfört.  

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka om och i så fall hur Lean används inom de svenska 

storbankerna. Mer specifikt syftar arbetet till att utreda och jämföra motiven bakom 

Lean-initiativen samt bankernas olika erfarenheter av arbetet med Lean. Av bankens 

erfarenheter kommer särskilt fokus att riktas mot implementering, tillämpning och 

resultat. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

 Vilka motiv har banker haft att införa Lean i sin verksamhet och hur 

genomfördeas implementeringen? 

 Hur tillämpas Lean inom de svenska storbankerna, vilka verktyg används? 

 Vilka resultat har arbetet med Lean medfört? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan bankernas arbete med Lean?  

1.2 Avgränsningar 

I rapporten kommer tre svenska storbanker att analyseras. Samtliga banker är aktiva på 

den globala marknaden men vår utgångspunkt har varit att analysera bankernas 

verksamhet i Sverige. 

Med tanke på arbetets omfång så har endast de mer övergripande delarna av bankernas 

arbete med Lean beaktats. Således saknas en mer utförlig beskrivning om hur Lean 

tillämpas ”på golvet” inom bankerna. 

1.3 Metod 

Eftersom Lean är ett komplext begrepp vars innerbörd beskrivs olika genom litteraturen 

har en grundläggande litteraturstudie genomförts, där fokus lagts på rapporter och 
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böcker som inte bara beskriver Lean utan också redogör för dess historia och därigenom 

klargör begreppet.  

Fallstudien av bankerna består av tre intervjuer och bankernas interna material och 

årsredovisningar. De intervjuade personerna har varit väl insatta i bankens arbete med 

Lean eller motsvarande. 

Intervjuerna har haft en semi-strukturell form. Ett ramverk med teman och frågor har 

använts men beroende på vad intervjuobjektet svarat har följdfrågor ställts och nya 

riktningar tagits som inte stått med i frågeformuläret.  Anledningen till att denna 

intervjuteknik använts är att vi till en början visste för lite om bankernas arbete med 

Lean och därför kunde inte alltför specifika frågor formuleras.  
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2 Lean Production 
Lean Production är en filosofi och en verksamhetsstrategi som syftar till att identifier a 

och eliminera alla former av slöseri i produktionsprocessen. Med slöseri menas 

mänskliga aktiviteter som kostar resurser men inte tillför något värde för den slutgiltiga 

kunden. Konceptet har sedan det uppmärksammades i början av 1990-talet starkt 

präglat organisationer och företag världen över att ta initiativ för att eliminera slöserier 

i sin verksamhet.   

Förutom vägledning i form av grundläggande principer erbjuder Lean Production en 

uppsjö av olika verktyg i arbetet med att eliminera slöseri. Verktygen i sig utgör inte 

Lean utan ska istället ses som specifika hjälpmedel anpassade för olika situationer där 

slöseri förekommer. 

2.1 Historik 

Henry Ford var den första personen som lyckades integrera en hel produktionsprocess. 

Under 1900-talets andra decennium skapade han en produktionslina med 

flödesproduktion genom att förena utbytbara delar och standardiserat arbete med ett 

löpande transportsystem. Henry Fords produktionssystem karakteriserades av att det 

var indelat i olika sekvenser där specialiserade maskiner var installerade så att 

fordonets komponenter kunde tillverkas och monteras inom loppet av några få minuter 

samtidigt som perfekt dimensionerade komponenter kunde levereras till dem vid sidan 

av linan. Det nya konceptet var banbrytande men hade också en rad brister. D en störste 

bristen var att systemet inte kunde erbjuda en variation av produkter. (Lean Enterprise 

Institute, 2009) 

Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno och Eiji Toyoda som alla arbetade på Toyota började 

analysera detta problem under 1930-talet och ännu mer intensivt efter andra 

världskriget. De insåg att man genom en rad nya och enkla metoder kunde möjliggöra 

flödesproduktion samtidigt som man erbjöd en större variatio n hos produkterna. Deras 

nya system, Toyota Production System (TPS) fokuserade mer på flödet genom hela 

processen. Man dimensionerade maskinerna efter den volym som efterfrågades, införde 

egenkontroll av maskinerna och radade upp dem efter deras sekvens i processen. Vidare 

förkortade man maskinernas omställningstider samtidigt som varje processteg 

meddelade föregående process om behovet av material. På så sätt kunde man uppnå 

lägre kostnader, hög variation och kvalitet samt kortare genomloppstider. (Lean 

Enterprise Institute, 2009) 

TPS är i sig inte en uppfinning som kan härledas till en specifik tidpunkt. Konceptet är 

snarare ett resultat som utvecklats genom ett aktivt lärande där olika metoder som 

ursprungligen härstämmar från fordons- och textilindustrin anpassats för att möta dem 

oförutsägbara och varierande förhållanden som rådde i Japan under stora delar 1900-

talet. TPS tog olika element från Fords produktionssystem och förenade dessa med sitt 

egna system och sina egna idéer. Det tog därför en lång tid att utveckla systemet och 
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första gången TPS blev formellt dokumenterat var i slutet av 1960-talet. Det tog sedan 

ännu längre tid innan idéerna spreds till västvärlden. (Holweg, 2007) 

Begreppet Lean Production myntades först gången av John Krafcik i hans artikel 

"Triumph of the Lean Production System" från 1988. Artikeln beskrev det John Krafic 

hade upptäckt när han arbetat som ingenjör på en av Toyota-GM:s produktions-

anläggningar där TPS användes. Krafciks forskning fortsattes sedan på MIT och som ett 

resultat av forskningen skrev James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos boken 

”The machinet that changed the world” år 1990. Det var i och med den boken konceptet 

Lean Production fick sin enorma spridning och introducerades för företag världen över. 

(Vasilash, 2005) 

2.2 Slöseri 

Slöseri, eller Muda som japanerna benämner det, är ett centralt begrepp inom Lean. 

Tachi Ohno, som var en av förgrundsfigurerna inom TPS identifierade sju olika 

kategorier av slöseri inom tillverkning och ytterligare en kategori identifierades av 

Womack och Jones. Dessa kategorier finns listade nedan. 

 Omarbete – att behöva korrigera fel eller komplettera ofullständigt material 

 Överarbete – att lägga ner mer arbete, tid och resurser än kunden kräver och vill 

betala för 

 Lager – att lagra eller spara mer än vad som är nödvändigt 

 Väntan – att vänta på att någonting ska hända  

 Transporter – att i onödan transportera varor, material, papperskopior osv  

 Rörelse – onödiga förflyttningar av människor 

 Överarproduktion – att utföra fler uppgifter, producera mer än vad som krävs, 

eller att producera tidigare än vad som efterfrågas 

 Outnyttjad kreativitet 

Alla dessa aktiviteter kräver resurser utan att direkt leverera värde för kunden och de 

klassas därför som slöseri. (James P. Womack, 2003) 

2.3 Principer 

Lean kan sammanfattas genom fem grundläggande principer(se figur 1). Genom att 

skapa en full förståelse för dessa och förena dem kan man uppnå Lean-konceptets fulla 

potential. De är illustrerade i en cirkel där varje princip har sin bestämda plats . (James P. 

Womack, 2003)  

Den första principen handlar om att specificera värdet som skapas av producenten. 

Värdet kan enbart definieras av den slutgiltiga kunden och blir meningsfullt då det 

formuleras i form av specifika varor eller tjänster som tillgodoser kundens behov vid ett 

specifikt pris och specifik tidpunkt.  Lean handlar om att eliminera all form av slöseri. Ett 

första steg i denna process är därför att klargöra vad kunden efterfrågar, varken mer 

eller mindre, för att därefter kunna upptäcka allt slöseri som inte tillför något värde för 

kunden. (James P. Womack, 2003)  
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Nästa steg i att försöka eliminera slöseri är att kartlägga värdeflödet. I värdeflödet ingår 

alla aktiviteter i organisationen som är delaktiga i att leverera varan eller tjänsten. När 

man kartlägger värdeflödet kan man kategorisera varenda aktivitet enligt följande:  

 Värdeskapande aktiviteter – aktiviteter som otvivelaktigt skapar värde för 

kunden  

 Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter – aktiviteter som inte skapar 

värde men som inte går att undvika 

 Icke värdeskapande och inte nödvändiga aktiviteter – aktiviteter som varken 

tillför kundvärde eller är nödvändiga för att processen ska fungera . (James P. 

Womack, 2003) 

Den första åtgärden blir att helt eliminera aktiviteter från den tredje kategorin.  

Därefter följer Leans tredje princip som handlar om att skapa ett flöde. Enligt Lean kan 

en tjänst eller vara nästan alltid skapas på ett mer effektivt och noggrant sätt om den 

bearbetas kontinuerligt. Därför vill man att de värdeskapande aktiviteterna följer efter 

varandra i en stram sekvens så att produkten/tjänsten smidigt flyter från producenten 

till kunden. (James P. Womack, 2003)  

Pull utgör Leans fjärde princip. Ordet kommer från engelska och betyder dra. Pull 

handlar om att man inom organisationen ska skapa ett dragande system där kundens 

efterfråga påverkar organisationens aktiviteter så att man endast tillverkar 

produkter/tjänster som kunden vill ha, precis när de vill ha dem. Detta skiljer sig 

markant från ett tryckande(kallat Push) system där man ofta tillverkar produkter som 

kunderna ännu inte efterfrågat. (James P. Womack, 2003) 

När de fyra första principerna är uppfyllda återstår det att försöka uppnå perfektion, 

som är Leans sista grundprincip. De fyra tidigare principerna samspelar tydligt med 

varandra. Lyckas man förbättra flödet blottas ännu mer slöseri, och ökar man Pull så 

uppenbaras nya hinder mycket tydligare. Detta gör att det alltid finns saker att förbättra 

och förbättringsprocessen blir aldrig färdig utan fortsätter i en cirkel där man strävar 

efter ett omöjligt mål, nämligen perfektion. (James P. Womack, 2003) 

 

Figur 1 – Huvudprinciperna för Lean 
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2.4 Verktyg 

För att kunna efterfölja de olika principerna inom Lean finns en rad verktyg att tillgå. 

Dessa användes i TPS och har en viktig roll i att eliminera slöseri. Det finns en stor 

mängd verktyg, nedan redogörs endast för de vanligaste och de som vi stöter på senare i 

rapporten. 

Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är det verktyg med vilket man kan uppnå Leans andra grundprincip 

som handlar om att kartlägga värdeflödet. Värdeflödet innefattar både material- och 

informationsflöde och kan definieras som den uppsättning av aktiviteter som krävs för 

att produkten ska gå från råmaterial till slutkund. Genom denna transformation 

passerar produkten tre kritiska steg som finns hos alla företag: 

 Problemlösning (design) 

 Informationsstyrning (orderbehandling och andra aktiviteter som inte är 

kopplade till tillverkning) 

 Fysisk transformation – (från råmaterial till slutprodukt) 

Syftet med detta Lean-verktyg är att visualisera och kommunicera hur organisationen 

fungerar i dagsläget, men också att ta reda på vilka initiativ som bör tas i framtiden. Ett 

första steg i användningen av verktyget är att identifiera en tjänste- eller produktfamilj. 

Dessa består av en specifik process eller serie processer som har liknande processteg. 

Därefter illustreras en karta över hur flödet ser ut i nuläget för den valda tjänste- eller 

produktfamiljen. Genom att illustrera värdeflödena upptäcker man brister och möjliga 

förbättringar som kan göras, vilka ska sedan tas med i den framtidskarta som görs. 

Framtidskartan ska beskriva hur värdeflödet borde fungera. Slutligen görs en detaljerad 

handlingsplan över de nödvändiga förbättringarna som måste göras för att man ska 

uppnå det framtida tillståndet. (Keyte & Drew, 2010) 

I Figur 2 på nästa sida finns ett exempel på hur en värdeflödeskarta kan se ut hos en 

bank. Kartan illustrerar olika processer vid handläggningen av ett kreditärende. 

Nedanför varje process finns väntetider, cykeltider och värdeskapande tider (touch 

time) registrerade. Den värdeskapande tiden är den tiden där ärendet tillförs värde. 

Cykeltiden är den tid det tar från det att man börjar arbeta med ett kreditärende tills 

man börjar med nästa. Vi ser att den värdeskapande tiden endast utgör en liten del 

(0,50%) av den totala ledtiden. Med hjälp av kartan ser man brister och möjliga 

förbättringar som kan göras.  
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SMART:a mål 

SMART:a mål är en metod för att strukturera sina mål genom att följa ett ramverk. 

Metoden kan användas när mål i andra Lean-verktyg sätts (Åkerblom, 2013). 

Förkortningen är hämtad från engelskan och översättas till specifikt, mätbart, 

accepterat, realistiskt och tidsatt. 

Specifikt innebär att målet ska vara väl definierat och införstått bland medarbetarna.  

Mätbart innebär att det ska gå att avgöra huruvida målet är uppfyllt eller inte. Med 

accepterat menas att de inblandade ska ha tagit till sig och erkänt målet. Målet ska 

dessutom vara realistiskt nåbart och tidsatt, det vill säga att målet ska ha en tydlig 

tidsram. (Ledarna, 2012)  

 

Figur 3 - Illustration av SMART:a mål 

Kaizentavlor 

Hinderlistor eller Kaizentavlor är en metod för att synliggöra de hinder eller svårigheter 

som finns i arbetet. Ordet Kaizen har sitt ursprung i Japanskan och betyder ”förbättring”. 

Kaizentavlor kan utformas på många olika sätt utefter behov. Däremot finns det en 

tydlig väg från idé till slutförande. Kaizentavlor är något som alla medarbetare ska 

kunna arbeta med. En vanlig utformning av en Kaizentavla består av fyra kolumner  

enligt tabellen nedan. För att undvika att förslag inte prioriteras och försvinner i 

mängden så kan en gräns på antal aktiva objekt på tavlan sättas. (James P. Womack, 

2003) 

Idéer Att Göra Gör Klart 

[Objekt 1]    

[Objekt 2]    

[Objekt 3]    
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Kanbantavlor 

Kanbantavlor är en annan tavelmodell som ofta används. Kanban kan översättas från 

japanska till ”skylt”. Verktyget motsvarar de signalkort som skickas till olika stationer i 

ett produktionsled för att signalera status. Signalkorten utgörs av en tavla med häftande 

lappar som går att flytta ett steg åt höger i takt med att produkten blir klar.  Nedan ges 

ett enkelt exempel på hur en enkel Kanbantavla kan se ut.  

Att göra I arbete Klart 

[Objekt 1]   

[Objekt 2]   

[Objekt 3]   

 

Tavlan kan utvecklas djupare genom att dela upp ”I arbete” till följande tre 

underrubriker: ”analysering”, där man tar fram en lösning, ”utveckling”, då man gör det 

som tagits fram och ”test”, där man testar det man gjort för att se om det fungerar. För 

att upptäcka flaskhalsar så sätts en gräns för hur många objekt som kan vara i en 

kolumn samtidigt. Om det finns en obalans och flaskhalsar i leden så kommer det ske en 

köbildning som snabbt kan upptäckas och åtgärdas.  Detta skiljer Kanbantavlorna från 

Kaizentavlorna där objekten kan flyttas oberoende av varandra längs med kolumnerna. 

(Avega Group, 2010) 

Att göra Analysering Utvecking Test Klart 

[Objekt 1]     

[Objekt 2]     

[Objekt 3]     

 

Gemba 

Gemba eller ”Go to the Gemba” kommer från japanska och betyder platsen. Det syftar till 

att ansvarsägaren ska gå till platsen där problemet finns och inte behandla det på 

distans.  Om det är ett problem på produktionslinjen så ska ingenjörerna inte försöka 

lösa problemet från sina kontor genom rapporter utan de ska ner ”på golvet” och 

undersöka problemet på plats. (Institute of Productivity, 2013) 

2.5 Utredning kring begreppet Lean 

Svårigheterna kring att definiera Lean och förvirringen kring vad som exakt menas med 

Lean blir uppenbar när man granskar litteraturen som behandlar ämnet. Förvirringen 

bottnar i TPS komplexa natur som tidigare nämnts. Komplexiteten hos TPS gjorde att 

amerikanska chefer som undersökte japanerna under TPS begynnelse hade svårt att 

förstå TPS sanna innebörd. Istället för att fokusera och förstå konceptets övergripande 

drag och de osynliga, ömsesidigt beroende länkarna i systemet låg fokus på enskilda, 

synliga aspekter av produktionssystemet. När västvärlden hade förstått TPS och Lean 

Productions alla underliggande element hade redan en rad olika begrepp med koppling 

till Lean blivit djupt inrotade i det ordförråd som användes i den akademiska världen. 
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Detta har lett till en utbredd begreppsförvirring kring Lean, där olika begrepp används 

när det egentligen saknas en betydelsefull skillnad. (Rachna Shah, 2007) 

I detta arbete har vi valt följande övergripande definition av Lean: ”Lean är en 

systematisk verksamhetsstrategi vars syfte är att identifiera och elimineras slöseri 

genom ständiga förbättringar, åstadkommande av ett kontinuerligt flöde som dras av 

kunden samt en strävan efter perfektion” (Wisc-Online, 2004). 

2.6 Lean Service 

Som vi har sett ovan har Lean sitt ursprung i tillverkningsindustrin. Kategoriseringen av 

slöseriet och många av de verktyg som används har tydliga kopplingar till denna sektor. 

De flesta initiativ som tagits av företagen världen över i Lean-arbetet har också varit 

riktade mot fabriksgolvet eller andra snarlika uppgifter. Trots det finns 90 % av allt 

slöseri inom tillverkningsföretagen utanför de direkta tillverkningsprocesserna. Leans 

eliminering av slöseri lämpar sig därför inte enbart för verksamheter knutna till 

tillverkning. Inom tjänsteverksamhet finns också stora möjligheter till effektivisering 

och slöserieliminering genom just Lean. (Keyte & Drew, 2010) 

Under början av 1990-talet, efter två decennier av extraordinär expanderande av 

tjänstesektorn började många tjänsteföretag att rikta uppmärksamhet mot effektiviteten 

hos deras verksamhet. Trots tjänstesektorns nyckelroll inom världsekonomin kunde 

inte produktiviteten jämföras med den inom tillverkningsindustrin. Som exempel kan 

nämnas att mellan år 1981 och 1990 så hade den årliga tillväxten inom tjänstesektorn i 

USA varit 0.1 %, medan tillverkningssektorn under samma period visade en årlig tillväxt 

med 3 %. Denna låga tillväxttakt har fortsatt fram till idag. Dessutom har påtryckningar 

utifrån att sänka kostnader, öka flexibiliteten och kvaliteten samt minska ledtiderna 

tillkommit. Allt detta har gjort att tjänsteföretag i större utsträckning vänt sig mot 

tillverkningsindustrin och Lean för att råda bot på problemen. (Suárez-Barraza, Smith, & 

Dahlgaard-Park, 2012) 

Womack och Jones föreslog redan i Lean Thinking att Lean-konceptet skulle komma att 

spela en stor roll också inom tjänstesektorn. Även om Taichi Ohno, och sedan Womack 

och Jones ursprungligen definierade de olika kategorierna av slöseri utifrån en 

industrikontext så menade författarna att samma kategorier av spill går att hitta i vilken 

verksamhet som helst, kategoriseringe kan alltså appliceras inom tjänstesektorn också . 

(James P. Womack, 2003) 

Sedan dess har många forskare arbetat med att undersöka hur Lean implementerats 

inom tjänstesektorn och vilka effekter det har gett i olika fall. I mitten av 1990-talet 

började flera forskare peka på Leans fördelar i ett större perspektiv, utanför den direkta 

tillverkningsindustrin. Även om konceptet som helhet inte direkt användes upptäcktes 

stora fördelar i att använda olika delar av konceptet inom mer tjänsteorienterade 

verksamheter. Till en början fanns det största intresset hos detaljhandeln, där 

potentialen hos olika Lean-verktyg ansågs vara stor. En annan del av tjänstesektorn där 

Lean har haft ett stort inflytande är sjukvården, där har stora framgångar redovisats 
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som ett resultat av Lean-arbete. Utvecklingen har också nått mer renodlade 

tjänsteverksamheter.  Administrativa arbeten och generellt kontorsarbete har också 

kunnat dra fördelar av konceptet. Flera forskare har kunnat peka på förbättringar inom 

till exempel ordermottagningar, offerter, och redovisning hos företag som 

implementerat Lean. (Piercy & Rich, 2008) 

Även om verktygen och principerna vi läst om kring Lean också går att tillämpa på 

serviceverksamhet kan översättningen inte göras utan förbehåll. Det finns många 

exempel på tjänsteföretag som framgångsrikt lyckats implementera Lean i sin 

verksamhet och skillnaderna mellan tjänster och tillverkning utgör ett mycket mindre 

hinder än man tror (Bowen & Youngdahl, 1998). Det finns dock skillnader som måste tas 

hänsyn till. Till exempel måste Lean-verktyg användas på ett annat, mer anpassat sätt 

(Stratform, 2013). 

För att förtydliga detta finns nedan en tabell med exempel på slöserier som kan 

förekomma på ett kontor.  

Typ av slöseri Exempel från Kontor 

Omarbete Felregistreringar, designfel och ändrade 

konstruktionsorder, fakturafel, 

personalomsättning 

Överarbete Upprepning av datainmatning, extra kopior, 

onödiga eller omfattande rapporter och 

transaktioner, internmeddelanden, 

tidrapporter, budgetprocesser, reseräkningar, 

månadsbokslut. 

Lager Lådor överfulla med ärenden (elektroniska 

eller i papper), kontorsförråd, broschyerer, 

handläggning av ärenden och rapporter i 

satser. 

Väntan Downtime i datasystemet, systemets 

responstid, attester och godkännande från 

andra, information från kunder. 

Transporter Omfattande email-bilagor, flerfaldiga 

överlämningar, för många attester 

Rörelse Förflyttning till/från kopiatorn, centralarkivet, 

faxen, andra kontor. 

Överproduktion Skriva ut papper innan det behövs, köpa saker 

innan de behövs, handlägga ett ärende innan 

nästa person är redo att ta sig an det. 

Outnyttjad kreativitet Begränsat ansvar och befogenheter för 

grundläggande uppgifter, ledningens styrning 

och kontroll, olämplig utrustning till 

förfogande. 

Tabellen är direkt tagen från (Keyte & Drew, 2010). 
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2.7 Lean inom finansbranschen 

I början av 2000-talet hade tillämpningarna av Lean också börjat få en spridning inom 

finanssektorn. De första företagen som valde att implementera Lean såg det som en 

lösning på de finansiella kriser de stod inför. Det tidigaste och mest uppmärksammade 

fallet av Lean inom finanssektorn handlar om försäkringsbolaget Jefferson Pilot 

Financial (JPF) (Suárez-Barraza, Smith, & Dahlgaard-Park, 2012). JPH stod inför en rad 

problem i slutet 1990-talet. Kraven från kunderna hade ökat, utbudet av tjänster hade 

blivit större och tjänsterna mer komplexa. Samtidigt hade nya mer specialiserade 

aktörer, som hanterade ärenden snabbare och erbjöd lägre priser äntrat marknaden. JPF 

var därför tvungna att se över sin verksamhet och sina processer. Ledningen insåg att 

det fanns stora förbättringsmöjligheter vad gällde hanteringen av ansökningar om 

processerna sågs över. Ledningen såg flera likheter  mellan hanteringen av ett 

försäkringsärende och en bil på en monteringslinje. Precis som en bli genomgår en serie 

av processer där värde tillförs måste en försäkringsansökning genomgå flera 

procedurer, exempelvis riskbedömning. Man lät därför implementera Lean för att 

förbättra sina processer och resultaten var imponerande. Processerna effektiviserades 

och till följd av detta kunde man minska omarbetet till följd av misstag med 60% och 

slutligen öka försäljningen med 60% (Swank, 2003). 

Bland de internationella storbankerna var den brittiska banken Royal bank of Scotland 

(Åkerblom, 2013) och Bank of America pionjärer vad gäller användande av Lean i sin 

verksamhet (Jones Jr, 2004). År 2001 tog Bank of America, vars kundbas består av 27 

miljoner hushåll, ett beslut om att inför Lean i hela organisationen.  Banken hade 

upplevt en sämre kundrelation, där endast 40 % av de tillfrågade kunderna var väldigt 

nöjda med deras relation till banken. Som en konsekvens hade bankens expansion och 

öppnandet av nya kontor stagnerat. (Jones Jr, 2004) 

För att Bank of America skulle växa och öka sin lönsamhet behövde problemen med 

kundrelationerna åtgärdas. Implementeringen av Lean i verksamheten gav tidigt tydliga 

effekter.  Bland annat minskade tiden för ett handläggningsarbete för bostadslån med i 

genomsnitt 15 dagar och målgruppen som gav banken toppbetyg i undersökningar kring 

kundnöjdhet ökade med 25 %. Den nya strategin skapade ett uppskattat värde på två 

miljarder dollar på endast tre år (Jones Jr, 2004). Exemplet visar en tydlig koppling 

mellan lönsamhet, kundnöje och Lean. 
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3 Nordea 
Nordea är en av norra Europas största banker med heltäckande tjänsteutbud med fokus 

på goda kundrelationer. De vill främja ett nära samarbete och engagemang mellan bank 

och kund för att bilda ”framtidens relationsbank”. (Nordea, 2013:1) 

Nordea bildades i och med sammanslagningen av fyra skandinaviska banker i början av 

milleniet. Sedan dess har banken också blivit en stor aktör i östra Europa. Att vara en 

ledande aktör kring Östersjön har länge varit en vision för banken. Nordea anser att 

människor i Norden delar grundläggande värderingar som gör att de tillsammans kan 

samarbeta och lära av varandra.(Nordea, 2013:2) 

3.1 Motiven bakom Lean 

Som ett tjänsteföretag lägger Nordea stor vikt vid kundbemötande för att kundens 

upplevda nöjdhet av mötet med banken ska vara så positiv som möjligt. Nordea menar 

att: ”det viktigaste för kunderna är att de vet var de har oss och att vi kan tillgodose 

deras behov” (Nordea, 2013:1). Det är alltså viktigt att ge ett transparent uttryck mot 

kunden med tydlig närvaro samtidigt som banken behöver ta reda på vad kunden 

egentligen vill ha och inte ha några förutfattade meningar inom banken vad ”kundvärde” 

är för något. Redan här kan tydliga paralleller dras till Leans första princip om att man 

ska specificera exakt vad kunden efterfrågar (Nordea, 2013:1).  

På Nordea är de väl medvetna om vikten av att under ett kundmöte visa kundens 

betydelse för banken.  Kunderna ska känna sig uppmärksammade och viktiga. Efter ett 

bankmöte ska kunden veta att Nordea bryr sig om deras situation och att Nordea 

värdesätter mötet (Nordea, 2013:1). Nordeas väg för att skapa största kundvärde är att 

erbjuda den bästa servicen och produkten som möjligt. Det faller sig därför naturligt för 

Nordea att arbeta med Lean. Arbetet med Lean är inget Nordea skyltar med gentemot 

kunden, Lean i sig intresserar inte kunden, utan det är produkten och servicen 

(Åkerblom, 2013). 

Nordea motiverar valet bakom deras Lean-arbete genom fem fördelar de anser att en 

integrerad Lean-filosofi tillför verksamheten. För det första förbättrar det Nordeas 

processer genom att göra de mer kostnadseffektiva och mindre komplexa. Lean hjälper 

också Nordea i deras kvalitetsarbete. Den tredje fördelen är att Lean bidra till ökad 

kundnöjdhet genom att mer tid kan läggas på möte med kunden. Ett fjärde motiv är att 

Lean skapar en enighet kring processer på banken. Till sist nämns även att Lean bidrar 

till strävandet att ständigt genomföra inkrementella förbättringar (Løvschal, 2007). Det 

är något Nordea är väldigt tydliga med, företaget går i och med Lean inte igenom en 

temporär förändringsfas utan en permanent förändringsresa där Lean ska prägla 

företagskulturen (Åkerblom, 2013). 
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3.2 Implementeringen och arbete med Lean på Nordea 

Nordeas första konkreta initiativ med att arbeta med Lean skedde år 2005. Det började 

med att ett pilotprojekt genomfördes småskaligt på olika delar inom banken. Mellan 

2005 och 2006 genomfördes elva projekt inom banken. Projekten var riktade mot olika 

delar inom banken och omfattade bland annat Mortgage, Small Medium Cap (små och 

mellanstora företag), Credit, Large Cap (stora företag). Gemensamt för de delar som 

identifierades som lämpliga var att samtliga innefattade backoffice-operationer. På så 

sätt undvek man risken att kunderna direkt skulle påverkas av eventuella problem till 

följd av pilotprojekten. Resultaten av projekten övervakades noga och analyserades för 

undersöka om verksamhetsstrategin var lämplig och hade en plats på Nordea i 

framtiden. Processerna som bearbetades först under Nordeas Lean-implementation 

hade ytterligare ett antal gemensamma karaktäristiska egenskaper. Bland annat 

förekom processerna i stora volymer. De var också relativ repetitiva vilket underlättade 

analysen av slöseri och framtagandet av nya tillvägagångsätt. Om ärenden inom en 

process ser väldigt olika ut från fall till fall är det svårare skapa en ”generell” metod. 

Processerna skulle också vara enkla så att analysen av de vidtagna åtgärderna lättare 

kunde analyseras och att tydliga kopplingar kunde dras till Lean-arbetet. (Åkerblom, 

2013) 

Besluten om att starta pilotprojekten fattades av ledningen och det var också därifrån 

den största drivkraften för Lean kom. Fokus i pilotprojekten låg på att undersöka om det 

gick att effektivisera verksamheten och bankens arbetsprocesser. Samtidigt med att 

Nordea genomförde sina pilotprojekt så var Lean ett hett ämne hos många av Nordeas 

konkurrenter. Nordea var därmed inte pionjär i det avseendet utan följde en allmän 

trend i den internationella bankbranschen. (Åkerblom, 2013) 

Efter pilotprojekten åren 2005-2006  gav ledningen grönt ljus för att expandera 

satsningen. Från 2006 och de efterföljande två åren sjösattes omkring 200 projekt under 

namnet ”Lean banking” där Lean skulle integreras inom hela Nordea. Lean banking blev 

ett ord för den nya filosofin, termen används dock inte längre av Nordea. Allt arbete med 

Lean går idag genom enheten Group Process service (Åkerblom, 2013). De projekten 

som startades efter 2006 skiljde sig en del från pilotprojekten. Dessa projekt var 

utspridda över alla affärsområden och funktioner i banken. Alla länder som Nordea var 

verksam i vid tillfället var inblandade. En stor skillnad var också att projekten nådde ner 

till den verksamhet som har direkt kontakt med kunden. Lokalbankkontor berördes och 

började använda Lean i sitt dagliga arbete (Løvschal, 2007).  Tidigt upplevdes positiva 

resultat av Lean-arbetet. Följande citat är hämtade från en redogörelse som Nordea gjort 

för hur Leanarbetet sett ut och vilka synliga resultat det gett: 

”It’s satisfying to work in the best possible way. Lean has helped us work smarter, not 

harder. Every day we discuss new improvement ideas and have the opportunity to 

shape our work”. 
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”Lean has given us what we were actually asking for. It took away double work and gave 

us easier work processes”. 

”I had heard rumours about highly monotonous work rountines after Lean and was 

sceptical. In reality we still have a variety in our jobs but in a much orderly manner than 

before”. (Løvschal, 2007) 

På Nordea har man idag nytta av en rad Lean-verktyg. Bland annat används så kallade 

SMART:a mål (se avsnitt 2.4). När mål sätts upp i banken analyseras de och ett 

hjälpmedel som då används är SMART.  Nordea upplever många fördelar med verktyget. 

Framför allt blir målen betydligt mer konkreta och tydliga. På Nordea ska de SMART:a  

målen i huvudsak ligga på teamnivå och beröra Nordea som företag. Det är teamet som 

ska lyckas nå målet tillsammans. Risken finns att ägandekänslan för helheten försvinner 

om de SMART:a målen sätts på individnivå (Åkerblom, 2013). 

När Nordea arbetar med SMART:a mål läggs stor vikt vid att tiden i det uppsatta målet är 

införstådd. När ett mål sätts upp ska tidsramen väljas eftertänksamt så att den är 

hållbar. Ett inte ovanligt problem är att chefen sätter väldigt optimistiska tidsmål i 

förhoppning att det sporrar medarbetare att jobba hårdare. När målen sedan inte 

uppfylls inom den utsatta tiden så drabbar det närliggande projekt som är beroende av 

det försenade projektet som i sin tur försenar andra projekt och så vidare. Att ha en för 

generös tidsram som inte följs bidrar till en annan typ av problem. Den uppsatta 

tidsramen är taktpinnen i arbetet och är viktig för att till inte målet till exempel skall 

nedprioriteras. Det finns alltid mycket att göra på en bank, så då är det lätt att skjuta upp 

ett projekt som berör förändringsarbeten och prioritera den operationella 

verksamheten. (Åkerblom, 2013) 

3.3 Medarbetarna 

Vid implementeringen av Lean inom Nordea tog man tidigt beslut om att det skulle vara 

en gräsrotsrörelse, att Lean skulle få fäste långt ner i företagshierarkin.  För att 

åstadkomma detta överlämnades stort ansvar till varje avdelnings Lean-ansvarig. 

Nordea ansåg att de långsiktigt positiva resultaten skulle bli lidande om man endast lät 

lean-experter eller några få personer sköta jobbet. (Åkerblom, 2013) 

Dessa tankar präglar också arbetet idag. Man vill att alla anställda, oberoende av titel ska 

känna ett ägande inför uppgifter och gemensamma mål. Chefer ska inte leda de anställda 

steg för steg.  Varje anställd ska självmant vara engagerad i förändringsarbetet genom 

att förstå fördelarna med Lean. Dessutom erbjuds utbildningar till de anställda. 

Utbildningarna kan både vara teori- och aktivitetsbaserade. Till exempel kan de 

anställda under ett utbildningstillfälle lära sig att analysera en process med hjälp av 

Value Stream Mapping. Mycket vikt läggs vid ”learning by doing” när Lean lärs ut. Efter 

ett utbildningstillfälle ska alla som närvarat i detalj kunna förstå vad Lean-metoder kan 

användas till och hur de hänger ihop med varandra. Stor vikt läggs också vid att Lean 

sprids till andra medarbetare via kollegor. På Nordea tror man att det skapar en djupare 
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förståelse samtidigt som det bidrar till att kunskaperna sprids snabbt på kontoren. 

(Åkerblom, 2013) 

Arbetet med Lean påtvingas inte av Nordea. Man låter istället medarbetarnas insikt om 

Lean och dess fördelar diktera arbetet. På grund av detta har olika delar av Nordea 

kommit olika långt med Lean. Hur långt man har kommit i arbetet beror i stor grad av 

vilken person som är ansvarig. Det går därför att hitta allt ifrån små team på ett fåtal 

personer till avdelningar på 2000 personer som kommit väldigt långt i arbetet och andra 

som knappt börjat. Nordea sätter emellertid en viss press på avdelningarna genom att 

kontinuerliga självutvärderingar där frågor som ”vart är vi på väg?”, ”vilket är nästa 

steg?”, relaterade till Lean ställs och diskuteras.  Externa Lean-specialister finns också 

som stöd för att hjälpa till att sätta upp en plan för den kommande perioden. (Åkerblom, 

2013) 

Viljan att skapa en gräsrotsrörelse kräver att anställda på alla nivåer ges en möjlighet att 

påverka sin omgivning genom att komma med förslag på förbättringar. På Nordea finns 

en kultur där detta uppmuntras. Dyker ett bra förslag upp behandlas förslaget inom 

teamet. Om förslaget ger en förbättring så finns en öppenhet att sprida idén vidare till 

andra team inom Nordea. (Åkerblom, 2013) 

Implementationen av Lean på Nordea har i stort tagits emot väl av de anställda , även om 

en skepsis också upplevts på sina håll. Utvärderingar från bankens håll visar att 

skepsisen ofta bottnar i missförstånd och rykten om Lean som ofta cirkulerar i och med 

att det skrivs och talas mycket om Lean. Det kan handla om att Lean är något vid sidan 

om verksamheten eller att Lean används för att minska kostnader på kort sikt och inte 

för att förändra arbetskulturen. Sådana rykten hanteras och tillrättavisas av banken för 

att få med personalen på samma sida. Många moderna arbetsböcker om Lean riktade 

mot rena tjänsteverksamheter betonar ofta vikten av att inte enbart betrakta Lean som 

en verktygslåda. Kjell Åkerblom som dagligen arbetar med Lean på Nordea är tydlig på 

den punkten och anser att just den uppfattningen är den största och vanligaste 

osanningen han möter kring Lean. Denna missuppfattning kan härledas kring den 

förvirring som uppstått på grund av komplexiteten hos TPS (se avsnitt 2.5). Istället läggs 

stor fokus på Nordea att befästa ”tänket”, det vill säga grundprinciperna för Lean. Kjell 

förklarar att verktygen är meningslösa om man inte förstår deras roll och övergripande 

syfte och menar att Lean är en filosofi som supportas av metodik och metoder . 

(Åkerblom, 2013) 

På Nordea kommer det fortsatta arbetet med Lean ligga på två fronter. Dels kommer 

försök att sätta igång Lean-arbetet på delar där filosofin inte fått fäste göras, samtidigt 

vill man ytterligare befästa filosofin inom hela organisationen. För teamen ligger arbetet 

i att undersöka kulturen, öka kompetensen inom Lean på ledarnivå och medarbetarnivå 

för att kunna hjälpa varandra mer i den dagliga verksamheten. (Åkerblom, 2013) 
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4 SEB 
SEB är en finanskoncern vars verksamhet framförallt omfattar kunder i Sverige, 

Baltikum och Tyskland, men också andra länder i Nordeuropa. SEB kallar sig en 

relationsbank och erbjuder finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella 

tjänster. Banken satsar på långsiktiga relationer med sina kunder och har en vision om 

att bli den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner. (SEB, 2012)  

SEB har sin bakgrund i Stockholms Enskilda Bank som grundades för snart 160 år sedan 

av André Oscar Wallenberg. Koncernens nuvarande struktur skapades i och med 

samgåendet med Skandinaviska banken år 1972. Under tiden vid millenniumskiftet 

bytte banken namn till SEB och man köpte samtidigt en rad banker i Baltikum och en 

bank i Tyskland. (SEB, 2012) 

 4.1 Motiven bakom Lean 

De huvudsakliga motiven för införandet av Lean inom SEB var att förbättra kostnads- 

och intäktstalen genom att eliminera slöseri. Samtidigt ville banken frigöra mer tid åt 

personalen att kunna ägna åt kunderna (Bengtsson, 2013). SEB:s Lean-satsning hade 

alltså delvis samma bakgrund som de internationella aktörerna och Nordea hade. 

4.2 Implementeringen och arbete med Lean på SEB 

SEB lanserade en Lean-implementation i sin organisation under år 2007 och det 

koncerngemensamma programmet fick namnet SEB Way. Tanken var att den nya 

verksamhetsstrategin skulle implementeras i hela banken, men förändringarna gjordes 

först inom back-office och kontorsrörelsen. Man ansåg att den typen av processarbete 

som karakteriserade dessa områden var mest lämpade för Lean. Det fanns ett flöde av 

ständigt återkommande processer som kunde behandlas. Vidare såg man tydliga 

incitament för implementeringen på just dessa områden eftersom slöseriet var som 

tydligast där. Implementeringen skedde avdelningsvis där man under tolv veckor gick 

igenom Leans grundläggande principer och verktyg.  Därefter infördes förändringarna 

gradvis. Resurserna för det primära förbättringsarbetet var riktat för de tolv veckorna, 

därefter blev det svårt att budgetera in det arbetet på ett bra sätt.   Implementeringen 

fortgick genom hela organisationen fram till år 2011, då man ansåg sig vara klar 

(förutom IT-avdelningen, se avsnitt 4.3). (Bengtsson, 2013) 

Lean-arbetet fortskrider idag i och med att ständigt förbättringsarbete (Kaizen) pågår, 

där nya initiativ för effektiviseringen välkomnas. SEB fokuserar mycket på att etablera 

en kultur som präglas av ständiga förbättringar görs. Förutsättningar för att uppnå en 

sådan kultur finns. Bland annat har olika roller inom företaget fördelats för att uppnå 

det målet. (Bengtsson, 2013) 

För att främja förbättringsarbetet och säkerställa att alla förslag på förbättringar 

uppmärksammas har speciella ”continious improvement”-managers tillsatts inom SEB. 
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Dessa ansvarar för att bra idéer fångas upp och tillämpas utan att de behöver nå 

ledningen för klartecken. (Bengtsson, 2013) 

Man anser att Lean-arbetet idag är integrerat i den dagliga verksamheten. SEB Way är 

således högst närvarande. I årsredovisningen från år 2012 beskrivs programmet som 

”en stödfunktion för nya initiativ”. Spåren av Lean syns tydligt i den dagliga 

verksamheten på många av SEB:s avdelningar. Tavelmöten är centrala i det vardagliga 

arbetet på SEB. Kaizentavlor och Kanbantavlor används för att teamen ska arbeta mer 

effektivt. Andra Lean-verktyg som används på SEB är ”go to the gemba”. På SEB är 

värdeflödesanalyser det allra viktigaste verktyget och det används flitigt för att 

visualisera flödet i olika processer. (Bengtsson, 2013) 

Följsam tillverkning 

Utvecklingen inom finansbranschen har på senare år lett till att IT fått en allt viktigare 

roll i branschen. På tio år har andelen betalningar som hanteras helt automatiskt på SEB 

gått från 22 till 97 procent. En liknande utveckling kan också ses inom bankens andra 

verksamheter. (SEB, 2012) 

SEB upptäckte tidigt att transformationen som sattes igång 2007 med SEB Way inte fick 

fäste på IT-avdelningen inom banken. Man konstaterade att SEB Way inte var anpassat 

för den typen av verksamhet. SEB hade använt samma angreppssätt som fungerat på 

back-office och utan anpassning applicera det på IT-avdelningen. Eftersom 

implementeringen misslyckades samtidigt som ett behov av ett nytt sätt att arbeta 

kvarstod infördes Agile år 2012. På SEB refererar man till arbetssättet som ”agilt” 

(Bengtsson, 2013). Den svenska översättningen för Agile som vi anser är lämpligast är 

följsam tillverkning (Lejkemo & Berglund, 2012).  

Hypotesen som antogs på SEB efter misslyckandet med SEB Way på IT-avdelningen var 

att Lean och dess värdeflödesperspektiv endast är anpassat för repeterbara processer 

och aktiviteter.  Med hjälp av Lean går det att optimera och förädla dessa aktiviteter och 

processer. Inom IT finns det däremot väldigt sällan sådana uppgifter. Utvecklare arbetar 

framför allt med oförutsägbara processer.  Det går inte att identifiera den repeterbara 

faktorn då arbetet ser så olika ut från projekt till projekt (Barnholdt, 2013). När 

ledarskapet på IT-avdelningen inte såg vinsterna eller nyttan i satsningen med SEB Way 

var misslyckandet ett faktum (Bengtsson, 2013). 

Följsam tillverkning som idag används på SEB skiljer sig inte mycket från Lean i de 

grundläggande aspekterna, de har samma mål som de är ämnade att uppnå. Det kan 

därför vara svårt att se tydliga skillnader mellan strategierna (Lejkemo & Berglund, 

2012).  Strategins namn, följsam tillverkning, betonar vikten som läggs på att vara 

anpassningsbar och öppen för förändring och nya uppgifter. All produktutveckling är 

utsatt för hård konkurrens och man måste vara snabb att fånga och matcha marknadens 

önskemål. Det är enormt viktigt att vara först och för att snabbt kunna anpassa s ig krävs 

det att medarbetarna och teamen är följsamma (Barnholdt, 2013). 
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Man kan säga att följsam tillverkning är en implementation av Lean som är mer lämpad 

för verksamhet inom IT. Den främsta skillnaden mellan Lean och följsam tillverkning är 

att man använder verktygen på olika sätt. Inom Lean är det viktigt att skapa ett snabbt 

flöde och undvika lager. På en IT-avdelning så är det svårare att definiera och därför 

hitta lagret. Lagret på en IT-avdelning består av alla beslut som ännu inte fattats och som 

finns upplagrade.  Den immateriella lagervaran är till en början svårare att hantera än en 

drivaxel som väntar på att bli monterad i en bilfabrik.  Det leder till att det behövs andra 

sätt för att uppnå ett bra flöde. Fokus måste ligga på att ha snabba beslutskedjor och 

skapa ett tillvägagångssätt för att mäta storlekar i avdelningens leveranser. (Barnholdt, 

2013) 

Till skillnad från back-office så är det svårare att mäta produktivitet på en IT-avdelning. 

Det beror på att det finns fall då en exempelvis liten grafisk abrovink till en knapp tagit 

väldigt långt tid samtidigt som snabba och enkla ändringar skapat mycket kundnöje. 

Kopplingen mellan kostnad och resultat är också svårare att identifiera. Dessutom så 

ligger en stor svårighet i att mäta de resultat som uppnåtts eftersom resultatet av 

produktionen kommer så långt senare. I back-office är det enkelt att exakt beräkna 

kostnader och intäkter för varje handläggning. För IT-avdelningen på SEB fås dessutom 

intäkterna fördröjt. Därför behövs det andra mätmetoder som både tar hänsyn till att 

”produktionen” inom IT ser annorlunda ut och att resultatet är tidsfördröjt. (Barnholdt, 

2013) 

4.3 Medarbetarna 

Hos SEB har det varit viktigt att SEB Way och förståelsen för Lean når samtliga 

medarbetare, och att man får med hela organisationen i förändringen. Mottagandet och 

entusiasmen bland medarbetarna har i stor utsträckning varit beroende av ledarskapet 

hos cheferna. Det har varit absolut nödvändigt att kunna förmedla nyttan av arbetet för 

att få med sig medarbetarna. Här har en tydlig skillnad kunnat urskiljas mellan bankens 

olika avdelningar och verksamheter. På avdelningar där nyttan av Lean-arbetet var 

tydlig, till exempel group operations, back-office och annan kontorsverksamhet var 

entusiasmen större. Medarbetarna kunde tydligt se att en mängd skräpuppgifter kunde 

undvikas och att mer tid kunde frigöras åt möte med kunderna. På IT-avdelningen 

misslyckades dock implementeringen när nyttan inte kunde ses. Vidare har kulturen hos 

respektive avdelning också varit avgörande för bemötandet av Lean. På de säljdivisioner 

inom SEB som arbetar med storföretag var entusiasmen inför Lean lägre.  Medarbetarna 

där ansåg att deras verksamhet hade dålig koppling med Lean och den företagskultur på 

Toyoto ur vilken den utvecklades. Därför saknades entusiasmen och viljan att 

genomföra de förändringar som krävdes. (Bengtsson, 2013) 

Resultaten av Lean-arbetet på SEB är svåra att spåra i konkreta siffror. Som exempel ges 

ändå att enheten group operations effektiviserats och lyckats sänka kostnaderna med 

uppskattningsvis 10 % varje år sedan införandet. Lean ses som en stor bidragande orsak 

till detta. (Bengtsson, 2013) 
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5 Handelsbanken 
Handelsbanken grundades år 1871 och erbjuder idag ett fullt sortiment av tjänster till 

både privat- och företagskunder. Banken betraktar Sverige, Storbritannien, Danmark, 

Norge och Finland som sina hemmamarknader. Banken lägger stor vikt i ett 

decentraliserat arbetssätt med en stark lokal förankring. Det innebär att allting sker på 

kontoret, att hela affären görs upp där och banken saknar således back-office 

(Nordström Boding, 2013). Precis som övriga banker prioriteras långsiktighet i 

relationen med kunderna (Handelsbanken, 2011). 

5.1 Motiven bakom KLÖS 

Under 2006 lanserade Handelsbanken ett effektiviseringsprojekt under namnet KLÖS 

(Kontorslösningar) vars syfte var att förenkla kontorens administrativa arbete och ta 

bort onödiga arbetsuppgifter för att på så sätt kunna ägna mer tid åt kundarbete och 

affärer för att i slutändan få nöjdare kunder. (Nordström Boding, 2013) 

Som vi nedan ska se finns många paralleller mellan KLÖS och Lean. Det är dock viktigt 

att poängtera att KLÖS är en helt egenkomponerad lösning från Handelsbankens sida 

och det saknas en teoretisk bakgrund till den. Inga konsulter anlitades i samband med 

KLÖS. Vidare talar man väldigt lite om Lean på Handelsbanken, utan man refererar till 

KLÖS när man syftar på slöserieliminering på kontoret. (Nordström Boding, 2013) 

Som ovan nämnts har kontoren en väldigt central roll hos Handelsbanken. Varje kund 

hos banken tillhör ett kontor och det är kontoret som står för hela kundansvaret. 

Ledningen ville därför se till att underlätta arbetet på kontoret i så hög utsträckning som 

möjligt i och med KLÖS. Det hade uppmärksammats från de medarbetare som arbetade 

närmast kunderna att mycket onödiga rapporter, arbetsuppgifter, utskrifter och 

moment överlag förekom och förhindrade kontoren att jobba på ett effektivt sätt. 

(Nordström Boding, 2013) 

Det viktigaste motivet för förändringarna var att öka tiden med kunderna och detta 

budskap vidhålls än idag vid andra typer av rationaliseringar. Tid för administrativt 

arbete ska minimeras så att mer tid kan ges till kunden. Handelsbankens erfarenheter är 

att kunden ofta vill tala med sin bank, och detta behov är banken är väldigt mån om att 

tillgodose. (Nordström Boding, 2013) 

5.2 Implementeringen och arbetet med KLÖS på Handelsbanken 

KLÖS skulle alltså råda bot på de problem och det slöseri som bankkontoren upplevde. 

En person med högt anseende i företaget tillsattes att leda projektet som skulle omfatta 

kontorsarbetet genom hela banken. Projektet inleddes med att en databas byggdes upp. 

All information från kontorsveksamheten samlades för att på så sätt identifiera allt 

slöseriet. Ledaren för projektet var mycket bekant med alla rutiner på kontoret och 

kunde därför ifrågasätta allt som den ansåg vara onödigt. (Nordström Boding, 2013) 
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Exempel på onödiga arbetsuppgifter som identifierades var rapporter över vad man 

gjort över dagen som skulle bockas av, utskrifter över något där varken information om 

avtal eller transaktion förekom. Mycket av det onödiga arbetet berodde på olika 

säkerhetsåtgärder där utskrifter gjordes för att sedan sparas och arkiveras. (Nordström 

Boding, 2013) 

Bortsett från det arbete som tillhörde granskning togs många uppgifter bort. Man kom 

underfund med att mycket var onödigt. Dessutom gjordes många rapporter om till 

elektroniska. Projektet KLÖS pågick fram till 2011. Därefter skulle implementeringen 

vara klar och filosofin skulle genomsyra samtliga kontor. Idag bedrivs arbetet med KLÖS 

från avdelningen för Infrastruktur/Kontorsrutiner.  Som en del av projektet gjordes en 

stor IT-satsning år 2009, där man framförallt fokuserade på att eliminera onödiga 

utskrifter. (Nordström Boding, 2013)  

I nuläget arbetar man inom ramen för KLÖS med ständiga förbättringar. Man har 

inrättat en förslagslåda som alla medarbetare uppmuntras att använda. En anställd 

arbetar på heltid med de inkomna förslagen om förbättringar i det administrativa 

arbetet. Förslagen prövas och delas ut till respektive område/system. Handelsbanken 

lägger stor vikt vid alla förslag, även de små. Ändringar görs hela tiden i strävan efter att 

ständigt bli bättre. Arbetet med KLÖS prioriteras högt i den dagliga verksamheten, även 

om projekttiden är slut. (Nordström Boding, 2013)  

KLÖS resulterade år 2009 i att kundarbetet hade ökat med 50 %. I och med att banken 

arbetar mycket med regelverk ser man KLÖS som en nödvändighet för att hjälpa 

medarbetarna på kontoren att det ska vara enkelt att göra rätt. (Nordström Boding, 

2013) 

Paralleller till Lean 

När man undersöker vilka kategorier av slöserier som Handelsbanken identifierat med 

KLÖS, ser man tydliga kopplingar till de slöserier man definierat på kontor genom Lean 

(se tabell i avsnitt 2.6). Under kategorin omarbete nämns dialoger som ett viktigt 

exempel. Dialogerna mellan medarbetare ska var enkla och uppgifter ska utformas så att 

det är lätt att göra rätt. Vidare har man genom KLÖS tagit bort omläsningar av 

handläggningar, ett typexempel på omarbete. Man har också tagit bort slöseri 

tillhörande kategorin lager i och med att man tagit bort medarbetares korgar med 

ärenden. Istället förvaras ärenden centralt och elektroniskt, på så sätt har alla tillgång 

till allt. Detta eliminerar slöseri på flera sätt. Bland annat förhindras ”väntan” i form av 

letande efter ärende hos någon annan. Vidare pågår en utveckling där man tar bort 

matrisskrivare i syfte att eliminera ytterligare väntetid. Vad gäller kategorin 

”transporter” återstår mycket arbete på Handelsbanken. Fortfarande skickas mejl och 

kopior i onödan. Handelsbanken jobbar mycket med att ta bort onödiga rörelser bland 

medarbetare. Detta genom att eliminera utskrifter i hög utsträckning och ha mycket 

elektroniskt. Outnyttjad kreativitet är ytterligare en kategori slöseri som Handelsbanken 

försöker bemöta. Genom att uppmuntra medarbetarna att komma med egna förslag. 
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Dessutom återfinns tanken om decentralisering i Handelsbankens affärsidé, man ger 

stora befogenheter och stort ansvar för de enskilda kontoren exempelvis . (Nordström 

Boding, 2013)  

När vi diskuterar Leans grundläggande principer med Handelsbanken anser man sig 

kommit långt med dessa också, utan att explicit ha jobbat efter Lean. Att allt slutförs på 

kontoren och att inget skickas till backoffice främjar ett bättre flöde där ansvarstagande 

för processen inte fördelas i onödan. Man slipper att ärenden fastnar mellan leden och 

det blir också lättare att se slöseriet. (Nordström Boding, 2013) 

Handelsbanken är måna om att de som jobbar centralt och bygger infrastrukturen som 

används på alla kontor är ute på dessa kontor och får en bild av hur arbetet ser ut. Det är 

inte ovanligt att personer stannar på ett annat kontor upp till ett par veckor för att få en 

förståelse i hur arbetet görs för att sedan ta med sig den kunskapen tillbaka till det 

centrala kontoret. Det är ju mycket likt de grundtankarna som finns i Gemba, att det är 

viktigt att undersöka saker på plats. Om inga besök skulle göras och all kommunikation 

skulle ske genom rapportering är det rimligt att anta att en missvisande bild skulle fås. 

(Nordström Boding, 2013) 

Upprättandet av en förslagslåda där små förbättringar uppmärksammas kan tydligt 

kopplas med Leans filosofi om Kaizen (Nordström Boding, 2013). 

5.3 Medarbetarna 

Implementeringen av KLÖS har gått väldigt smidigt och mottagits positivt av arbetarna. 

Redan från start visades en stor entusiasm och delaktighet från de anställda. 

Medarbetarna fick inte genomgå någon särskild utbildning i samband med KLÖS, istället 

de ansvariga för KLÖS gick runt på kontoren och talade om problemen och frågor na 

kring slöseriet på kontoret. (Nordström Boding, 2013)      
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6 Analys och slutsatser 
Intervjuerna och undersökningarna som genomförts har möjliggjort att 

frågeställningarna kan besvaras. 

Används Lean?  

Syftet med det här arbetet och den mest grundläggande frågan vi ställde oss inför 

genomförandet var om Lean överhuvudtaget tillämpas inom den svenska 

bankbranschen. Frågan kan tyckas vara enkelt formulerad och därför enkel att besvara 

men så är inte fallet. Flera faktorer gör frågan svårare än vad den ter sig. Som vi såg i 

teoriavsnittet så är Lean ett komplext begrepp med en stor innebörd som dessutom 

tolkats olika i litteraturen. Vidare använder bankerna egna namn för deras 

verksamhetsstrategier, effektiviseringsprogram, filosofier osv. Det är därför inte direkt 

uppenbart hur starkt en verksamhet är kopplad till Lean.  

Vi kan dock konstatera att både Nordea och SEB har implementerat Lean i sin 

verksamhet och att man idag aktivt tillämpar Lean i sin verksamhet. Hos Nordea döptes 

implementeringsprogrammet ursprungligen till ”Lean banking” med det togs sedan bort 

och nu ansvarar Group Process Service för arbetet med Lean. Hos SEB lanserades SEB 

Way som en ny verksamhetsstrategi och den var helt baserat på filosofin om Lean.  

Bankerna arbetade aktivt under implementeringen med att utbilda organisationen, att 

lära ut filosofierna och verktygen. Spåren av Lean-arbetet i verksamheten är idag 

tydliga, olika verktyg tillämpas samtidigt som en strävan efter att ständigt bli bättre 

(Kaizen) genomsyrar arbetet.  

Handelsbanken tillämpar inte Lean i sin verksamhet. De använder ett helt 

egenkomponerat program (KLÖS) med syfte att eliminera slöseri på kontoret. 

Programmet delar visserligen många drag med Lean, men kan ändå inte betraktas som 

Lean. I rapporten har KLÖS behandlats som Handelsbankens motsvarighet på Lean  på 

grund av de många likheter vi har identifierat. Det finns dock en rad skillnader som är 

viktiga att uppmärksamma. KLÖS omfattar endast det administrativa arbetet på 

Handelsbanken på kontorsnivå och den saknar helt en teoretisk bakgrund. Istället är det 

en praktisk lösning med syfte att eliminera kontorsslöseri. Man använder inte heller 

några explicita Lean-verktyg. På Handelsbanken ägnar man sig inte åt att visualisera 

eller analysera processerna och en strävan att skapa ett större flöde genom processer na 

saknas i KLÖS-initiativet.  

Motiv bakom Lean 

Bland motiven till användandet av Lean hos Nordea och SEB, samt införandet av KLÖS 

hos Handelsbanken kunde många likheter hittas. Samtliga banker uttryckte en strävan 

efter att öka tiden med kunden och på så sätt öka kundnöjdheten.  Detta beror på att de 

tre banker anser att kundmötet värdesätts högt av kunderna. Här kan paralleller dras till 

internationella aktörer. Bank of America som var en av de första bankerna att arbeta 

med Lean uppgav liknande motiv bakom deras Lean-initiativ.  
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Hos SEB och Nordea, där Lean omfattade fler delar av företaget kunde också andra 

motiv urskiljas. Där ville man förbättra andra processer som till exempel 

produktutveckling och aktiviteter inom back-office. Man vill göra processerna mer 

kostnadseffektiva, mindre komplexa, mer generaliserade samt generellt öka 

kvalitetsarbetet.  

Implementering 

SEB och Nordea använde sig av liknande tillvägagångssätt när Lean-arbetet sjösattes. 

Bland de berörda processerna kan flera intressanta resultat konstateras. Både SEB och 

Nordea började implementera Lean på de processer som var repetitiva, enkla och som 

förekom i stora volymer. Dessa processer förekom framförallt inom back-office.  

Både Nordea och SEB har haft som mål att införa Lean i hela organisationen, vilket 

innebär att också andra, mindre lämpade processer omfattats av Lean. Processerna på 

produktutvecklingen inom IT utgör ett särskilt intressant exempel på sådana processer. 

Medan Nordea inte uttryckte några större problem kring införandet av Lean på dessa 

områden, beskrev SEB stora svårigheter som i slutändan resulterade i ett nytt 

angreppssätt genom följsam tillverkning. Detta visar att Lean inte kan kopieras från 

andra sammanhang rakt av utan att en anpassning efter de rådande förhållandena måste 

göras.  

Viljan för förändring kom från ledningen och båda bankerna var tydliga med att hela 

organisationen skulle omfattas av förändringsarbetet. Här finns anmärkningsbara 

skillnader från hur Handelsbanken arbetade med KLÖS. KLÖS var snarare ett resultat av 

medarbetarnas önskan och behov av att minska det administrativa arbetet på 

bankkontoren och viljan om förändring kom från längre ner i organisationen. Detta kan 

också ha påverkat medarbetarnas entusiasm inför förändringen. Medan man på Nordea 

och SEB hade vissa svårigheter att övertyga medarbetarna skedde integreringen av 

KLÖS smidigare. Detta beror till stor del på att Lean-arbetet på SEB och Nordea innebar 

en mer omfattande förändring jämfört med KLÖS på Handelsbanken. 

Hur förändringarna mottogs var också starkt kopplat till ledarskapet. Samtliga banker 

uttryckte vikten av att medarbetarna ska förstå den nytta förändringen skulle ge. Även 

här hade Handelsbanken ett försprång i och med att KLÖS till stor del formades med 

hjälp av medarbetarna och deras önskan om att minska det administrativa arbetet. 

Verktyg 

Det finns ett antal verktyg som både SEB och Nordea använder. Trots de svårigheter som 

initialt finns med en diffus bild av en ”produkt” i ett tjänsteföretag så går det att se ett 

processflöde. Därför använder båda bankerna värdeflödesanalys för att kartlägga och 

visualisera processer. Det är en metod som används mycket för att underlätta arbetet 

med att se hur arbetet ser ut från början till slut. Genom att göra en värdeflödesanalys så 

fås ett verktyg som kan användas för att effektivisera en process.  
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Vidare om man fortsätter med sinnesbilden av tjänsteföretagens ”produkter” så kan 

man förstå hur Kanban kan översättas till immateriella produkter. Svårigheterna ligger 

främst i hur företagen ska avgränsa deras arbete till ”produkter” som sedan kan 

användas i de verktyg som finns i Lean Production. IT-avdelningen på SEB hade 

svårigheter med att implementera Lean eftersom det var väldigt svårt att dra paralleller 

till tillverkningsindustrin. Ett exempel på problematiken var hur de skulle definiera vad 

deras ”lager” egentligen bestod av. Slutsatsen att deras lager var alla  beslut som inte 

tagits visar en svårighet i att översätta Lean Production till tjänsteföretag.  När den 

avgränsningen är gjord så finns det inga större skillnader mellan att hantera 

immateriella produkter och materiella produkter. 

Kaizen-aktiviteter är ett Lean-verktyg där produkten inte är central utan baseras på 

hinder i arbetet och är därför inte enbart lämpad för tillverkningsindustrin. Det finns 

därför inga unika problem som tillkommer enbart för att det används utanför Lean 

Productions ursprungliga miljö. SMART:a mål är ytterligare ett exempel på ett verktyg 

som används av SEB och Nordea men som inte har en produkt i fokus.  Det uppskattas 

för verktygets lättförståelighet och effektivitet att konkretisera mål. Om det dessutom 

sätts på teamnivå så främjar det ett kollektivt ägande vilket Lean Produktion fäster stor 

vikt vid. 

Resultatet av Lean 

Resultatet av arbetet med Lean respektive KLÖS på de olika bankerna är svåra att 

jämföra av flera olika anledningar. Dels mäts effekterna på olika sätt, dels är de konkreta 

resultaten väldigt interna för de specifika processerna. Från Nordea fick vi inte ta del av 

några konkreta siffror gällande Lean-arbetets verkan. Där mäts resultaten specifikt för 

varje aktivitet som bearbetas med hjälp av Lean och en mer omfattande resultatanalys 

saknas. På SEB nämndes att enheten ”Group operations” lyckats sänka kostnaderna med 

ungefär 10 % varje år sedan införandet av Lean och man menade att Lean var en stor 

bidragande orsak till det. På Handelsbanken konstaterade man att arbetet med KLÖS på 

tre år hade möjliggjort att kundarbetet kunnat öka med 50 %. Även om olika mått och 

metoder användes för att mäta resultaten av Lean och KLÖS var samtliga banker 

överens om att ett positivt resultat hade uppnåtts. 

Samtidig start 

Gemensamt för de tre bankerna är att deras respektive initiativ sjösattes under det 

senaste årtiondet inom ett spann på ett par år. Det kan antas att det rådande finansiella 

klimatet inom bankbranschen bidrog till att samtliga banker vid ungefär samma 

tidpunkt, oberoende av varandra, tog initiativen med Lean Banking, SEB Way och KLÖS.   

Framtiden för Lean på inom bankbranschen 

Det har nästan gått ett decennium sedan Lean-initiativen togs på Nordea och SEB. Inget 
tyder i dagsläget på att initiativen kommer att avbrytas.  SEB och Nordea pekar båda på 
att positiva resultat uppnåtts med Lean-arbetet. Det återstår dock mycket utrymme för 

förbättring.  
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6.1 Reflektion 

Kritik som kan riktas mot arbetet är att bankerna inte jämfördes under identiska 

förutsättningar. En stor del av den bild som fås över det arbete och den rådande 

situationen inom bankerna fås från intervjuerna. Intervjuer gjordes med personer med 

olika roller i respektive bank. På Nordea intervjuades en person med en stor översiktig 

blick på hur Lean-arbetet går till hos dem. På SEB och Handelsbanken så låg fokus mer 

på detaljnivå. De båda intervjuerna kompletterar varandra bra men har en svaghet i att 

inte vara direkt jämförbara.  

6.2 Förslag till fortsatt arbete  

 Gå in djupare på en specifik avdelning och undersök hur Lean används inom 

tjänstekarakteristiska processer. 

 Undersöka konsekvenserna av att Handelsbanken inte använder sig av Lean.  

 Vidare forskning på hur Lean-koncept kan anpassas efter att passa till exempel 

IT-avdelningar. 
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