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Sammanfattning 
Tjänstesektorn utgör ungefär 80 % av Sveriges BNP, men har länge präglats av lägre 

produktivitet än tillverkningssektorn. Detta skulle kunna förändras genom konceptet 

lean som innebär effektivisering av flöden och syftar till att erbjuda kunden exakt vad 

den vill ha med hjälp av mindre insatser i form av personal, utrustning, tid, utrymme 

och aktiviteter. Nyttan med lean inom produktionssektorn är bevisad och effektiviteten 

förmodas öka två till tre gånger efter en implementering inom dessa företag. Konceptet 

hävdas även vara användbart inom tjänstesektorn och andra kontexter, men det råder 

fortfarande tvivel om effekten konceptet har på prestationer och lönsamhet i 

tjänsteorganisationer. Avsaknaden av sådana bevis har påverkat konceptets spridning 

utanför produktionsindustrin. Med denna studie har vi därför undersökt kontexten hos 

företag som verkar inom professionella B2B-tjänster i syfte att ”… skapa förståelse för 

förutsättningar och svårigheter med att tillämpa lean inom tjänstesektorn och hur 

konceptet påverkar tjänsteleveransen”. Samtidigt har tidigare forskning funnit en 

problematik i att konceptet tillämpas på olika abstraktionsnivåer. Det gör att lean-

användare som smalnar av konceptet till att innebära verktyg och metoder istället för 

filosofi inte tillämpar konceptet utifrån dess betydelse och fulla potential. Vi fann det 

därför intressant att befintlig forskning använder sig av termer som ”lean service” 

istället för att se till konceptets helhet och har valt att även titta på hur nivån av 

leanifiering påverkar tjänsteleveransen.  

 

Syftet uppfylldes genom en kvalitativ studie av två fallföretag som föll inom ramen för 

vald kontext, i vilka totalt nio medarbetare på befattningarna verksamhetsutvecklare, 

arbetsledare och anställd intervjuades. Respondenternas svar analyserades gentemot 

studiens teoretiska referensram, som i enlighet med det abduktiva angreppssättet 

förändrades mellan empiriinsamlingarna på grund av de insikter intervjuerna 

genererade.  

 

Vår studie har avslöjat att fallföretagen tillämpar en lägre nivå av leanifiering än vad 

som anses vara optimalt. Därmed nås inte den nyttan med lean som kan verka som 

incitament för vidare satsningar, vilket leder till avsaknad av bevisning för nyttan 

konceptet skulle kunna generera för kontexten. En svårighet med lean i 

tjänsteorganisationer är att tjänsteleveransen kräver överensstämmelse med 

förväntningarna, vilka ökar i samband med de ständiga förbättringar som är 

eftersträvansvärda inom konceptet. De ständiga förbättringarna i verksamheten leder 

även till frigjord tid som kan innebära avveckling av anställda eller ökad effektivitet 

som kan innebära stressrelaterade sjukdomar. Det finns då svårigheter i att motivera 

anställda till att öka effektiviteten eller avveckla sig själva. En annan svårighet är det 

paradoxala i teorier om lean som säger att människors arbete ska standardiseras 

samtidigt som de ska ha befogenheter att fatta egna beslut och ta ansvar i arbetet. Det är 

också svårt att motivera anställda ifall företaget kräver lägre kvalitet i tjänsteleveransen 

på grund av överenskommelser i avtal. Den påverkan lean har på tjänsteleveranser 

verkar därmed ha ett starkt samband med anställdas motivation, vilken kan öka genom 

medvetet ledarskap, fokus på merförsäljning istället för avveckling och balanserad 

arbetsbelastning.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskriver vi studiens bakgrund och det problem vi vill besvara 

genom att redogöra för tidigare forskning, identifierat gap, problemformulering, syfte, 

perspektiv och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund och tidigare forskning 
Tjänstesektorn har länge präglats av lägre produktivitet än tillverkningssektorn och 

efterfrågan på reducerade kostnader, ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet och nedkortade 

ledtider ökar (Suárez-Barraza et al., 2012, s. 359). Effektivisering inom 

företagsverksamhet är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle (Thorendal & Hahn, 

2014) och eftersom att tjänstesektorn utgör ungefär 80 % av Sveriges BNP 

(Kommerskollegium, 2015) indikerar det på en aktualitet i att öka kunskapen om hur 

den sektorn ska kunna hantera resurser, framförallt humankapital, mer effektivt. 

 

Syftet med effektivisering är att, genom effektivt ledarskap, samordna med externa och 

interna faktorer till processer, vilka används som verktyg för att kunna maximera 

företagets prestationer (Maleyeff, 2006, s. 675). Detta är som tydligast inom 

produktionsindustrin där processer omvandlar fysiska produkter för att skapa högre 

kundvärde, men företag har även försökt översätta detta till tjänstesektorn. Ett koncept 

som hjälper företag att effektivisera processer är lean, som initialt hämtat inspiration 

från produktionen av Toyotas bilar (Modig & Åhlström, 2013, s. 77-79). Konceptet 

syftar till att leverera mer värde med hjälp av mindre insatser i form av personal, 

utrustning, tid, utrymme och aktiviteter (Poppendieck, 2011, ss. 1–2; Womack & Jones, 

2003, s. 15). Resultatet av detta blir att företaget närmar sig att kunna erbjuda kunden 

exakt vad den vill ha. 

 

Implementering av ’lean production’ har förespråkats av många företag med anledning 

av att effektiviteten förmodas öka två till tre gånger jämfört med företag som inte 

använder lean (Womack et al., 1990, ss. 80-82). Lean är däremot inte längre bara 

användbart inom produktion, utan konceptet har utvecklats till tekniker inom ‘lean 

thinking’ som enligt Womack & Jones (2003, ss. 15–26) ska kunna appliceras på alla 

aktiviteter, varor och tjänster. De sammanfattar ’lean thinking’ med fem principer; 

specificera kundvärdet för varje produkt, identifiera produkternas värdeflöde, skapa 

värdeflöden utan störningar, låt kunden dra värdet från producenten och sträva efter 

perfektion genom att möta kunders behov och förbättra processer utan defekter. Det 

råder dock tvivel om nyttan med lean utanför tillverkningssektorn trots att principerna 

från lean har hävdats kunna tillämpas i alla kontexter (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, 

s. 751; Staats et al., 2011, s. 376). Detta ska bland annat bero på de särdrag som 

kategoriserar tjänster; tjänster som processer, opåtaglighet, heterogenitet, att 

konsumtion och produktion sker samtidigt samt kundens delaktighet i 

produktionsprocessen (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 751). 

 

Tillämpning av lean i tjänstesektorn utvecklades från ’lean thinking’ till ’lean service’ 

(Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 752) och kan innebära kontinuerliga förbättringar i 

tjänsteorganisationer (Suárez-Barraza et al., 2012, s. 374). Hadid & Afshin Mansouri 

(2014, ss. 756-763) har delat upp lean service i två kategorier; den ena omfattar tekniska 

metoder och den andra omfattar metoder för mer mjuka organisatoriska värden. De 

förklarar att tekniska lean-metoder bland annat består av kontinuerlig förbättring, 

standardisering, total kvalitet och kartläggning av värdeflöden, medan den andra 

kategorin beskriver lean-metoder som kundinvolvering, ledarskap, lämpliga 
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belöningssystem och anställdas engagemang, involvering och möjlighet till 

självbestämmande. Det ska, enligt dem, bland annat kunna leda till frigörelse av de 

anställdas tid, eliminering av icke värdeskapande aktiviteter, förbättring i produktivitet 

och nöjdhet hos såväl kunder som anställda, reducering i kostnader och ledtider samt 

lönsamhet.  

 

En huvudkomponent bland de tekniker som ingår i lean är standardisering av arbete 

(Bowen & Youngdahl, 1998, s. 222; Chen & Taylor, 2009, s. 827; Maleyeff, 2006, s. 

676). Genom att kartlägga processer ska organisationerna som använder sig av lean 

kunna förenkla och formalisera arbetet, vilket ska leda till mindre utsatthet för 

variationer (Chen & Taylor, 2009, s. 827). Variationer i processer påverkar 

flödeseffektiviteten negativt (Modig & Åhlström, 2013, ss. 103-106). Det innebär inte 

att resultatet av processen ska standardiseras, utan endast arbetsprocesserna. Det finns 

även ett behov av att veta hur man kvalitetssäkrar tjänster styrda av människor med 

olika bakgrund av kunskap och erfarenhet (Maleyeff, 2006, s. 686-688) och ett sätt att 

göra detta på är att standardisera arbetsuppgifterna. 

 

I en lean-kontext är processerna för framställning av slutprodukten förenklade, och 

överflödiga varulager är eliminerade. Detta gör att det finns utökat behov av 

självbestämmande och befogenhet till beslutsfattande bland anställda (Fullerton & 

Wempe, 2009, s. 216). De anställda som arbetar närmast kunden har en unik förståelse 

för beslut som behöver tas på plats och är därför essentiella i beslutsfattandet. Detta 

förväntas leda till ökad kvalitet, produktivitet och flexibilitet (Bowen & Youngdahl, 

1998, s. 212-213). Det innebär också att företag som använder lean bör investera 

mycket i de anställda genom teambuilding, delaktighet och utveckling av färdigheter 

eftersom att de anställda har möjlighet att förhöja kundernas upplevda värde i tjänsten. 

Keen & Evans (2010, s. 18) ifrågasätter dock om inte lean samtidigt leder till att 

kreativiteten och innovationen minskar som en följd av att varians i utförande ses som 

något dåligt som ska kontrolleras med hjälp av standardisering.  

 

Om implementeringen av lean lyckas ska aktiviteter som inte skapar värde minska 

genom att användandet av material, människor och maskiner är minimalt, vilket 

förbättrar företagets prestationer samtidigt som arbetsbelastningen hos de anställda ökar 

(Conti et al., 2006, s. 1015). Detta ökar risken för stress och minskar de anställdas 

kontroll över sitt eget arbete, vilket i sin tur kan leda till sämre hälsa bland de anställda 

och ökade sjukfrånvarokostnader för företaget. Graham (1995, s. 154) hävdar att lean 

gör de anställda till en förbrukningsvara medan företaget försöker maximera vinster. 

Anställda har i sin tur stor påverkan på kunders upplevelser av tjänsteleveransen 

eftersom att kvaliteten på tjänsten bestäms i interaktionen dem emellan (Grönroos, 

2008, ss. 24-25).  

 

Alla företag bedriver verksamhet som inkluderar någon form av tjänsteleverans och 

studier visar att ett lyckat kundmöte är nyckeln till lojala kunder, vilket gör det centralt 

att utgå från kundens behov i leverans av såväl varor som tjänster (Grönroos, 2008, s. 

24-25). Kundnöjdhet är centralt även inom lean (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 222; 

Modig & Åhlström, 2013, ss. 108–110; Womack & Jones, 2003, s. 16), bland annat 

genom att fokusera på de aktiviteter som skapar värde för kunden och samtidigt 

eliminera de aktiviteter som ej är värdeskapande. Det finns en osäkerhet om 

arbetsbelastningen på de anställda leder till negativ påverkan på kunder och om den 

effekten överskuggar det kundfokus som ska skapas genom lean.  
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Vidare förklarar Grönroos (2008, ss. 145-149) att kvalitativa och lyckade kundmöten 

leder till nöjda och återkommande kunder. Nöjda och återkommande kunder är nyckeln 

till lönsamhet då det är billigare att behålla befintliga kunder än att marknadsföra sig 

mot nya. Associationer mellan lean service i tjänsteorganisationer och prestationer som 

leder till lönsamhet har fortfarande brister och är obevisade (Hadid & Afshin Mansouri, 

2014, s. 751; Staats et al., 2011, s. 376), vilket kan ha påverkat utvecklingen av lean 

service och gett mindre spridning av konceptet i förhållande till lean production. Hadid 

& Afshin Mansouri (2014, s. 770) menar dock att prestationer inte bara ska mätas i 

finansiella termer då implementeringen av processer initialt innebär höga kostnader, 

vilket inte ska associeras med ett misslyckande i prestationer.  

 

Suárez-Barraza et al. (2012, s. 362) visar på att det finns en efterfrågan hos 

tjänsteorganisationer att lära sig hur metoder inom lean service kan appliceras på deras 

verksamhet genom att läsa om tidigare framgångsimplementeringar. De förklarar att 

Womack och Jones redan 1996 indikerade att leanifiering av vårdsektorn är möjlig, 

vilket lett till att appliceringar av lean service forskats betydligt mycket mer på inom det 

området jämfört med övriga kontexter inom tjänstesektorn. De menar vidare att en del 

forskning även bedrivits inom utbildning på lean service, medan övriga 

tjänsteorganisationer saknar samma utbud av publikationer som visat på 

tillämpningsmetoder. Samtidigt finns det ett intresse av lean service inom fler kontexter 

och Suárez-Barraza et al. (2012, s. 376) menar att det är viktigt att fortsätta att 

undersöka denna tillämpning från en kvalitativ utgångspunkt.  

 

Modig & Åhlström (2013, ss. 84-96) har konstaterat att det finns många olika 

definitioner av lean, som ibland ses som en helhetsfilosofi medan andra menar att lean 

endast är verktyg och metoder som kan implementeras. Resultatet av att leanifieringen 

sker på olika nivåer är att åsikterna om vad lean faktiskt innebär för en organisation går 

skilda vägar. Författarna belyser att konceptet kan misstolkas och dömas ut av företag, 

utan att de vet vad konceptet egentligen innebär och hur det appliceras i deras kontext. 

Hadid & Afshin Mansouri (2014, ss. 366–367) menar att kontextuella variabler även är 

av stor vikt för att utreda sambandet mellan tillämpningen av lean och prestationer. 

Författarna diskuterar vidare att de variabler man bör kontrollera för att kunna dra 

slutsatser kring dessa samband är storlek, ålder, internationalisering, processtyp, 

affärsstrategi och kostnads- och styrningssystem. Vi anser därmed att det är viktigt att 

undersöka en specifik kontext som implementerat lean och vilken påverkan det fått på 

företagets prestationer. Storleksmässigt kan exempelvis större företag ha en 

komplicerad organisationsstruktur, vilket ger negativ effekt på flexibilitet då större 

förändringar blir smärtsamma, kostsamma och svåraccepterade (Hadid & Afshin 

Mansouri, 2014, s. 367). Större företag har samtidigt större möjligheter att investera i 

innovationer, vilket genererar positiv effekt och effekterna skulle därmed kunna ta ut 

varandra. 

 

Åsikterna om lean bör implementeras och hur det bäst implementeras är därmed många 

och skilda. Än mer komplext kan det alltså bli i ett större företag och i kontexter där 

många personer är inblandade. Detta blir fallet när kunderna består av andra företag och 

ett Business to Business-förhållande, hädanefter benämnt B2B, råder, eftersom att fler 

individer är inblandade hos såväl säljföretag som kundföretag (Håkansson & Ford, 

2002, s. 133). Båda parterna har egna mål och förväntningar i och med 

avtalsförhållandet som de ämnar uppfylla genom interaktion med det andra företaget 

(Håkansson & Ford, 2002, ss. 134-135). Situationen innebär att båda parterna bör vara 
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aktiva och involverade för att relationen ska upprätthållas och en kontinuerlig 

interaktion dem emellan skapar ett ramverk för utbytesprocesser (Håkansson & 

Snehota, 2006, s. 260). Prestationen hos en organisation i en B2B-kontext är därför 

beroende av det andra företaget det interagerar med (Håkansson & Ford, 2002, s. 135) 

och effektiviteten inom en organisation bestäms utifrån dess kapacitet att skaffa resurser 

genom utbyte med andra parter i kontexten (Håkansson & Snehota, 2006, s. 260). 

 

En säljorganisations mål med ett avtalsförhållande bör vara förnyat kontrakt vid 

avtalstidens slut för att säkra fortsatta intäkter. Bolton et al. (2006, s. 1820) menar att 

detta är beroende av kundorganisationens förväntningar och upplevelse av kvalitet i 

tjänsten. Några förekomster av exceptionell kvalitet kan ha en signifikant positiv effekt 

på beslutet eftersom att extrema resultat över tid har en stark påverkan. 

 

Kontexten i vilken ett företag är verksam är avgörande för hur det internt väljer att agera 

(Håkansson & Ford, 2002, s. 135) och även för variationen i prestationer när det 

kommer till en implementering av lean (Fullerton & Wempe, 2009, s. 215). Kontexten 

vi vill undersöka är inom B2B och professionella tjänster som enligt Hadid & Afshin 

Mansouri (2014, s. 768) karaktäriseras av längre eller flera kundmöten vilka är 

värdeskapande på lägre hierarkiska nivåer, få transaktioner, skräddarsydda 

behovsanpassade lösningar, processfokus och hög frihet för personal att möta kundens 

behov. Enligt Hadid & Afshin Mansouri (2014, s. 772) bör framtida forskning fokusera 

på att bevisa hur lean påverkar prestationer i en servicekontext och vi vill därför 

använda ovan nämnda kontext för att undersöka komplexiteten med lean och hur 

tjänsteleveransen påverkas beroende på vilken nivå man väljer att definiera konceptet.  

1.2 Identifierat gap 
Intresset för lean service har ökat kontinuerligt sedan år 1993 med fler och fler 

publikationer varje år och framför allt de senaste tio åren (Abdi et al., 2006, s. 191; 

Hadid & Afshin Mansouri, 2014, ss. 752–753). Trots detta är det osäkert om lean 

utanför tillverkningssektorn har någon positiv effekt på prestationer (Hadid & Afshin 

Mansouri, 2014, s. 751; Mazzocato et al., 2010; Staats et al., 2011, s. 376). Den 

forskning som undersökt specifika kontexter för tillämpning av lean service har till stor 

del fokuserat på ’lean healthcare’ (Suárez-Barraza et al., 2012, ss. 372–376), men 

författarna visar på ett intresse från företag för kunskap om tillämpning inom andra 

kontexter från tjänstesektorn. Därför väljer vi att titta på tillämpningen av lean inom 

professionella tjänster i en B2B-kontext där många individer är inblandade. Vi ser en 

komplexitet i tjänsteleveransen i dessa avtalsförhållanden och vill bidra med kunskap 

om effekter som en tillämpning av lean kan generera. För att utreda dessa samband är 

kontexten essentiell (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, ss. 376–377; Modig & Åhlström, 

2013, ss. 87–89). Samtidigt är lean definierat på olika abstraktionsnivåer, men det är 

ännu oklart hur detta påverkar företagen som använder konceptet och vad det innebär 

för tjänsteleveransen (Modig & Åhlström, 2013, ss. 87–96).  

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar lean och nivån av leanifiering leveransen av professionella B2B-tjänster? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för förutsättningar och svårigheter med att 

tillämpa lean inom tjänstesektorn och hur konceptet påverkar tjänsteleveransen. Vi 

strävar efter att bidra med ny kunskap inom forskningsområdet lean anpassat för 

professionella B2B-tjänster. Vi ämnar även bidra med praktiska rekommendationer och 
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faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tillämpning av lean för företag inom denna 

kontext.  

1.5 Perspektiv 
Studien präglas av ett företagsperspektiv då syftet är att studera hur verksamheten i 

företag kan påverkas av nivån på tillämpningen av lean. Studien ämnar bidra till 

befintlig forskning kring tillämpning av lean inom tjänsteorganisationer. För att kunna 

besvara studiens frågeställning behöver vi därför skapa förståelse för hur lean tillämpas 

av verksamhetsutvecklare, hur arbetsledare internt organiserar med konceptet inom 

arbetsteam samt hur anställda uppfattar detta koncept och hur de sedan agerar mot deras 

kunder. Vi kommer därmed att studera företagslednings och anställdas roll i 

tillämpningen av lean för att se hur det påverkar företagets prestationer och om det 

genererar nytta för företag. Studiens resultat kommer därefter att analyseras och 

redogöras utifrån ett företagsperspektiv. 

1.6 Avgränsningar 
I studien har vi använt begrepp som lönsamhet och lönsamhetsmål i form av att 

företaget uppnår dessa genom att minska kostnaderna i form av minimerat eller 

eliminerat slöseri, samt öka intäkterna genom nöjda kunder. Vi har därmed avgränsat 

oss genom att inte tillämpa några lönsamhetsmått, eller studera den faktiska 

lönsamhetseffekten av en implementering av lean mätt i siffror. Vi har heller inte 

jämfört företag som implementerat lean med företag som inte gjort det och kan därför 

inte med säkerhet uttala oss om att prestationerna är kopplade till lean. Vi har valt att 

studera två olika fallföretag som båda omfattas av studiens uttalade kontext. Vid 

presentation av empiri och analys har det varit naturligt att göra jämförande uttalanden 

mellan de här två fallföretagen, men någon omfattande jämförande studie har inte 

tillämpats.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel klargör vi för aspekter som har påverkat studiens riktning. Vi belyser 

författarnas förförståelse, verklighetssyn, kunskapssyn, angreppssätt och 

forskningsstrategi för att sedan informera om hur teoriinsamlingen gått tillväga. 

2.1 Förförståelse 
En viss förförståelse, både medveten och omedveten, finns i all forskning (Bjereld et al., 

2009, s. 14). Studien gynnas då av att lyfta fram och upplysa läsaren om forskarnas 

förförståelse. Deras bakgrund och tidigare erfarenhet kan komma att spela stor roll för 

studien med tanke på tolkning av verklighet och kunskap. Förförståelsen bidrar därmed 

till graden av subjektivitet hos studien och det finns en risk att författarnas bakgrund 

påverkar valen som görs (Johansson Lindfors, 1993). Därför inleder vi metodologin 

med att redogöra för vår teoretiska och praktiska bakgrund inom ämnet.  

 

Båda författarna studerar sista terminen på ett civilekonomprogram, Ridne med 

inriktning mot Management och Öst med inriktning mot Service Management och 

marknadsföring. Kursvalen för Östs del är inom ramen för vald inriktning med fokus på 

kundrelationer, tjänstedesign, tjänstemarknadsföring, strategi, konsumentbeteende och 

varumärkeskapital. Ridne har däremot en bredd bland lästa kurser genom att ha studerat 

organisationsförändringar och marknadsföring såväl som redovisning och finans. Både 

Ridne och Öst har genomfört praktikarbeten inom tjänstemarknadsföring, Ridne på ett 

fastighetsbolag och Öst på en ledarskapskonsultbyrå. Båda författarna har, i en del av en 

kurs, arbetat fram strategier för ett fallföretag att nå samstämmighet mellan vision, 

kultur och rykte, vilket involverade företagsledning, anställda och kunder.  

 

Ovan nämnda lästa kurser har påverkat vårt ämnesval och även valet av de teorier vi har 

använt oss av. En tidigare förståelse för begrepp och teorier inom marknadsföring, 

strategi, organisationsförändringar, tjänstemarknadsföring och kundrelationer har mest 

sannolikt bidragit till ökad grad av subjektivitet till studien då teorivalen speglas av 

tidigare studier. De tidigare studierna bidrar även med djupare förståelse för teorierna. 

Att författarna tidigare arbetat med samstämmighet mellan företagsledning, anställda 

och kunder har även bidragit till studiens företagsperspektiv och en vilja att även se 

frågeställningen ur anställdas och kunders synvinklar. Ingen av författarna hade dock 

någon tidigare teoretisk eller praktisk förförståelse för konceptet lean.  

 

Den praktiska bakgrunden hos författarna grundar sig i arbetslivserfarenhet före och 

under studietiden. Före studietiden arbetade både Ridne och Öst nära kunder inom bland 

annat restaurangbranschen. Under studietiden har Ridne arbetat med utveckling av 

värdeskapande processer inom fastighetsbranschen samt försäljning inom 

pensionsförvaltning, medan Öst har arbetat med kundservice på bankkontor. Båda har 

dessutom varit engagerade i en studentförening under flera år där de även varit 

styrelseledamöter tillsammans, Ridne som vice ordförande och Öst som ledamot med 

näringslivsansvar.  

 

Att båda författarna arbetat inom tjänstesektorn är sannolikt en bidragande faktor till 

valet om att studera tjänsteföretag istället för produktionsföretag. Båda har dessutom 

arbetat med att skapa mervärde för kunder, vilket antagligen också påverkat studiens 

fokus på nöjda kunder. Erfarenheten från styrelsearbete har mest sannolikt också 

bidragit till ämnesvalet i och med en bakgrund med strategiarbete och implementering 

av förbättringsåtgärder.  
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Såväl teorier som svar från respondenter kommer att tolkas utifrån författarnas 

förförståelse och referensramar. Därför är det viktigt att vi har reflekterat över 

förförståelsens påverkan på metod- och teorival. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Att välja metodologi innebär att anta en rad olika val som sedan kommer att prägla 

studien och vi har valt att utgå från ”The research ’onion’” (Saunders et al., 2012, s. 

128). Till att börja med har vi antagit ontologi, epistemologi, angreppssätt och 

forskningsstrategi, vilka tillsammans bildar den teoretiska utgångspunkten. Ontologin 

svarar på ”vad som finns” och förklarar om verkligheten anses vara objektiv och 

befinna sig utom påverkan från sociala aktörer eller om den bygger på aktörernas 

uppfattningar som bildar subjektiva konstruktioner av verkligheten (Bryman & Bell, 

2011, ss. 20–23; Saunders et al., 2012, ss. 130-132). Epistemologin däremot ska svara 

på vad som ska betraktas som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde och essentiellt 

i frågeställningen blir om naturvetenskapens principer, metoder och verklighetsbild blir 

användbart för att studera en social verklighet (Bryman & Bell, 2011, ss. 15–20; 

Saunders et al., 2012, ss. 132–134). Angreppssättet avgör förhållandet mellan teori och 

forskning genom att visa om teori testas och antas leda till resultat eller om resultat från 

insamlad data antas generera ny teori (Bryman & Bell, 2011, ss. 10–14; Saunders et al., 

2012, ss. 143–148). Forskningsstrategin visar om författarna söker djup eller bred 

förståelse på ämnet och begränsar metoderna för insamling av empiri (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997, ss. 76–83). 

2.2.1 Verklighetssyn 

De ontologiska ståndpunkterna delas huvudsakligen upp i objektivism och 

konstruktionism där skillnaden är synen på de sociala aktörernas möjlighet att påverka 

verkligheten, organisationen och kulturen (Bryman & Bell, 2011, s. 20). Denna studie 

ämnar undersöka hur tjänsteleveransen påverkas av lean och vi antar då att alla aktörer i 

relationen har möjlighet att påverka och styra resultatet. Det innebär att exempelvis de 

anställda är sociala aktörer som kan påverka organisationen, vilken förändras 

kontinuerligt och är beroende av det interna sociala samspelet (Saunders et al., 2012, s. 

132). Vår studie utgår därför ifrån det konstruktionistiska synsättet på verkligheten. 

 

Bryman & Bell (2011, ss. 21–22) beskriver vidare konstruktionismen som en möjlighet 

för forskare att ta hänsyn till en verklighet kontinuerligt skapad av sociala aktörer 

istället för en yttre verklighet som styr aktörerna. Walsh (1972, s. 19) menar att vi inte 

kan förutsätta tillgången till att studera en färdig värld likt naturvetenskapen gör, utan 

istället studerar vi processer som konstruerar verkligheten. Detta exemplifieras av 

Saunders et al. (2012, s. 132) genom olika kunders skilda tolkningar som påverkar deras 

upplevelser i en viss situation, vilket är relaterat till relationen mellan kunden och 

situationen. De olika tolkningarna påverkar handlingar och interaktioner och synen på 

världen är inte absolut och oföränderlig. På samma sätt påverkas användande av lean 

och dess effekt på tjänsteleveransen av hur såväl kunder som chefer och anställda tolkar 

situationen. Som forskare söker vi därför förståelse för en subjektiv verklighet hos dessa 

aktörer. Valet av ontologisk ståndpunkt påverkar studiens uppläggning och 

genomförande då fokus ligger vid människors aktivitet i en konstruktion av 

verkligheten snarare än organisationens formella egenskaper. 
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2.2.2 Kunskapssyn 

Vår epistemologiska ståndpunkt bottnar i studiens problemformulering och syfte. Vi 

söker svar på hur tjänsteleveransen påverkas av lean och kommer genom detta försöka 

förstå mänskligt beteende och vad som krävs av en lean organisation för att kunderna 

ska vilja förlänga befintliga avtal. Bryman & Bell (2011, s. 15) förklarar att studiet av 

en social verklighet kräver en annan logik för forskningsprocessen än om man skulle 

studera ett naturvetenskapligt objekt.  

 

Vi har vidare utvecklat kunskap genom att tolka mänskligt beteende, vilket leder oss till 

det interpretativistiska synsättet på vad kunskap är. Saunders et al. (2012, s. 135) menar 

att interpretativistiska forskare är en del av processen vid insamling av data genom att 

interagera socialt med studieobjekten. Då vi inte kan vara helt mekaniska i interaktionen 

med studieobjekten har vi valt den interpretativistiska synen på kunskap i vår studie. 

 

Vidare menar vi att sociala aktörer spelar stor roll i den affärsmässiga kontexten, och att 

definiera kunskap genom lagmässiga generaliseringar blir alldeles för statiskt. Saunders 

et al. (2012, s. 137) menar att den interpretativistiska kunskapssynen förespråkar att det 

är nödvändigt för forskare att förstå skillnaden mellan människor i rollen som sociala 

aktörer. Författarna belyser vikten av att samla in data genom människor snarare än från 

objekt, såsom datorer och maskiner. Genom detta kan vi klargöra att det är vi människor 

som spelar huvudrollen i samhället där vi bildar oss en uppfattning av verkligheten 

utifrån våra egna och andra människors sinnen.  

2.2.3 Angreppssätt  

Genom valet av angreppssätt redogör vi för hur teori och empiri förhåller sig till 

varandra (Bryman & Bell, 2011, s. 11). De två vanligaste angreppssätten är deduktion 

och induktion, men även ett tredje angreppssätt kan användas (Saunders et al., 2012, s. 

147). Detta kallas för abduktion och innebär att det sker en slags växelverkan mellan 

teori och empiri. För att skapa förståelse för vårt val av angreppssätt har vi inledningsvis 

beskrivit innebörden av deduktion och induktion för att sedan presentera varför 

abduktion lämpar sig bäst till vår studie.  

 

Det deduktiva angreppssättet handlar om att testa befintliga teorier genom så kallade 

hypotestester från studiens empiriinsamling (Johansson Lindfors, 1993, ss. 55–56). 

Antingen konstaterar forskaren att den befintliga teorin är aktuell, eller så kan forskaren 

dra slutsatsen att befintliga teorier behöver kompletteras med ny fakta. Det här betyder 

att den empiriska verkligheten styrs av en teori som är uppställd i förväg.  

 

Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är induktion. Johansson Lindfors (1993, ss. 

57–58) redogör för det induktiva angreppssättet som att forskaren tolkar empirin för att 

generera teori. Vidare menar författaren att forskare bör samla in empiri med så få 

teoretiska föreställningar som möjligt för att undvika teoretisk styrning. Den mest 

extrema induktionen kallas för Grounded Theory vilken utvecklades av Glaser och 

Strauss (Saunders et al., 2012, s. 185). Konceptet innebär att utforska sociala fenomen 

och generera teori baserat helt på de sociala aktörer som utforskas, utan att forskarens 

egna förkunskaper påverkar studien (Glaser & Strauss, 1967, ss. 224-228). Saunders et 

al. (2012, ss. 143–146) redogör därtill för att det induktiva angreppssättet oftast leder till 

intervjuer som metod för empiriinsamling. Kvale & Brinkmann (2012, s. 238) menar att 

studien i regel omfattar en specifik kontext som forskare vill kunna tolka och förstå, 

varför man då väljer att studera relativt få studieobjekt. Vi kommer att vara induktivt 
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inspirerade eftersom att vi söker efter förståelse och tolkning av hur lean påverkar 

tjänsteleveransen.  

 

Vi har studerat hur lean påverkar tjänsteleveransen och har därigenom genererat teori 

efter insamlad empiri. Vi startade däremot inte empiriinsamlingen helt tomhänta på 

teoretiska föreställningar om ämnet vilket det induktiva angreppssättet förespråkar, utan 

istället valde vi att grunda studien på tidigare forskning. Det innebär att vi kunde öka 

våra kunskaper inom ämnet innan den första empiriinsamlingen genomfördes och på så 

sätt skapade vi ett genomtänkt ramverk för hur studien skulle gå tillväga. Efter insamlad 

empiri har vi, på grund av genererad kunskap från empirin, återgått till befintliga teorier 

om lean och sedan genomfört den andra empiriinsamlingen. Denna så kallade 

växelverkan mellan teori och empiri innefattas i det abduktiva angreppssättet, och gör 

det möjligt för forskaren att bearbeta det teoretiska ramverket mellan 

empiriinsamlingarna (Saunders et al., 2012, ss. 147–148). Studiens problemformulering 

syftar till att besvara företeelser inom ett outforskat område inom teorin samtidigt som 

det befintliga teoretiska området är av stor betydelse för det problem vi funnit. De nya 

kunskaperna som studien genererar består alltså både av en social verklighet och 

teoretisk fakta.  

2.2.4 Forskningsstrategi 

Som vi tidigare har redogjort för i det här kapitlet ämnar vi skapa förståelse för hur lean 

påverkar tjänsteleveranser och genom studier av den sociala verkligheten har vi kunnat 

generera teori. Därav har olika individers subjektiva uppfattningar belysts och varit av 

stor vikt för studiens resultat. Vår verklighetssyn, kunskapssyn och angreppssätt visar 

på en vilja att förstå kontexten och de subjektiva verklighetsuppfattningarna. Givet 

dessa förutsättningar har vi antagit en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa 

forskningsstrategin präglas av ett induktivt angreppssätt, fallstudier samt subjektiva 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Valet av 

forskningsstrategi gör det möjligt för oss att skapa förståelse för respondenternas 

subjektiva tolkning av hur tjänsteleveransen påverkas av tillämpningen av lean. Vi 

kommer att gå djupare in på den kvalitativa forskningsstrategin och de kvalitativa 

metoder vi använt oss av senare i den praktiska metoden.  

2.3 Insamling av sekundärkällor 
Nedan ger vi vår bild av hur studiens teoretiska referensram uppkommit samt hur väl 

teorierna förhåller sig till kvalitativa källkritiska principer.  

2.3.1 Litteratursökning 

För att studera hur de undersökta fallföretagens tjänsteleverans påverkas av 

tillämpningen av lean krävdes teoretiska kunskaper innan vi kunde samla in och tolka 

empiri. I och med studiens abduktiva ansats färdigställde vi inte den teoretiska 

referensramen innan empiriinsamlingen påbörjades. Litteraturinsamlingen påbörjades 

genom att söka efter teorier kring lean för att få en förståelse för begreppet och dess 

betydelse, ursprung, användning och utveckling. Ur denna referensram erhöll vi sedan 

en ökad förståelse för kontextuella variabler samt andra koncept som kan komma att få 

betydelse i vår empiriinsamling. Utifrån denna större referensram har vi sedan skapat en 

modell, som utgjort grunden för vår kunskap inom ämnet och därmed även de frågor vi 

ämnar ställa i de intervjuer som ska utgöra empirin.  

 

Vår första teoretiska referensram bestod av en historisk tillbakablick på konceptet lean 

och hur det utvecklats över tid samt vilka principer inom konceptet som anses vara av 
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stor vikt. I samband med att förståelsen för lean ökade kunde vi också tillgodogöra oss 

kunskap om andra teorier som kopplar samman lean med den kontext vi ämnar 

undersöka. Därmed består den första referensramen även av teorier kring business-to-

business, avtal, kontextberoende, tjänstekvalitet, kundmöten, lojalitet, ekonomiska 

fördelar ur kundtillfredsställelse, transformerande ledarskap och anställdas ansvar, 

befogenheter och självbestämmande. Efter empiriinsamlingen fortsatte vi att bearbeta 

studiens teoretiska ramverk då den insamlade empirin gav oss insikt i vilka delar av den 

teoretiska referensramen som visade sig vara mer eller mindre relevanta för att besvara 

studiens problemformulering. Vi byggde på teorikapitlet med teorier om 

arbetsbelastning, befogenheter och sänkt kreativitet för att skapar förståelse för hur 

motivationen bland anställda kan påverkas av tillämpningen av lean.  

 

Litteraturen har hämtats från Google Scholar, EBSCO och Universitetsbibliotekets 

databas. Samtliga databaser är sökmotorer som har tillgång till större antal artiklar 

samtidigt. Google Scholar förenklar därtill sökandet av väl citerade artiklar. Sökord som 

använts har varit lean service, lean thinking, lean customer, lean critics, lean principles, 

lean standardization, Toyota Production System, muda mura muri, contract 

relationships, trust relationship, organizational boundaries, business networks, 

organizational culture effectiveness och business effectiveness. Därefter har vi använt 

källhänvisningar i insamlad litteratur för att finna relevanta artiklar och identifiera 

originalkällor. Google Scholar och källhänvisningar har också hjälpt oss att identifiera 

välrenommerade forskare inom lean som vi sedan läst både böcker och artiklar av för att 

få en djupare förståelse för ämnet. Exempel på sådana forskare är Womack och Jones, 

Modig och Åhlström, Liker, Staats och Upton samt Spear och Bowen. Grönroos och 

Parasuraman, Zeithaml och Berry är välkända författare inom kundtillfredsställelse och 

tjänstekvalitet som vi känner till sedan tidigare, men som är överlägsna i antal citeringar 

vilket gör att vi kan argumentera för objektiviteten i val av källor. Från dessa har vi 

även kunnat härleda andra källor genom källhänvisningar. Samma argumentation gäller 

för Burns, Bass och Riggio och Kouzes och Posner inom ledarskapsteorier.  

2.3.2 Källkritik 

Eftersom att sekundärdata inte är insamlad och sammanställd av oss är det svårt att 

urskilja tillförlitlighet och validitet (Johansson Lindfors, 1993, ss. 117-118), vilket gör 

att vi vill visa på att vi ändå lägger vikt vid källkritik. Det finns fyra kvalitativa 

källkritiska principer; äktbarhet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 

2013, ss. 7–8). Äktbarhetsprincipen syftar till att en källa ska vara det den utger sig för 

att vara och inte en förfalskning (Thurén, 2013, ss. 17–26), vilket kan vara svårt att 

avgöra. Det är då viktigt att kontrollera fakta mot andra källor och vara medveten om att 

källor kan vara förfalskade. I ett försök att undvika förfalskade källor har vi bland annat 

valt att använda oss av publikationer från erkända forskare på området. I andra fall har 

vi till största möjliga mån använt väl citerade källor, med undantag på de som nyligen 

publicerats men som vi ändå funnit trovärdiga. Tidssambandsprincipen innebär att en 

källa, på grund av glömska och påverkan, är mer trovärdig ju närmare händelseförloppet 

en källa är nedskriven (Thurén, 2013, ss. 27–44). För vår del innebär det att 

trovärdigheten i vårt resultat ökar om tiden sedan teoriernas senaste användning är 

kortare. Vi har medvetet valt att blanda nyare litteratur med äldre beroende på avsnitt 

och tidigare forskning. Nyare litteratur är lämpligare för att visa att vi är pålästa på 

forskningen fram till idag och därmed för att kunna finna ett forskningsgap. Äldre 

litteratur är däremot bättre lämpad i de fall vi vill utgå från originalkällor för att undvika 

misstolkning i flera led. Vi har försökt att undvika andrahandsreferering till största 
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möjliga mån. Detta leder in på oberoendeprincipen som menar att ju färre led 

informationen passerat, desto trovärdigare källa (Thurén, 2013, ss. 45–62). Det innebär 

att primärkällor är mer tillförlitliga än sekundärkällor, vilket är anledningen till att vi till 

stor del använt oss av originalkällorna. Tendensfrihetsprincipen avser om informationen 

vinklats eller förvrängts av forskaren (Thurén, 2013, ss. 63–80), vilket är svårt för oss 

att avgöra då vi inte varit involverade i deras datainhämtning och analys. Därmed anser 

vi de tre första källkritiska principerna vara uppfyllda, medan det råder en tveksamhet 

på den sist nämnda.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges förståelse för de teorier som använts i studien. Vi inleder med att 

redogöra för konceptets ursprung för att sedan försöka definiera och beskriva konceptet 

utifrån abstraktionsnivåer, lean production, lean thinking och lean service. Därefter 

beskrivs tjänsteleveransen och kopplingen till lean genom tre olika relationer; mellan 

kund och företag, mellan kund och anställd samt mellan företag och anställd. Slutligen 

sammanfattas den teoretiska referensramen i en tabell och modell.  

3.1 Förförståelse lean  
Lean har kommit att utvecklas till att vara ett applicerbart koncept inom olika typer av 

organisationer, men ursprungligen var lean endast anpassat till industrin för 

biltillverkning (Modig & Åhlström, 2013, ss. 84–85; Womack et al., 1990, ss. 48–49). 

Konceptet kommer från Toyotas produktionssystem, TPS, i mitten av 1900-talet och 

Liker (2004, s. 7) menar att företag som är lean, är företag som har applicerat Toyotas 

produktionssystem i alla delar av verksamheten. För att skapa förståelse för de 

fundamentala delarna i produktionssystemet kommer vi i det här avsnittet avhandla de 

historiska delarna som har lett till det koncept som vi idag kallar för lean. 

 

Det var i början av 1900-talet som Henry Ford utvecklade ett revolutionerande 

produktionssystem för bilar, vilket han kallade för massproduktion (Womack et al., 

1990, ss. 26–27). Nyckeln till massproduktion var att producera bilar där delarna var 

högt standardiserade och tillverkade efter samma mått. Det här ledde till att alla olika 

bildelar kunde produceras i större volymer, och eftersom att bildelarna såg likadana ut 

kunde bilarna tillverkas enligt en viss mall. Därtill gjorde Ford produktionsprocessen 

mer effektiv genom att varje tillverkningsstation ansvarade för en specifik bildel, vilket 

gjorde att arbetarna var specialiserade på montera den bildelen. Genom massproduktion 

lyckades Ford spara resurser, tid och pengar vilket gjorde konceptet till ett 

framgångsrikt produktionssystem under 1900-talet. Toyotas grundare Kiichero Toyoda 

besökte Fords fabrik under 1900-talet för att hämta inspiration till det företaget som 

skulle komma att bli Toyota Motor Corporation (Modig & Åhlström, 2013, s. 70). 

Historien säger att Toyoda fann Fords tillverkningsprocess mycket ineffektiv, dels med 

de stora mängder lager som fanns och dels det stora antal bildelar som var i behov av 

reparation i slutet av produktionsprocessen. Redan här föddes idén om Toyotas 

produktionssystem, men det var inte förrän efter andra världskriget som konceptet 

verkligen tog form (Womack, Jones, & Roos, 1990, ss. 48–49). 

 

Efter andra världskriget präglades Japan av påtaglig resursbrist, vilket hade signifikant 

inverkan på hur Toyota, som ett japanskt produktionsföretag, utvecklades (Womack et 

al., 1990, ss. 11–12). Företaget var det första att utveckla ett helt nytt sätt att tänka kring 

effektivitet. Istället för att fokusera på att effektivisera varje enskild aktivitet som 

inkluderades i produktionsprocessen började Toyota mäta effektivitet sett utifrån den 

enhet som förädlas genom alla aktiviteter i produktionslinjen (Modig & Åhlström, 

2013, ss. 69–71).  Den stora skillnaden mellan traditionell resurseffektivitet och 

flödeseffektivitet är att man i det senare fallet fokuserar på hur enheten ”flyter” genom 

produktionsprocessen, vilket blir som tydligast vid hantering av lager. Genom 

lagerföring av enheter stannar flödet upp, vilket minskar effektiviteten och skapar 

kostnader för företaget (Modig & Åhlström, 2013, ss. 51–52). 

 

För att uppnå flödeseffektivitet utgår TPS från två grundpelare; Jidoka och Just-in-time 

(Modig & Åhlström, 2013, s. 70; Womack & Jones, 2003, ss. 230–231). Jidoka betyder 
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ursprungligen automatisering med mänsklig touch och syftar till att maskiner som 

används ska vara mänskligt smarta genom att automatiskt identifiera problem som 

uppstår (Modig & Åhlström, 2013, s. 70). Senare har Jidoka utvecklats till att innefatta 

identifiering av problem som helhet, såväl av maskiner som människor (Liker, 2004, s. 

33). Den andra grundpelaren, Just-in-time innebär att reducera lager och enbart 

producera sådant som kunden efterfrågar, vilket skapar bättre flöde i produktionen sett 

utifrån produkten som går igenom alla produktionssteg (Modig & Åhlström, 2013, ss. 

70–71). 

 

I slutet av 1980-talet började forskare få upp ögonen för Toyotas produktionssystem, 

TPS, och utvecklade därefter konceptet lean (Womack et al., 1990, ss. 75–77). 

Forskaren som var först med att använda begreppet lean production var John Krafcik i 

artikeln Triumph of the Lean Production System (Modig & Åhlström, 2013, ss. 78–79). 

Författaren jämförde produktionsnivåer mellan olika bilproducenter, och det var i den 

här studien som Krafcik slog hål på myten att produktivitet utvecklas genom 

skalfördelar och avancerad teknologi. Istället menade han på att det var fabriker som 

Toyota, som hade låga lager, låga buffertar och enkel teknologi som kunde leverera 

kunderna hög kvalitet på produkterna med hög produktivitet genom 

produktionsprocessen. Det här sättet att jobba på inom produktionsindustrin valde alltså 

Krafcik att kalla lean. 

 

Något senare, år 1990, publicerades den, inom ämnesområdet, välkända boken ”The 

machine that changed the world” av Womack, Jones och Roos (Modig & Åhlström, 

2013, s. 79). Med den här boken var författarna först ut med att ge en mer omfattande 

bild av vad lean production innebär. Womack et al. (1990, s. 13) påvisade att man med 

lean production kan uppnå effektivitetsnivåer som ingen annan hittills lyckats med. 

Författarna förklarar att skillnaden mellan lean production och massproduktion är att 

lean kräver färre resurser för att tillverka samma produkt. Modig & Åhlström (2013, s. 

79) redogör för att kärnan i lean omfattar teamwork, kommunikation, effektivt 

utnyttjande av resurser, eliminering av slöseri och kontinuerlig förbättring. 

 

För att utveckla konceptet lean ytterligare publicerade Womack och Jones boken Lean 

Thinking år 1996 som hade ett större fokus på hur både produktionsföretag och 

tjänsteföretag ska gå tillväga för att bli lean (Womack & Jones, 2003, ss. 9–12). Lean 

thinking blev ett koncept som syftade till att företag skulle kunna leanifiera sina 

verksamheter och att konceptet skulle speglas i alla aktiviteter inom företaget för att 

skapa värde för kunden (Modig & Åhlström, 2013, s. 80). 

 

Under åren som lean har utvecklats alltmer har även publikationer om TPS fortsatt att 

publiceras (Modig & Åhlström, 2013, ss. 84–85). Idag har lean blivit ett eget koncept 

som används inom produktions- och tjänsteföretag över hela världen. I och med 

utvecklingen har det kommit att bli ett fristående koncept från TPS, även om lean 

fortfarande är förknippat med Toyota. 

3.2 Definition av lean 
Eftersom att det finns många definitioner av lean inleder vi detta avsnitt med att skapa 

förståelse för skillnaden mellan abstraktionsnivåer för att sedan definiera och beskriva 

konceptet utifrån delkoncepten lean production, lean thinking och lean service.  
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3.2.1 Konceptet lean 

Modig & Åhlström (2013, ss. 88-92) beskriver att definitionerna av lean blir alltmer 

skilda och att det finns ett övergripande problem med att konceptet är definierat på olika 

abstraktionsnivåer. Med detta menar de att organisationer som använder sig av lean 

definierar konceptet som allt från en företagsfilosofi till metoder för hur en specifik 

avdelning skall arbeta. Detta gör att innebörden av lean antar skilda dimensioner. 

Vidare har Modig & Åhlström (2013, s. 89) delat in abstraktionsnivåerna i tre olika 

nivåer; hög, medel och låg abstraktionsnivå. Det kan innebära att många väljer att se på 

konceptet som metoder eller verktyg för eliminering av slöseri och målet för 

organisationen blir då att använda sig av samma metoder som exempelvis Toyota i tron 

om att bli lean. Problemet med att definiera lean på den här låga nivån blir att företag då 

tenderar att inleda implementeringen av lean genom att använda metoder och verktyg 

och på så sätt missar man varför man ska använda just de här verktygen (Modig & 

Åhlström, 2013, s. 90). Utan förståelse för detta tror vi att risken är stor att företagen 

möter svårigheter i att övertyga de anställda om konceptet. Lean på medel 

abstraktionsnivå definieras istället som ett förbättringssätt, kvalitetssystem eller 

produktionssystem (Modig & Åhlström, 2013, s. 89). Den högsta abstraktionsnivån 

breddar konceptet ytterligare och innefattar definitioner av lean som en filosofi och 

kultur i företaget, vilket speglar anställdas värderingar och tankesätt. 

Sammanfattningsvis förklarar författarna att användningsområdet för lean blir bredare 

desto högre abstraktionsnivå man väljer att definiera begreppet utifrån och ju lägre 

abstraktionsnivån desto smalare blir användningsområdet för företagen (Modig & 

Åhlström, 2013, s. 92). 

 

Nedan kommer vi inleda definieringen av lean som det ursprungligen presenterades: 

lean production. Vidare utvecklar vi definitionen med lean thinking och slutligen lean 

service eftersom att vår studie analyserar lean hos tjänsteföretag. För att anamma den 

högre abstraktionsnivån och se på lean som filosofi snarare än verktyg vill vi dock inte 

smalna av konceptets definition. Efter beskrivningarna av hur konceptet utvecklats 

kommer vi därför att se på lean som helhet, vilket lean thinking syftar till då det inte 

specificerar användandet inom en viss kontext. Helhetskonceptet kommer därefter 

appliceras i förhållandet mellan företag och kund, företag och anställd samt anställd och 

kund. Vi har sammanfattat uppbyggnaden på detta teorikapitel i figur 1. 

Figur 1. Teorikapitlets uppbyggnad 
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3.2.2 Lean production 

I ett försök att förena definitionerna av lean production till en generell beskrivning har 

vi valt att presentera sju principer som är en sammanställning av hur olika författare har 

valt att definiera lean production.  

 

1. Eliminera slöseri  
Den mest fundamentala principen inom lean production är att eliminera alla typer av 

aktiviteter som inte adderar värde till slutprodukten (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 

212). För att kunna eliminera slöseri måste företaget identifiera flödet som skapar 

värde. Det slöseri som kanske belastar produktionsprocessen som mest är lager i 

form av antingen färdigställda produkter eller produkter som befinner sig i 

produktionsprocessen men som av någon anledning inte kan transporteras till nästa 

steg i processen (Åhlström, 2004, s. 547).  

 

2. Inga defekter  
Denna princip syftar till att skapa proaktivitet för att upptäcka eventuella fel som 

kan uppstå innan de har orsakat skada (Åhlström, 2004, s. 548). Att kvalitetssäkra 

de olika processerna när en produkt tillverkas är något som alla anställda ansvarar 

för. Författaren menar att målet med kvalitetssäkring i arbetet är att nå en högre nivå 

av produktionskapacitet och kontroll.  

 

3. Öka kundfokus  
Ett system för interna kunder ska kunna hjälpa organisationer med att öka 

kundfokus (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 212; Womack & Jones, 1996, ss. 150–

156). Kunderna involveras aktivt i beslutsfattande om vad som ska produceras, när, 

var och hur. Man vill producera exakt det kunden efterfrågar för att undvika slöseri 

(Bowen & Youngdahl, 1998, s. 212). Med detta sagt finns det även interna kunder 

inom företag genom att de anställda även kan vara beställare i företaget och därmed 

ses som kunder. 

 

4. Multifunktionella team  
Arbetsteam ska bestå av anställda som har kompetens att utföra majoriteten av alla 

uppgifter inom sitt team eftersom att samarbete inom arbetsteamet har en viktig 

funktion i ett produktionssystem som är lean (Åhlström, 2004, s. 548). Karlsson & 

Åhlström (1995, s. 92) menar att det rent av är olämpligt att tillämpa ett 

individualistiskt tänk bland anställda inom lean production. För att skapa 

multifunktionella team krävs breda specifikationer av arbetsuppgifter och ett 

lämpligt belöningssystem för anställda som uppmuntrar teamet att prestera bättre. 

Vidare ska varje team ansvara för att utföra alla arbetsuppgifter som är hänförda till 

deras del i produktionen. Detta inkluderar även underhållsarbete, kvalitetskontroll 

och organisering.  

 

5. Decentralisering av ansvarstagande  
Anställda med arbetsuppgifter som kräver ansvarstagande och auktoritet ska finnas 

även på den lägsta nivån i organisationens hierarki (Åhlström, 2004, s. 549). Detta 

ska kunna reducera antalet hierarkiska nivåer och skapa en miljö där de 

multifunktionella teamen känner fullt ansvar för att genomföra de arbetsuppgifter 

som åligger teamet. Ett exempel från Toyota är att anställda uppmuntrades att 
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stoppa produktionen om något fel upptäcktes och förväntades söka orsaken till 

problemet och lösa det innan produktionen startades igen (Poppendieck, 2011, s. 5). 

Detta var en uppgift för arbetsledare inom massproduktionen. Högre 

produktkvalitet, produktivitet och flexibilitet ska kunna uppnås och behållas genom 

att förflytta ansvar för beslutsfattande till anställda (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 

213).  

 

6. Vertikala informationssystem  
Information ska kunna överföras från industrigolvet till arbetsledare till högsta 

ledarskapsfunktionen på ett företag (Åhlström, 2004, s. 549). Syftet är att 

information ska nå den aktuella beslutsfattaren friktionsfritt, och på så sätt skapa en 

miljö för snabb feedback från beställare till utövare. Vidare är målet att information 

om exempelvis företagets mål och värderingar enkelt ska kunna nå de 

multifunktionella arbetsteamen. 

 

7. Kontinuerliga förbättringar  
Eftersom att perfektion är målet med lean skapas den konstanta strävan efter att nå 

stadiet där förbättringar inte längre är möjliga (Åhlström, 2004, s. 549). Det innebär 

också att implementeringen av lean inte enbart innebär förbättringar av flödet, utan 

att kontinuerligt utvecklas och förbättra flödena inom organisationen (Modig & 

Åhlström, 2013, s. 154). Detta dynamiska synsätt utvecklar lärandet varje dag och 

gör det omöjligt att bedöma om en organisation är lean utan att jämföra dess arbete 

vid två olika tidpunkter, eftersom att man först då kan konstatera hur dynamisk 

organisationen verkligen är. Efter eliminering av slöseri är den här principen den 

viktigaste inom lean (Åhlström, 2004, s. 549).  

 

3.2.3 Lean thinking 

Principerna för lean production kan direkt hänföras till metoder som används inom TPS 

och det slöseri som diskuteras refererar till en kontext inom produktionsindustrin 

(Womack & Jones, 2003, ss. 9–12). Lean thinking är ett senare koncept som Womack 

& Jones (1996, s. 140) utvecklade, vilket syftar till att skapa bredare förståelse för lean 

utanför produktionsindustrin. Lean thinking är inte ämnat för någon specifik kontext, 

utan istället ger teorin en helhetssyn över filosofin, vilket vi anser motsvara den högre 

abstraktionsnivån. Vidare kan lean thinking definieras som en ledarskapsfilosofi som 

syftar till att förbättra det upplevda värdet för kunden genom att eliminera slöseri (Hines 

et al., 2004, s. 994). För att skapa en helhetsbild av lean thinking har Womack & Jones 

(2003, ss. 15–26) tagit fram fem principer för att vägleda användare av lean. Vi menar 

att de här principerna kan komplettera de ovan nämnda principerna inom lean 

production, vilket kommer ge läsaren en bättre förståelse för hela konceptet lean.  

 

1. Specificera kundvärdet för varje produkt 

Företaget ska definiera levererat värde utifrån slutkundens perspektiv, i termer av 

den specifika produkten som efterfrågas med specifika kvalitéer vid en specifik 

tidpunkt till ett specifikt pris. I detta sammanhang definieras värde som det som 

kunden upplever vara viktigt i förhållande till vad denne är beredd att betala för att 

lösa problemet. 
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2. Identifiera produkternas värdeflöde 

Värdeflödet består av specifika händelser som sker för att skapa produkten som ska 

lösa kundens problem, från första idé till lansering på marknaden. Den här principen 

innefattar också eliminering av slöseri som existerar genom värdeflödet. Genom att 

identifiera värdeflödet följer man produktens genomströmning mellan avdelningarna 

inom företaget, men också värdet som skapas företag sinsemellan inom samma 

värdeskapande nätverk.   

 

3. Skapa värdeflöden utan störningar 

En av de fundamentala delarna i lean är, som vi tidigare nämnt, strävan efter att 

eliminera väntetider och på så sätt skapa ett kontinuerligt flöde genom alla 

processer. Inom lean thinking tar man detta till ett större perspektiv och menar att 

väntetiderna skall reduceras inom alla interna processer, även inom beslutsfattande 

organ i ett företag.  

 

4. Låt kunden dra värde från producenten 

Producenten ska tillverka produkter som kunden kan dra värde från, inte tillverka 

produkter för att söka skapa efterfrågan hos kunden. Företag ska alltså inte 

producera utan att veta om att det finns en klient/kund som efterfrågar produkten. 

 

5. Sträva efter perfektion 

Ett företag som är lean thinking siktar alltid på perfektion. Genom att kontinuerligt 

förbättra definitionen av värde, utmana varje steg i värdeflödet och öka flödets takt 

och stabilitet kommer slöseri elimineras från företagets processer.  

 

Genom att värdeflödet identifieras och kartläggs får organisationerna möjlighet att 

förenkla och formalisera arbetet med hjälp av standardiserade processer, vilket leder till 

mindre utsatthet för variationer och kvalitetssäkrade tjänster (Bowen & Youngdahl, 

1998, s. 222; Chen & Taylor, 2009, s. 827; Maleyeff, 2006, s. 676, 686-688).  

 

För att hantera organisationer enligt de här fem principerna är det centralt för företaget 

att eliminera slöseri (Womack & Jones, 2003, s. 15). Målet är att anställda ska arbeta 

med uppgifter som påverkar själva slutprodukten och skapar värde för kunden. Womack 

och Jones förklarar vidare slöseri med ordet Muda. Begreppet myntades av Taiichi 

Ohno, som var en av grundarna till TPS. Principen med Muda är att det ständigt 

existerar i vår omgivning och lean thinking är dess motåtgärd. Liker (2004, ss. 114–

115) redogör därtill för två ytterligare japanska begrepp som en del av TPS, vilka är 

Mura och Muri som betyder ojämnheter i arbetsflödet respektive överbelastning. Modig 

och Åhlström (2013, ss. 1–6) förklarar vikten av att identifiera och eliminera slöseri 

genom två exempel som beskriver olika händelseförlopp av samma kundbehov. Vi 

väljer att inkludera de här två exemplen innan djupare presentation av Muda, Mura och 

Muri för att ge en förståelse för filosofin kring eliminering av slöseri. 

 

Patient X känner en dag en knöl i bröstet och ringer direkt till vårdcentralen för att 

utreda om det är bröstcancer. Patienten får då tid hos en läkare redan samma dag. Väl på 

vårdcentralen kan läkaren inte ge någon diagnos och skickar istället en remiss till en 

bröstkirurg. Två veckor senare är patienten hos bröstkirurgen och man konstaterar att 

patienten behöver genomgå mammografi, vilket kan genomföras först om en vecka. På 

mammografin kan man inte heller ge patienten någon diagnos, utan tar beslutet att 

skicka vidare patienten till ytterligare en läkare som ska ta prover. Patienten får en tid 



19 

hos den här läkaren två veckor efter mammografin. Sex veckor efter att läkaren har tagit 

prover kommer provsvaren och patient X kan få sin diagnos. 

 

Låt oss beskriva samma patientbehov utifrån ett annat scenario. Den här gången är det 

patient Z som hittar en knöl i bröstet. Hon misstänker att det kan vara bröstcancer och 

ringer direkt till mottagningen som hon vet hanterar den här typen av frågor. Patienten 

får en tid två dagar senare, klockan 4 på eftermiddagen. Väl där träffar patient Z först en 

sköterska som kan konstatera knölen. 15 minuter senare tar en bröstkirurg emot patient 

Z, men läkaren har svårt att avgöra om det rör sig om bröstcancer eller inte. Istället ska 

patient Z få genomgå mammografi samt ta prover, detta kommer kunna ge Patient Z en 

diagnos. Patienten skickas ut till väntrummet igen för att vänta i några minuter. En 

sköterska kommer sedan för att hämta upp henne och skickar patienten till röntgen och 

sedan vidare till provtagningen. Läkaren kan inte ge något besked förrän provsvaren har 

kommit. Klockan 6 samma eftermiddag kommer resultatet och patient Z kan få sin 

diagnos.  

 

Vårdsystemet i exemplet med patient X har ett fokus på att organisera med resurser 

effektivt (Modig & Åhlström, 2013, s. 8). Verksamheten fokuserar på olika 

kompetensområden där varje område tillgodoser olika patientbehov. Varje avdelning för 

sig fokuserar på att organiseras effektivt, men för patienten blir hela upplevelsen väldigt 

lång och ineffektiv. Detta är ett exempel på ett så kallat resurseffektivt system. 

 

Vårdsystemet för patient Z fokuserar istället på det specifika patientbehovet, utredning 

av bröstcancer i det här fallet. I det här vårdsystemet arbetar alla olika 

kompetensområden tillsammans i ett multikompetent team, vilket gör att patientbesöken 

kan ske betydligt mer effektivt ur patientens synvinkel. Det här är ett exempel på ett så 

kallat flödeseffektivt system, där man fokuserar på att effektivisera ett flöde utifrån 

enhetens perspektiv som färdas genom hela flödet (Modig & Åhlström, 2013, s. 12). 

Strävan med lean är, som tidigare nämnt, att öka flödeseffektiviteten (Modig & 

Åhlström, 2013, s. 129). För att kunna göra detta måste man alltså identifiera allt slöseri 

och eliminera det. Slöseri i exemplet ovan är aktiviteter som inte är med i utredningen, 

men som sker under tiden då utredningen pågår. Det vill säga när patient X är hemma 

eller färdas mellan olika platser. Detta är så kallade icke värdeskapande aktiviteter, 

vilka en flödeseffektiv process har eliminerat (Modig & Åhlström, 2013, ss. 12–14). 

 

Figur 2. Muda, Mura & Muri 
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Muda (slöseri) 

Muda innefattar alla aktiviteter som konsumerar resurser utan att skapa värde för 

kunden (Womack & Jones, 2003, s. 38). Aktiviteterna delas in i två olika kategorier; 

Typ 1 Muda som inkluderar ej värdeskapande aktiviteter som ändå är nödvändiga och 

Typ 2 Muda som inkluderar ej värdeskapande aktiviteter som heller inte är nödvändiga 

för att uppfylla kundens behov. Den här typen av aktiviteter är de som ska reduceras i 

första hand.  

 

För att förtydliga innebörden av slöseri har Ohno (1988, ss. 19–20) definierat sju olika 

former av slöseri som de anser är farligast för företaget.  

 

1. Överproduktion är ett slöseri lean återkommer till flera gånger. Överproduktion 

uppstår när produktionen ligger steget före efterfrågan, vilket orsakar långa 

lagertider. Risken ökar för att kvaliteten på produkten försämras och/eller att 

produkten blir osåld. Att den inte blir såld kan bero på skiftande efterfrågan eller 

byte av säsong.  

2. Väntande innefattar två sidor av slöseri; 1. Anställda eller maskiner måste vänta 

på nästa steg utan att under tiden kunna utföra några värdeskapande aktiviteter 

och 2. Inventarier eller färdiga produkter väntar på att få transporteras till kund.  

3. Rörelse/förflyttning betyder att anställda eller företagets utrustning förflyttas mer 

än vad som är nödvändigt för att utföra arbetet. Detta leder till lägre 

produktivitet och lägre produktkvalitet.  

4. Överarbete genom undermålig produktdesign sker när system eller del av 

processer är designade på ett sätt att slutprodukten är utöver vad kunden är 

beredd att betala för. Vidare kan överarbete ta form när flertalet processer inte är 

länkade samman på ett idealt sätt.  

5. Inventarier innefattar alla typer av komponenter som behövs för att slutföra 

produktionen av en produkt. Det innefattar även halvfärdiga produkter eller helt 

färdigställda produkter. Konsekvensen av detta är att lagerföring kräver en viss 

yta vilket i sig leder till kostnader. Ledtiderna blir även längre i 

produktionsprocessen.  

6. Transport är en typ av slöseri när det inte är nödvändigt för att förflytta enheten 

framåt i flödet. Onödig transport är ett resultat av undermålig planering av 

utförande.  

7. Defekter räknas som slöseri när man i arbetet måste inspektera eller åtgärda 

felaktigheter. Detta leder till direkta kostnader i form av ytterligare arbete.  

 

Mura (ojämnheter i arbetsflödet) 

Mura uppstår vid omedvetna ojämnheter i arbetsflödet (Liker, 2004, s. 114). Ofta beror 

det på variation i produktionsplaner som inte efterfrågas av kunden. Författaren 

förklarar mer ingående att detta uppstår när det råder tyngre belastning på maskiner eller 

anställda än vad som är hanterbart för företaget alternativt när det råder brist på 

arbetsuppgifter på grund av för lite order i förhållande till kapacitet. Författaren menar 

vidare att Mura är resultatet av att företaget varierar i produktionsvolym över tid eller 

att produktionsprocesserna sker oregelbundet.  

 

Muri (överbelastning)  

Muri står för överbelastningen på anställda eller maskiner när det uppstår efterfrågan 

som överskrider företagets kapacitet (Liker, 2004, s. 114). Överbelastning av anställda 
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resulterar i säkerhetsproblem på arbetsplatsen, samt minskad kvalitet på produkten. 

Överbelastning av maskiner orsakar haveri och defekta produkter.  

3.2.4 Lean service 

Lean service har blivit ett paraplybegrepp för appliceringen av lean i tjänsteindustrin 

(Suárez-Barraza et al., 2012, s. 359-376) och begreppet inrymmer bland annat 

applicerbarhetsteorier inom framför allt sjukvård och utbildning. Det finns dock ett stort 

teoretiskt gap när det kommer till definition, teoretiska ramverk och fler fallstudier av 

konceptet. I en översättning av principerna inom lean får vissa en annan betydelse när 

de ska appliceras på tjänster, men överlag ska principerna kunna användas i fler 

kontexter (Åhlström, 2004, ss. 555-561).  

 

Forskare har undersökt tillämpning av lean service i sjukvården medan forskning på 

applicering inom andra tjänstekontexter saknas (Suárez-Barraza et al., 2012, ss. 372–

376). Det råder fortfarande tvivel om ifall lean utanför tillverkningssektorn har någon 

positiv effekt på prestationer (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 751; Staats et al., 

2011, s. 376).  

 

Vi kommer att utgå från lean som helhet, eftersom att det finns tydliga brister i teorier 

om lean service specifikt och att konceptet enligt oss antar en lägre abstraktionsnivå. 

Därmed utgår vi även från en högre abstraktionsnivå som syftar till lean som filosofi 

snarare än metoder och verktyg. Vi vill dock fortsätta titta på hur filosofin tillämpas i 

tjänsteorganisationer.  

3.3 Lean i praktiken 
Vi kommer nu att presentera lean och andra teorier utifrån dess påverkan på tre olika 

relationer internt och externt; relationen mellan kund och företag, kund och anställd 

samt företag och anställd. Eftersom att vi undersöker professionella B2B-tjänster består 

företaget av de som levererar tjänster, medan kunden är ett annat företag som köper 

tjänster. De anställda syftar till anställda på tjänsteleverantörsföretaget. Eftersom att det 

enligt Evert Gummesson inte finns någon generellt accepterad definition av begreppet 

professionella tjänster (Brentani & Ragot, 1996 s. 519) utgår vi ifrån Hadid och Afshin 

Mansouris definition. Denna definition karaktäriserar professionella tjänster utifrån 

längre eller flera kundmöten som är värdeskapande på lägre hierarkiska nivåer samt 

innehåller få transaktioner, skräddarsydda behovsanpassade lösningar och hög frihet för 

personal att möta kundens behov (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Brentani & 

Ragot (1996, ss. 519-520) återger även Gummessons beskrivning av den professionella 

tjänsten som kvalificerad, rådgivande och problemlösande samtidigt som den innebär 

rutinarbete hos kunden där den professionella tjänsteleverantören agerar expert. Vi 

kommer i avsnitten nedan att fokusera på faktorer i de olika relationerna mellan kund- 

och säljföretag som vi anser är relevanta för leveransen av professionella tjänster. 

3.3.1 Lean i relationen mellan kund och företag 

En av principerna inom lean production är ökat kundfokus (Bowen & Youngdahl, 1998, 

s. 212) och de fem principerna av lean thinking som (Womack & Jones, 2003, ss. 15–

26) presenterat tydliggör att det är kundens upplevda värde som är betydelsefullt i 

relationen mellan kund och företag. Värdet definieras i sin tur utifrån kundens 

perspektiv för att tillgodose dennes behov och man skiljer på direkta och indirekta 

behov (Modig & Åhlström, 2013, ss. 24–25). Det direkta behovet är den primära 

anledningen till att relationen etableras, medan det indirekta behovet bygger på själva 

upplevelsen. Det direkta behovet kan tillgodoses genom att lokaler exempelvis blir rena 
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när en städtjänst köpts, men det indirekta behovet som består av upplevelsen av tjänsten 

behöver därmed inte vara uppfyllt om det tar lång tid eller lokalvårdarna upplevs sura 

eller arroganta. Behovet tillgodoses därmed på lägre hierarkiska nivåer och gärna med 

hjälp av skräddarsydda behovsanpassade lösningar för varje kund, vilket karaktäriserar 

professionella tjänster (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Att misslyckas med att 

tillgodose behov leder ofta till irritation, missnöje och nya behov som tar resurser från 

företaget, vilka istället hade kunnat användas på värdeskapande aktiviteter (Modig & 

Åhlström, 2013, ss. 58–59). Konsekvenserna blir negativa upplevelser hos kunden, 

vilket gör att denne troligtvis inte vill fortsätta anlita tjänsteleverantören. 

 

När det finns ett avtal som binder parterna under en viss tidsperiod kan inte tjänsten 

avslutas på en gång om det indirekta behovet inte uppfylls och upplevelsen är sämre än 

förväntat. Däremot antar vi att företaget vill förnya kontraktet med kunden och fortsätta 

det redan etablerade avtalsförhållandet när avtalstiden löper mot sitt slut. En sådan 

förnyelse beror på om kundens upplevelse i tjänsten stämmer överens med 

förväntningarna (Bolton et al., 2006, s. 1820), vilket även modellen för tjänstekvalitet 

framtagen av Parasuraman et al. (1985) menar. Den visar att kvaliteten i tjänsten beror 

på om upplevelserna och förväntningarna på tjänsten överensstämmer, vilket beskrivs 

som en funktion av fyra andra gap.  

 

Parasuraman et al. (1985, ss. 44-46) beskriver hur de fyra gapen i modellen stängs. Det 

första gapet i modellen stängs genom överensstämmelse mellan kundernas 

förväntningar och vad företaget tror att kunderna förväntar sig. Det andra gapet stängs 

genom att upprättade standarder för tjänstekvaliteten motsvarar företagets insikter i 

kundernas förväntningar. Det tredje gapet stängs genom att tjänsteleveransen sker enligt 

dessa standarder. Det fjärde gapet stängs genom att tjänsteleveransen uppfyller vad som 

kommunicerats ut i extern marknadsföring. Tjänsteleverantörer är därför beroende av 

kännedom om förväntningar, kundorienterade standarder, personalens uppträdande i 

leveransen och extern kommunikation för att kundens upplevelser och förväntningar på 

tjänsteleveransen ska vara överensstämmande.  Beslutet om förnyat avtal hänger därför 

samman med hur väl upplevelsen överensstämmer med förväntningarna av den 

levererade tjänsten och enligt Bolton et al. (2006, s. 1820) kan också enstaka 

förekomster av exceptionellt bra kvalitet ha stor inverkan på beslutet. Företagen kan 

därför vinna fortsatt förtroende i avtalsförhandlingar om de då och då levererar det lilla 

extra.  

 

Hart & Johnson (1999, s. 10-11) har visat på samband mellan kundtillfredsställelse och 

vilja att göra upprepade köp samt rekommendera säljföretaget till andra. Det visar på 

vikten av tjänstekvalitet som leder till tillfredsställelse hos kunderna. Chansen är 600 % 

större att extremt nöjda kunder som ger företag högsta betyg säger att de ska köpa en 

produkt av dem igen jämfört med de som gett företaget näst högsta betyg. Det gör de 

extremt nöjda kunderna till obetalda marknadsförare, medan de extremt missnöjda 

kunderna kallas för terrorister då de har högre intentioner att sprida negativ word-of-

mouth om företaget och dess produkter. Detta gör att nöjda tjänstemottagare inte bara 

tecknar nya avtal, utan även kan tänkas påverka andra företag att också teckna avtal 

med tjänsteleverantören. Det finns alltså även en lönsamhetseffekt av lojala kunder, vars 

samband Reichheld & Teal (2001, ss. 39–50) undersökt och funnit flera variabler på; 

anskaffningskostnader, grundvinst, intäktsökningar, kostnadsbesparingar, referenser och 

prispålägg. Författarna förklarar vidare hur dessa variabler kan kopplas till lönsamhet. 

Med anskaffningskostnader menas de högre kostnaderna som är förknippade med att 
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skaffa nya kunder jämfört med att behålla befintliga. Grundvinsten är företagets vinst 

per kund och tidsperiod, vilken ökar förtjänsten på investerade anskaffningskostnader ju 

längre tid avtalsförhållandet råder. Intäktsökningar innebär den årliga tillväxten i 

intäkter som förväntas komma med en trogen kund i och med fler uppdrag eller 

beställningar. Ju starkare relationen blir desto effektivare blir den i och med minskat 

slöseri i tid och prestationer, vilket gör att genomsnittlig driftskostnad sjunker och 

kostnadsbesparingar ökar. Som vi varit inne på tidigare leder också långvariga och 

nöjda kunder till positiv word-of-mouth och kunderna agerar obetalda marknadsförare 

som genererar nya kunder till lägre kostnad genom referenser. Lojala kunder har 

dessutom högre vilja att betala ett premiumpris för det högre värdet den etablerade 

relationen genererar medan nyare kunder med större sannolikhet utnyttjar 

rabattkuponger, vilket gör att prispålägget på en trogen kund kan vara högre än på en ny 

kund. Lyckas företaget leverera en tjänst så att upplevelsen blir så pass bra att det leder 

till en nöjd, lojal och återkommande kund finns alltså flera fördelar att hämta ur rent 

ekonomiska perspektiv.  

 

Inom lean fokuserar man på att göra rätt saker och göra saker rätt, vilket innebär 

kunskap om vad kunden önskar, när det önskas och i vilken mängd samt identifiering 

och eliminering av all ineffektivitet eller slöseri som inte adderar något värde till 

kunden (Modig & Åhlström, 2013, ss. 72–75). Tjänsteleverantören ska alltså försöka 

erbjuda sina kunder exakt vad de vill ha utan att lägga tid eller resurser på onödiga 

moment för att nå flödeseffektivitet, men även för att lyckas erbjuda sina kunder 

skräddarsydda behovsanpassade lösningar som är ett av karaktärsdragen hos 

professionella tjänster (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Inom lean fokuserar 

man också bland annat på att eliminera slöseri, att inte ha några defekter och att nå 

kontinuerliga förbättringar (Åhlström, 2004, ss. 548–549; Bowen & Youngdahl, 1998, 

s. 212). På samma sätt syftar principerna inom lean thinking till att fastställa 

kundvärdet, skapa värdeflöde och nå perfektion (Womack & Jones, 2003, ss. 15–26). 

Att nå perfektion och noll defekter är kanske inte möjligt, men däremot kan 

organisationerna närma sig det tillståndet genom kontinuerlig förbättring.  

3.3.2 Lean i relationen mellan kund och anställd 

Flödeseffektiviteten beror på de värdeskapande aktiviteterna i förhållande till tiden från 

ett identifierat behov tills att det är tillgodosett (Modig & Åhlström, 2013, ss. 26–27). 

De anställda på företaget och deras befogenheter att fatta snabba beslut spelar en mer 

avgörande roll i processen då den är förenklad i enlighet med lean (Bowen & 

Youngdahl, 1998, ss. 213-214; Fullerton & Wempe, 2009, s. 216). Ju fler led i 

organisationen en fråga måste gå desto längre tid det tar för ett behov att lösas, vilket 

leder till att flödeseffektiviteten minskar. Det innebär att det är av stor vikt att de 

anställda har befogenheter och möjlighet att fatta beslut för att kunna lösa kundens 

behov på plats. Dessutom har anställda närmast kunden ofta bättre förståelse för de 

beslut som behöver fattas då de befinner sig närmre kunden och dess behov, vilket gör 

besluten på den nivån mer kvalitativa (Fullerton & Wempe, 2009, s. 216). De anställda 

hos professionella tjänsteleverantörer agerar rådgivande och problemlösande experter 

(Brentani & Ragot, 1996 ss. 519-520), vilket innebär att hög frihet hos anställda för att 

möta kundens behov även är relevant för kontexten (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 

768). De anställda har också stora möjligheter att påverka kundens upplevelser och 

förhöja det upplevda värdet i tjänsten (Grönroos, 2008, s. 25). 
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Kundens upplevda kvalitet i tjänsteleveransen är beroende av om de anställda lyckas 

leverera tjänsten i enlighet med den externa kommunikationen och de standarder som 

utformats utifrån kundernas förväntningar (Parasuraman et al., 1985, ss. 44-46). 

Kvaliteten bestäms därför i interaktionen mellan anställda och kunder (Grönroos, 2008, 

ss. 24-25). Kunderna består av anställda hos tjänstemottagaren och det är i interaktionen 

mellan de anställda på bägge företag som effektiviteten och strategin bestäms 

(Håkansson & Snehota, 2006, ss. 266-267). Ofta är det olika individer som beslutar om 

hur aktiviteter ska utföras och som deltar i interaktioner i kontexten där strategin 

faktiskt utformas. I ett avtalsförhållande mellan två företag tecknar därmed två 

beslutsfattare ett avtal och bestämmer hur aktiviteterna inom relationen ska ske, medan 

andra anställda inom företagen interagerar med den andra parten. Beslutsfattarna tror 

antagligen att de utformar strategier för avtalsförhållandet, medan det i själva verket blir 

de anställda som gör det under interaktionerna. Inom professionella tjänster är 

kundmötena ofta värdeskapande på lägre hierarkiska nivåer och de anställda har hög 

frihet att möta kundens behov (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Båda parterna 

vill uppfylla sina respektive mål och förväntningar med avtalsförhållandet i 

interaktionen med det andra företaget (Håkansson & Ford, 2002, ss. 134-135). 

Förväntningar och upplevd kvalitet avgör tillfredsställelsen med avtalet (Bolton et al., 

2006, s. 1820), och med många individer inblandade kan både förväntningar och 

upplevd tjänstekvalitet variera. En kontinuerlig interaktion och aktivitet från anställda 

hos båda parter skapar ramverk för utbytesprocesser vilket gynnar avtalsförhållandet 

(Håkansson & Snehota, 2006, s. 260). 

 

För att höja upplevd tjänstekvalitet är det centralt inom lean att eliminera aktiviteter 

anställda utför som inte är värdeskapande gentemot kund (Womack & Jones, 2003, s. 

38). Eliminering av slöseri, ojämnheter i arbetsflöde och överbelastning på anställda 

eller maskiner minskar onödiga väntetider och arbetsbelastning samtidigt som kunden 

genererar maximalt värde (Liker, 2004, s. 114; Womack & Jones, 2003, s. 38), vilket 

innebär att risken för att kunder och anställda belastas av slöseri minskar.   

 

Ett av särdragen i tjänstens karaktär är att kunden är delaktig i produktionsprocessen 

(Grönroos, 2008, ss. 63-64), samtidigt som kunders involvering i produktutveckling och 

leveransprocesser är viktigt inom lean (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 212). Ett annat 

särdrag är att produktion och konsumtion sker samtidigt (Grönroos, 2008, ss. 63–65), 

vilket görs i ett samskapande mellan anställda och kunder. Både anställda och kunder är 

därför högst delaktiga i tjänsters produktionsprocess.   

3.3.3 Lean i relationen mellan företag och anställd 

Anställda kan ses som interna kunder till företaget (Grönroos, 2008, ss. 364-365; Modig 

& Åhlström, 2013, s. 76) och det är då upp till ledningen att behandla dem likvärdigt 

med andra kunder då det får en viktig effekt på de interna relationerna samtidigt som 

tjänstekvaliteten förmodas öka. Det krävs en väl fungerande intern marknadsföring som 

överensstämmer med den externa marknadsföringen och bidrar till lyckad interaktiv 

marknadsföring mellan personal och kund. Grönroos (2008, s. 427) illustrerar detta 

samband i en översikt över den kundfokuserade servicestrategin som visar att företaget, 

genom intern marknadsföring, möjliggör för personal att hålla de löften företaget gett 

kunderna i extern marknadsföring. Den interna marknadsföringen syftar till att 

personalen ska bli behandlade som interna kunder med samma information och samma 

nivå av bemötande som de externa kunderna. Informationsspridningen inom en 

organisation är av stor vikt åt båda håll, vilket är tanken med vertikala 
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informationssystem som syftar till att information och feedback snabbt ska nå både 

ledarskapsfunktioner och anställda som jobbar närmre kunden (Åhlström, 2004, s. 549).  

 

Grönroos (2008, s. 219) beskriver även vikten av att ge de anställda tillräckliga 

befogenheter och handlingsfrihet för att öka tjänstekvaliteten och motivationen, vilket 

därtill beskrivs som essentiellt i en lean-kontext (Åhlström, 2004, s. 549; Bowen & 

Youngdahl, 1998, ss. 213–214; Fullerton & Wempe, 2009, s. 216) och i en kontext med 

professionella tjänster (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Anställda ska ha 

befogenheter att fatta snabba beslut och även ta ansvar för att göra det när problem 

uppstår (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 213). Teambuilding, delaktighet och utveckling 

av färdigheter är också viktiga element inom lean som ett led i att öka kundens slutliga 

värde. Lean kräver också lämpliga belöningssystem som inte fokuserar på individuella 

prestationer genom lön per enhet (Åhlström, 2004, s. 548). Istället bör belöningssystem 

uppmuntra utveckling av färdigheter genom att dela på lönsamhet och ge betalt 

beroende på färdigheter.  

 

Målet med lean är att företag ska kunna leverera mer nytta med hjälp av mindre insatser 

i form av personal, utrustning, tid och utrymme samtidigt som företaget närmar sig att 

kunna erbjuda kunden exakt vad den vill ha (Modig & Åhlström, 2013, s. 108; 

Poppendieck, 2011, ss. 1–2; Womack & Jones, 2003, s. 15). Detta förbättrar företagets 

prestationer, men då ökar även rimligtvis arbetsbelastningen och stressen hos de 

anställda (Conti et al., 2006, s. 1015; Graham, 1995, s. 154) samtidigt som kreativiteten 

och innovationen minskar (Keen & Evans, 2010, s. 18). De anställdas upplevda stress 

beror till stor del på ledningens metoder och strategier, vilket gör ledarskapet till en 

viktig faktor. 

 

Burns (2003, ss. 23–27) redogör för det transformerande ledarskapet som en motpart till 

ett tidigare transaktionellt ledarskap som syftade till att ge och ta, jobba för morot och 

undvika piska. Det transformerande ledarskapet syftar istället till att få anställda att 

känna engagemang och tillfredställelse inför sina arbetsuppgifter, vilket ska leda till 

ökad prestation (Bass & Riggio, 2006, ss. 32–56; Kouzes & Posner, 1987, ss. 117–118). 

Målet är att de ska känna inre motivation, högre syfte och mening med sitt arbete samt 

ta ägande över uppgifter och lösa dem efter bästa förmåga (Bass & Riggio, 2006, ss. 

34–38). På samma sätt beskrivs låg flödeseffektivitet kunna generera missnöjda 

anställda och kunder då de tvingas vänta och känner sig som en i mängden (Modig & 

Åhlström, 2013, ss. 48–59). Genom hög flödeseffektivitet bör då istället de anställda 

känna sig som en betydande del i processen och ta ägande över uppgiften istället för att 

vänta på att få den tilldelad.  

3.4 Sammanställning av teoretisk referensram 
I referensramen har vi utgått från lean ur ett historiskt perspektiv för att skapa förståelse 

för hur och varför konceptet har vuxit och utvecklats fram till idag. Som vi belyst finns 

det problem med vilken abstraktionsnivå lean definieras på där den lägre nivån 

begränsar möjligheterna att applicera konceptet i kontexter som skiljer sig från den 

ursprungliga. Därav har vi försökt behålla konceptet så brett som möjligt och låtit det 

avspegla filosofier och värderingar snarare än specifika metoder och verktyg som kan 

vara kontextspecifika. Trots att vi undersöker lean i tjänsteorganisationer vill vi alltså 

inte begränsa oss till lean service, utan har istället valt att titta på konceptet i sin helhet.  
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De principer vi tittat på är till stor del oberoende av kontexten och syftar till 

värderingar. Dessa principer har utformat ett ramverk för lean-teorier som tillsammans 

med teorier på kontexten och andra relevanta teorier om tjänster, kundtillfredsställelse 

och ledarskap ligger till grund för vår modell. I figur 3 nedan sammanfattar vi ovan 

beskrivna teoriers sammanhang till respektive relation. 

 

Som figur 3 visar innebär lean-filosofin några centrala fokusområden i respektive 

relation. Hur dessa områden inom relationerna behandlas ligger sedan till grund för hur 

väl tjänsteleveransen fungerar och vilka faktorer som påverkas av lean. I tabell 1, har vi 

sammanfattat de variabler som kan påverka tjänsteleveransen och dess betydelse samt 

teoretiska koppling. De presenterade variablerna i tabell 1 har varit en stomme för vilka 

områden intervjuerna under empiriinsamlingen behandlade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lean i förhållande mellan företag, anställd och kund 
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Tabell 1. Variabler som påverkar tjänsteleveransen och dess teoretiska koppling 

Påverkar tjänsteleveransen Betydelse Teoretisk koppling 

Eliminera slöseri Mindre fokus på onödiga 

aktiviteter ger större 

utrymme för att fokusera 

på det som är viktigt i 

tjänsteleveransen  

Liker (2004); Bowen & 

Youngdahl (1998); 

Åhlström (2004); Hines et 

al. (2004); Modig & 

Åhlström (2013), 

Poppendieck (2011); 

Womack & Jones (2003) 

Noll defekter Noll defekter ger 

perfektion 

Åhlström (2004); 

Womack & Jones (2003) 

Öka kundfokus Fokus på kund i 

avtalsförhållande istället 

för på interna resurser 

Bowen & Youngdahl 

(1998); Womack & Jones 

(1996); Womack & Jones 

(2003); Modig & 

Åhlström (2013) 

Multifunktionella team Möjliggör flexibilitet i 

organisationen för att lägga 

resurser där det behövs 

Åhlström (2004) 

Decentraliserat 

ansvarstagande, 

empowerment och 

befogenheter 

Ansvar och befogenheter 

åt anställda gör att beslut 

kan fattas närmre kunden 

Åhlström (2004); Bowen 

& Youngdahl (1998); 

Poppendieck (2011); 

Fullerton & Wempe 

(2009); Grönroos (2008) 

Vertikala 

informationssystem, 

intern marknadsföring 

Förenklad informations-

spridning åt båda led så att 

beslutsfattare och anställda 

får insikter i vad som sker 

på andra hierarkiska nivåer 

Åhlström (2004); Modig 

& Åhlström (2013); 

Grönroos (2008) 

Kontinuerliga 

förbättringar 

Strävan mot perfektion ger 

ständig förbättring  

Åhlström (2004); Modig 

& Åhlström (2013) 

Principer i lean thinking: 

Värde, värdeflöde, 

perfektion 

För att uppnå lean krävs 

identifiering och skapande 

av värde och värdeflöde 

för kunden för att sedan 

kunna sträva mot 

perfektion  

Hines et al. (2004); 

Womack & Jones (1996); 

Womack & Jones (2003); 

Modig & Åhlström 

(2013); Poppendieck 

(2011) 

Muda, Mura, Muri Slöseri, ojämnheter i 

arbetsflöden och 

överbelastning ska 

elimineras med lean för att 

fokusera på värdeskapande 

aktiviteter och undvika 

defekter 

Womack & Jones (2003); 

Liker (2004) 

Flödeseffektivitet Fokusera på kundens flöde 

istället för företagets 

resurseffektivitet 

Modig & Åhlström 

(2013) 
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Direkta/indirekta behov Kundens behov av själva 

upplevelsen är inte primär 

anledning till relationen 

men viktigt för nya avtal 

Modig & Åhlström 

(2013) 

Förväntningar, 

tjänstekvalitet och 

leverans 

Skillnad mellan upplevd 

och förväntad 

tjänstekvalitet och leverans 

av tjänst avgör om nya 

avtal tecknas 

Bolton et al. (2006); 

Parasuraman et al. (1985) 

Kundtillfredsställelse Kundens tillfredsställelse 

med avtal leder till 

lönsamhet för företaget på 

fler plan än bara nya avtal 

Parasuraman et al. (1985); 

Hart & Johnson (1999); 

Reichheld & Teal (2001); 

Grönroos (2008) 

Kontexten Kontexten företagen verkar 

i är avgörande för 

tjänsteleveransen 

Håkansson & Snehota 

(2006); Håkansson & 

Ford (2002); Hadid & 

Afshin Mansouri (2014); 

Grönroos (2008); Staats et 

al. (2011) 

Belöningssystem Lämpliga system för 

belöning för att vissa lean-

principer ska fungera 

Åhlström (2004) 

Arbetsbelastning och 

sänkt kreativitet 

Genom att leverera mer 

nytta med mindre resurser 

ökar belastning på 

anställda vilket påverkar 

leverans till kund 

Conti et al. (2006); 

Graham (1995); Keen & 

Evans (2010) 

Ledarskap Transformerande ledarskap 

ökar anställdas 

engagemang för uppgiften 

vilket påverkar kundens 

upplevelse 

Burns (2003); Bass & 

Riggio (2006); Kouzes & 

Posner (1987) 

Abstraktionsnivå av lean Om lean ses som filosofi 

eller metoder avgör hur 

organisationen och 

tjänsteleveransen påverkas 

av en implementering 

Modig & Åhlström 

(2013); Womack & Jones 

(2003) 

Produktivitet & 

standardisering 

Produktivitet och 

standardisering av 

processer till viss grad för 

att minimera slöseri av 

resurser ger mer resurser 

till värdeskapande  

Suárez-Barraza et al. 

(2012); Maleyeff (2006); 

Womack et al. (1990); 

Chen & Taylor (2009);  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid framställning av empiri och 

analys. Vi förklarar våra metodologiska val, populationsval och uppfyllande av etiska 

krav för att sedan gå in på hur våra intervjufrågor utformats och hur intervjuerna gått 

till. Därefter redogör vi för den kritik vi funnit gentemot våra intervjuer samt hur vi 

hanterat materialet när empirin sammanfattats. 

4.1 Forskningsdesign 
Som vi redogjort för i den teoretiska utgångspunkten har vi anammat en kvalitativ 

forskningsstrategi. Metoder för datainsamling och analys kan också vara kvalitativa 

eller kvantitativa beroende på syftet (Johansson Lindfors, 1993, ss. 72-73). Vi antar en 

kvalitativ metod och syftar då både på insamlingsmetodiken och den förståelseinriktade 

och tolkande analysen. Magne Holme & Krohn Solvang (1997, s. 14) beskriver 

kvalitativa metoder som en möjlighet att samla information för att tolka och skapa 

djupare förståelse för det problem som studeras. Det innebär att forskaren undersöker få 

enheter på djupet genom relativt ostrukturerade intervjuer eller observationer. 

 

De metodologiska valen kan bestå av såväl monometoder som multipla metoder 

(Saunders et al., 2012, ss. 161-168). Monometoderna som består av enbart kvalitativa 

eller enbart kvantitativa metoder är de minst komplexa, medan multipla metoder kan 

bestå av multimetoder och mixade metoder med högre grad av komplexitet. 

Multimetoderna antar också antingen kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt, men 

använder sig av fler än en datainsamlingsmetod inom området. De mixade metoderna 

innebär däremot en kombination av kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

och analysmetoder. Denna studie har enbart antagit en kvalitativ metod, vilket innebär 

att vi har använt oss av en mindre komplex monometod. Datainsamlingen har skett 

genom relativt ostrukturerade intervjuer och analysen har också genomförts kvalitativt 

genom tolkande procedurer.  

 

Kvalitativa datainsamlingsmetoder möjliggör för oss som forskare att förändra 

upplägget på själva undersökningen för att generera högre kvalitet på informationen 

som samlas in (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 80). Det kan handla om allt 

ifrån valet av formulering vid frågeställningar till tonläge och följdfrågor. Som forskare 

i en undersökning med kvalitativ metod är vi medvetna om att vi har haft inverkan på 

resultaten eftersom att vi har närvarat vid empiriinsamlingen. Även om vi har strävat 

efter att påverka studieobjekten till allra minsta grad kan vi inte undgå det faktum att 

valet av forskningsdesign gör att vi har interagerat med studieobjekten.  

4.2 Urval 

4.2.1 Val av fallföretag 

I valet av fallföretag har vi tillämpat ett icke slumpmässigt urval, vilket innebär att 

forskaren själv väljer ut intervjuobjekten utifrån sina egna bedömningar av populationen 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 95). I och med detta kan vi som forskare inte garantera att 

urvalet är representativt för hela populationen. Bedömningen av hur representativa 

informationsenheterna är för populationen är något som forskaren själv avgör. För att 

kunna besvara studiens forskningsfråga var det nödvändigt att välja fallföretag med 

vissa egenskaper. Vårt mål var att intervjua företag som internt tillämpar lean, antingen 

uttalat inom hela organisationen eller i delar av organisationen. I urvalsprocessen insåg 

vi snart att de företag som vi kom i kontakt med sällan uttalade begreppet lean, utan 
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istället antog egna namn på konceptet med inspiration från lean. För att kunna 

identifiera fallföretag sökte vi därför i första hand kontakt med verksamhetsutvecklare. 

De kunde svara för om företaget använde sig av lean oavsett vilket namn konceptet gick 

under. Vårt andra kriterium var att företaget skulle vara en tjänsteorganisation som 

verkar B2B. 

 

Ridne hade från tidigare arbete kontakt med en före detta anställd på ett företag som 

uppfyllde de kriterier vi sökte hos ett fallföretag och företaget var positivt inställda till 

medverkan när vi inledde kontakten. Genom sökningar på tidigare uppsatser och forum 

på Internet fick vi även kännedom om andra företag som mer eller mindre uppfyllde 

studiens kriterier för fallföretag. Utifrån dessa valde vi det företag som var bäst lämpligt 

för studien och genom Östs kontaktnät kunde vi få kontaktuppgifter till anställda att 

intervjua. Eftersom att vi ville intervjua verksamhetsutvecklare som arbetar med lean 

såväl som anställda med ledarpositioner och anställda som ingick i arbetsteam ville vi 

hellre intervjua fler människor på få företag än vice versa. På så sätt skulle vi kunna 

skapa en helhetsbild av hur fallföretagen arbetar med lean.  

4.2.2 Val av intervjupersoner 

Som tidigare nämnt inledde vi dialogen med fallföretagen genom att kontakta 

verksamhetsutvecklare inom lean på respektive företag. Det innebar att vi kunde samla 

in kunskap om hur företaget arbetade för att sedan se vilka anställda vi faktiskt hade 

nytta av att intervjua. Förutom de kontaktuppgifter vi fått vid tidigare kontakt med 

företaget fick vi även fler kontaktuppgifter till potentiella intervjupersoner vid de första 

intervjuerna.  

 

Inför valet av intervjupersoner satte vi upp kriterier för vilka befattningar vi ansåg var 

intressanta att intervjua. Vi såg en poäng med att intervjua anställda med en titel som 

verksamhetsutvecklare inom lean för att samla in kunskap om hur företaget strategiskt 

ser på lean, vilka delar av lean-teorin som företaget ämnat implementera och för att 

förstå hur företaget strävar efter att dess anställda ska jobba utifrån lean. Vi såg även 

nyttan i att intervjua arbetsledare för ett team som arbetar utifrån vissa uttalade lean-

aktiviteter för att få kunskap om ifall verksamhetsutvecklarens strategier har överförts 

till arbetsledaren och hur arbetsledaren anser att lean-arbetet även genomsyrar de 

anställda. Slutligen fann vi det intressant att intervjua anställda som arbetade i ett team 

under en arbetsledare som implementerat lean-aktiviteter. Samtliga anställda har någon 

form av kundkontakt i det dagliga arbetet. Målet med att intervjua anställda var att ser 

hur lean-arbetet har överförts från arbetsledare till anställda och hur de anställda ser på 

tjänsteleveransen.  

 

Vi genomförde fem intervjuer på det ena fallföretaget och fyra intervjuer på det andra, 

fördelat på verksamhetsutvecklare, arbetsledare och anställda. Inom fallföretag 2 

intervjuade vi enbart verksamhetsutvecklare och arbetsledare och inom fallföretag 1 fler 

anställda, vilket styrdes av tillgången på intervjupersoner. I flertalet fall hos båda 

företagen var det svårt att frigöra tid till en intervju för anställda på lägre hierarkiska 

nivåer. Fallföretag 1 har endast en verksamhetsutvecklare som arbetar med lean och 

innehar relevanta kunskaper om konceptet. Därför begränsades antal intervjuer med 

verksamhetsutvecklare på det företaget. Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997, 

s. 104) är det av stor vikt att intervjupersonerna har kunskap om det den kvalitativa 

undersökningen ämnar besvara. Intervjuerna med de anställda på det företaget visade 

sig vara av större relevans jämfört med intervjun med arbetsledare för att förstå hur väl 
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konceptet genomsyrar hela organisationen. Intervjupersonerna var överens om mycket 

och vid de sista intervjuerna hos båda företagen upplevde vi att vi inte fick någon 

ytterligare information som kunde generera kunskap. Enligt Ahrne & Svensson (2011, 

s. 44) kallas detta för empirisk mättnad, vilket innebar att vi ansåg fyra till fem 

intervjuer per företag vara tillräckligt för vår analys.  

4.3 Etik 
Bryman (2011, s. 131) fastställer informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som grundläggande etiska frågor för svensk 

forskning. För att uppfylla informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

inleddes samtliga intervjuer med att informera intervjuobjekten om syftet med studien 

och vad intervjuerna skulle användas till, samt att de när som helst kunde avbryta 

intervjun och att det var deras val att svara på frågorna som ställdes till dem. Vi 

informerade dem vidare om att samtlig information som intervjupersonerna delade med 

sig av under intervjun endast skulle komma att nyttjas för forskningsändamålet. I 

samband med denna information förklarade vi även för samtliga intervjupersoner att de 

var helt anonyma i studien och att företagsnamnet därtill ej skulle komma att 

omnämnas. På så sätt uppfylldes även konfidentialitetskravet.  

4.4 Intervjuförfarande 

4.4.1 Utformning av intervjuguide  

För att söka svar på vår forskningsfråga valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Bryman & Bell (2011, s. 467) förklarar semistrukturerade intervjuer som att 

forskaren på förhand har gjort en intervjuguide som stöd för intervjuerna, men att 

intervjuaren har möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt. För studien innebär det här att 

semistrukturerade intervjuer är en förhållandevis flexibel intervjuprocess där 

intervjuaren tillåts ställa frågor utanför intervjuguiden. Poängen är att man som forskare 

strävar efter att ha ett öppet samtal med intervjupersonen och på så sätt generera ett 

resultat som bygger på dennes egna uppfattningar (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997, s. 101).  

 

Som vi tidigare nämnt har vi intervjuat tre olika kategorier av intervjupersoner; 

verksamhetsutvecklare, arbetsledare och anställda. Målet var att intervjua en fjärde 

kategori som skulle bestå av företagens kunder, men det visade sig vara svårare än vi 

först trott. Detta innebär att vi utformade tre olika intervjuguider; en för 

verksamhetsutvecklare/arbetsledare, en för anställd (se appendix) och en för kund. Vi 

genomförde även en pilotintervju för att kunna identifiera svårförstådda frågor, eller 

frågor som upplevdes onödiga. Efter pilotintervjun gjorde vi vissa förbättringar med 

intervjuguiderna.  

 

Vi utgick ifrån samma intervjuguide vid intervjuer av verksamhetsutvecklare och 

arbetsledare då målet med dessa intervjuer var detsamma; att få ett strategiskt 

perspektiv i hur fallföretagen arbetar utifrån lean. Intervjuguiderna är utformade utifrån 

studiens teorikapitel, vilket säkerställer att intervjuerna innefattar de olika 

ämnesområdena som är centrala för studien. Vidare har vi valt att formulera frågor 

utifrån ett antal specifika rubriker som kopplar an till relevanta teoriområden. Under 

varje rubrik har vi i förväg skrivit ner ett antal frågor som vi söker svar på från 

intervjupersonerna. Därtill har målet varit att föra så fria diskussioner som möjligt med 

intervjupersonerna utefter de förutbestämda frågorna, och tillåta diskussionerna att 

sväva ut i olika riktningar. Det gör att forskare kan samla kunskap och förståelse för vad 



32 

intervjupersonerna anser vara viktigt och relevant för diskussionsämnet (Bryman & 

Bell, 2011, s. 467). Att utforma ett antal frågor i förväg har varit ett sätt för oss som 

forskare att förbereda oss inför intervjuerna och kunna falla tillbaka på genomtänkta 

frågeställningar om intervjuerna skulle sväva iväg från ämnet för mycket.  

 

Magne Holme & Krohn Solvang (1997, s. 101) förklarar att forskaren i minsta möjliga 

utsträckning ska styra intervjun. Istället ska frågorna vara formulerade på ett sätt som 

tillåter intervjupersonen att reflektera över sina svar. För att undvika den här typen av 

styrning av intervjupersonerna har vi valt att formulera frågorna så att de i minsta 

möjliga mån är ledande. Som vi tidigare nämnt är frågorna i intervjuguiderna uppställda 

enligt en rad olika teman. Vi har medvetet valt ordningsföljd för de olika 

rubrikområdena för att generera så tillförlitlig information som möjligt. Exempelvis har 

vi efter de inledande frågorna i intervjuguiderna valt diskussionsområden gällande 

intervjupersonernas arbetssätt och syn på kundrelationer, ledarskap och teamwork innan 

vi nämner lean. På så sätt undvek vi att intervjupersonerna inspirerades av konceptet 

lean när de svarade på frågor kring hur de arbetar.  

4.4.2 Genomförande av intervju 

Sammantaget har vi genomfört nio intervjuer fördelade på två olika fallföretag. 

Samtliga intervjuer har genomförts separat på en på förhand uttalad tidpunkt och plats. 

Kontakten innan intervjuerna har bestått av mailkonversationer alternativt telefonsamtal 

där vi kort presenterat studiens syfte samt avtalat om tid och plats för genomförandet av 

intervjun. Utöver syftet valde vi att inte informera intervjupersonerna mer om studien 

eftersom att vi ville undvika att styra och påverka intervjupersonerna.  

 

Efter intervjuerna med verksamhetutvecklare 1A och 2A insåg vi att 

motivationsfaktorer bland anställda var ett extra viktigt teoriområde att utforska mer i 

de kommande intervjuerna med arbetsledare och anställda. Vi anpassade även 

kommande intervjufrågor efter denna insikt. Vi valde även att fördjupa oss ytterligare i 

teorier om arbetsbelastning, befogenheter och sänkt kreativitet för att skapa förståelse 

för hur motivationen bland anställda kan påverkas av tillämpningen av lean. Denna 

växelverkan mellan empiri och teori kallas abduktion (Saunders et al., 2012, ss. 147–

148), vilket är det angreppssätt vi valt att förhålla oss till. Som intervjuare utvecklades 

vår intervjuteknik allteftersom vi genomförde intervjuerna. Vi lärde oss vilka frågor 

som genererat utförliga och informationsrika svar i tidigare intervjuer och kunde då 

anpassa framtida intervjuer utefter våra erfarenheter.  

 

Sju av nio intervjuer genomfördes i ett personligt möte som spelades in för att sedan 

kunna transkriberas. Detta godkändes av intervjupersonen genom förfrågan innan 

intervjun startade. De resterande två intervjuerna genomfördes i telefonsamtal då 

intervjupersonerna befann sig på annan ort. I samtliga mötesintervjuer har båda 

forskarna medverkat, vilket Trost (2005, s. 46) menar är en fördel om intervjupersonen 

är positionsinnehavaren. Detta betyder att intervjupersonen är de facto ett intervjuobjekt 

eftersom att denna representerar en organisation. I det här fallet kunde vi som 

intervjuare komplettera varandra, då en av oss genomförde intervjuerna och den andra 

förde minnesanteckningar. Vi valde detta upplägg för att täcka upp för eventuella 

intryck från intervjupersonerna som en inspelning inte fångar upp. Även den ena 

telefonintervjun spelades in genom att genomföra telefonsamtalet via högtalartelefon 

och placera inspelaren intill telefonen. Vi valde däremot att inte genomföra den andra 

telefonintervjun på det sättet då vi upplevde svårigheter i att få ett bra flöde i intervjun 
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genom högtalartelefonen. Därför fick vi inte ut lika nyttig information i den intervjun 

och valde ett annat upplägg på nästa telefonintervju som genomfördes i ett traditionellt 

telefonsamtal där intervjuaren samtidigt förde stödanteckningar för att kunna bearbeta 

informationen i efterhand. Denna intervju kunde därmed inte transkriberas.  

 

Intervjuerna har genomförts med intervjuguiden som stöd för att säkerställa att vi 

samlar in kunskap om studiens temaområden. Beroende på hur intervjupersonerna 

svarar på frågorna har stora och små avsteg från intervjuguiden gjorts. Målet har varit 

att generera så mycket kunskap som möjligt kring hur intervjupersonen jobbar med lean 

och hur tankegångarna kring arbetssättet ser ut. Vissa intervjupersoner har behövt fler 

följdfrågor för att ge oss mer kunskapsrik information, medan andra intervjupersoner 

bara behövde en öppen fråga för att ge ett informationsrikt svar. I samtliga intervjuer 

har vi undvikit att ställa ledande frågor eller formulera frågorna på ett sätt som kan styra 

intervjupersonernas svar.  

 

Intervjuernas varaktighet varierade mellan 24 och 68 minuter, men samtliga 

intervjupersoner var förberedda på att avvara 60 minuter. Den stora variationen i tid kan 

förklaras av att de intervjupersoner som går under benämningen verksamhetsutvecklare 

generellt hade mer att prata om gällande lean och hur lean fungerar i deras 

organisationer. Intervjuerna med arbetsledare och anställda varade under kortare tid då 

den aktuella kunskapen som de kunde bidra med inte krävde lika mycket tid. Nedan har 

vi ställt upp samtliga intervjuer i en tabell för att göra informationen om 

intervjupersonerna mer överskådlig. Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av 

samma benämning på intervjupersonerna som i tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanfattning av intervjupersoner  

Fallföretag Intervjuperson Tid Intervjuform 

Företag 1 Verksamhetsutvecklare 1A  60 min Mötesintervju 

 Arbetsledare 1B  24 min Mötesintervju 

 Anställd 1C  47 min Mötesintervju 

 Anställd 1D 25 min Mötesintervju 

 Anställd 1E  25 min Mötesintervju 

Företag 2 Verksamhetsutvecklare 2A 64 min Mötesintervju 

 Verksamhetsutvecklare 2B  68 min Mötesintervju 

 Arbetsledare 2C  24 min Telefonintervju 

 Arbetsledare 2D  35 min Telefonintervju 

4.5 Kritik mot primärkällor 
Eftersom att samtliga respondenter representerade ett företag där de var anställda kan 

detta ha påverkat vilken information intervjupersonerna valde att delge. Risken fanns att 

respondenterna medvetet undanhöll information för oss som skulle kunna komma att 

uppfattas som negativt för arbetsgivaren. Trots att det här var en risk för vår insamling 

av data upplevde vi att intervjupersonerna var ärliga i sina svar då vi fick ta del av både 

positiv och negativ kritik angående de båda fallföretagen. Därtill ska tilläggas att vi inte 

kan veta om vi fått ta del av all relevant information, varför risken för utelämnad sådan 

kvarstår.  
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Som redovisat i tabell 2 genomfördes två intervjuer över telefon, där den ena resulterade 

i bristande flöde i intervjun. Detta kan ha resulterat i sämre information än om det varit 

en mötesintervju. Den andra telefonintervjun upplevde vi däremot som lika givande 

som mötesintervjuerna. Vi kan därtill framföra risken med att föra minnesanteckningar 

samtidigt som man intervjuar. Det är lätt att minnesanteckningarna inte bli tillräckligt 

utförliga och att all relevant information som intervjupersonen uttalar sig om inte täcks i 

minnesanteckningarna. Vi försökte minimera denna risk genom att intervjuaren 

medvetet höll sig till intervjuguiden med färre utsvävningar, och minnesanteckningarna 

skrevs i direkt anslutning till frågorna i samma dokument. Detta sparade tid och 

intervjuaren kunde då skriva enklare stödord utan att tappa relevant information under 

intervjuns förlopp.  

 

Målet med valet av intervjupersoner var att intervjua verksamhetsutvecklare, 

arbetsledare och anställda från båda fallföretagen för att skapa en heltäckande förståelse 

för hur lean genomsyras i de båda organisationerna. I kontakt med fallföretag 2 tog det 

lång tid för oss att komma i kontakt med en anställd och när vi väl fick 

kontaktuppgifterna hade vi redan sammanställt empirin och påbörjat analysen av 

materialet. Vi tog då beslutet att vår studie inte var i behov av ytterligare material från 

en anställd, eftersom att fallföretag 1 och 2 sammanfaller inom samma kontext. 

Sammantaget har vi genererat tillräckligt med kunskap för att kunna besvara studiens 

problemformulering och vi kan således inte identifiera någon brist i studien på grund av 

att intervjuer med anställda från det ena fallföretaget uteblev.  

 

Studiens ursprungliga mål var att även studera fallföretagens kunder för att bidra med 

ytterligare en kunskapsvinkel. Detta hade hjälpt oss att skapa förståelse för hur kunden 

uppfattar fallföretagens prestationer som präglas av lean. På så sätt hade studien även 

genererat kunskap om hur kunden påverkas av lean. I samtal med fallföretagen var det 

däremot inte önskvärt att vi skulle kontakta någon av deras kunder, vilket innebär att vi 

har fått begränsa studien till att samla information från verksamhetsutvecklare, 

arbetsledare och anställda på fallföretagen.  

4.6 Hantering av insamlad data 

4.6.1 Transkribering 

Vi valde att transkribera intervjuerna samma dag som intervjuerna genomfördes. Som 

forskare anser vi att detta var till studiens fördel eftersom att minnet av intervjun var 

som färskast och att vi därigenom kunde diskutera innehållet inför analysen med minsta 

risk för felaktiga tolkningar av intervjuernas innehåll.  

 

Vid transkribering av de första intervjuerna skrev vi ner allt som sades, vilket vi inte 

upplevde var det bästa tillvägagångssättet. Intervjuperson 1A använde sig av så mycket 

talspråk att det var svårt att i text tyda vad personen menade med vissa uttalanden. 

Dessutom bestod vissa sekvenser av intervjuerna av utsvävande resonemang som vi 

direkt kunde avgöra inte skulle komma att tillföra studien något. Vid transkribering av 

övriga intervjuer valde vi därför att exkludera irrelevant information och översätta 

talspråk till dess egentliga mening för enklare tydning. Vi exkluderade dock inte 

information från intervjuer vars relevans vi var det minsta tveksamma över. Vi valde det 

här tillvägagångssättet för transkribering eftersom att vi sökte svar på hur fallföretagen 

organiserar med lean och hur det påverkar tjänsteleveransen. Det gjorde att vi fann det 

irrelevant att ta hänsyn till långa pauser, tonlägen eller andra detaljer i samtalen. 
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4.6.2 Framställning av empiri och analys 

Vi har tematiserat vår empiri genom att dela in respondenternas svar i de kategorier som 

vår teori grundats på och som vi i teoriavsnittet sammanställde i en tabell. Vissa 

kategorier visade sig vara snarlika och dessa har vi slagit samman för att förenkla 

redovisningen av empirin. Vi har läst igenom transkriberingarna av de olika 

intervjuerna och sedan delat upp svaren utefter de fastställda kategorierna. Det gör att 

all empiri som behandlar ett visst ämne redovisas samtidigt, vilket underlättar vår analys 

och läsarens förståelse. Empirin sammanfattades först punktvis under varje kategori 

utifrån respondent för att sedan bilda en sammanhängande förståelse för den relevanta 

information kring varje tema som vi fått ut av samtliga intervjupersoner. Vi har använt 

samma benämningar som i tabell 2 för att referera till vad de olika respondenterna sagt 

under intervjuerna och blandat beskrivningar av vad de berättat med rena citat. Vid 

analys av empirin har vi reflekterat över varje enskild kategori i de fyra teman som 

materialet är indelat i. Vidare har vi valt ut de viktiga beståndsdelarna i varje 

kategorianalys för att sammanfatta de i temaanalyser. Genom att analysera materialet i 

två olika nivåer har vi minskat risken för att inte behandla allt insamlat material, men 

också för att göra materialet mer överskådligt. De fyra temaanalyserna har därefter 

behandlats i en slutsats som har möjliggjort att vi kunnat besvara studiens 

problemformulering.  
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5. Empiri och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av intervjuerna och analyserar det mot studiens 

teoretiska referensram. Presentationen av empirin består endast av respondenternas 

svar och innehåller inga egna uttalanden från uppsatsförfattarna. Kapitlet inleds med 

en kort presentation av respektive fallföretag för att öka förståelsen för empirin utan att 

anonymiteten avslöjas. Därefter presenteras empiri och analys utifrån fyra olika teman.  

5.1 Presentation av fallföretag 
Fallföretag 1 är ett globalt företag inom banksektorn. Företaget har implementerat lean 

inom vissa avdelningar och vi har intervjuat respondenter som är anställda inom några 

av de här avdelningarna. Tjänsterna som levereras till företagskunderna är olika typer av 

ekonomisk rådgivning. Genom vår studie har respondenterna förklarat att 

företagskunderna är väldigt olika varandra i form av verksamhet, storlek, ekonomiskt 

kapital och intressen. Intervjupersonerna förklarade att företagskunderna har olika 

behov och att det därför är viktigt att de förstår vad som är viktigt för de olika kunderna.  

 

Även fallföretag 2 är globalt, men verkar på en annan marknad än fallföretag 1. Deras 

produkt är företagstjänster och ofta säljer de helhetslösningar med flertalet olika tjänster 

till kunderna. Exempel på tjänster som ingår i deras utbud är städning, 

fastighetsunderhåll och säkerhet. Företaget har implementerat lean inom särskilda 

kundkontrakt, ofta de stora och mer krävande kontrakten. Det är enbart anställda inom 

dessa kontrakt som arbetar med lean, medan andra anställda inte nödvändigtvis vet vad 

lean är.  

5.2 Kontexten  
Eftersom att kontexten är av betydande relevans för vår studie har vi under denna rubrik 

samlat och analyserat respondenternas uttalanden och synpunkter kring den specifika 

kontext deras företag verkar inom och hur den påverkar användandet av lean. 

5.2.1 Kontexten: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 2A förklarar att de inte arbetar med lean centralt i företaget som 

en filosofi, utan att de istället koncentrerar lean inom specifika kundkontrakt. 

Verksamhetsutvecklaren menar att ”lean är ju en metodik och ett verktyg som vi 

använder och det varierar väldigt mycket beroende på vilken kund vi har”. I vissa 

kontrakt är det inte intressant för kunden, eftersom att den ”bara är intresserad av the 

bottom line”.  

 

Verksamhetsutvecklarna 1A, 2A och 2B är alla överens om att lean kräver långsiktighet 

då den första tiden innebär investeringar, resurser och sämre resultatsiffror. Samtidigt 

upplever de för stort fokus på kortsiktiga beslut, quick fix och kvartalsrapporter inom 

sina respektive företag. Verksamhetsutvecklare 1A menar att det är typiskt länder i väst 

att fokusera på att visa bra siffror varje kvartal och så länge siffran är viktigare än det 

långsiktiga resultatet kommer företag här aldrig att kunna bli 100 % lean. 

Verksamhetsutvecklare 2A antyder snarare att ägarformen spelar en avgörande roll för 

hur man väljer att se på lång respektive kort sikt. Fallföretaget som han jobbar för ägs 

av riskkapitalbolag, vilka kräver att företaget gör en viss procent i vinst. Den 

ekonomiska styrningen gör att företaget inte är moget för att implementera lean fullt ut 

och han tror att det kortsiktiga synsättet innebär förlust i servicekvalitet. 

Verksamhetsutvecklare 2B är enig i att ekonomisk styrning leder till kortsiktiga beslut 

som försvårar implementeringen av lean. Han menar att en kultur inte kan skapas på ett 
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år och att det finns företag som använt lean i 10-20 år och först nu ser förbättringarna. 

Verksamhetsutvecklare 2A exemplifierar med två företag som har haft höga kostnader 

och brister i 3-7 år efter implementering av lean men som nu ser vinsterna gå upp. 

Verksamhetsutvecklare 1A är dock tydlig med att hon tycker att det är bättre att satsa 

lite på lean än att inte satsa alls, trots att det enligt henne krockar med västvärldens 

kvartalsrapporter och ”fokus på att ha något att implementera”. Hon understryker att 

organisationens storlek kräver god kommunikation och tror att lean hade gett en större 

effekt om initiativet hade kunnat genomföras centralt inom hela organisationen istället 

för bara inom vissa avdelningar och affärsområden.  

 

Lean har ett par års historik på fallföretag 2 och vissa affärsområden vet inte alls vad 

lean är. Arbetsledare 2D förklarar att lean är en filosofi och menar att det inte finns 

något som är dåligt med lean. ”Det är ett koncept, men man måste lära sig att hitta 

vilka delar av lean som är applicerbara av all verktyg som finns, men hela konceptet är 

överlägset”. Det genomförs ledningsgenomgångar för att ledningen ska känna till 

initiativet och verksamhetsutvecklare 2B försöker smyga in lean i de möten han sitter i 

ett försök att förändra mentaliteten bland kollegorna utan att kalla det lean. Han ska 

också börja utbilda de som inom företaget efterfrågar lean. Verksamhetsutvecklare 2B 

anser att lean är sunt förnuft och att alla skulle må bra av lean, men mognaden och 

kulturen finns inte i hela organisationen. Verksamhetsutvecklare 2A anser istället att 

intresset för att implementera lean inom olika kundavtal är beroende av vad kunden vill 

och längden på kontrakten. ”Vi måste få till ett samarbete för att det ska vara intressant 

för oss eftersom en implementering av lean kostar ganska mycket i start och vi kommer 

inte kunna räkna hem det om kontraktet inte är tillräckligt långt” säger han och menar 

vidare att intresset inom fallföretaget faller om kunden inte heller är intresserad av ett 

strategiskt partnerskap. Han berättar att antalet tjänster hos samma kund varierar stort 

och att implementera lean hos ett företag som anlitar dem för 32 tjänster är större än de 

som bara har en tjänst. Även då kan de dock använda sig av lean-metoder för att 

leverera tjänsten effektivt, men vid en riktig implementering hos företag som köper 

många tjänster kan de få bonuseffekter av att exempelvis utbilda personal i att kunna 

utföra fler än en tjänst, bli mer flexibla och vara en del av helheten. 

Verksamhetsutvecklare 2A säger också att det är viktigt att lean implementeras i rätt tid 

eftersom att anställda i oroliga tider kan tro att konceptet innebär uppsägningar. Han 

berättar att lean kan vara svårt att bygga upp i tjänstesektorn på grund av svårigheter i 

att skapa mätbara mål att följa upp och avgöra vad som är fakta när en subjektiv känsla 

av kvalitet inte går att mäta. Verksamhetsutvecklare 2B tror att resultatet visas snabbare 

inom produktionssektorn med anledning av den mänskliga faktorn i tjänstesektorn. 

Arbetsledare 1B säger att det är enklare att applicera lean på industriföretag eftersom att 

säljprocesser kan vara så olika.  

5.2.2 Kontexten: Analys 

Effektivisering och produktivitet är tydligare inom tillverkningssektorn (Maleyeff, 

2006, s. 675; Suárez-Barraza et al., 2012, s. 359) och nyttan med lean är obevisad inom 

andra sektorer (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 751; Staats et al., 2011, s. 376) trots 

att principerna inom lean thinking hävdas vara applicerbara på alla aktiviteter, varor och 

tjänster (Womack & Jones, 2003, ss. 15–26). Respondenterna 1B, 2A och 2B är eniga i 

att lean inte är lika enkelt att applicera på professionella tjänster som på produktion på 

grund av en mänsklig faktor, säljprocessers olikheter och svårigheter i att skapa mätbara 

mål. Dessa faktorer beror på det rådgivande och problemlösande i professionella 

tjänster (Brentani & Ragot, 1996 ss. 519-520) samt tjänsters särdrag (Hadid & Afshin 
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Mansouri, 2014, s. 751) som bland annat innebär att kunden är delaktig i 

produktionsprocessen och att produktion och konsumtion av tjänsten sker samtidigt 

(Grönroos, 2008, ss. 63–65). Däremot ser samtliga verksamhetsutvecklare nyttan med 

lean och menar att satsningen är viktig. Lean genomsyrar inte hela organisationerna 

utan appliceras endast på specifika avdelningar eller kundkontrakt, vilket 

verksamhetsutvecklarna på företagen tycker är tråkigt då de tror att företagen skulle nå 

större effekt med initiativet om det genomfördes centralt i hela organisationen. 

Anledningen till att det inte gjorts verkar bero på ekonomisk styrning inom de två 

fallföretagen där fokus ligger vid att presentera bra resultat kvartalsvis. Det skapar ett 

kortsiktigt resonemang som försvårar implementering av lean eftersom att det tar tid 

och kostar pengar att bygga upp en kultur. Hadid & Afshin Mansouri (2014, s. 770) 

beskriver att implementering av system som lean initialt innebär höga kostnader, men 

att detta inte ska associeras med prestationsmisslyckanden. Därför bör man till en början 

inte mäta prestationerna med finansiella mått, utan måste utvärdera initiativet med  

långsiktighet. Verksamhetsutvecklarna berättar om andra företag som framgångsrikt 

implementerat lean i hela organisationerna, vilket under 3-20 år kostat mycket pengar 

utan synbara förbättringar men sedan genererat tydliga vinster.  

 

Ett stort problem med lean är just de många definitionerna av konceptet och att det 

definieras på olika abstraktionsnivåer (Modig & Åhlström, 2013, ss. 84–89). En låg 

abstraktionsnivå innebär att man ser lean som metoder och verktyg och på en medel 

abstraktionsnivå är lean ett förbättringssätt, kvalitetssystem eller produktionssystem. 

Antar man istället en hög abstraktionsnivå ska lean som kultur och filosofi spegla de 

anställdas värderingar. Respondenterna pratar om lean som en kultur och filosofi, men 

använder konceptets verktyg och metoder för förbättringar. På en lägre nivå kan man få 

svårt att skapa förståelse hos de anställda och användningsområdena minskar. Därför 

har verksamhetsutvecklarna en poäng i att lean borde genomföras centralt i hela 

organisationerna och på så sätt skulle den kulturen de pratar om kunna skapas. Det är 

också anledningen till att vi fokuserar på helhetskonceptet lean och lean thinking istället 

för det smalare lean service som vi anser minskar användningsområdet och antar en 

lägre abstraktionsnivå. På så sätt skapas en bredare förståelse för konceptet utanför en 

viss industri eller specifik kontext.  

 

Kontextuella variabler som storlek och processtyp är dock viktiga för att avgöra 

samband mellan lean och prestationer (Hadid & Afshin Mansouri, 2014, ss. 366–367). 

Exempelvis kan större företags komplicerade organisationsstruktur ge negativ effekt på 

flexibilitet, medan de utökade möjligheterna att investera i innovationer ger en positiv 

effekt. Verksamhetsutvecklarna verkar eniga i att företagens storlek gör 

implementeringen av lean mer komplicerad på grund av hierarki, kommunikation, 

acceptans och höga kostnader. Komplexiteten består även av knutna avtals storlek och 

längd då vissa är för små eller för korta för att lean ska bli lönsamt inom just de avtalen. 

Genom fler tjänster kopplade till samma avtal och ett strategiskt partnerskap ökar 

intresset för lean då det kan innebära lönsamhet för båda företagen. Håkansson & 

Snehota (2006, s. 260) beskriver att aktiva och involverade parter som kontinuerligt 

interagerar med varandra skapar ramverk för utbytesprocesser, vilket ökar kapaciteten 

att skaffa resurser och höjer effektiviteten. Samtidigt har parterna egna mål och 

förväntningar de ämnar uppfylla i interaktionen (Håkansson & Ford, 2002, ss. 134–

135), men det är utbytesprocesserna i partnerskapet som verksamhetsutvecklarna är ute 

efter för att vilja implementera lean på specifika kontrakt. 
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5.3 Lean 
Under denna rubrik har vi samlat respondenternas beskrivningar av hur deras företag 

arbetar med lean på fyra olika sätt; genom kontinuerliga förbättringar, eliminering av 

slöseri, flödeseffektivitet samt standardiseringar och ökad produktivitet. 

Respondenternas beskrivningar och vår analys är först uppdelad utifrån dessa fyra 

områden och sedan följer en sammanfattande analys av hur företagen arbetar med lean.  

5.3.1 Kontinuerliga förbättringar 

Kontinuerliga förbättringar är en av de viktigaste principerna inom lean och innebär 

konstant strävan efter ett perfekt stadie utan möjlighet till ytterligare förbättring 

(Åhlström, 2004, s. 549). Våra respondenter har i intervjuer pratat mycket om hur deras 

respektive företag arbetar med att ständigt utvecklas och förbättras. Nedan följer deras 

tankar kring detta med en efterföljande analys av oss.  

5.3.1.1 Kontinuerliga förbättringar: Empiri 

Att ständigt förbättra sina verksamheter är något som de båda fallföretagen arbetar med 

i uttalade strategier. Arbetsledare 1B förklarade tidigt i intervjun att anledningen till att 

de implementerat lean är att de ständigt måste förbättras då den föränderliga marknaden 

inom bankvärlden gör att de måste anpassa sig. Hon menar även att innebörden av hela 

konceptet lean för henne är att kontinuerligt förbättras, och hon ifrågasätter samtidigt 

hur bra det fungerar i en svensk miljö. Hon utvecklar påståendet med att förklara att ”… 

det är en mindset-fråga, hur man hela tiden ska förbättra saker, hela tiden förväntar sig 

hur man själv kan förbättras och utvecklas och till viss mån även avveckla sig själv”. 

Hon menar att de anställda utvecklar sig själva så att de blir överflödiga i arbetet, vilket 

hon tror blir en konflikt mellan den privata och professionella trygghetssfären bland 

dem. Verksamhetsutvecklare 1A menar snarare att den frigjorda tiden, som resultat av 

förbättringar, kan utnyttjas till merförsäljning. Han menar då både tiden som går åt till 

försäljningen, men även tiden som behövs för att utföra den nya tjänsten. För att lyckas 

med att sälja in fler tjänster krävs även nöjda kunder, vilket intervjupersonen menar 

även kan ses som ett resultat av den förbättrade tjänsteleveransen.   

 

Verksamhetsutvecklare 1A menar också att en del av konceptet lean är att ständigt 

förbättra sättet de arbetar på. Ett ständigt resonemang kring hur de skulle kunna göra 

saker bättre leder till att företaget blir bättre och mer konkurrenskraftigt på marknaden. 

Verksamhetsutvecklare 2A är i linje med detta resonemang, men menar även att målet 

med ständiga förbättringar är att kunna utföra arbetet bättre och billigare. Vidare belyser 

verksamhetsutvecklare 2B den ekonomiska aspekten i ständiga förbättringar genom att 

lean hjälper dem att förbättra sista raden i ekonomin i kontraktet. Genom att identifiera 

svagheter och eliminera slöseri kan de påverka hur kontrakten blir mer lönsamma. För 

att kunna identifiera svagheter i kontrakten menar verksamhetsutvecklaren att de gör 

nulägesanalyser, värdeflödesanalyser och utvärderar målen som är uppsatta för det 

aktuella kontraktet. På så sätt skapar de förståelse för hur de ska kunna förbättra 

kontrakten, ”även om det egentligen bara är sunt förnuft”. Verksamhetsutvecklare 2B 

förklarar även att arbetet med ständiga förbättringar tar form genom månatliga 

kontroller efter implementering av särskilda förbättringsarbeten, vilket hjälper dem att 

hålla koll på att resultatet är vad de räknat med.  

 

Förutom att sträva efter att leverera bättre utfört arbete till kunden menar 

verksamhetsutvecklare 2A att ett annat incitament för ständiga förbättringar är att 

förbättra medarbetarnas verklighet. ”Det är våra medarbetare som är ute i verkligheten 

och det är deras verklighet vi vill förbättra”. Det är då viktigt att medarbetarna kommer 
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med idéer för hur de skulle kunna förbättra deras eget arbete. Förbättringsarbetet ägs av 

medarbetarna och de ska vara involverade i arbetet och kunna mäta sina resultat. 

Verksamhetsutvecklare 2A menar att de arbetar med att ständigt förbättras och nämner i 

samma mening ett leanspel som de gör tillsammans med medarbetarna i 

utbildningssyfte. Detta leanspel syftar till att belysa det viktiga med ständiga 

förbättringar i arbetet och verksamhetsutvecklare 2A beskriver hur de anställda får 

”aha-upplevelser” när de gör leanspelet. Till en början är de anställda ofta skeptiska 

och förstår inte hur de ska kunna lösa problemet i spelet, men med hjälp av coaching 

från den som håller i leanspelet tvingas medarbetarna reflektera över sitt egna och 

gruppens beteende. Detta leder till att medarbetarna förstår att de behöver samarbeta för 

att lösa problemet på bästa sätt. Det är när medarbetarna förstår vem kunden är och vad 

kunden ställer för krav som de börjar förändra attityd kring arbetet med lean. 

 

Verksamhetsutvecklare 1A förklarar att arbetet med ständiga förbättringar går under 

begreppet ”kaizen”, och att de använder sig av kaizen-aktiviteter för att tackla problem. 

Kaizen-aktiviteter innebär att en grupp anställda på ”… 5-6 personer tittar på ett 

fokuserat problem för att komma fram till lösningar”. Efter fem dagar har gruppen 

hittat problem och kommer med konkreta lösningsförslag. Verksamhetsutvecklare 1A 

menar att det här är ett ”sjukt effektivt” sätt att arbeta på för att förbättra arbetsområden. 

Förutom kaizen-aktiviteter nämner intervjupersonerna tavelmöten som en del i arbetet 

med lean. Verksamhetsutvecklarna 2A och 2B, arbetsledarna 1B, 2C och 2D och den 

anställda 1C talar om hur de använder tavelmöten för att förbättra erfarenhetsutbytet 

mellan medarbetare och skapa en förbättringskultur i arbetsteamen. 

Verksamhetsutvecklare 2A och arbetsledare 2D tillägger att de möttes av skeptiska 

anställda och gruppledare vid implementeringen av tavelmöten. Åsikterna var att det 

bara skulle ta tid från deras arbete och det upplevdes onödigt. Efter ungefär ett halvår 

med tavelmöten började verksamhetutvecklare 2A och arbetsledare 2D däremot märka 

uppskattning bland samtliga inblandade. Arbetsledare 2D förklarar att det har hänt att 

anställda till och med tagit egna initiativ till att ett tavelmöte ska hållas om deras 

arbetsledare av någon anledning inte skulle kunna närvara. Verksamhetsutvecklare 2A 

förklarar att deras tavelmöten sker 1-2 gånger i veckan då hela arbetsteamen samlas. 

Mötena kretsar kring en styrtavla där arbetsgruppens mål, utifrån kundens krav och 

företagets övergripande mål, är uppsatta. På styrtavlan kan man även se hur 

arbetsteamet ligger till i sitt arbete för att nå målen. Utöver tavelmötena menar 

arbetsledare 2C att de arbetar med att analysera kundmätningar och identifiera saker de 

kan ändra på för att förbättras och få bättre resultat i nästa kundundersökning.  

5.3.1.2 Kontinuerliga förbättringar: Analys 

Att ständigt förbättras är något som de båda fallföretagen återkommer till i flertalet 

intervjuer. Fallföretagen använder sig av tavelmöten, leanspel, måluppföljning och 

kaizen-aktiviteter som metoder och verktyg för att identifiera förbättringsområden samt 

skapa en arbetsmiljö där anställda uppmuntras till att komma med förbättringsförslag i 

arbetet. Det vi kan konstatera utifrån studien är att samtliga lean-aktiviteter som 

fallföretagen uttalat använder sig av på något sätt påverkar hur fallföretagen fortsätter 

att förbättra sina verksamheter. Två av respondenterna menar uttryckligen att målet med 

leanarbetet är att företaget kontinuerligt ska förbättras. Detta är en princip i teorin för 

lean, där företag alltid ska sträva efter att det inte uppstår felaktigheter, och därigenom 

skapa perfektion. Genom att kontinuerligt kvalitetssäkra de olika processerna och 

förbättra varje steg i värdeflödet arbetar företagen för att försöka uppnå perfektion 

(Åhlström, 2004, s. 548; Womack & Jones, 2003, ss. 15–26). Det finns inget uttalat mål 
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bland respondenterna att förbättras till den grad att de anställda avvecklar sig själva, 

men däremot uttalar sig arbetsledare 1B om en medvetenhet kring detta. Förbättringar 

inom arbetet kan dock leda till att man frigör tid och resurser som kan användas till att 

utföra andra arbetsuppgifter. 

5.3.2 Slöserieliminering 

Att eliminera aktiviteter som inte adderar värde till slutprodukten är en princip som har 

ansetts vara den mest fundamentala inom vissa delar av lean (Bowen & Youngdahl, 

1998, s. 212) och respondenterna förklarar här hur de arbetar med att identifiera och 

eliminera slöseri. 

5.3.2.1 Slöserieliminering: Empiri   

Vid frågor kring hur fallföretagen arbetar med aktiviteter som kan uppfattas som 

onödiga och inte tillföra värde till slutprodukten förklarar verksamhetsutvecklare 1A att 

de måste ta bort onödiga moment i arbetet eftersom att kunden aldrig ska behöva sitta 

och vänta på dem. Anställd 1D tror att det är nyttigt för organisationen att ifrågasätta 

varför de gör vissa saker.   

 

Arbetsledare 1B menar att flertalet av de anställda i hennes team har synpunkter på 

onödiga arbetsmoment, men att det då rör sig om sådant som inte går att förbise på 

grund av lagmässiga skäl. Hon förklarar att regelverk ofta leder till mycket 

administration, men att det är hennes uppgift som arbetsledare att få ut budskapet till de 

anställda varför de måste genomföra vissa arbetsmoment. Anställd 1C menar att den här 

typen av administrativa arbetsuppgifter, som följd av lagar och regler, ibland leder till 

frustration bland kollegorna. ”Det är många som är frustrerade bland de anställda på 

grund av alla lagar och regler som företaget omfattas av.” Däremot säger 

intervjupersonen att han förstår att man inte kan förbise de här arbetsuppgifterna. Vidare 

pratar även personen om att de genomför obligatoriska utbildningar, exempelvis om etik 

och moral. Ibland har han redan gått liknande utbildningar och då känns det 

”superonödigt” att ta den igen bara för att ha det gjort.  

 

Verksamhetsutvecklare 2B förklarar att ett vanligt slöseri i kontrakten är att vissa 

avdelningar hyr in personal utan att använda de befintliga resurserna som finns att tillgå 

inom företaget. Vederbörande tillägger även att okunskap i arbetet kan leda till att 

slöseri uppstår då man måste göra om jobbet om resultatet inte uppfyller kraven. 

Intervjupersonen förtydligar att det i det här fallet uppstår mer slöseri av tid, pengar och 

resurser än om anställda istället hade haft kunskap att utföra arbetsuppgiften rätt från 

början.  

 

I arbetet med att eliminera arbetsmoment som inte tillför värde till slutprodukten 

berättar verksamhetsutvecklare 2B att de gör nulägesanalyser där de tittar på 

svagheterna i varje enskilt kontrakt för att se varför det ”blöder pengar”. De ser även 

över väntetider som kan uppstå där de använder sig av maskiner och annan utrustning. 

Verksamhetsutvecklaren förklarar att en bättre maskin kan eliminera slöseri genom att 

spara tid. Vidare förklarar vederbörande att de även ser över ergonomiska frågor så att 

personalen inte blir sjukskrivna, eftersom att långtidssjukskrivning är en kostnad. Han 

fortsätter att förklara hur de ställer ”5 why”-frågor om de ser att någon är sjukskriven 

för att hitta grundorsaken till varför den anställda är borta.  

 

Vidare talar verksamhetsutvecklare 2B om faktisk och kalkylerad produktion när det 

kommer till att identifiera och åtgärda slöseri. I samband med att kontrakt skrivs med 
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kunden kalkylerar fallföretaget exempelvis hur många kvadratmeter de anställda ska 

städa per timme. De följer sedan upp för att se hur många kvadratmeter de anställda 

faktiskt städar per timme. När det är ett gap mellan kalkylerad och faktisk prestation 

menar verksamhetsutvecklare 2B att det ofta visar sig att fallföretaget har tagit in extra 

personal för att hinna med gapet och prestera enligt kontrakt och då ”blöder kontraktet 

pengar”. Genom att göra sådan uppföljning förklarar vederbörande att de kan 

identifiera brister i att de anställda inte har använt rätt material eller att de har 

överdoserat städmedel. Verksamhetsutvecklare 2B menar att ”om man använder 

felaktig metod och fel doser, använder för mycket medel och måste moppa golvet fler 

gånger så att det tar en timme istället för 20 minuter på grund av fel metod”. 

Verksamhetsutvecklaren tillägger att när de sedan började göra rätt kunde de återgå till 

de 20 minuter som en gång var kalkylerat. Arbetsledare 2C talar också om den kalkyl 

som upprättats för varje kontrakt. Vederbörande menar att det finns en grundbemanning 

kopplad till en kostnad i kalkylen, och ”om några extra anställda behövs en dag för att 

det inte gått så bra är det en ekonomisk risk för företaget eftersom att vi då överstiger 

kalkylen”. Arbetsledaren tillägger att de kan identifiera onödiga arbetsmoment genom 

att anställda gör egenkontroller på deras utförda arbete. Egenkontrollerna beskrivs som 

checklistor över vad de anställda ska göra, vilka är uppdelade veckovis och det står 

vilka arbetsmoment man ska utföra varje veckodag. Personalen kryssar i checklistorna 

när arbetsuppgiften är utförd. Egenkontrollerna är också kopplade till en 

arbetsbeskrivning där det detaljerat står vad man ska göra, vilket utrustning man ska 

använda sig av och vilka metoder man ska använda. Arbetsledare 2C förklarar att deras 

egenkontroller kommer att belysa om det uppstår några onödiga eller onödigt långa 

arbetsmoment. Vidare förklarar personen att det är kartläggningen av hela arbetsdagen 

som gör att de kommer att identifiera slöseri och tid som används till felaktiga moment.  

 

Arbetsledare 2D förklarar att det finns mycket nödvändigt slöseri som de inte kan 

påverka ur säkerhetssynpunkt. Verksamhetsutvecklare 2A nämner annat slöseri som är 

svårt att påverka. Vederbörande förklarar att de konstant levererar högre kvalitet på 

tjänsterna gentemot vad som står i kontraktet med kund. ”Ofta kontrakterar man att 

städkvaliteten ska vara 85 %, men i själva verket levererar fallföretagets anställda en 

städkvalitet på kanske 95 %, vilket innebär att kunden är nöjd men vi kan inte ta mer 

betalt för det.” Verksamhetsutvecklare 2A fortsätter förklara att det inte går att sänka 

ambitionen hos de anställda så att de städar med lägre städkvalitet. ”De vill göra ett bra 

jobb och vi verksamhetsutvecklare får acceptera att vår personal gör ett bra jobb hos 

kunden… vi kan aldrig tala om för personalen att de inte ska städa till 100 % .“ 

Samtidigt nämner verksamhetsutvecklare 2A en situation han befunnit sig i då en 

arbetsledare ansåg att en anställd inte städat ordentligt hos kunden, varpå arbetsledaren 

ville att den anställda skulle städa ytan på nytt så att kunden inte skulle bli missnöjd. 

Verksamhetsutvecklare 2A var då tvungen att poängtera för arbetsledaren att kunden 

hade avtalat en viss städkvalitet och att den utförda städningen uppfyllde kraven för 

denna. Att städa ytan på nytt hade inneburit att de levererat högre kvalitet än vad 

kunden betalat för. I intervjuerna med anställda 1C och 1D menar de att man ständigt 

levererar över kundens förväntan och att detta är något som uppfattas som bra. Anställd 

1D ger exempel på när de kan leverera högre avkastning på kundens investeringar än 

vad denne har begärt. Detta menar hon inte innebär något extra arbete för henne och att 

det bara är positivt när de kan leverera mer än vad kunden förväntar sig. Anställda 1C 

och 1D nämner båda två att de är noga med att inte ge kunder för höga förväntningar 

som de vet kan bli svåra att uppfylla. Istället sänker de hellre förväntningarna som 

kunden har på dem, så att möjligheten till att överraska dem positivt uppstår.  
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5.3.2.2 Slöserieliminering: Analys 

Womack & Jones (2003, s. 38) har delat in aktiviteter som kan anses vara slöseri i två 

olika kategorier; icke värdeskapande aktiviteter som ändå är nödvändiga för 

verksamheten eller icke värdeskapande aktiviteter som inte heller är nödvändiga. I den 

genomförda studien kan vi konstatera att respondenterna är väl medvetna om vissa 

aktiviteter som de anser onödiga, men som ändå måste existera för att kunna driva 

organisationen. Sådana aktiviteter har visat sig vara anslutna till lagar, regler och 

säkerhetsåtgärder. Framför allt uttrycker anställda viss frustration över att de behöver 

utföra vissa aktiviteter i arbetet som tar fokus och tid från deras egentliga 

arbetsuppgifter på grund av regelverkens utformning. Den här typen av icke 

värdeskapande aktiviteter är det som Womack & Jones (2003, s. 38) kallar för Muda typ 

1. Ett exempel på Muda är överarbete, vilket innebär att den slutliga produktens värde 

är mer än vad kunden är beredd att betala för (Ohno, 1988, ss. 19–20). Däremot menar 

respondenterna i vår studie att kunden uppskattar när företaget kan leverera mer än vad 

som är överenskommet i avtalet. De anställda på det fallföretag 1 verkar till och med 

arbeta strategiskt med att skapa möjligheter till att överträffa kundens förväntningar. De 

anställda nämner tillfällen då de kan överträffa kundens förväntningar, både genom att 

arbeta mer men också utan att göra det. Fallföretag 2 menar att det är en kostnad för 

dem att överarbeta, men att det inte alltid går att påverka. Överarbete inom 

tjänstesektorn verkar alltså kunna vara en värdeskapande aktivitet för kunden och enligt 

våra respondenter kan dessa aktiviteter vara kostsamma, men inte nödvändigtvis. Är det 

en kostsam aktivitet kan den ses som slöseri, även om den är värdeskapande för kunden 

på grund av risken i att aktiviteten kostar mer för företagen än vad de får igen i form av 

kundvärde. Eftersom att allt arbete utförs av människor kan inte företagen kontrollera 

anställdas prestationer till samma precision som man kan göra med en maskin inom 

produktionsindustrin. Den mänskliga faktorn inom tjänsteorganisationer verkar försvåra 

företagens arbete i att leverera en tjänst med fullständigt eliminerat slöseri.  

 

Arbetsledare och verksamhetsutvecklare är väl medvetna om hur icke värdeskapande 

aktiviteter kan påverka verksamheten och nämner en del metoder för att kunna 

identifiera aktiviteter som inte tillför värde och som inte är nödvändiga, exempelvis 

nuvärdesanalyser. Den icke värdeskapande aktivitet som arbetsledare och 

verksamhetsutvecklare ofta nämner är okunskap bland anställda. Detta är ett slöseri som 

de försöker eliminera genom att utbilda anställda, ha tavelmöten och införa 

egenkontroller. Genom att göra detta kan anställda även hjälpa varandra om det skulle 

förekomma sjukfrånvaro inom arbetsteamet. När företaget har en mer flexibel personal 

kan de minska ojämnheter i arbetsflödet som kan uppstå. Verksamhetsutvecklarna på 

fallföretag 2 förklarar hur de försöker motverka ojämna prestationer av arbetsteamen 

genom att låna in anställda från ett arbetsteam som har mindre att göra till ett annat 

arbetsteam som har tillfälligt behov av extrainsatt personal. Ojämnheter i arbetsflödet 

kallas för Mura, och ses som ett slöseri som kan leda till överbelastad personal (Liker, 

2004, s. 114).  

 

Respondenterna utgår generellt från vad kunden efterfrågar och vad som är 

överenskommet med kunden när de talar om värdeskapande aktiviteter. Det som är 

avtalat med kunden visar sig vara fallföretagens riktlinjer för vad de ska prestera. Att 

utgå från kundens värde för att identifiera värdeskapande aktiviteter är något som 

Womack & Jones (2003, s. 38) belyser. Författarna menar att man skall definiera 

levererat värde utifrån slutkundens perspektiv och att detta ska styra produktens hela 

värdeflöde. Från första aktivitet för att skapa produkten till slutleverans till kund. I 
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fallföretagen sätter man upp mål som arbetsteamen ska uppnå enligt vad som är avtalat 

med kunden, och följer sedan upp de här målen kontinuerligt genom tavelmöten. På det 

här sättet styrs de anställdas aktiviteter av det värde som kunden upplever av den 

levererade tjänsten.  

5.3.3 Flödeseffektivitet 

Flödeseffektivitet handlar enligt Modig & Åhlström (2013, s. 8, 12) om att skapa 

effektiva flöden för kunden istället för att fokusera på effektiv hantering av det egna 

företagets resurser. Här följer våra respondenters diskussion kring företagets effektivitet 

utifrån kundens synvinkel och hur den kan säkerställas.  

5.3.3.1 Flödeseffektivitet: Empiri 

Anställd 1C förklarar hur de drar nytta av spetskompetenser bland kollegorna när det är 

något vederbörande själv inte har kunskap om. Samtidigt jobbar alla i arbetsgruppen på 

olika sätt och vederbörande menar att det är något positivt att kollegorna kan hitta sitt 

eget sätt som de arbetar bäst på. Han tillägger att han försöker vara effektiv mot kund 

för att hinna med alla kunder. ”Kunderna uppskattar när man svarar snabbt i mail och 

telefon då de kan lita på att jag agerar.” Anställd 1D menar däremot att deras 

effektivitet inte påverkar kundens upplevelse. Vederbörande förklarar att kunden 

snarare vill ha tydlighet och noggrannhet. Hon kan inte identifiera någon arbetsprocess 

som är uttalad för att göra deras arbete mer effektivt och menar istället att de jobbar ad 

hoc på hennes avdelning. Detta tillägger hon kan bero på att ”det är svårt på vår 

avdelning att arbeta strukturerat och planerat då det inte går att planera helt och hållet 

utan telefonen ringer konstant medan börsen är öppen. ”  

 

Anställd 1E förklarar att ”… vi är ganska flexibla och kan göra varandras arbete i stor 

utsträckning om någon är sjuk”. Även verksamhetsutvecklare 2A talar om flexibel 

personal, och att de kan vara flexibla på grund av att samma kund har kontrakt på 

många tjänster och att de anställda får rätt utbildning. Vederbörande talar även om att 

upprätthålla kommunikation med kunden för att veta vad de får göra och inte får göra 

för kunden. Detta, förklarar verksamhetsutvecklare 2A, gör att de kan arbeta snabbare 

och utföra tjänsterna bättre. Samma intervjuperson förklarar även hur de anställda hjälps 

åt att täcka upp för varandra vid frånvaro.  

 

Arbetsledare 2C förklarar hur arbetsledarna redovisar dagens frånvaro på de 

gemensamma tavelmötena och då går igenom hur de ska arbeta för att den eventuella 

frånvaron inte ska påverka leveransen av tjänsterna. Incitamenten för att genomföra 

varandras arbetsuppgifter förklarar verksamhetsutvecklare 2A kommer från attityden att 

de anställda ska nå gemensamma mål. Han tillägger att det har varit en ”attitydresa på 

ett år för att få medarbetare att förstå att de måste samarbeta”.  Arbetsledare 2C 

förklarar att de anställda är flexibla där de har stora arbetsområden med liknande 

tjänster. Då kan de anställda rotera mellan exempelvis lokalvård och sanering, eftersom 

att det relativt sett inte kräver stor områdeskännedom. Arbetsledare 2C fortsätter att 

berätta att han tycker att de är mer områdesstyrda i sitt sätt att arbeta än vad han önskar 

på sikt. Däremot fungerar den omnämnda rotationen inom just lokalvård. Vidare 

förklarar vederbörande att de arbetar med egenkontroller för att skapa ett 

”standardiserat upplärningsprogram och på så sätt skapa full rotationsmöjlighet inom 

leveransområdena”.  
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5.3.3.2 Flödeseffektivitet: Analys  

Genom att identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter menar Modig & 

Åhlström (2013, s. 129) att organisationer ökar dess flödeseffektivitet. När en 

organisation är flödeseffektiv menar författarna att man samordnar med de resurser som 

finns inom organisationen och det som ska produceras flyter så effektivt som möjligt 

genom produktionsflödet. Genom resultatet av vår studie menar vi att fallföretagen kan 

skapa flödeseffektivitet inom teamen som levererar samma tjänst. I termer av 

flödeseffektivitet i fallföretagen är det en professionell tjänst istället för en produkt som 

ska levereras till kunden. Det är då möjligt att effektivisera genom att tjänsten utförs på 

bästa möjliga sätt och genom att arbetsteamen hanterar eventuell sjukfrånvaro så att den 

levererade kvaliteten på tjänsten bibehålls och att sjukfrånvaron inte påverkar kundens 

värde. Åhlström (2004, s. 548) belyser vikten av att anställda behöver kompetens 

utanför deras egna arbetsuppgifter för att kunna utföra kollegors arbetsuppgifter vid 

behov. Verksamhetsutvecklarna förklarar att det blir kostsamt att hyra in extrapersonal 

vid frånvarande ordinarie personal och att man istället väljer att utbilda anställda inom 

företaget för att de tillfälligt ska kunna byta arbetsområde. Varje arbetsområde kräver 

viss expertis av de anställda och att utbilda anställda inom mer avancerade 

arbetsområden kan vara alltför resurskrävande. Det innebär att man inte alltid kan 

tillsätta tillfällig personal, utan istället krävs det att ordinarie arbetsgrupp gör sitt bästa 

för att täcka upp för eventuell frånvaro. Sjukfrånvaro kan alltså utgöra hinder för 

flödeseffektivitet, men multifunktionella team kan ses som en metod för att motverka 

dessa hinder.   

5.3.4 Produktivitet och standardisering 

Modig & Åhlström (2013, ss. 103–106) menar att variationer i arbetssätt bör motverkas 

för att skapa produktivitet inom företag och nedan beskriver respondenterna hur de 

arbetar med standardiserade processer för att kvalitetssäkra arbetet. 

5.3.4.1 Produktivitet och standardisering: Empiri 

Arbetet med lean går enligt verksamhetsutvecklare 1A ut på att de ska jobba på samma 

sätt inom avdelningar i hela Norden, men de kallar det att harmonisera istället för att 

standardisera. Målet är att de ska bli ett enat företag och inte upplevas spretigt. Hon 

förklarar att om det finns fler sätt att utföra en arbetsuppgift på så måste ett av sätten 

vara smartast och det är så alla bör arbeta. Exempelvis kan kunden få olika upplevelser 

om medarbetarna ger olika svar på samma fråga. När ett sådant problem upptäcks löser 

man det genom en kaizen-aktivitet och lägger in en notering om det så att alla kan svara 

likadant på frågan. Hon understryker att harmoniseringen görs för att förbättra 

kundupplevelsen. Verksamhetsutvecklare 2A berättar att alla anställda utbildas i 

standarder för att man inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt. Företaget är 

processinriktade och följer ett aktivitetsflöde. Genom standardmallar kan kvaliteten 

säkerställas oavsett om medarbetaren är ny eller rutinerad. Standarden är ett ”best 

practise” och skräddarsys för varje tjänst. Verksamhetsutvecklare 2B menar att ”… vi 

är väldigt processorienterade i bolaget och har processer på vad som helst, och därför 

när vi pratar med kunden och de vet att vi har processer så känner de sig trygga att det 

finns processer man jobbar mot”. Samtidigt får de bättre valuta för pengarna genom att 

en bestämd standard påverkar effektiviteten vilket ger resultat på produktiviteten. Det 

mäts genom att de tittar på avverkningsgrad och andra produktivitetsmått.  

 

Arbetsledare 1B menar att de har extremt hög produktivitet och arbetsledare 2D berättar 

att produktiviteten i ett tidigare projekt ökade med 14 % som en följd av lean-arbete. 

Arbetsledare 2C säger att modellen för tavelmöten, egenkontrollerna och 
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faktureringsrutinerna är standardiserade, men tillägger att de nu håller på att lära sig 

processerna och ska utveckla standarden gemensamt. Arbetsledare 1B berättar om 

standardiserade back office-processer och säger att det finns inbyggda tillvägagångssätt 

hur arbetsuppgifter ska genomföras för att leverera avtalad servicekvalitet till kunden.  

 

Anställd 1E ger exempel på produktlanseringar som sker på samma sätt varje gång 

eftersom att liknande lanseringar gjorts tidigare och därmed är godkännandet redan 

klart. Man känner därigenom till vilket sätt som är bäst att genomföra det på. Han 

berättar även att nya standardiseringar sker i takt med att nya regelverk uppstår. 

Anställd 1D säger att de har många regelverk att förhålla sig till gällande rättigheter, 

avtal och regler. Hon följer vissa mallar när hon träffar kund, men behoven kan vara så 

olika att mötesuppläggen inte är standardiserade. Hon anser att de standardiserade 

processerna kostar mycket pengar och tar mycket tid, men måste finnas på grund av 

regelverk.  

5.3.4.2 Produktivitet och standardisering: Analys 

Företag standardiserar processer i syfte att kvalitetssäkra tjänster, minska utsatthet för 

variationer och maximera prestationerna (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 222; Chen & 

Taylor, 2009, s. 827; Maleyeff, 2006, s. 675-676, 686-688). Verksamhetsutvecklare 1A 

menar att det exempelvis inte ska finnas variationer i hur de anställda besvarar en viss 

fråga. Istället ska kunden få samma information oavsett vilken anställd de pratar med. 

Genom att följa standardmallar kan alla anställda leverera samma kvalitet till kunden. 

De pratar också om att de vill hitta det bästa sättet att genomföra saker på, vilket sedan 

ska användas av alla anställda. Verksamhetsutvecklarna och de anställda verkar eniga i 

att det är bra att använda ett standardiserat tillvägagångssätt vid liknande uppgifter för 

att undvika att uppfinna hjulet på nytt. Däremot är kunders behov så pass olika att de 

anställda inte anser att mötena och lösningarna är möjliga att standardisera. De tycker 

även att det är onödigt att lägga tid och pengar på vissa standardiseringar. 

Standardisering innebär ökad grad av kontroll (Åhlström, 2004, s. 548), vilket skulle 

kunna påverka anställdas möjlighet till självbestämmande negativt och därmed deras 

motivation i arbetet.   

5.3.5 Lean: Analys 

Den tidigare analysen av identifiering och eliminering av slöseri inom fallföretagen 

skulle kunna bidra till ytterligare en kategori av slöseri som kan elimineras inom 

tjänsteorganisationer. Tidigare teorier diskuterar endast eliminering av icke 

värdeskapande aktiviteter och delar in dem i Muda typ 1 och Muda typ 2 (Womack & 

Jones, 2003, s. 38) där den andra typen i första hand ska elimineras eftersom att den 

varken är värdeskapande eller nödvändig. Muda typ 1 består däremot av nödvändiga 

aktiviteter och med hjälp av våra respondenter har vi identifierat flertalet regleringar 

som inte kan elimineras trots att de inte är värdeskapande. Studiens respondenter är 

eniga om att kundens värde ökar om fallföretagen levererar mer än vad som är 

överenskommet. Detta gör att den Muda som kallas överarbete enligt Ohno (1988, ss. 

19–20) bör omkategoriseras som en aktivitet som skapar värde för kunden. Teorin säger 

att värdeskapande aktiviteter inte bör elimineras, men vi menar att det fortfarande finns 

ett utrymme för att eliminera delar av överarbete trots att de skapar värde för kunden. 

Studiens fallföretag fastställer att de är vinstdrivande och att man därför strävar efter att 

hålla nere kostnaderna. Att leverera högre tjänstekvalitet än vad som egentligen behövs 

enligt avtal har i vissa fall visat sig vara i direkt anslutning till högre kostnader. Vi 

väljer därför att även dela in värdeskapande aktiviteter som nödvändiga eller inte 

nödvändiga, på samma sätt som icke värdeskapande aktiviteter. Värdeskapande 
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aktiviteter som är nödvändiga för kunden är kärntjänsten som kunden enligt avtal köper 

av företagen. Värdeskapande aktiviteter som inte är nödvändiga är sådant som tillför 

ytterligare värde för kunden utöver vad som är överenskommet. De här aktiviteterna 

omfattar sådant som vi har benämnt som överarbete. Studien visar att överarbete i vissa 

fall kräver mer resurser från företagen i form av tid och pengar. I andra fall sker dock 

överarbete utan extra insatta resurser för att leverera mer värde till kunden. Detta leder 

analysen vidare till en kategorisering av värdeskapande aktiviteter som inte är 

nödvändiga; de kan antingen vara kostsamma eller inte kostsamma. Kategoriseringen 

sammanfattas i tabell 3. 

 
Tabell 3. Kategorisering av aktiviteter 

 Värdeskapande 

aktiviteter 

Ej värdeskapande 

aktiviteter 

Nödvändiga aktiviteter Kärntjänst Muda typ 1  

Ej nödvändiga aktiviteter Kostsamt 

överarbete 

Ej 

kostsamt 

överarbete 

Muda typ 2 

 

Kategoriseringen fyller en funktion då det fallföretag 2 beskrev en situation där de till 

viss mån kunde minimera överarbetet. Vi menar vidare att om dessa aktiviteter, som 

skapar värde och inte är nödvändiga men kostsamma, innebär en högre kostnad än 

värdegenerering bör de försöka minimeras. Studien visar på att det är svårt att helt 

eliminera de här aktiviteterna på grund av den mänskliga faktorn som spelar in i 

tjänsteleveransen, varför vi använder begreppet minimera istället för att eliminera.  

 

Vidare kan vi identifiera att fallföretagen eliminerar de icke värdeskapande aktiviteterna 

som inte är nödvändiga genom att exempelvis standardisera dokument och skapa mallar 

till checklistor. De standardiserade åtgärderna gör det möjligt för fallföretagen att skapa 

multifunktionella arbetsteam och på så sätt vara flödeseffektiva. Sjukfrånvaro inom 

arbetsteamen verkar vara det största potentiella hindret för jämna prestationer inom 

teamen. Hindret minskas med hjälp av multifunktionella team och standardiserade 

checklistor. Att standardisera det som kan standardiseras utan att förlora flexibilitet i 

arbetet är ett resultat av att fallföretagen kontinuerligt vill förbättras. Det finns en 

uttalad strävan i att finna det bästa sättet att arbeta på och att samtliga anställda då ska 

arbeta utifrån det bästa sättet. Genom att fallföretagen använder sig av standarder och på 

så sätt ökar flödeseffektiviteten frigör de tid som de kan använda till andra 

arbetsuppgifter. Fortsätter företagen förbättras leder det till att arbetsuppgifter kan 

genomföras på kortare tid utan minskad kvalitet. Företagen kan då använda den 

frigjorda tiden till annat, exempelvis merförsäljning, för att fortsätta förbättras. De 

anställdas frigjorda tid måste även användas på nya tjänster som genererats av 

merförsäljning om förbättringarna inte ska leda till avveckling av anställda.  

5.4 Tjänsteleverans 
Eftersom att vår studie vill bidra med kunskap kring hur lean påverkar tjänsteleveransen 

har vi även tittat på hur företagen arbetar med kundernas upplevelse av detta. Här 

samlar vi därför respondenternas tankar kring tjänsteleveransen utifrån förväntningar 

och tjänstekvalitet samt kundtillfredsställelse. Vi analyserar empirin utifrån de två 

kategorierna för att sedan fortsätta med en sammanfattande analys av tjänsteleveransen.  
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5.4.1 Förväntningar och tjänstekvalitet 

Kvaliteten som kunden upplever i tjänsteleveransen beror på överensstämmelsen med 

förväntningarna (Parasuraman et al., 1985, ss. 44-46) och nedan beskriver 

respondenterna hur företagen tar reda på sina kunders förväntningar och arbetar med att 

leverera efter förväntan.  

5.4.1.1 Förväntningar och tjänstekvalitet: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 2A berättar om en lång införsäljningsprocess där man går 

igenom kundens krav, företagens mål och tydlighet kring omfattning, tider och metoder. 

Ofta vet inte kunden vad de vill ha utan tjänsteleverantören presenterar en lösning 

utifrån de behov man identifierar. Kunden förväntar sig sänkta kostnader och hög 

kvalitet, vilket följs upp genom kvartalsrapporter så att kunden ser fakta på vad som 

faktiskt levereras. Företaget är även proaktiva och flexibla för att möta ny efterfrågan 

och leverera detta till kunden. Verksamhetsutvecklare 2B berättar att vissa projekt vill 

implementera lean snabbt, men han menar att man måste jobba med konceptet steg för 

steg genom att först identifiera kundbehovet, leverera det kunden vill ha och ha rätt 

rutiner och instruktioner innan man kan gå vidare. Företaget har förväntningar på de 

anställda om att kunden ska vara i fokus, men de måste också känna till kundens 

förväntningar. Han berättar att det kan förekomma att kontraktsansvarig hos kunden inte 

vet vad som står i kontraktet eftersom att någon annan på kundföretaget har upphandlat 

det. Då litar de istället på att leverantörerna känner till vad som avtalats och gör det de 

ska. Verksamhetsutvecklare 2B menar dock att det kan leda till missförstånd och 

missnöje om kunden tror att de levererar för lite trots att de levererar i enlighet med 

kontraktet. ”Om kunden är missnöjd får de anställda göra jobbet igen. Vi försöker 

motarbeta missnöjda kunder med utbildning. Vi måste veta vad vi håller på med och 

kvalitetssäkra med kontroller tillsammans med egna medarbetare och med kunden.” 

Han anser att det skapar förståelse för kontrakten och varandra samt en trovärdighet för 

leveransen. De tittar då på avtalen, avvikelser som uppkommit, beställningar, 

kundklagomål, kundnöjdhet och vad kunden begär. Genom förståelse för kontrakten 

och kvaliteten samt uppföljning av framgångsfaktorer kan nya tjänster skapas, vilket 

leder till att kunden kan beställa fler. Verksamhetsutvecklare 2A styrker detta genom att 

säga att de kan sälja mer tjänster utöver kontraktet ifall de lever upp till kundens 

grundkrav. Verksamhetsutvecklare 2B berättar att många kunder inte vet vad lean är 

men de gillar att företaget arbetar med tavelmöten, ständiga förbättringar och 

eliminering av avvikelser. ”Med den kompetens vi har om lean kan vi tillgodose 

kundens behov.” Verksamhetsutvecklare 2A menar att lean gör att personalen trivs, 

känner sig trygga, har blicken uppåt och levererar för att de är stolta över vad de utför 

och upplevs mer positiva. Kunden har ett behov, vilket är att tjänsten levereras enligt 

avtal, men om leverantören är stolt, ler och pratar ger det en bra känsla och ett positivt 

klimat hos kunden. Han exemplifierar med att en kund kan vara nöjd med en städerska 

även om hon är dålig på att städa ifall hon är trevlig, vilket gör att de vinner på att 

personalen är stolta eftersom att kunderna då inte bryr sig om en glömd dammtuss.  

 

Arbetsledare 1B berättar att kunder ofta hör av sig med en efterfråga och genom 

diskussion kan fallföretaget ta reda på det egentliga behovet kunden har. Ofta behöver 

de en helt annan lösning än vad det ursprungliga behovet var, trots att de inte är 

medvetna om det själva. Hon har förväntningar på sina anställda om minst sex 

kundmöten i veckan och att kunden ska uppleva mervärde och få andra lösningar än det 

initiala behovet. Arbetsledare 2C berättar också om möten med kunden som sker 

dagligen, veckovis, månadsvis och kvartalsvis i olika konstellationer, då de träffas för 
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att bena ut vad som efterfrågas och vad kunden vill att de förbättrar jämfört med vad de 

betalar för. De anställda har egenkontroller kopplade till en arbetsbeskrivning med 

detaljerade instruktioner på vad man ska göra samt vilken utrustning och vilka metoder 

man ska använda sig av. I egenkontrollerna finns även en checklista så att de anställda 

kan fylla i vad de utfört och vid klagomål blir det enkelt att gå tillbaka och se vad som 

hände på ett visst område en specifik dag. Arbetsledare 2C berättar att de är i uppstarten 

av det här projektet men tidigare har han upplevt extrema kvalitetsförbättringar för 

slutkund med hjälp av lean.  

 

Anställd 1D berättar att hon känner av vad kunden vill ha efter diskussioner och på 

hennes avdelning försöker de vara flexibla och hjälpa till utefter varje specifikt fall. 

Både hennes chef och hennes kunder har förväntningar om att se långsiktigt på 

affärerna. Anställd 1E tar reda på vad kunden efterfrågar genom nära kontakt med andra 

anställda inom organisationen som dagligen träffar kunderna. Utöver det är hans 

avdelning ute på mässor 6-8 gånger per år och har där ett bra tillfälle att lyfta frågan 

med kunder för att se vad de tycker. Anställd 1C berättar att många kunder inte tycker 

om företag inom branschen och har en negativ bild av att de är stela och tråkiga, vilket 

han tror beror på att de är vana att företag säger nej till deras förslag utan förklaring. 

Kunder vill att allt ska funka, få snabb service och förståelse för deras verksamhet. De 

tycker ofta att de är den viktigaste kunden och uppskattar snabba svar i mail och telefon. 

Anställd 1C säger att det kan vara svårt att leva upp till kundens förväntningar på grund 

av många regleringar inom branschen, vilket gör att hans effektivitet inte spelar någon 

roll om det ändå tar lång tid i andra led. Han försöker vara ärlig, lova lite och prestera 

mycket och menar att han genom att göra mer än vad arbetsuppgifterna kräver kan få ett 

bra förhållande med kunderna och leverera mer än vad de efterfrågar. Han berättar 

också att kunderna kan bli förvånade av att han ringer utan att sälja saker och han tror 

att man vinner mycket på att vara human och ärlig. I samtalen får han reda på vad 

kunderna efterfrågar och mycket tid går åt till att lösa kundernas problem och hålla en 

god dialog. Han försöker att hantera alla förslag från kunder ödmjukt och komma med 

motförslag när deras egna förslag är ohållbara. Han träffar i genomsnitt en kund per dag 

och övrig tid underhåller han kundstocken. Anställd 1D berättar också om den öppna 

dialogen med kunden som sker genom att kunden presenterar ett behov och företaget tar 

fram förslag för att lösa behovet. Hon vill alltid leverera bästa möjliga produkt till 

kunden och tror att kunden påverkas mer av tydlighet och noggrannhet än av effektivitet 

och interna problem i organisationen. Hon berättar att de kan leverera mer nytta än 

efterfrågat genom högre avkastning och snabbare svar. Anställd 1E styrker detta men 

poängterar samtidigt att leveransen även kan bli sämre än man tänkt sig.  

5.4.1.2 Förväntningar och tjänstekvalitet: Analys  

Modig & Åhlström (2013, ss. 24–25) skiljer på direkta och indirekta behov där det 

direkta utgör den primära anledningen till att relationen mellan tjänsteleverantör och 

tjänstemottagare inleds, medan det indirekta behovet handlar om upplevelsen och 

bemötandet. Verksamhetsutvecklarna menar att de uppfyller detta indirekta behov 

genom att de anställda är stolta, ler, pratar och är trevliga. Misslyckanden i att lösa det 

första behovet leder till nya behov som kräver resurser som annars kunnat läggas på 

värdeskapande aktiviteter (Modig & Åhlström, 2013, ss. 58–59). 

Verksamhetsutvecklarna menar att deras kunskap om lean gör att de uppfyller 

kundernas direkta behov även om kunderna inte är medvetna om konceptet och 

metodiken.  
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Om kontrakten förnyas eller inte efter avtalstiden beror på hur väl kunden anser att 

tjänsteleverantören löser dennes behov och därmed hur väl upplevelsen överensstämmer 

med förväntningarna (Bolton et al., 2006, s. 1820; Parasuraman et al., 1985, ss. 44–46). 

Därmed är det viktigt att känna till kundens förväntningar, vilket respondenterna menar 

att man tar reda på både i införsäljningsprocessen och under regelbundna kundmöten 

där diskussioner förs kring förväntningar, efterfrågan och behov. Därefter är det upp till 

anställda i säljföretaget att agera experter och lösa kundernas problem (Brentani & 

Ragot, 1996 ss. 519-520). Verksamhetsutvecklare 2B avslöjar att kontraktsansvarig hos 

kunden ibland inte känner till vad som är upphandlat när det inte är denna som varit 

ansvarig för upphandlingen. När många individer är inblandade i ett avtal kan denna 

komplexitet uppstå (Håkansson & Ford, 2002, s. 133). Det ställer högre krav på 

leverantören att säkerställa att förväntningarna överensstämmer då för höga 

förväntningar som inte uppfylls kan leda till missnöje. Strategin utformas sedan i 

interaktionen mellan parterna (Håkansson & Snehota, 2006, ss. 266-267), vilken ofta 

sker på lägre hierarkiska nivåer och förutsätter anställdas kännedom om respektive parts 

förväntningar. Om inte kontraktsansvarig är medveten om detta kan det vara svårt för 

anställda att tillgodogöra sig tillräcklig kunskap för att kunna prestera enligt 

förväntningarna i kontraktet. Genom att leva upp till kundens grundkrav, skapa 

förståelse för kontrakten och kvaliteten och följa upp framgångsfaktorer kan 

tjänsteleverantören enligt verksamhetsutvecklarna skapa och sälja fler tjänster. 

Reichheld & Teal (2001, ss. 43-45) beskriver detta som en av lönsamhetseffekterna som 

skapas av lojala kunder.  

 

För att höja upplevd tjänstekvalitet bör företagen fokusera på att minimera tiden från att 

behov identifieras tills de är tillgodosedda i förhållande till de värdeskapande 

aktiviteterna och därmed eliminera de ej värdeskapande aktiviteterna som kan 

identifieras under tidsperioden (Modig & Åhlström, 2013, ss. 26–27; Womack & Jones, 

2003, s. 38). De anställda menar dock att regleringar står i vägen för att kunna minimera 

tiden, vilket innebär att kunderna troligen upplever ej värdeskapande aktiviteter som 

företaget inte kan motverka.  

 

De anställda visar på en vilja att prestera över förväntan och leverera bästa möjliga 

tjänst till kunden. Om de lyckas prestera exceptionell kvalitet vid enstaka tillfällen 

skulle det kunna ha en positiv inverkan på kundens beslut om förnyat avtal (Bolton et 

al., 2006, s. 1820). Samtidigt kan prestationer över förväntan innebära överarbete som 

enligt Ohno (1988, ss. 19–20) är definierat som ett slöseri. Man strävar alltså efter att 

erbjuda kunderna exakt vad de vill ha utan att tid eller resurser spenderas på onödiga 

element för att nå flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2013, ss. 72–75). Anställda 

måste därmed även ta hänsyn till sina chefers förväntningar för att inte slösa med 

företagets resurser. Ett exempel på brist i kommunikation kring förväntningar är på 

antalet kundmöten, då arbetsledaren förväntar sig minst sex kundmöten per anställd i 

veckan medan den anställda berättar att han genomför fem kundmöten i veckan.  

5.4.2 Kundtillfredsställelse 

Lojala kunder genererar lönsamhetseffekter för företaget (Reichheld & Teal, 2001, ss. 

39–50), vilket bidrar till vikten av kännedom om och varför kunderna är lojala. Nedan 

beskriver respondenterna hur deras företag mäter kundernas tillfredsställelse. 

5.4.2.1 Kundtillfredsställelse: Empiri 

Hur enkelt och snabbt kunden kan motta beställd produkt eller leverans påverkar 

upplevelsen av företagens effektivitet, enligt verksamhetsutvecklare 1A. ”Om det tar 
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lång tid och är många papper som skickas ut är det inte lika enkelt som kund och då 

kanske man väljer en annan bank.” Hon menar vidare att de ständiga förbättringarna 

sker med kundens ögon på och att kundernas synpunkter är ett underlag för att förbättra. 

Det viktigaste är att lyssna på kunderna när man pratar med dem för att förstå vad de 

efterfrågar, eftersom att det är för kunderna man vill förenkla och förbättra arbetet. 

Genom modernisering och arbete med exempelvis sociala medier möter man kunderna 

där de vill. I kundmötet är det viktigt med kundfokus för att kunderna ska bli nöjda. 

Hon berättar att kundernas synpunkter, utanför kundmötet, samlas in genom stora 

centrala kundundersökningar en gång om året. Verksamhetsutvecklare 2A och 2B 

berättar också om liknande årliga undersökningar, som inom vissa kontrakt sker oftare. 

Verksamhetsutvecklare 2B beskriver undersökningarna som sker med hjälp av Net 

Promotor Score där kunderna värderar företagets tjänsteleverans utifrån en skala på 1-

10. Företaget använder resultatet från undersökningen genom att analysera de lägsta och 

högsta värdena för att se vad som kan förbättras. Han menar att kunderna antingen är 

missnöjda med själva leveransen eller med kundrelationen eller båda delarna. Det är 

inte nödvändigtvis fel på leveransen för att kunden är missnöjd och det är heller inte 

säkert att leveransen är bra bara för att kunden är nöjd. Mycket hänger även på 

relationen och bemötandet.  

 

Arbetsledare 1B berättar också om årliga kundmätningar och arbetsledare 2C säger att 

de sker via researchbolag där kunderna fyller i protokoll om vad de tycker om 

leveransen. Anställda 1C och 1E bekräftar dessa centrala undersökningar. Anställd 1E 

beskriver mer ingående att kunden får svara på hur de trivs med olika tjänster hos 

företaget och detta frågar man även konkurrenternas kunder för att en jämförelse mellan 

olika segment hos konkurrenterna ska vara möjlig. Det är en extern firma som tar fram 

enkäten och flera företag delar på kostnaden, vilket han menar är ett tydligt sätt att mäta 

kundtillfredsställelse på. Anställd 1D menar istället att kundtillfredsställelse mäts hela 

tiden genom direktkontakt och att kommunikationen är extremt viktig på hennes 

avdelning där kunderna ofta har väldigt bra koll. Anställd 1C berättar att företaget har 

målsättningar om att vara bäst på kundrelationer bland konkurrenterna och att de får 

många interna utbildningar kring detta. Anställd 1E säger att det är en stor risk om 

kunden inte är nöjd. I deras fall handlar det om att skapa förståelse hos kunden för 

produkterna eftersom att det värsta som kan hända är att kunden inte förstått vad de köpt 

och det senare visar sig vara ett misslyckat köp. ”När kunden förstår vad de ger sig in i 

blir de inte lika missnöjda med oss eftersom att de själva tagit beslutet.”  

5.4.2.2 Kundtillfredsställelse: Analys 

Sambandet mellan kundtillfredsställelse och viljan att göra upprepade köp samt 

rekommendera säljföretaget till andra visar hur viktigt det är med nöjda kunder (Hart & 

Johnson, 1999, ss. 10–11), vilket respondenterna är medvetna om. De berättar att 

kundtillfredsställelsen mäts både i centrala undersökningar och i kundmöten. 

Verksamhetsutvecklarna tydliggör att kundernas synpunkter kring såväl leverans som 

relation och bemötande utgör underlag för förbättring. De anställda pratar om risken 

med missnöjda kunder och hur det ska motverkas. Risken innebär inte bara uppsägning 

av befintliga avtal utan även negativ word-of-mouth, som kan leda till fler uppsägningar 

eller utgöra hinder för nya kunder att teckna avtal (Hart & Johnson, 1999, ss. 10–11). 

Det finns även andra lönsamhetseffekter av lojala kunder som exempelvis att det är 

billigare att behålla befintliga kunder jämfört med att skaffa nya, att en trogen kund 

troligtvis beställer fler tjänster av samma leverantör och att en starkare relation blir 

kostnadseffektivare med tiden på grund av minskat slöseri (Reichheld & Teal, 2001, ss. 
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42-48). Genom att de anställda är duktiga på att kommunicera med kunderna, utnyttjar 

kundmötena för feedback, har målsättningar om att vara bäst bland konkurrenterna på 

relationer och får interna utbildningar kring detta kan de bidra till en ökad 

kundtillfredsställelse och högre lönsamhet för företaget.  

5.4.3 Tjänsteleverans: Analys 

Tjänsteleverantörer är beroende av kännedom om kundens förväntningar och 

personalens uppträdande i leveransen för att veta vad kunden faktiskt förväntar sig 

(Parsasuraman et al., 1985, ss. 44-46). Företagens mål är lönsamhet och för att nå målet 

krävs kundtillfredsställelse (Hart & Johnson, 1999, ss. 10-11), vilken nås genom att 

minst leverera den kvalitet kunden förväntar sig. Om leveransen sker över förväntan 

beror lönsamheten dock på kostnaden för överprestationen och måluppfyllelsen är 

därmed osäker. Sker leveransen istället exakt i enlighet med kundförväntningarna nås 

lönsamhet så länge de överensstämmer med tecknade avtal, regleringar som finns och 

leverantörens förväntningar. Leverantörens förväntningar och regleringar måste därmed 

kommuniceras till ansvariga hos kunden och speglas i avtalet. När leveransen sker i 

enlighet med leverantörsföretagets förväntningar finns heller inte utrymme för 

resursslöseri i form av överprestation från de anställda, som måste känna till både 

kundens och det egna företagets förväntningar i avtalet och därmed leveransen.  

 

Om leveransen istället sker under kundens förväntningar tappar företaget 

kundtillfredsställelse, vilket också påverkar lönsamheten eftersom att missnöjda kunder 

leder till avslut och det är billigare att behålla nuvarande kunder än att skaffa nya 

kunder. Kundförväntningarna måste därför kontrolleras för att inte överstiga 

upphandlade avtal, regleringar och leverantörens förväntningar. Det innebär att det är 

leverantörens intresse att kontrollera kundernas förväntningar och deras kännedom 

kring den kvalitet som sedan tidigare är upphandlad i ett avtal.  

5.5  Motivationsfaktorer 
Under denna rubrik berättar respondenterna hur deras företag arbetar med att motivera 

sina medarbetare och hur de använder sig av olika verktyg som skulle kunna motivera. 

Empirin och efterföljande analys är uppdelad efter olika motivationsfaktorer och även 

här summeras avsnittet med en sammanfattande analys.  

5.5.1 Decentraliserat ansvarstagande och befogenheter 

För att lean ska fungera krävs det att de anställda får ansvar, befogenheter och 

handlingsfrihet (Åhlström, 2004, s. 549; Bowen & Youngdahl, 1998, ss. 213–214; 

Fullerton & Wempe, 2009, s. 216). Nedan beskrivs hur respondenterna ser på ansvar 

och befogenheter hos anställda inom företaget.  

5.5.1.1 Decentraliserat ansvarstagande och befogenheter: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 1A förklarar att större företag ofta har långa beslutsvägar 

eftersom att det finns många nivåer med chefer och vissa beslut måste samordnas högre 

upp i organisationen. Befogenheter för anställda är dokumenterade tillsammans med 

rutiner och instruktioner över arbetssätt. Det är också viktigt att chefer och medarbetare 

har tydlig kommunikation gällande befogenheter. Anställda har möjlighet att fatta egna 

dagliga beslut för att effektivisera sitt eget arbete. Verksamhetsutvecklare 2A menar att 

anställdas egna beslut kan fattas under förutsättning att de når uppsatta mål och att 

förbättringarna registreras. Verksamhetsutvecklare 2B menar däremot att de anställda 

inte har några befogenheter alls kring att förändra sitt arbetssätt.    
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Arbetsledare 2D anser att deras kultur präglas av delaktighet, medvetenhet och 

möjlighet för medarbetarna att påverka sin arbetsdag genom att komma med förslag 

under tavelmötena. Arbetsledare 1B menar också att stort ansvar ges till medarbetarna 

genom exempelvis ordförandeskap vid tavelmöten.  

 

Som ordförande för tavelmötena berättar anställd 1C att han och hans kollegor har ett 

antal obligatoriska mål att ta upp, men de får även hitta på saker själva som de vill 

diskutera med resten av gruppen. Anställd 1D känner sig involverad i beslut 

tillsammans med kunden trots att hon är bland de yngre på sin avdelning. Anställd 1E 

kan inte komma på något specifikt han inte har befogenhet att fatta beslut i som han 

skulle vilja göra. Anställd 1C upplever stor möjlighet att bestämma över sin egen tid 

och får mycket ansvar, vilket han tycker är roligt. Han vill gärna vara med och tycka till 

och i de fall som kräver beslutsfattande av ledningen tillsätts ofta diskussionsgrupper 

med medarbetare som kan rapportera uppåt för att skapa delaktighet längre ner i 

organisationen. Branschen präglas av många regelverk och anställd 1E berättar att han 

måste utföra tester som ger honom befogenheter. På så sätt garanteras kännedom kring 

regelverken och han får kunskap i vilka beslut han får fatta på egen hand. 

5.5.1.2 Decentraliserat ansvarstagande och befogenheter: Analys 

De flesta respondenter anser att befogenheter, ansvar och handlingsfrihet tillhör de 

anställdas vardag, vilket anses öka både kundens upplevda tjänstekvalitet och anställdas 

motivation (Grönroos, 2008, s. 219) samt vara essentiellt för professionella tjänster 

(Hadid & Afshin Mansouri, 2014, s. 768). Det är även av stor vikt för ett företag som 

använder sig av lean (Åhlström, 2004, s. 549; Bowen & Youngdahl, 1998, ss. 213–214; 

Fullerton & Wempe, 2009, s. 216). Flödeseffektiviteten kräver snabba beslut, vilket 

verksamhetsutvecklare 1A beskriver som svårt i större företag med många hierarkiska 

nivåer. Där kan beslut behöva vandra flera led, trots att det tar längre tid och att de 

anställda närmast kunden har högre förståelse för kundernas behov och därmed större 

förmåga att lösa dem (Fullerton & Wempe, 2009, s. 216). Några verksamhetsutvecklare 

menar även att befogenheterna hos anställda är ytterst begränsade. De anställda känner 

sig dock involverade i besluten och upplever stort självbestämmande och ansvar för att 

lösa problem och komma med förslag. Deras arbetsuppgifter bör, enligt Åhlström 

(2004, s. 549), kräva ansvarstagande och auktoritet, vilket ska leda till att de anställda 

tar mer ansvar för tjänstens kvalitet och löser problem som uppstår.  

5.5.2 Ledarskap 

Ledare använder olika former av ledarskap och med hjälp av ett transformerande 

ledarskap kan de öka medarbetarnas prestationer genom engagemang och 

tillfredsställelse med arbetsuppgifter (Bass & Riggio, 2006, ss. 32–56; Kouzes & 

Posner, 1987, ss. 117–118). Nedan redogör respondenterna för deras syn på ledarskap 

och hur det används inom respektive organisation.  

5.5.2.1 Ledarskap: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 1A tror att lean skapar en miljö som gör att det är okej att 

komma med förslag och tycka till. Det är mer motiverande att arbeta mot mål, med 

mindre detaljstyrning och mer självbestämmande över tid och plats. Hon tror också att 

motivation skapas av målsättning, uppföljning och uppskattning. 

Verksamhetsutvecklare 2A menar att förändringsarbete kräver reflektion, samarbete, 

feedback och utbildning för att skapa förståelse hos medarbetarna som själva måste 

komma underfund med att de måste samarbeta. Cheferna förväntar sig att medarbetarna 

ska leverera bra förbättringsförslag samtidigt som kunden är nöjd, men engagemanget 
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till att vilja förbättra måste komma underifrån. Samtidigt förklarar 

verksamhetsutvecklare 2B att företagets ledning också måste bli engagerade för att lean 

ska fungera och initiativet måste komma uppifrån och spridas i hela organisationen om 

man vill ha en långsiktig plan. Verksamhetsutvecklare 1A berättar att det finns 

ledarskapsutbildningar för alla chefer. Verksamhetsutvecklare 2B har erfarenhet från att 

chefer lätt blir bekväma efter en tid om arbetsteamet visar bra resultat. Cheferna gör då 

inte det lilla extra för att effektivisera även om det innebär ännu bättre resultat. 

Medarbetarna uppmuntras till att lämna förbättringsförslag genom exempelvis rubriker 

på intranätet. Verksamhetsutvecklare 2B beskriver vidare att bekväma människor kan 

bli rädda när engagemanget, produktiviteten och effektiviteten ska höjas.  Det kan vara 

svårt att ändra anställdas attityder, men det är viktigt att företaget lyckas med detta för 

att kunskap om exempelvis ergonomi och arbetssätt förbättras. Effektivisering ska enligt 

verksamhetsutvecklare 2A inte innebära uppsägning, utan istället ska personalens 

frigjorda tid nyttjas till merförsäljning. När engagemanget växer ser man att 

medarbetarna blir stolta och nöjda efter en implementering av lean och det är kul att se 

den attitydresan.  

 

Som ledare handlar ständiga förbättringar enligt arbetsledare 1B om att inge trygghet 

hos medarbetare fast deras konkreta uppgifter är att avveckla sig själva. Genom 

utveckling blir de överflödiga och det kan bli en konflikt mellan den privata och 

professionella trygghetssfären. Hon menar vidare att det är viktigt att som ledare 

kommunicera varför förändringar görs och ha en viss acceptans för att medarbetarna ska 

få ”spy galla” på saker de inte gillar för att inte strypa deras förmåga till kreativitet och 

fritt tänkande. Coachande samtal kring social förmåga och kompetens sker varje månad 

och då görs individanpassade utvecklingsplaner. Arbetsledare 2C menar att de kommit 

olika långt med attitydförändringar gällande lean med olika chefer på lägre hierarkiska 

nivåer. Vissa har nått högt engagemang inom sina förbättringsarbeten och där har 

personalen själva bidragit med idéer och exempelvis utvecklat förbättringstavlor. 

Tavelmöten kan ses som ett spel för galleriet, men det hjälper enligt arbetsledare 2D till 

att engagera medarbetare som får förståelse för andra avdelningar och för varför vissa 

beslut fattas. De får mer kunskap och möjlighet att påverka sin arbetsdag, vilket leder 

till att de blir mer delaktiga och nöjdare. Arbetsledare 2C beskriver de svårigheter som 

finns med att få personalen att tycka om lean eftersom att det finns ett inbyggt motstånd 

när man pratar om förbättringar och effektiviseringar. Det blir därför svårt att få dem att 

inse att lean är ett sätt att både förbättra deras tillvaro och företagets leverans. Det gäller 

att lyckas kommunicera ut dess påverkan och få de anställda att engagera sig i att 

analysera sitt område och våga komma med förslag som leder till att de kan få tid över. 

På samma sätt menar arbetsledare 1B att han kan utvecklas genom att förändra sitt 

beteende och komma med lösningar på problem. För att nå ut till anställda tror 

arbetsledare 2D att man först måste få mellancheferna att förstå nyttan med lean.  

 

Anställd 1D berättar att hennes arbetsledare har förväntningar på de anställda att de ska 

veta vad som gäller, få kunden att känna sig nöjd, se långsiktigt på kunderna och göra 

affärer med dem. Anställd 1E upplever mer förväntningar kring att lösa uppgifter 

snabbt, men också god kommunikation och bemötande. I utbildningssyfte lyssnar 

nyanställda på kollegors kundmöten och de får då feedback från chefen efter sina egna 

för att bli bättre. Anställd 1C berättar att de får beröm av chefen när de förtjänar det och 

på deras avdelning märks det tydligt när något gått bra genom att chefen ”tjoar och 

tjimmar” uppmuntrande. En annan motivationsfaktor hos dem är att chefen inte är rädd 

för att tappa duktiga medarbetare utan snarare främjar deras utveckling genom att hjälpa 
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dem att byta jobb i internrekryteringar. Årliga samtal med chefen mynnar ut i 

handlingsplaner kring vad medarbetaren vill förbättra eller utveckla.   

5.5.2.2 Ledarskap: Analys 

Verksamhetsutvecklarna berättar om motivationsfaktorer som självbestämmande, att bli 

sedda och uppskattade, målsättning och uppföljning, vilket kan liknas vid de morötter 

anställda jobbar för att få under transaktionellt ledarskap (Burns 2003, ss. 23–27). 

Samtidigt talar de om bekvämlighet som ett hinder för chefer att vilja göra det lilla 

extra. Ett transaktionellt ledarskap skulle kunna innebära för lite morötter och avsaknad 

av piska i och med att bekvämligheten är större än motivationen att göra ett bra jobb. 

Arbetsledarna pratar däremot om tavelmötena som en möjlighet till förståelse, 

engagemang och delaktighet och menar att engagemanget ska få medarbetarna att 

komma med idéer och utvecklas. I det kan inre motivation för uppgiften skapas, vilket 

enligt Bass & Riggio (2006, ss. 34–38) är en del av det transformerande ledarskapet där 

de anställda känner ett högre syfte med sitt arbete. På samma sätt kan handlingsplaner 

och hjälp vid internrekryteringar få anställda att känna större mening med sitt arbete för 

hela företaget. Att få beröm när man förtjänar det avslöjar dock mer om morötter när 

man gör något bra istället för konstant ägande av uppgiften som en följd av 

flödeseffektivitet och transformerande ledarskap.  

5.5.3 Belöningssystem 

Belöningssystem fungerar som morot i det transaktionella ledarskapet för att uppmuntra 

medarbetare (Burns, 2003, ss. 23–27) och inom lean redogör man också för behovet av 

lämpliga belöningssystem (Åhlström, 2004, s. 548; Bowen & Youngdahl, 1998, s. 213). 

Här förklarar våra respondenter vilka belöningar deras företag använder i syfte att 

motivera sina anställda. 

5.5.3.1 Belöningssystem: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 1A beskriver ett generellt belöningssystem som ger utdelning 

till alla anställda när företaget har nöjda kunder, medan verksamhetsutvecklare 2A 

berättar om merförsäljningstävlingar som kan ge arbetsgruppen en större summa pengar 

till gemensamma aktiviteter om de säljer in extratjänster. Han talar också om 

utbildningar som genomförs för att skapa förståelse för förändringsarbete bland 

anställda. Verksamhetsutvecklare 1A säger att alla chefer genomgår 

ledarskapsutbildningar. Vid minusresultat i den ekonomiska rapporten menar 

verksamhetsutvecklare 2B att det är svårare att motivera anställda eftersom att det inte 

heller finns utrymme för att bjuda på tårta eller göra aktiviteter tillsammans för att skapa 

balans mellan gruppen och arbetsledaren. 

 

Anställda 1D och 1E talar om att vissa avdelningar får bonusar från och med andra året 

som anställd när gör ett bra arbete och anställda 1C och 1E berättar om utbildningar de 

gått för kompetensutveckling som ska underlätta arbetet. I övrigt menar anställda 1C 

och 1D att företaget är dåliga på belöningar och kick-offer. Mindre aktiviteter, så som 

after works och middagar, prioriteras ibland när grupperna genomfört större affärer. 

Anställd 1D berättar att gruppen försöker uppmuntra varandra med fika när affärer går 

mindre bra.  

5.5.3.2 Belöningssystem: Analys 

Belöningssystem bör inte fokusera på individuella prestationer hos företag som 

använder lean (Åhlström, 2004, s. 548), vilket överensstämmer med 

verksamhetsutvecklarnas bild av belöningar och utdelningar till hela företaget 
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alternativt hela arbetsgruppen. De anställda avslöjar dock om brister i teambuilding-

aktiviteter och att bonusar delas ut baserat på individuella prestationer. Förutom att 

tillämpa belöningssystem som ser till hela teamets prestationer är utveckling av 

anställdas färdigheter en del i att uppmuntra anställda att öka kundens slutliga värde 

(Bowen & Youngdahl, 1998, s. 213).  Färdighetsutvecklingen sker hos företagen genom 

ledarskapsutbildningar, kompetensutveckling och utbildningar vid förändringsarbeten. 

Utbildningarna gynnar företaget samtidigt som personalen kan dra egen vinning från 

dem.  

5.5.4 Vertikala informationssystem 

Vertikala informationssystem ska underlätta informationsöverföring mellan anställda, 

chefer och beställare (Åhlström, 2004, s. 549) och om det hanteras och fungerar väl 

skulle det kunna öka medarbetares motivation. Nedan berättar respondenterna hur 

informationsflödet fungerar inom deras organisationer.  

5.5.4.1 Vertikala informationssystem: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 2A berättar att arbetsgrupperna har möten antingen varje 

morgon eller 1-2 gånger i veckan och får övrig information via order i iPad eller en 

styrtavla som består av arbetsgruppens mål nedbrutna utifrån kundens krav. Där syns 

också vilka volymer som ska levas upp till varje vecka och personalen kan enkelt se sin 

del av målet. Där registreras också sjukfrånvaro, leveranskvalitet och om dagen innan 

gick enligt plan. Man tittar på vad avvikelserna beror på och diskuterar i gruppen, 

hjälper och stöttar varandra för att nå målet och bestämmer vem eller vilka som täcker 

upp vid sjukdom. Arbetsledarna rapporterar upp till sina chefer, men målet är att 

digitalisera all information. Idag sker rapporteringen via nya möten bland arbetsledarna 

och ansvarig avdelningschef, som sedan rapporterar en helhetsbild till kontraktschefen. 

Allt utgår från ett normalläge och man rapporterar inte ”gröna” områden utan endast det 

som är ”rött” eller ”gult”, vilket är en brist eller avvikelse.  

 

Arbetsledare 2C berättar om dagliga tavelmöten där tjänsteleveransen gås igenom 

utifrån fastställda kriterier. Då går man igenom säkerhet, olyckor och närvarokontroll 

där avvikelser markeras med rött eller gult beroende på om man kan lösa problemen 

själva eller inte. Under mötena tittar man också, enligt arbetsledare 2D, på om alla 

avdelningar gjort det som skulle genomföras dagen innan, hur den kommande dagens 

förutsättningar ser ut och vilka förslag till förbättringar som finns. Dessa förslag måste 

registreras i ett system för hantering på rätt avdelning. Arbetsledare 2C berättar vidare 

om tavelmötenas ekonomiska aspekt som är att de ”… ska ta hänsyn till de kalkyler som 

ligger till grund för kontrakten. Om vi överbemannar ska vi flagga med gult också för 

det finns en ekonomisk risk på sikt”. Under tavelmötena jobbar de även mycket med 

uppföljning och trender. Enligt arbetsledare 1B handlar företagets tavelmöten om 

affärer, utmaningar, förbättringsförslag och hur processer kan förenklas. Under de 

tavelmötena är medarbetarna mötesordförande en månad i taget och selekterar vad som 

är viktigt att ta upp och jobba efter. Man fångar också upp vad som varit bra under 

veckan och vilka målsättningarna är för kommande vecka. Arbetsledare 2D berättar att 

ingen trodde på de här mötena i början men 6 månader senare kom kvittot på att de 

anställda tycker att det är bra och ser nyttan i det. Man får en bra överblick, förståelse 

för vad som händer och blir bättre på att låna arbetskraft mellan teamen vid behov. 

Tavelmötena har enligt arbetsledare 1B också hjälpt medarbetarna att enkelt dela 

information med varandra. Arbetsledare 2D berättar att samarbetet var mycket sämre 

innan lean-arbetet inleddes och personal togs in utifrån vid behov. ”Innan var det 

kortsiktigt planerat. De löste bara symptomen på problemen som dök upp, men inte 
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själva anledningen till problemet.” Utöver tavelmötena har arbetsledare 2C möten med 

direktrapporterande mellanchefer varannan vecka och i diverse frågor har de vardaglig 

kontakt och delar löpande information under dagen.  

 

Anställd 1C berättar att medarbetarna inte är eniga kring nyttan med tavlan då några ser 

den som en stressfaktor, medan andra tycker att det är roligt med ansvar och 

ordförandeskap. Anställd 1D arbetar inte med tavelmöten, men interna möten avhandlar 

hur det gått med olika kunder, vad man kunnat göra annorlunda och tar upp allas åsikter 

i olika frågor. Anställd 1C beskriver att vissa chefer är duktiga på många och korta 

möten för att stötta medarbetare när det behövs och omfördela uppgifter vid 

arbetsbelastning. Andra chefer ger för lite uppmuntring och återkoppling till 

nyanställda, vilket anställd 1D upplever. Obligatoriska coachsamtal mellan chef och 

medarbetare sker en gång per månad och då svarar medarbetaren på frågor från en mall 

i förväg. Anställda 1D och 1E menar att på grund av öppna kontorslandskap sker 

kommunikation inom avdelningen hela tiden utan planlagda möten. Kommunikation 

mellan avdelningar sker enligt anställd 1E oftast via telefon, men vissa har som jobb att 

göra besök och förmedla viktig information.  

5.5.4.2 Vertikala informationssystem: Analys 

Verksamhetsutvecklarna har berättat om informationsdelning via styrtavlor, iPad, 

coachsamtal, andra möten, rapporteringsrutiner och chattprogram, varav samtliga utgör 

vertikala informationssystem som enligt Åhlström (2004, s. 549) ska kunna ge 

information och feedback till såväl ledare som anställda. Det gör att anställda nås av 

viktig information och ledare får en övergripande bild över vad som sker längre ner i 

organisationen. Arbetsledarna menar att informationsdelningen även gynnar anställda 

inom och mellan arbetsgrupper. Ledningen bör samtidigt behandla de anställda 

likvärdigt med andra kunder vad gäller bemötande och information genom intern 

marknadsföring (Grönroos, 2008, ss. 364-365; Modig & Åhlström, 2013, s. 76). De 

anställda upplever varierad grad av bemötande och information från sina chefer även 

om systemen ska underlätta information kring exempelvis trender, affärer och 

utmaningar. Den mänskliga faktorn gör att arbetsledarna hanterar den ostrukturerade 

kommunikationen på olika sätt samtidigt som de anställda upplever den med varierande 

nöjdhet.  

5.5.5 Arbetsbelastning 

Genom att leverera mer nytta med mindre insatser blir företagen effektivare, men det 

finns samtidigt risk för att de anställda upplever ökad arbetsbelastning (Conti et al., 

2006, s. 1015; Graham, 1995, s. 154). Här beskrivs respondenternas tankar kring 

arbetsbelastning inom deras företag.  

5.5.5.1 Arbetsbelastning: Empiri 

Verksamhetsutvecklare 2A berättar att vissa anställda kan uppleva stress för att de 

jobbar med effektivisering, men han menar samtidigt att med utbildning kommer de att 

förstå att det blir bättre om man lär sig att utföra arbetsuppgifter på det bästa sättet. 

Genom bättre ergonomi sliter man mindre på kroppen och om man gör rätt minskar 

stressen samtidigt som kunden blir nöjd, vilket gör det till en positiv spinoff. 

Verksamhetsutvecklare 2B menar tvärtom att effektiviteten faktiskt innebär hög 

stressnivå och psykosociala sjukdomar, vilket leder till felaktigt utförda arbetsuppgifter. 

Han menar vidare att det är en balansgång i hur mycket företaget kan påfresta en person 

och att det är viktigt att de anställda tar ut sina semesterdagar varje år så att de inte blir 

sjukskrivna istället på grund av för mycket jobb. Verksamhetsutvecklare 1A tror att 
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effektiviteten minskar om man bara tänker på att frigöra tid eftersom att man inte lyckas 

nå de uppsatta målen med minsta möjliga ansträngning utan att folk måste ”jobba 

häcken” av sig. Hon menar att arbetsbelastningen kommer att öka i början eftersom att 

det krävs investeringar i form av tid till en början. Det intensiva arbetet i 

förändringsperioden kommer dock leda till förbättring när allt är på plats.  

 

Arbetsledare 1B tror att hon stryper medarbetarnas kreativitet om hon håller dem för 

hårt och menar därför att hon måste låta dem tycka och tänka fritt. Arbetsledare 2C tror 

att införandet av lean-metoder leder till mindre stress och mindre arbetsbelastning 

eftersom att anställda får större möjlighet att påverka arbetssätt. I ett tidigare projekt där 

lean tillämpades höjdes kvaliteten och produktiviteten samtidigt som 

medarbetarnöjdheten ökade och övertiden eliminerades. Han menar därför att arbete 

med lean ger mer behagliga arbetssituationer och minskad arbetsbelastning bland 

anställda. Arbetsledare 2D håller med om att belastningen minskar av lean genom att 

man ser över arbetssätt och försöker förbättra situationen för chefer och anställda.  

 

Anställd 1C anser att chefen förbättrar arbetssituationen genom att hon ser när någon i 

arbetsteamet har för mycket att göra. Då kallar hans chef till möten och försöker 

omfördela arbetsbelastningen. Anställd 1E menar att de anställda själva bestämmer över 

deras arbetsbelastning. Han fortsätter att förklara att den dagliga arbetsrutinen inte är 

belastande, men att alla har eget mandat att ta sig an projekt som kan leda till mycket 

jobb. Han berättar också att belastningen kan variera mellan avdelningar och att det 

finns en arbetsgrupp som har väldigt mycket att göra just nu eftersom de inte hittat 

någon de trivs med att rekrytera in i teamet trots att det finns ett behov. I denna grupp 

sitter anställd 1D och hon märker av den ökade belastningen som kommit som en följd 

av fler kunder. ”Vi kan alltid ta in fler kunder då det alltid finns företag som inte är så 

bra på räntor och vill komma till oss och då vill vi ta emot dem” säger hon och menar 

vidare att en ökad kundbas borde leda till ökad personalstyrka. Däremot upplever hon 

inte mycket övertid eftersom att folk går hem när marknaden stänger. Det handlar 

snarare om mycket att göra under de timmar man ska jobba.  

5.5.5.2 Arbetsbelastning: Analys 

När företag försöker maximera vinster ökar prestationerna och då är det rimligt att 

anställdas arbetsbelastning och stress samt känsla av att vara en förbrukningsvara också 

ökar (Conti et al., 2006, s. 1015; Graham, 1995, s. 154). Det här är något som de 

anställda verkar eniga kring då de anser att fler kunder leder till överbelastade 

arbetsteam, vilket bör leda till att företaget anställer mer personal. Graham (1995, s. 

154) visar på att ökad stressnivå också kan medföra sämre hälsa och ökade 

sjukfrånvarokostnader. En av verksamhetsutvecklarna är medveten om detta, medan 

övriga är av åsikten att arbetsbelastning och stress kommer att minska till följd av rätt 

arbetssätt och ökade möjligheter att påverka vardagen. Keen & Evans (2010, s. 18) 

menar att standardiseringar leder till en minskning i kreativitet och innovation, vilket en 

arbetsledare verkar hålla med om då hon inte vill hålla sina anställda för hårt utan låta 

dem uttrycka irritationer över moment som inte tillåter någon variation för att undvika 

att deras kreativitet stryps.  

5.5.6 Motivationsfaktorer: Analys 

Vi har konstaterat att våra fallföretag varken använder sig av renodlat transformerande 

ledarskap eller transaktionellt ledarskap. Arbetsledarna påverkar de anställdas 

motivation och hämtar motivationsfaktorer från de båda typerna av ledarskap. De 

anställda visar på en tendens till motivation av befogenheter, ansvar, tydlig information, 
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feedback och belöningar så som teambuilding, utbildning och andra gemensamma 

aktiviteter. Anställdas motivation förväntas inte bara komma utifrån belöningar att 

sträva efter, utan även genom högre syfte och större mening med arbetsuppgifterna. 

Genom arbetsgruppens centralitet motiveras anställda av hela teamets prestationer och 

gemensam måluppfyllelse. Prestationer som ökar effektivitet kan resultera i två 

scenarion hos anställda; bättre kunskap kring arbetssätt och nöjdare medarbetare eller 

ökad stress och sjukfrånvaro. Som ledare är det därför av stor vikt att vara medveten om 

balansgången däremellan så att inte påfrestningen på de anställda gör mer skada än 

nytta.    

  



61 

6. Slutsats  
I detta kapitel besvarar vi problemformuleringen genom att presentera hur lean 

påverkar tjänsteleveransen utifrån vår empiri och analys. Därefter följer det praktiska 

och teoretiska bidrag vi lämnat samt studiens företagsekonomiska och samhälleliga 

aspekter.  

6.1 Problemformuleringens besvarande 
Med denna studie har vi önskat tillgodogöra oss förståelse för hur professionella 

tjänsteleveranser påverkas av lean och nivån av leanifiering. Efter kvalitativa intervjuer 

med personer som arbetar inom professionella tjänsteorganisationer som på något sätt 

tillämpar lean har vi kunnat sammanfatta och tolka ett resultat. Resultatet visar vad som 

påverkar nivån av leanifiering inom våra fallföretag och hur användandet av lean i sin 

tur påverkar organisationernas tjänsteleverans. De två företagen har visat sig tillämpa 

lägre nivåer av leanifiering än vad litteraturen anser vara optimalt, vilket beror på 

kontextens sammansättning. Detta innebär att organisationerna aldrig kan nå den fulla 

potential som lean skulle kunna innebära vid en fullständig tillämpning, vilket leder till 

att det inte bildas incitament för att vidareutveckla konceptet. Tjänsteorganisationerna i 

studien kommer därmed inte att satsa på en högre nivå av leanifiering.  

 

Konceptet lean ska leda till att företag levererar exakt det kunden vill ha, vilket innebär 

att professionella tjänsteorganisationer som verkar B2B måste leverera enligt knutna 

avtal. Det förutsätter också att avtalen överensstämmer med kundens förväntningar och 

att avtalen förändras i samband med att förväntningarna höjs eller sänks. Eftersom att 

lean även innebär ständiga förbättringar kommer leveransen att förbättras, vilket 

påverkar förväntningarna som troligtvis stiger. 

 

Ständiga förbättringar är eftersträvansvärda och skapas genom standardiseringar och 

flödeseffektivitet samt leder till att arbetstid frigörs. Vid en punkt av förbättringar och 

frigörelse av tid krävs antingen merförsäljning eller avveckling av anställda. Genom 

ständiga förbättringar sker tjänsteleveransen mer effektivt, vilket ökar kundens 

tillfredsställelse. En nöjdare kund har större intresse för att köpa fler tjänster av 

leverantören samtidigt som den frigjorda tiden hos företaget innebär att de har tid för 

merförsäljning och leverans av fler tjänster. Om företaget inte lyckas med 

merförsäljningen leder förbättringsarbetet istället till avveckling av anställda. 

Problematiken ligger i hur anställda ska motiveras till förbättrad tjänsteleverans när 

företaget förbättrats till den grad att avveckling måste ske.  

 

Förutom avveckling av anställda kan ökad effektivitet även leda till stress och 

sjukdomar. Sjukfrånvaro är ett av de största hindren för flödeseffektivitet. Ledarna 

måste ta hänsyn till balansgången mellan positiv och negativ effektivitet och ansvara för 

att förhindra såväl som hantera sjukfrånvaro för att inte flödeseffektiviteten och därmed 

leveransen ska påverkas.  

 

I professionella tjänsteorganisationer sker en större andel av det utförda arbetet av 

människor genom rådgivning och problemlösning, vilket innebär komplikationer vid 

standardiseringar i en jämförelse med produktionsindustrin där en stor del av arbetet 

utförs av maskiner. Att standardisera människors arbete är paradoxalt med att anställda 

bör ha stora befogenheter och båda tankesätten beskrivs som essentiella inom lean. 

Därmed kan inte alla delar av lean i produktionsindustrin appliceras i tjänstesektorn 

utan att motsträvigheter skapas. Det viktiga är att tillämpningen sker på så pass hög 
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abstraktionsnivå att den påverkar företagskulturen och värderingarna hos de anställda, 

vilka ska spegla arbetssättet och tjänsteleveransen. Lean implementeras dock inte som 

filosofi i fallföretagen på grund av kortsiktig ekonomi, tjänsters särdrag och svårigheter 

i mätbarhet. Det gör att de inte når den fulla potential som de skulle kunna göra tack 

vare lean. Trots detta har fallföretagen framgångsrikt implementerat delar av lean i delar 

av organisationen.  

 

Ett exempel på en fungerande metod företagen använder är eliminering av icke 

värdeskapande aktiviteter. Det finns dock möjligheter att dra elimineringen ett steg 

längre genom att även minimera de värdeskapande aktiviteter som inte är nödvändiga 

men kostsamma för företaget. Denna ej nödvändiga överleverans kan innebära en 

känsla av exceptionell kvalitet för kunden som leder till tillfredsställelse och påverkar 

företagets lönsamhet positivt, men den kan även påverka lönsamheten negativt om 

kostnaden överstiger det genererade värdet. En kostsam överleverans skulle kunna 

förhindras genom att säkerställa att leveransen sker enligt såväl kundens som det egna 

företagets förväntningar. Däremot finns det en motivationsfaktor hos anställda i att göra 

sitt bästa i kundleveranser och samtidigt fortsätta förbättras trots att de känner till 

förväntningarna. Därmed kan överenskommelser mellan kunden och företaget vara 

verkningslösa och detta är inget som företaget kan förhindra utan att sänka 

medarbetarnas inre motivation och det större syftet de kan känna inför sina uppgifter. 

Eftersom att de anställda spelar en avgörande roll för kundtillfredsställelsen är det 

viktigt att deras motivation inte påverkas negativt genom ej nödvändiga regleringar och 

minskade befogenheter från företaget.  

 

Vi kan konstatera att tillämpningen av lean i de professionella tjänsteorganisationer vi 

undersökt är förknippad med en serie paradoxer som bör tas i beaktan. Gemensamt för 

paradox 2-4 är att de kan påverka motivationen bland anställda negativt. 

 

Paradox 1: Kraven enligt avtal ska vara i linje med vad kunden förväntar sig, men 

ständiga förbättringar i arbetet gör att kundens förväntningar ökar och till slut 

överstiger avtalets krav.  

 

Paradox 2: När anställdas överarbete i förhållande till förväntningar ses som något 

negativt sänks de anställdas ambitionsnivåer. 

 

Paradox 3: Att standardisera arbete är paradoxalt med att anställda bör ha stora 

befogenheter. 

 

Paradox 4: Ständiga förbättringar i arbetet kan leda till avveckling av anställda eller 

hög stressnivå. Konsekvenserna kan bli motarbete av ständiga förbättringar. 

Vi kan även konstatera att en förutsättning för önskvärda effekter av lean är att 

konceptet tillämpas på en hög abstraktionsnivå.  
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6.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 
Studiens resultat är inte generaliserbara till samtliga organisationer som implementerar 

lean, men däremot är det möjligt för professionella tjänsteorganisationer som verkar 

B2B att vid tillämpning av lean dra lärdom från vår studie. Vid tillämpning i 

tjänsteorganisationer finns flera aspekter viktiga att ta hänsyn till som skiljer sig från 

tillämpning i produktionsorganisationer. Denna studie redogör för dessa aspekter och 

dess samband till lean. En annan praktisk lärdom från studien är vikten av att 

implementera lean på en hög abstraktionsnivå för att dra nytta av samtliga fördelar som 

förväntas komma med lean. Detta innebär att konceptet ”lean service” och enstaka 

metoder eller verktyg blir för smalt för att hela organisationen ska känna av kulturen 

och värderingarna. Vår studie bidrar därför med en förståelse för hur konceptet som 

helhet bidrar till värdeskapande för organisationer. Studiens resultat kan verka som en 

guide för viktiga aspekter att ta i beaktan vid implementering av lean i organisationer 

som levererar professionella tjänster till andra företag.  

 

Utifrån ovanstående rekommenderar vi därför fallföretag 1 och 2 att implementera lean 

centralt inom hela organisationerna och på en högre abstraktionsnivå. Om deras 

respektive ledning och ägare ser på lean långsiktigt finns flera fördelar att hämta, även 

om det kommer att ta tid att implementera och till en början vara kostsamt. Nivån av 

leanifiering avgör konceptets spridning, påverkan på lönsamhet och fortsatta utveckling 

inom såväl den egna organisationen som hos kund. En annan rekommendation till 

fallföretagen är att ta tillvara på anställdas motivation och ta de paradoxer vi funnit i 

beaktan för att inte leveransen gentemot kund ska påverkas negativt. Genom medvetet 

ledarskap, fokus på merförsäljning istället för avveckling och balanserad 

arbetsbelastning kan lean istället öka den inre motivationen hos anställda på 

fallföretagen som tar ägandet över uppgifter och utför tillfredsställande leveranser. 

6.3 Teoretiskt bidrag och förslag till framtida forskning 
Tidigare teorier belyste ett forskningsgap i kunskap om tillämpning av lean i kontexter 

inom tjänsteorganisationer utanför hälsosektorn samt huruvida en sådan implementering 

ger någon positiv effekt på prestationer eller inte. Det essentiella i kontexten gjorde att 

vi fokuserade på tillämpning inom en specifik, men branchoberoende, kontext; 

professionella tjänster vars leverans huvudsakligen sker till andra företag. Vår studie 

bidrar därför med teoretisk kunskap inför och under en implementering av lean inom de 

tjänsteorganisationer som innefattas av kontexten. Denna kunskap har även genererat en 

ny dimension i hur tjänsteföretag kan använda sig av slöserieliminering genom att 

minimera kostsamma värdeskapande aktiviteter som inte är nödvändiga. Teorierna 

säger att företag ska eliminera ej värdeskapande aktiviteter som inte är nödvändiga, men 

vår studie visar att det även finns värdeskapande ej nödvändiga aktiviteter som bör 

minimeras om kostnaden är högre än värdegenereringen. Detta bidrag kan verka som 

grund för fortsatt forskningsarbete på lean inom tjänsteorganisationer, även om våra 

resultat inte är generaliserbara utanför denna kontext.  

 

Ett förslag till framtida forskning är att testa applicerbarheten på vår genererade teori 

om minimering av kostsamma men värdeskapande aktiviteter på andra kontexter. Som 

tidigare nämnt finns även ett forskningsgap på vilken effekt lean inom 

tjänsteorganisationer har på prestationer. Vår studie har inte kunnat mäta effekten på 

prestationerna på grund av fallföretagens begränsade tillämpning samt avsaknad av 

kunder som respondenter i empiriinsamlingen. Vi ser ett stort behov av sådana 

mätningar med anledning av att företagsledningar har svårigheter i att se långsiktigheten 
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med konceptet och nyttan det skulle kunna generera. Därför ser vi intresse i att framtida 

forskning fokuserar på mätbarheten, vilket skulle kunna driva på spridningen av lean i 

tjänsteorganisationer. Eftersom att vi funnit motivationsfaktorer som gemensam 

nämnare för flera komplikationer med applicering av lean-metoder i 

tjänsteorganisationer ser vi även ett behov av mer forskning på sambandet mellan lean 

och motivationsfaktorer samt om dessa utgör ett hinder för tillämpning av lean inom 

tjänstesektorn. På samma sätt ser vi behov av framtida forskning på om, och i så fall 

hur, lean påverkar anställdas hälsa. Därmed finns flera intressanta perspektiv för 

framtida forskning på lean inom tjänster, vad som påverkar dess spridning och hur 

konceptet påverkar organisationerna och deras kunder.  

6.4 Företagsekonomiska och samhälleliga aspekter 
Vidare kan vi identifiera etiska problem som följer med tillämpningen av lean i de 

tjänsteorganisationer vi studerat. I och med att ständiga förbättringar ökar kundens 

förväntningar på framtida tjänsteleveranser utmanas säljföretaget att leverera mer än 

vad som är överenskommet i avtalet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv brister 

företagens resursoptimering om de levererar mer än vad som är överenskommet i avtal 

med kund. I studiens inledande kapitel belyser vi den bristande produktivitet och 

efterfrågan av ökad effektivitet som präglar tjänstesektorn. Detta verkar vara ett 

problem som även präglar de tjänsteorganisationer som vi har studerat. 

 

Tidigare har vi påtalat att ständiga förbättringar i arbetet kan resultera i avveckling eller 

försämrad hälsa hos anställda. När anställda sjukskriver sig som följd av stressrelaterade 

sjukdomar blir det ett samhälleligt problem. Hur omfattande sjukfrånvaro är bland 

anställda som resultat av tillämpning av lean i tjänsteorganisationer är något som vi inte 

kan konstatera. Vidare är detta ett viktigt ämne för framtida forskning då humankapital 

är en viktig resurs bland tjänsteorganisationer.  
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7. Sanningskriterier 
I detta kapitel utvärderar vi studiens tillämplighet med hjälp av två sanningskriterier; 

tillförlitlighet och äkthet. Dessa kriterier är mer lämpliga för kvalitativ forskning 

jämfört med reliabilitet och validitet som passar bättre inom kvantitativ forskning 

(Bryman, 2011, ss. 351–352).  

7.1 Tillförlitlighet 
På grund av den kvalitativa forskningens konstruktionistiska verklighetssyn (Bryman, 

2011, s. 354) är tillförlitlighetskriteriet indelat i fyra delkriterier: (1) trovärdighet, vilket 

skapas genom att studiens empiri återges i enlighet med respondenternas uppfattning av 

vilken information de har delat med sig av; (2) överförbarhet, vilket speglar hur väl 

studiens resultat och slutsats kan överföras i andra sammanhang än kontexten som råder 

vid genomförandet av studien; (3) pålitlighet, vilket skapas genom redogörelse för 

forskningsprocessen; (4) möjlighet att styrka och konfirmera, vilket uppfylls genom att 

forskarna kan säkerställa att de agerat objektivt vid insamling av empiri.   

 

Att säkerställa studiens trovärdighet kan förenas med att genomföra en 

respondentvalidering där forskaren återkopplar till respondenterna efter genomförda 

intervjuer för att se till att empirin är i enlighet med respondenternas uppfattning 

(Bryman, 2011, s. 353). Vi har valt att inte genomföra någon respondentvalidering på 

studiens intervjupersoner och är vidare medvetna om att undersökningens trovärdighet 

inte kan säkerställas till fullo. För att väga upp för detta tillkortakommande har vi varit 

noga med att ställa följdfrågor till intervjupersonerna om när informationen de delat 

med sig av uppfattats som tvetydig. På så sätt har vi kunnat skapa bättre förståelse för 

intervjupersonernas åsikter och resonemang. Vi har även spelat in och transkriberat åtta 

av nio intervjuer, vilket minskar risken för feltolkning av insamlat material. Vidare 

präglas studien av den kontext vari fallföretagen verkar, vilket gör att vi inte med 

säkerhet kan överföra resultatet till andra sammanhang. Vi argumenterar för att 

kontextberoendet det är en styrka för vår studie, eftersom att forskningsområdets 

applicerbarhet i specifika sammanhang har blivit kritiserat.  

 

I kapitlet som benämns som praktisk metod har vi sanningsenligt redogjort för hur vi 

har gått tillväga för att samla in och analysera resultatet av samtliga intervjuer. Därtill 

har delar av studien granskats och diskuterats i så kallade ”work in progress”-

seminarium av både handledare och flertalet andra uppsatsförfattare. Detta säkerställer 

pålitligheten i studien. Det sista delkriteriet står för vår möjlighet att säkerställa att vi 

har agerat objektivt i studiens empiriinsamling och empiritolkning. Vid intervjuerna 

utgick vi från olika intervjuguider beroende på om respondenten var 

verksamhetsutvecklare, arbetsledare eller anställd, för att minska risken för oplanerade 

ledande intervjufrågor. Vidare är vi medvetna om att konnotationen med studiens 

kunskapssyn ger utrymme för att våra värderingar kan leda till medvetna eller 

omedvetna vinklingar av tolkad empiri. Studien präglas därtill av ett gediget teoretiskt 

ramverk där insamlad teori är baseras på empiriska studier och litteraturgenomgång. 

Detta bidrar till att vår slutsats influeras av nyanserad uppfattning av 

forskningsområdet, varigenom kriteriet för att styrka och konfirmera studiens 

tillförlitlighet uppfylls.  
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7.2 Äkthet 
Kriteriet består av fem delkriterier: (1) rättvis bild, uppfylls genom att studien visar en 

rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar; (2) ontologisk autenticitet, 

uppfylls genom att undersökningen hjälper respondenterna att bättre förstå miljön de 

lever i; (3) pedagogiska autenticitet, uppfylls om studien hjälper respondenterna att 

förstå uppfattningen andra personer har av miljön de lever i; (4) katalytiska autenticitet, 

uppfylls om studien har bidragit till att respondenterna kan förändra sin situation; (5) 

taktisk autenticitet, uppfylls om studien har gjort att respondenterna fått bättre möjlighet 

att förändra sin situation (Bryman, 2011, ss. 356–357).  

 

Beträffande undersökningens rättvisa bild har empirin redovisats baserat på 

transkriberade intervjuer. Vi kan därtill styrka empirins rättvisa bild med ett antal citat 

som är inkluderade i empiriavsnittet. Den ontologiska autenticiteten säkerställs genom 

att beslutsfattare i de båda fallföretagen kan ta del av insamlat material till studien för 

att skapa större förståelse för hur lean påverkar deras respektive organisationer. Vidare 

fullgörs pedagogisk autenticitet genom att undersökningens intervjupersoner kan ta del 

av varandras uppfattning av forskningsområdet. Den katalytiska autenticiteten fullgörs 

av anledningen att studien mynnar ut i praktiska rekommendationer som fallföretagen 

kan ta del av och på så sätt skapas förutsättningen att de kan förändra deras respektive 

situationer. Slutligen uppfylls taktisk autenticitet genom våra praktiska 

rekommendationer som riktar sig mot tjänsteorganisationer som kan omfattas i studiens 

kontext. 
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Appendix 1 – Intervjuguider 
 

Intervjuguide: Arbetsledare/Verksamhetsutvecklare 

 

Inledning av intervjun  

 Presentation:  

Tar civilekonomexamen till sommaren 

Skriver examensarbete på Handelshögskolan vid Umeå universitet 

 Presentera studien och dess syfte:  

Undersöker hur längre avtalsförhållanden påverkas hos professionella 

tjänsteföretag som verkar B2B och använder lean.  

 Intervjupersonen och företaget är anonyma i studien  

 Informera om vad innehållet av intervjun kommer användas till: Analyseras mot 

teori för ett examensarbete om lean 

 Fråga om det är okej för respondenten att samtalet spelas in  

 Om en fråga känns otydlig eller om ni inte vill svara så säg till så försöker vi 

tydliggöra frågan alternativt gå vidare till nästa  

 Respondenten kan när som helst avsluta intervjun 

 

Öppningsfråga  

 Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat på XXX respektive med din nuvarande tjänst?  

 

Arbetsledare 

 Vilka/hur många är du ledare för? 

 

Kommunikation och flexibilitet 

 Hur ser du till att få information och feedback från de som är anställda 

under dig?  

 Hur informerar du dem om saker som sker i organisationen/ger feedback?  

 Hur kommunicerar ni med varandra (möten, e-post, internt program)?  

 Hur ser kommunikationskulturen ut? 

 Hur skedde kommunikationen tidigare? 

 I vilken utsträckning kan anställda utföra varandras arbetsuppgifter?  

 Hur gör ni vid frånvaro av anställd? 

 Hur gör ni om någon har för mycket att göra och behöver hjälp med avlastning? 

 

Ledarskap 

 Till vilken grad har de anställda befogenheter att själva fatta beslut?  

 Hur vet anställda vilken befogenhet de har? (handlingsfrihet+enforcement) 

 Hur är de delaktiga i större beslut i organisationen?  

 Hur tycker du att ni jobbar med att uppmuntras de anställda till att leverera en 

bra service till kund?  

 (Vad använder ni för belöningssystem?) 

 

Lean och effektivitet 

 Vad innebär konceptet lean för dig? 

 Hur anser du att ni på XXX arbetar med Lean? 



 

 Hur uttalat är det att XXX arbetar internt utifrån lean? 

 När implementerade ni lean?  

 Kan du försöka beskriva på vilket sätt ni arbetar effektivt på XXX? 

 Hur kan du koppla detta effektivitetsarbete till konceptet lean? 

 På vilket sätt? 

 Kan du beskriva ett effektivt arbetssätt?  

 Vad är det som gör det effektivt? 

 På vilket sätt tror du att er effektivitet förhöjer kundens upplevelse? 

 På vilket sätt tror du att er effektivitet skulle kunna försämra kundens 

upplevelse? 

 Kan ni bli mer effektiva?  

 Hur kan ni bli mer effektiva? 

 Finns det några svårigheter med att arbeta effektivt?  

 Är era interna processer standardiserade och på vilket sätt? 

 Finns det några fördelar med standardiserade processer? 

 Finns det några nackdelar med standardiserade processer? 

 

Lean och slöseri  

 Finns det några arbetsmoment i ditt dagliga arbete som du upplever som 

onödiga eller onödigt långa?  

 Varför?  

 Hur arbetar XXX för att minimera sådana här onödiga arbetsmoment?  

 Vilka väntetider kan uppstå i det dagliga arbetet för dig och andra 

anställda på XXX? 

 Gör ni något för att motverka dem? Vad?  

 (Vilka onödiga RÖRELSEMOMENT kan uppstå i det dagliga arbetet? 

Exempel på situation? Hur är kontoret uppbyggt för att minska 

rörelsemoment?)  

 Vad gör ni för att motverka det? 

 Vad gör ni för att ta reda på vad era kunder faktiskt efterfrågar? 

(identifiera värde) 

 Vad gör ni för att möta den efterfrågan?  

 Upplever du att ni i något fall/några fall levererar mer nytta till kunden än 

vad den efterfrågar? (överarbete) 

 Varför gör ni det? 

 Gör ni något för att motverka det hos era anställda?  

 Kan du ge ett exempel på ett internt fel som har påverkat någon kund?  

 Hur hanterade ni det? 

 Hur ofta anser du att det sker felaktigheter i tjänsterna? 

 Hur hanterar ni det gentemot kunden när det uppstår? 

 

Lean thinking 

 Ungefär hur ofta har dina anställda ärenden hos kunden? 

 Vilka typer av ärenden? 

 Gör ni något för att försöka minska antalet besök från kunden? Varför?  

 Hur ofta träffar du XXX företagskunder? (Hör till avtal och förväntningar) 

(Egna respektive andra företagsrådgivares kunder) 



 

 Hur många anställda från XXX har kontakt med samma företagskund? Vilka 

positioner inom XXX? 

 Vad gör ni internt för att kunna utveckla och förbättra kundrelationen?  

 Hur följer ni upp förbättringsåtgärder? 

 Hur ofta sker förbättringsarbeten?  

 

Avtal och förväntningar 

 Vad har du för förväntningar på den anställda i kundmötet? 

 Vad tror du att kunden har för förväntningar på dina anställda i 

kundmötet? 

 Hur säkerställer ni att de förväntningarna uppfylls?  

 Hur långa avtalstider har ni vanligtvis med kunden? 

 Hur kan de längre avtalen påverka förväntningarna som kunden har på er? 

 Hur kan förväntningarna påverkas av att många personer från respektive 

företag är inblandade?  

 Hur mäter ni kundtillfredsställelse? 

 Varför är kundtillfredsställelse viktigt? 

 Vad är risken för XXX om kunderna inte är nöjda? 

 

Arbetsbelastning 

 Vad ser du för positiva sidor med lean 

 Vad ser du för negativa sidor med lean? 

 Hur ser arbetsbelastningen ut?  

 Har ni några problem med överarbetade anställda?  

 Är det vanligt förekommande? 

 Vad beror det på? 

 

Avslutning  

 Har du något övrigt att tillägga?  

 Har du något förslag till oss till kommande intervjuer?  

 Fråga om vi kan ta kontaktuppgifter för att eventuellt komplettera med frågor 

senare  

 Tack för din medverkan och för att du tog dig tid! 

 

Intervjuguide: Anställd 

 

Inledning av intervjun  

 Presentation:  

Tar civilekonomexamen till sommaren 

Skriver examensarbete på Handelshögskolan vid Umeå universitet 

 Presentera studien och dess syfte:  

Undersöker hur längre avtalsförhållanden påverkas hos professionella 

tjänsteföretag som verkar B2B och använder lean.  

 Intervjupersonen och företaget är anonyma i studien  

 Informera om vad innehållet av intervjun kommer användas till: Analyseras mot 

teori för ett examensarbete om lean 

 Fråga om det är okej för respondenten att samtalet spelas in  



 

 Om en fråga känns otydlig eller om ni inte vill svara så säg till så försöker vi 

tydliggöra frågan alternativt gå vidare till nästa  

 Respondenten kan när som helst avsluta intervjun 

 

Öppningsfråga  

 Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat på XXX respektive med din nuvarande tjänst?  

 

Anställd 

 Vilka/hur många kunder träffar du per dag?  

 

Kommunikation och flexibilitet 

 Hur får du information/feedback från din/dina arbetsledare?  

 Hur informerar du dem om saker som sker i organisationen/ger feedback?  

 Hur kommunicerar ni med varandra (möten, e-post, internt program) på din 

avdelning?  

 Vad har du för ansvarsområde?  

 Har du som anställd möjlighet att utföra kollegors jobb vid efterfrågan? 

 Hur flexibelt tycker du att ditt arbete är i termer av arbetsuppgifter? 

 

Ledarskap 

 Till vilken grad tycker du att du har befogenhet att fatta egna beslut?  

 Hur delaktig är du i större beslut som påverkat ditt arbete?  

 Vilken är din motivation att göra ett bra jobb? 

 Vad använder ni för belöningssystem? 

 Hur tycker du att din arbetsledare jobbar med att uppmuntras dig till att 

leverera en bra service till kund?  

 

Lean och effektivitet 

 Vad innebär konceptet lean för dig? 

 Hur anser du att ni på XXX arbetar med Lean? 

 Hur uttalat är det att XXX arbetar internt utifrån lean? 

 När implementerade ni lean?  

 Kan du försöka beskriva på vilket sätt ni arbetar effektivt på XXX? 

 Hur kan du koppla detta effektivitetsarbete till konceptet lean? 

 Kan du beskriva ett effektivt arbetssätt?  

 Vad är det som gör det effektivt? 

 På vilket sätt tror du att effektiviteten förhöjer kundens upplevelse? 

 På vilket sätt tror du att er effektivitet skulle kunna försämra kundens 

upplevelse? 

 Kan ni bli mer effektiva? Hur? 

 Finns det några svårigheter med att arbeta effektivt?  

 Anser du att vissa interna processer är standardiserade och på vilket sätt? 

 Finns det några fördelar med standardiserade processer? 

 Finns det några nackdelar med standardiserade processer? 

 

Lean och slöseri 



 

 Finns det några arbetsmoment i ditt dagliga arbete som du upplever som 

onödiga eller onödigt långa?  

 Varför?  

 Hur arbetar XXX för att minimera sådana här onödiga arbetsmoment?  

 Vilka väntetider kan uppstå i det dagliga arbetet för dig och andra 

anställda på XXX? 

 Gör ni något för att motverka dem? Vad?  

 (Vilka onödiga RÖRELSEMOMENT kan uppstå i det dagliga arbetet? 

Exempel på situation? Hur är kontoret uppbyggt för att minska 

rörelsemoment?)  

 Vad gör ni för att motverka det? 

 Vad gör ni för att ta reda på vad era kunder faktiskt efterfrågar? 

(identifiera värde) 

 Vad gör ni för att möta den efterfrågan?  

 Upplever du att ni i något fall/några fall levererar mer nytta till kunden än 

vad den efterfrågar? (överarbete) 

 Varför gör ni det? 

 Gör ni något för att motverka det?  

 Kan du ge ett exempel på ett internt fel som har påverkat någon kund?  

 Hur hanterade ni det? 

 Hur ofta anser du att det sker felaktigheter i tjänsterna? 

 Hur hanterar ni det gentemot kunden när det uppstår? 

 

Lean thinking 

 Ungefär hur ofta har kunden ärenden hos er? 

 Vilka typer av ärenden? 

 Gör ni något för att försöka minska kundens antal besök? Varför?  

 Vet du hur många anställda från XXX som har kontakt med samma 

företagskund? Vilka positioner inom XXX? 

 Vad gör ni internt för att kunna utveckla och förbättra kundrelationen?  

 Hur följer ni upp förbättringsåtgärder? 

 Hur ofta sker förbättringsarbeten?  

 

Avtal och förväntningar 

 Vad har din arbetsledare för förväntningar på dig i kundmötet? 

 Vad tror du att kunden har för förväntningar på dig i kundmötet? 

 Hur säkerställer du att de förväntningarna uppfylls?  

 Hur långa avtalstider har ni vanligtvis med kunden? 

 Hur kan de längre avtalen påverka förväntningarna som kunden har på er? 

 Hur kan förväntningarna påverkas av att många personer från respektive 

företag är inblandade?  

 Hur mäter ni kundtillfredsställelse? 

 Varför är kundtillfredsställelse viktigt? 

 Vad är risken för XXX om kunderna inte är nöjda? 

 

Arbetsbelastning 

 Ser du några negativa sidor med lean? 

 Hur ser arbetsbelastningen ut?  



 

 Hur jobbar din arbetsgivare för att undvika att ni blir överarbetade?  

 Är det vanligt förekommande att du eller dina kollegor känner er överarbetade? 

 Vad beror det på? 

 

Avslutning  

 Har du något övrigt att tillägga?  

 Har du något förslag till oss till kommande intervjuer?  

 Fråga om vi kan ta kontaktuppgifter för att eventuellt komplettera med frågor 

senare  

 Tack för din medverkan och för att du tog dig tid! 

 

 


