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Sammanfattning 

Ett av de idag mest populära processbaserade sätten att utveckla verksam-

heter är förbättringsarbete baserat på Lean. Konceptet har sitt ursprung 

inom bilindustrin och har gett avsevärda förbättringar av prestanda och 

produktivitet inom tillverkningsindustrin. Dessa har emellertid främst rört 

själva tillverkningen och inte de övriga delarna av verksamheten, som de 

administrativa tjänster kontoret tillhandahåller.  

Många forskare anser att Lean är universellt och kan tillämpas på alla slags 

processer. Tolkningen av konceptet behöver emellertid anpassas eftersom 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kontexter. Skillnaderna mellan 

tillverknings- och tjänstekontexter får vissa forskare att varna för att 

förbättringsarbete i tjänstesammanhang riskerar att skada företagens 

konkurrensförmåga om det bygger på en tillverkningsbaserad logik.  

Syftet med studien är att beskriva hur tillverkande företag som arbetar med 

Lean i produktionen tolkar Lean på kontoret. För att uppfylla syftet genom-

fördes en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer på fyra svenska 

tillverkande företag som deltagit i Produktionslyftet.  

Studien visar att de deltagande företagen ser Lean som tillämpbart på alla 

slags processer, men att de i praktiken upplever att konceptet är svårare att 

använda i kontorskontexten än i fabrikskontexten. Resultaten visar också att 

företagen ännu inte fullt ut tagit till sig en kundfokuserad logik, vilket kan 

innebära en risk för att delar av förbättringsarbetet avseende tjänste-

processer skadar deras konkurrensförmåga. 
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1 Introduktion  
Denna uppsats handlar om tillverkande företags tolkning av Lean på 

kontoret. I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till studiens 

problemområde och varför uppsatsämnet är av betydelse ur ett företags-

perspektiv. Därefter preciseras syftet och studiens målgrupper. Dessutom ges 

en kort beskrivning av hur Lean kan relateras till informationslogistik. 

Kapitlet avslutas med en disposition för uppsatsen som helhet. 

1.1 Bakgrund 

Idag är det svårt för traditionella tillverkningsföretag att åstadkomma lång-

siktigt hållbara konkurrensfördelar genom strategier grundade på produkters 

pris eller tekniska utveckling. Istället är det genom att stödja kundens 

verksamhet på ett mer värdeskapande sätt än konkurrenterna som ett företag 

blir konkurrenskraftigt (Grönroos, 2008). Det är fortfarande en förutsättning 

att ha en bra fysisk vara för att få marknadsandelar, men fokus har förskjutits 

till att ge kunderna mervärden (Persson, 2003). Det medför att alla företag 

blir tjänsteföretag för att kunna konkurrera (Grönroos, 2008).  

För att möta förändrade förutsättningar och säkerställa sin långsiktiga över-

levnad bedriver organisationer verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 

2001). Det angreppssätt som för närvarande är mest populärt är Lean, som 

har sitt ursprung inom bilindustrin (Åhlström, 2010). Konceptet har ett annat 

fokus än gängse förbättringsarbete; Lean satsar på att avlägsna alla aktiviteter 

som kräver resurser och tid utan att tillföra kunden värde (slöseri) istället för 

att enbart förbättra de aktiviteter som är värdeskapande (Liker, 2009; Strate-

gic Direction, 2005). I västvärlden är det idag många organisationer som 

använder ansenliga resurser för att införa Lean (Modig, 2010). I svensk 

industri är det ekonomiska aspekter såsom förbättrad konkurrenskraft, ökade 

marknadsandelar och minskade kostnader vilka driver förbättrande arbete 

som Lean och ISO-certifiering (Poksinska, Pettersen, Elg, Eklund & Witell, 

2010). 

Inom tillverkning har Lean visat sig kunna ge avsevärda förbättringar av 

prestanda och produktivitet (Strategic Direction, 2005). Exempelvis ökade 

lastbilstillverkaren Scania antalet tillverkade fordon per anställd och år från 

ungefär 2,5 1990 till drygt 6,7 2008. Scanias VD Leif Östling anser att 

företaget med oförändrad bemanning borde kunna förbättra den siffran till 

ungefär 15 lastbilar per anställd inom sju-åtta år (Hultén, 2010). Ett annat 

exempel är AstraZenecas tillverkning av astmainhalatorer som med hjälp av 

Lean ökat sin produktivitet med 130% på sex år i stort sett utan personal-

ökningar eller nyinvestering (Sonne, 2009). Larsson (2008) konstaterar dock 

att i svensk industri har Lean i flera år använts för att förbättra produktions-

”Av ett företags konkurrensmedel är information det starkaste.” 

(Sandström, 1988, s. 18). 
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processerna, men trots att de administrativa stödprocesserna är djupt integre-

rade med dessa har Lean inte applicerats på dem i samma utsträckning.  

Primärt fokus för effektivitetsförbättringar inom tillverkningsindustrin har 

varit själva tillverkningen, men slöserier återfinns även i andra delar av verk-

samheten (Emiliani, 1998). Den värdehöjande tiden i administrativa proces-

ser är till exempel ofta bara några enstaka procent (Blücher, Öjmertz, Braun 

& Kessiakoff, 2005). Slöseriet kan illustreras med en undersökning från mars 

2011 där närmare hälften av de tillfrågade svenskarna uppger att de letar efter 

rätt information minst tio arbetstimmar i månaden och en fjärdedel anger att 

detta kan ta upp till en timme om dagen (Zenou, 2011a). Det finns även 

undersökningar som indikerar att mindre än hälften av arbetstiden, 40%, 

ägnas åt själva kärnverksamheten
1
. Tidstjuvarna kan exempelvis vara blan-

ketter som fyllts i fel och därför skickas tillbaka en eller flera gånger, e-post 

som sprids urskillningslöst eller att behöva vänta på svar (Zenou, 2011b). Ur 

ett ledtidsperspektiv kan så mycket som 95% av den tid dokument finns på 

kontoret utgöras av improduktivitet i form av till exempel väntetider, gransk-

ning eller omarbete (Strategic Direction, 2005).  

I ett tillverkande företag kan kontorets uppgifter stå för upp till 80% av både 

det arbete och den ledtid som går åt för att tillgodose kundens behov. Oavsett 

den fysiska produktens egenskaper avseende kvalitet, innovation och design 

kommer företagets prestanda att påverkas negativt om inte processer som 

inköp, schemaläggning, offerering, redovisning, marknadsföring och order-

registrering fungerar effektivt. Det är alltså av central betydelse att lyckas 

med administrativa förbättringar eftersom de uppgifter som utförs inom detta 

område har väsentlig inverkan på företagets sammantagna prestanda. Tidi-

gare erfarenheter visar emellertid att det är svårt för många tillverkande 

företag att införa hållbara kvalitetsprogram på kontoret (Strategic Direction, 

2005).  

1.2 Tidigare forskning 

Som framgår ovan är Lean idag ett mycket aktuellt och använt förbättrings-

koncept, vilket jag anser gör det intressant att studera. Det finns mycket gott 

om litteratur avseende Lean Production (Larsson, 2008). När konceptet 

spridits från bilindustrin har forskningen huvudsakligen rört tillämpning av 

Lean i tjänstesektorn (Nilsson & Nordström, 2009) medan Lean på det 

administrativa området är relativt outforskat (Larsson, 2008; Nilsson & 

Nordström, 2009). Min egen litteratursökning ger samma bild som dessa 

                                                 
1
 Vilken typ av verksamhet dessa undersökningar gäller och hur de genomförts framgår inte 

av artikeln. Viss försiktighet i tolkningen av resultatet är därför på sin plats. Konsulten som 

uttalar sig arbetar med effektivisering av kontor, vilket torde innebära att uppgifterna relate-

rar till denna kontext.  
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författares; det skrivs mest om Lean Production. Eftersom Lean i en tillverk-

ningskontext är väl beforskat, men tillverkande företag har svårt att lyckas 

med det viktiga förbättringsarbetet på kontoret anser jag att Lean utanför 

tillverkningen är ett angeläget forskningsområde. Inte minst som det enligt 

bland andra Keyte och Locher (2008) är där mycket av tillverknings-

företagens förbättringspotential finns. Att studera kontorsdelen av tillverk-

ningsverksamhet tycks emellertid vara ovanligt då jag har hittat få exempel 

på detta.  

Huls (2005) beskriver det egenutvecklade Lean-program ett tillverkande 

företag använder för att förbättra sitt arbete på kontoret. Hon nämner att de 

berörda processerna hanterar information och tjänster i stället för produkter 

och material, men går inte djupare in på skillnaderna mellan tillverknings- 

och tjänsteprocesser. 

Johansson och Larsson (2009) studerar i sin magisteruppsats Leans inverkan 

på administrativa processer i svenska organisationer. Den version av Lean 

som de baserar sin analys på beskriver de som Lean Production. De organisa-

tioner som undersöks är två kommuner och två storföretag i tillverknings-

industrin, AstraZeneca och Scania (Johansson & Larsson, 2009). 

AstraZeneca och Scania undersöks även av Nilsson och Nordström (2009) 

som i sin kandidatuppsats studerar hur Lean Production-principer tillämpas 

på administrativa avdelningar. De menar att administration enbart utförs i 

back-office-processer
2
. 

1.3 Problemformulering 

Keyte och Locher (2008) anser att i en organisation är kontorets och fabriks-

golvets världar vanligen väsensskilda. Fastän nya idéer som Lean har 

förverkligats i fabriken, tycks de på kontoret begränsas till omorganisationer 

och kostsamma informationssystem utan större inverkan på konkurrens-

förmågan. Företagen uppvisar svårigheter att översätta de Lean-principer och 

-verktyg som används i fabriken till kontoret; deras begränsade erfarenhet av 

Lean i icke tillverkande kontext är ett uppenbart problem vad gäller 

informationsstyrning och problemlösning och det finns få exempel att lära sig 

av. Författarna hävdar dock att Lean kan användas även på kontorets 

processer (Keyte & Locher, 2008). I detta får de medhåll av bland annat B. 

Emiliani, Stec, Grasso och Stodder (2007) samt Larsson (2008) som menar 

att Lean är ett universellt koncept och därmed kan användas i alla slags 

processer inom alla slags verksamheter. M.L. Emiliani (1998) applicerar till 

och med Lean på mänskligt beteende. 

                                                 
2
 Denna typ av processer beskrivs av Grönroos (2008, s. 203) som ”de processer i vilka 

kunderna inte deltar och som inte är synliga för kunden”. 
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Enligt Pettersen (2009) är universella managementkoncept som Lean inte 

entydiga utan måste tolkas när de sprids. Aktörers tolkningsförmåga är delvis 

beroende av deras kunskap om koncept och om kontext – både den kontext 

som konceptet hämtas från och den konceptet ska tillämpas i. Saknas denna 

kunskap kan tolkningen komma att motsäga konceptets uttalade syfte; 

bristfällig tolkning leder till att implementeringen misslyckas (Pettersen, 

2009). Morgan (1999) menar att svårigheterna med att överföra handlings-

mönster och metoder mellan olika sammanhang tenderar att underskattas. 

Kontextens betydelse tas även upp av Grönroos (2008) som varnar för att en 

tillverkningsbaserad logik utgör en strategisk fälla i tjänstesammanhang; 

karaktären skiljer sig åt mellan varuproducerande och tjänsteproducerande 

processer, vilket får konsekvenser för aspekter som kvalitet, effektivitet och 

produktivitet. Utan förståelse för de annorlunda förutsättningarna i tjänste-

sammanhang riskerar tillverkande företag att allvarligt skada sin tillväxt-

potential (Grönroos, 2008). Åhlström (2010) anser att de flesta företag 

misslyckas med förbättringsarbete på grund av att de inte förmår ändra de 

tankemodeller anställda och ledning har om processer. 

Enligt Maleyeff (2006) levererar nästan alla tjänstemän någon form av intern 

tjänst, även om deras huvudsakliga uppdrag kan ha annan inriktning. Därmed 

kommer ett systematiskt förbättringsarbete på kontoret att beröra tjänster, 

enligt min uppfattning. Som beskrevs inledningsvis har också konkurrens-

situationen för tillverkande företag förändrats, vilket medfört att de behöver 

konkurrera med tjänster. Av Grönroos (2008) varning ovan framgår att 

processförståelse är centralt för att förbättringsarbete i tjänstesammanhang 

ska bygga på rätt logik – utan denna riskerar den nödvändiga tolkningen av 

konceptet som Pettersen (2009) beskriver att misslyckas och företagets 

konkurrensförmåga kan då skadas i stället för förbättras. Åhlström (2010, s. 

162) menar att just ”hur man tänker kring processer och deras förbättring” är 

svårigheten med Lean. Trots detta har jag inte hittat någon forskning kring 

Lean på tillverkande företags kontor som använder processteori för att 

beskriva eller analysera företagens förbättringsarbete, utan studierna handlar 

om lyckade exempel på tillämpning av Lean-principer på kontor. Detta anser 

jag indikerar att det finns en kunskapslucka i forskningen kring tillverkande 

företags förbättringsarbete.  
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tillverkande företag som arbetar med 

Lean i produktionen tolkar Lean på kontoret.  

De forskningsfrågor som behandlas är: 

 Hur uppfattar företagen kontorskontexten i jämförelse med 

fabrikskontexten avseende förutsättningarna för Lean? 

 Vilken logik kommer till uttryck i företagens förbättringsarbete? 

Genom att besvara forskningsfrågorna uppnås syftet. 

1.5 Lean och informationslogistik 

För den som inte är insatt i både Lean och informationslogistik kanske det 

inte är uppenbart hur en uppsats inom informatik (det vetenskapsområde som 

informationslogistik hör till) kan behandla tolkning av Lean. Här följer därför 

ett kort resonemang som förklaring. 

Informationslogistik handlar om att stärka organisationers konkurrenskraft 

genom effektiv informationshantering och helhetssyn på verksamheten 

(Centrum för informationslogistik, 2011; Linnéuniversitetet, 2011). Enligt 

Rother och Shook (2004, s.3) är informationsflödena och materialflödena 

”lika viktiga” när det gäller Lean produktion. Larsson (2008) menar att Lean-

arbetets analys, visualisering och ständiga förbättringar kräver tillgång till 

snabb, korrekt och enkel information. God informationslogistik kan alltså ses 

som en förutsättning för välfungerande Lean-arbete. Samtidigt hävdar Modig 

(2010) att Lean är en processeffektiviserande strategi. Eftersom Lean kan 

användas för att effektivisera processer kan det följaktligen också ses som ett 

sätt att åstadkomma god informationslogistik. Att förstå vilka möjligheter och 

problem som tillämpning av Lean i olika kontexter kan innebära blir då en 

fråga med betydelse för informationslogistiken. Enligt Centrum för informa-

tionslogistik (2011) är informationslogistik ”att bygga broar mellan öar av 

information”. Tolkning av koncept från ett sammanhang till ett annat kan ses 

som en sådan bro. Kontorets processer tycker jag är särskilt intressanta ur ett 

informationslogistiskt perspektiv eftersom de till största delen handlar om 

informationshantering (se till exempel Gonzalez-Rivas & Larsson, 2011 eller 

Maleyeff, 2006). 

1.6 Målgrupp 

En målgrupp är tillverkande företag som börjat konkurrera med tjänster eller 

som vill använda Lean på kontoret. I båda dessa fall behöver de kännedom 

om hur förutsättningarna för förbättringsarbete skiljer sig åt mellan en ren 

tillverkningskontext och en tjänstekontext för att på bästa sätt anpassa till-
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lämpningen till sina egna förutsättningar. De kan också få konkreta tips på 

hur andra har gjort. För denna målgrupp är troligen metodkapitlet av mindre 

intresse. 

En annan målgrupp är informationslogistiker (och andra) som arbetar med 

verksamhetsutveckling samt studenter inom informationslogistik med intres-

se för detta område i enlighet med resonemanget under 1.5. 

Ett ideal inom forskningen är att den ska vara kumulativ. Min förhoppning är 

därför att den här studien av företagens tolkningar kan inspirera till vidare 

forskning på området (se 6.2 för några uppslag). 

1.7 Disposition 

I kapitel 1 (Introduktion) läggs grunden för uppsatsen genom syfte och 

forskningsfrågor, vilka styrt de val av tillvägagångssätt för genomförandet av 

studien som redovisas och diskuteras i kapitel 2 (Metod). Kapitel 3 (Teori) 

redogör för teori som relaterar till aspekter av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I kapitel 4 (Empiri) presenteras den insamlade empirin, 

vilken sedan analyseras och diskuteras i kapitel 5 (Analys och diskussion) 

utifrån den tidigare presenterade teorin och uppsatsförfattarens egna 

synpunkter. Uppsatsen avrundas i kapitel 6 (Avslutning) med svar på 

forskningsfrågorna i form av slutsatser, förslag till vidare forskning samt 

reflektioner kring studiens genomförande. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga tillvägagångssätt som använts. 

Aspekter av vetenskaplig ansats, datahantering och kvalitet diskuteras. 

Vidare redovisas och motiveras de val som ligger till grund för studiens 

genomförande. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Vetenskapssyn 

Positivismens syn på världen är att det finns generella lagar som vetenskapen 

kan fastställa genom mätningar av objektiva förhållanden. Detta gäller inte 

bara inom naturvetenskaperna utan även för sociala system. Hermeneutiken, 

som är en tolkningsbaserad ansats, menar istället att människor uppfattar 

fenomen på olika sätt, varför det i sociala sammanhang finns flera bilder av 

verkligheten som måste kartläggas genom tolkning och med hänsyn till den 

specifika kontexten (Jacobsen, 2002). Förståelsen byggs upp genom att 

pendla mellan helheten och delarna samt genom att tolkningen använder 

olika perspektiv. Att redovisa flera skilda tolkningar anses berikande (Patel & 

Davidson, 2003). Debatten mellan dessa inriktningar har tidigare varit 

mycket polariserad, men antalet personer som hävdar att även sociala system 

har vissa lagbundenheter – dock mindre ofrånkomliga än de natur-

vetenskapliga – växer (Jacobsen, 2002).  

Utgångspunkten för denna uppsats är hermeneutisk eftersom dess syfte inte 

relaterar till att vetenskapligt fastställa några generella lagar utan till att 

utforska uppfattningar/tolkningar av ett visst fenomen. Däremot finns en 

öppenhet för att regelbundenheter kan återfinnas i sociala system. 

2.1.2 Arbetssätt 

Teori och empiri kan relateras till varandra på olika sätt – deduktivt, induktivt 

och abduktivt (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidson, 2003). Dessa 

ansatser kan även ses som vetenskapliga strategier för datainsamling 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) betonar att forskaren, oavsett strategi, i 

möjligaste mån explicit ska klargöra antaganden och förväntningar innan 

datainsamlandet.  

Den deduktiva ansatsen innebär att utifrån teori formulera förväntningar om 

hur världen är beskaffad för att sedan samla in empiri och undersöka om 

förväntningarna och verkligheten stämmer överens (Jacobsen, 2002). Patel 

och Davidson (2003, s. 23) kallar detta att ”följa bevisandets väg”. Kritiken 

mot denna ansats är att den information forskaren finner relevant tenderar att 

vara den som ger stöd åt förväntningarna; viktig information riskerar att 
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negligeras för att den inte stämmer överens med förväntningarna (Jacobsen, 

2002).  

Den induktiva ansatsen beskriver Patel och Davidson (2003, s. 24) som att 

”följa upptäckandets väg”. Att arbeta induktivt innebär att utan förväntningar 

samla in all information som är relevant, systematisera den och utifrån detta 

underlag formulera teorin. Psykologisk forskning visar emellertid att män-

niskor saknar förmågan att samla in all den information som är relevant. 

Kritiken mot denna ansats belyser också att det är omöjligt att ha ett helt 

öppet förhållningssätt; en avgränsning – medveten eller omedveten – görs 

alltid (Jacobsen, 2002).  

Vid abduktion baseras tolkningen av ett specifikt fall på ett övergripande 

hypotetiskt mönster. Forskningsprocessen innebär både förfinande och juste-

ring av det föreslagna mönstret (teorin) samt successiv utveckling av tillämp-

ningsområdet (empirin) (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 56) beskriver processen som ”en alternering mellan 

(tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 

varandra” medan Starrin (1994, s. 26) väljer att beskriva det som ”en ständig 

och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer och mellan 

delar och den ’framväxande’ helheten”. Det handlar alltså om en hermeneu-

tisk process där teoretisk förförståelse används för att tillägna sig empirin 

samtidigt som forskaren utvecklar teorin (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tolkningen bör bestyrkas genom flera fall/iakttagelser (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). En risk med ett abduktivt arbetssätt är att forskaren formu-

lerar sin preliminära teori på ett sätt som utesluter tolkningsalternativ och att 

tidigare erfarenheter omedvetet inverkar på valet av studieobjekt så att den 

preliminära teorin verifieras (Patel & Davidson, 2003).  

Den deduktiva metoden passar enligt Jacobsen (2002) när förhållandena är 

tydligt definierade, medan den induktiva är lämplig då vilka förhållanden 

som är relevanta är mer oklart. Alvesson och Sköldberg (2008) anser att den 

abduktiva ansatsen har en fördel gentemot de andra ansatserna då den söker 

förståelse genom identifiering av bakomliggande mönster. Patel och 

Davidson (2003) menar att fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren 

inte blir låst i samma utsträckning som vid ett strikt induktivt eller deduktivt 

arbetssätt. 

Arbetssättet i denna studie kan närmast beskrivas som abduktivt. Ett skäl till 

detta val var att jag genom tidigare erfarenheter hade vissa förväntningar, 

vilket med en strikt induktiv ansats skulle anses vara problematiskt. Ett annat 

skäl var flexibiliteten; det gav möjlighet att först skapa en teoretisk grund-

förståelse för området inför datainsamlingen och sedan förstärka studien med 
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ytterligare teori specifikt utifrån vad som framkom i empirin, vilket en de-

duktiv ansats inte skulle göra.  

2.1.3 Typ av undersökning 

Empiriska studier kan genomföras med kvantitativa och/eller kvalitativa me-

toder (Jacobsen, 2002). Andersen och Gamdrup (1994) skildrar kvantitativ 

metodik som envägskommunikation där forskaren ensam ställer upp villko-

ren för undersökningen. Inom kvalitativ metodik ses forskningen enligt 

författarna istället som tvåvägskommunikation; forskaren är en del av en 

kommunikationsrelation (Andersen & Gamdrup, 1994). Jacobsen (2002) 

menar att kvantitativa metoder innebär en sluten ansats eftersom frågor och 

svarsalternativ är givna på förhand. Kvalitativa metoder är mer tillåtande vad 

gäller ny information, de har en öppen ansats (Jacobsen, 2002).  

Patel och Davidson (2003) beskriver forskning som är renodlat kvalitativ 

respektive kvantitativ som ändpunkterna på en glidande skala. Det mesta av 

dagens beteende- och samhällsvetenskapliga
3
 forskning placerar sig mellan 

dessa ytterligheter (Patel & Davidson, 2003). Det som avgör inriktningen är 

det undersökta problemet (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003). Om 

fokus till exempel ligger på att förstå/tolka mänskliga upplevelser bör 

metoder för verbal (kvalitativ) analys användas (Patel & Davidson, 2003). 

Statistiska (kvantitativa) metoder bör användas om problemet rör exempelvis 

ett visst fenomens frekvens (Jacobsen, 2002). Starrin (1994) menar att 

kvalitativ forskning är grunden som möjliggör kvantitativ forskning eftersom 

man för att kunna mäta en viss företeelse på ett meningsfullt sätt först 

behöver ha kunskap om den.  

I denna studie användes kvalitativa metoder för datainsamling eftersom jag 

ansåg att de passade syftet och forskningsfrågorna bäst; det är inte frekvensen 

av Lean som är av intresse utan hur företagen tolkar Lean. Som beskrevs i 

introduktionen finns det relativt lite forskning kring Lean på tillverkande 

företags kontor, vilket jag utifrån Starrins (1994) ståndpunkt kring kvalitativ 

och kvantitativ forskning tyckte talade för att det behövdes mer kunskap 

kring detta innan relevanta kvantitativa mätningar kan göras. Dessutom 

bedömde jag att de kvalitativa metodernas större öppenhet för ny information 

skulle vara en tillgång med hänsyn till det abduktiva arbetssättet. 

                                                 
3
 Informatiken är tvärvetenskaplig och har beröringspunkter med datavetenskap, 

organisationsteori, psykologi och sociologi (Hanna Danielsson, lektor i informatik, 

introduktionsföreläsning i 2IL00E Examensarbete, 2011-01-28). 
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2.2 Genomförande 

2.2.1 Uppbyggnad av referensram 

Litteratursökning till uppsatser kan inledas med en orienteringssökning för att 

inventera vad som finns, verkar intressant och går att få tillgång till. Därefter 

kan så kallad systematisk sökning och/eller kedjesökning användas för att 

identifiera mer specialiserad litteratur relevant för den aktuella studien. Vid 

systematisk sökning används sökord, exempelvis ämnesord. Kedjesökning 

innebär att utifrån en text hitta nästa genom att se vilken annan potentiellt 

intressant litteratur texten tar upp, läsa den och hitta nya uppslag till lämplig 

litteratur (Rienecker & Stray Jørgensen, 2000). 

I uppbyggnaden av den teoretiska referensramen till den här studien har alla 

tre typerna av sökning använts utifrån en grund av litteratur jag redan kände 

till. Den inledande orienteringssökningen gjordes mycket bred och använde 

sökord som lean och service management. Kedjesökningen har dels utgått 

från vetenskapliga artiklar och böcker jag kommit i kontakt med tidigare 

under studierna och dels från litteratur hittad genom systematisk sökning. 

Uppslag till sökord för den systematiska sökningen har uppkommit på olika 

sätt; några har hämtats ur läst litteratur, andra har jag hittat genom att titta på 

vilka nyckelord som angetts i LibHub (den artikeldatabas Linnéuniversitetet 

använder) och de svenska forskningsbibliotekens katalog LIBRIS för relevant 

litteratur. Några idéer uppkom också i samband med analysen av insamlad 

empiri. Exempel på mer riktade sökord som har använts är: translation och 

lean i kombination med office. Referensramen har preciserats och förfinats 

under nästan hela arbetets gång. 

2.2.2 Val av insamlingsteknik 

Kvalitativ insamling av primärdata kan ske genom observation, gruppintervju 

eller individuell intervju (Jacobsen, 2002). Av dessa är troligen en öppen 

individuell intervju det vanligaste valet, enligt Jacobsen (2002). Alla tillväga-

gångssätt för datainsamling har både fördelar och nackdelar (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) menar att observation är ett lämpligt val för att studera 

beteende, medan intervjuer passar när människors tolkning av ett visst feno-

men är av intresse.  

Baserat på Jacobsens (2002) beskrivning av lämpliga val och studiens syfte 

valdes intervjuer som insamlingsteknik för denna studie. Av praktiska skäl 

valdes individuella intervjuer.  

2.2.3 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) finns det sällan möjlighet att undersöka alla enheter i 

en population och därför behöver ett urval göras. Det finns flera olika sätt att 
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göra urval. Ett av dessa är bekvämlighetsurval, vilket innebär att välja dem 

som är lättast att få tag i. Till nackdelarna med denna typ av urval hör att det 

kan vara svårt att få tag i dem som är negativa till en viss företeelse 

(Jacobsen, 2002). Ett annat sätt att göra urval är att välja personer som 

forskaren anser kan lämna god och riklig information, exempelvis för att de 

besitter stora kunskaper om det aktuella området (Jacobsen, 2002; Rosenqvist 

& Andrén, 2006). Detta omnämner Rosenqvist och Andrén (2006) som att 

välja utifrån fruktbarhetsprincipen. Jacobsen (2002) menar att olika urvals-

kriterier självklart kan kombineras. Urvalet avgörs av syftet med under-

sökningen; vilken typ av information studien vill få fram styr vilka enheter 

och personer som ska kontaktas (Jacobsen, 2002).  

Med hänsyn till uppsatsens syfte behövde tillverkande företag som arbetar 

med Lean i produktionen identifieras. Tillverkande företag är en bred beteck-

ning som rymmer flera branscher och allt från mycket små till mycket stora 

företag i hela världen. Ur populationen tillverkande företag gjordes först ett 

urval i form av företag som deltagit i Produktionslyftet under perioden 2007-

2009
4
. Detta kan beskrivas som en kombination av urvalskriterierna kunskap 

och bekvämlighet. Urvalet medförde att tiden för att identifiera företag som 

använder Lean i produktionen minskades kraftigt (bekvämlighet). Valet av 

den tidigare gruppen gjordes för att alla företag i den har hunnit arbeta med 

Lean en tid (kunskap). Även denna grupp var emellertid för omfattande för 

att alla skulle kunna intervjuas inom ramen för denna studie. I ett andra 

urvalssteg valdes därför sex företag ut; ett där jag har egna kontakter på 

grund av utbildningens praktiktermin och efterföljande anställning (bekväm-

lighet), två som jag blev tipsad om att de gärna pratade med studenter (bek-

vämlighet) och tre godtyckligt
5
 valda från listan (bekvämlighet).  

Urvalet av informanter gjordes också med en kombination av kriterierna 

kunskap och bekvämlighet. På företaget jag har egen erfarenhet av valdes två 

personer på grund av sina kunskaper. Tipsen jag fått gällde kunniga namn-

givna personer och valet av dem baserades därför på bekvämlighet och 

kunskap. När de resterande tre företagen kontaktades frågade jag efter någon 

som var insatt i deras förbättringsarbete med Lean (kunskap). På ett av dessa 

företag avböjde den tilltänkte informant jag blev kopplad till. På ett annat 

hade den jag till sist blev vidarekopplad till endast varit anställd i två veckor 

och vi kom gemensamt fram till att han inte hade erforderliga kunskaper om 

                                                 
4
 Produktionslyftet är en nationell Lean-satsning för små och medelstora företag i Sverige. 

De företag som antagits för deltagande i programmet listas på Produktionslyftets hemsida. 

Vilken av tidsperioderna ”2007-2009” eller ”2010 och framåt” de antagits under framgår 

också (Produktionslyftet, 2011). 
5
 Begreppet slumpmässigt urval valdes bort eftersom det enligt Rosenqvist och Andrén 

(2006) betecknar vetenskapliga tekniker inom den kvantitativa forskningen. 
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företagets Lean-arbete för att kunna svara på frågorna. Slutligen omfattade 

därför urvalet fyra företag. 

2.2.4 Intervjuer 

Intervjuer kan vara strukturerade (öppna) i olika grad. Ytterligheterna är helt 

öppna intervjuer utan någon plan för frågorna respektive helt slutna intervjuer 

med fast ordningsföljd på frågorna som dessutom har givna svarsalternativ 

(Jacobsen, 2002). Rosenqvist och Andrén (2006) delar in intervjuer i formella 

och informella; den första typen är tänkt att generera jämförbara svar och 

därför helst ska innehålla samma frågor i ungefär samma ordning, medan den 

andra inte ska utgå från färdigformulerade frågor utan följa informantens 

tankebanor. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ intervju vanligtvis bör 

baseras på en intervjuhandledning med de huvudpunkter som är intressanta 

för undersökningen utan en specificerad ordningsföljd. På så sätt kan samtalet 

flyta mer naturligt samtidigt som intervjuaren kan se till att alla ämnen blir 

belysta (Jacobsen, 2002). Denna förstrukturering reducerar också komplexi-

teten i insamlat data jämfört med en helt öppen ansats. En annan möjlig 

fördel är att en formaliserad förstrukturering kan illustrera forskarens omed-

vetna antaganden (fördomar) inför datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Patel 

och Davidson (2003) menar att förberedelserna inför kvalitativa intervjuer 

kan innehålla exempelvis deltagande observation eller pilotintervjuer vars 

resultat kan ligga till grund för att successivt utveckla den egentliga studiens 

underlag. 

Insamlingen av empiriska data inleddes med två besöksintervjuer på företag 

A (det företag jag själv har erfarenhet av). Syftet med dessa pilotintervjuer 

var att inledningsvis få nyanserad information om ett brett spektrum av 

ämnen som berör Lean och förbättringsarbete i olika kontext. Intervjuerna var 

tänkta att huvudsakligen vara informella för att ge utrymme för teman jag 

med min förförståelse inte tänkt på, men frågor förbereddes för säkerhets 

skull (se Bilaga 1). Den information informanterna hade i förväg var att jag 

var intresserad av Lean utanför tillverkningsprocesserna. Intervjuerna tog 

ungefär en timme vardera och spelades med informanternas tillstånd in. Jag 

förde även anteckningar för att kunna ställa följdfrågor utan att behöva 

avbryta längre resonemang. 

Informant A1 är verkställande direktör och intervjuades på sitt tjänsterum. 

Intervjun avbröts vid ett tillfälle av att en medarbetare behövde prata någon 

minut med informanten. Jag antecknade det senaste informanten sagt och när 

medarbetaren gått återgav jag detta. Informanten tog då snabbt upp tanke-

gången igen. Min bedömning är därför att avbrottet inte hade negativa 

konsekvenser för intervjun. Eftersom vi är bekanta sedan tidigare var det 

dock tydligt under intervjun att informanten inte var opåverkad av band-
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spelaren; hans svar blev avsevärt kortare än vanligt, vilket gjorde intervjun 

mer formell än förväntat. 

Informant A2 är förbättringskoordinator och intervjuades på en kollegas 

tjänsterum eftersom hans egen plats inte lämpar sig för intervjuer på grund av 

störningsmoment i form av medarbetare som passerar en dörr intill hans 

skrivbord. Informanten valde själv var han skulle intervjuas och verkade inte 

hämmas av bandspelaren. Denna intervju fick en mer informell karaktär, 

vilket gjorde att informantens egna tankebanor fick större utrymme. 

Resultatet från de inledande intervjuerna låg till grund för precisering av 

forskningsområdet och utformningen av en ny intervjuguide för mer slutna 

och formella intervjuer. Här gavs huvudfrågorna en bestämd ordningsföljd 

(se Bilaga 2). Tanken bakom detta var dels att få jämförbara svar, dels att 

underlätta för intervjuaren då guiden skulle användas för telefonintervjuer 

och min bedömning var att en fast ordning skulle ge samtalen en tydlig struk-

tur och reducera risken för att någon fråga missades.  

Informant B är produktionschef, informant C produktionsansvarig och infor-

mant D kundserviceansvarig. Informanterna blev uppringda på respektive 

arbetsplats. Informant B valde att ta intervjun direkt medan informant C 

valde att lägga den senare samma dag och informant D valde att boka tid för 

intervju några dagar senare. Intervjuerna tog ungefär en kvart. Av tekniska 

skäl spelades de inte in, däremot fördes anteckningar som kompletterades 

omedelbart efter respektive genomförd intervju.  

För att i enlighet med Rosenqvist och Andrén (2006) få mer jämförbara svar 

från företag A gjordes en andra intervju med informant A2 utifrån samma 

intervjuguide som användes i telefonintervjuerna. Denna genomfördes på 

samma rum som den föregående intervjun och spelades in. Intervjun tog 

ungefär en kvart inklusive ett avbrott på grund av ett kort telefonsamtal till 

informanten. Detta inföll i brytpunkten mellan frågorna om Lean och frågor-

na om begreppsdefinitioner, vilket enligt min uppfattning gjorde avbrottet 

mindre störande för intervjun än det kunde varit om det inträffat tidigare 

eftersom ingen tankegång behövde brytas mitt i.  

2.2.5 Analys av empiriskt material 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ analys kan förklaras i tre faser: beskriva, 

kategorisera och kombinera. De används delvis parallellt och under hela pro-

cessen från insamling till färdig rapport. Först görs en noggrann beskrivning 

av data, i möjligaste mån ofärgad av undersökaren. Sedan systematiseras och 

kategoriseras materialet utifrån de fenomen insamlad data belyser. Detta 

behövs för att möjliggöra överblick och förmedling av vad studien hittat. 

Därefter försöker undersökaren genom att kombinera data identifiera 
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intressanta förhållanden och mönster som kan vara mer dolda. Detta är, enligt 

Jacobsen (2002), endast möjligt genom att informationen reduceras för att 

upptäcka vad som är centralt och sedan teoretiseras (abstraheras) för att ge ny 

mening åt de vardagliga handlingarna och orden.  

Rosenqvist och Andrén (2006) talar istället om hermeneutisk forskning som 

tolkning i fyra steg. Först eftersträvas en helhetsbild av materialet. Därefter 

söks mönster och teman som sedan jämförs med vad andra forskare hittat. 

Det sista steget är att med en djupare förståelse återvända till sina egna möns-

ter och teman, vilket leder till studiens slutsatser (Rosenqvist & Andrén, 

2006). 

Även om författarna ovan använder olika antal steg i sina förklaringar av 

analysprocessen ser jag det som att de i grunden beskriver samma arbetssätt, 

vilket också var den här studiens. Analysarbetet inleddes med att intervjuerna 

renskrevs i datorn och skrevs ut på papper. Därefter läste jag igenom mate-

rialet några gånger för att få helhetsbilden. Patel och Davidson (2003) menar 

att det är praktiskt att kunna anteckna under genomläsning av materialet och 

rekommenderar generösa marginaler för att kunna notera de tankar som 

väcks direkt där de uppstod. Detta tog jag fasta på och hade god nytta av 

under analysarbetets alla iterationer. Efter den första orienteringen sökte jag 

teman. Patel och Davidson (2003) förespråkar att man alltid arbetar med 

kopior och inte originalet, därför hade jag ett orört original i datorn och 

arbetade med bearbetningen i andra dokument. Bearbetningen bestod till 

exempel i att sortera materialet efter likheter och skillnader i informanternas 

utsagor för att hitta bakomliggande mönster. Dessa jämfördes med den teore-

tiska referensramen, inspirerade till utvidgning/omvinkling av densamma och 

blev grunden för studiens slutsatser. 

2.3 Studiens kvalitet och generaliserbarhet 

Jacobsen (2002) menar att det man vill uppnå med en undersökning är att 

resultatet dels mäter det som är av intresse och dels går att lita på. För att 

åstadkomma detta behöver undersökningens empiri oavsett insamlingssätt 

tillfredsställa krav på validitet och reliabilitet. Validitet omfattar intern giltig-

het, som berör huruvida det som mäts de facto är det som avses mätas, och 

extern giltighet, som handlar om i vilken omfattning resultatet är möjligt att 

generalisera. Reliabilitet handlar om att undersökningen är genomförd på ett 

tillförlitligt och trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002).  

Enligt Jacobsen (2002) har forskningen visat att den miljö där en intervju 

genomförs inverkar på svaren. Denna så kallade kontexteffekt är omöjlig att 

undvika helt, men risken för konstlade svar minskar om intervjun genomförs 

i en miljö som känns naturlig för informanten (Jacobsen, 2002). Att infor-



 

  19 (58) 
 

manterna intervjuats på sina respektive arbetsplatser som de är välbekanta 

med torde därför innebära att de gett mer naturliga svar. Jacobsen (2002) 

nämner att en nackdel med att intervjua i en naturlig miljö är att den kan 

innehålla många störningsmoment. Detta blev fallet under intervjun med 

informant A1 och den andra intervjun med informant A2, men som jag 

redogjorde för ovan anser jag inte att avbrotten inverkade negativt på svaren 

som gavs under intervjuerna.  

Kvalitet i kvalitativa studier omfattar enligt Patel och Davidson (2003) 

forskningsprocessen i sin helhet. De menar vidare att forskningsprocessen 

bör beskrivas noggrant för att stärka validiteten genom att läsaren kan själv 

kan bedöma de val som gjorts. Jag har därför försökt vara tydlig med hur jag 

har arbetat i varje steg för att läsaren lättare ska kunna bedöma kvaliteten i 

genomförandet. Informanterna har också getts tillfälle att läsa igenom empiri-

kapitlets beskrivningar av det företag de representerar för att i möjligaste mån 

säkerställa att deras svar redovisats på ett riktigt sätt. Detta förfarande torde 

stärka studiens reliabilitet emedan de berörda personerna godkänt beskriv-

ningarna.  

Eftersom (Jacobsen, 2002) framhåller vikten av att klargöra sina förväntning-

ar innan datainsamlandet skrev jag ner mina förväntningar innan pilot-

intervjuerna. De förväntningar jag hade var att företagen inte infört Lean i 

administrationen och att de inte tog hänsyn till att tjänsteprocesser har andra 

förutsättningar än tillverkningsprocesser. Att förväntningarna redovisas gör 

att andra bättre kan bedöma huruvida jag har låtit min förförståelse styra 

utformningen av undersökningen. Min egen uppfattning är att jag redan i den 

första pilotintervjun fick ompröva min förförståelse eftersom informanten 

menade att de börjat arbeta med Lean på kontoret. 

Styrkan med kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) den interna giltig-

heten och svagheten den externa, vilket innebär att resultatet av kvalitativa 

studier är svåra att generalisera. Med tanke på studiens urval av företag och 

de likartade svaren informanterna lämnat tror jag emellertid att det är rimligt 

att säga att resultatet går att generalisera till gruppen företag som deltagit i 

Produktionslyftet under perioden 2007-2009.  
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3 Teori  
I detta kapitel redovisas teori som berör uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar. Avsnitt 3.1 är främst kopplat till den första forskningsfrågan och ger 

läsare som inte känner till Lean möjlighet att bättre förstå de resterande 

delarna av uppsatsen. Avsnitt 3.2 tar upp de begrepp som nämndes i intro-

duktionskapitlets varning om en strategisk fälla i förbättringsarbetet, vilket 

företrädesvis anknyter till den andra forskningsfrågan. Avsnitt 3.3 behandlar 

teori som i första hand relaterar till själva syftet och behövs för analysen i 

kapitel 5.  

3.1 Lean 

Som beskrevs inledningsvis är Lean ett sätt att arbeta med förbättringar 

genom att minimera slöseri och fokusera på att skapa kundvärde (Liker, 

2009; Strategic Direction, 2005). Lean är en processbaserad ansats för 

verksamhetsutveckling (Larsson, 2008), vilket kräver systemtänkande (Keyte 

& Locher, 2008). Emiliani et al. (2007) menar att om ordet ”Production” tas 

med i benämningen blir det ofta en grund för missförstånd avseende 

konceptets innebörd och omfattning. Exempelvis ger det ansvariga utanför 

själva tillverkningen utrymme att tro att deras del av verksamheten inte 

berörs, vilket är ett vanligt sätt att se på saken. Detta ger emellertid dem som 

till fullo förstår konceptet en enorm konkurrensfördel (Emiliani et al., 2007).  

Modig (2010) anser att grundorsaken till den skepsis som Lean kan mötas av 

i tjänsteverksamheter är att Lean definierats som ett kontextberoende 

koncept; att anpassningssvårigheter uppstår i tjänstesammanhang på grund av 

att Lean definierats som tillverkningsspecifikt. Själv argumenterar han för att 

Lean är en generell verksamhetsstrategi som är möjlig att använda i en 

tjänstekontext likväl som i tillverkning. Realiserandet av strategin menar han 

emellertid alltid är beroende av sammanhanget; bästa sättet att göra det beror 

på organisationen och en djupare förståelse för innebörden av Lean medför 

ökad flexibilitet vid implementeringen (Modig, 2010).  

3.1.1 Att skapa kundvärde och reducera slöseri 

Aktiviteter kan ur Lean-perspektiv delas in i tre kategorier: värdeskapande – 

aktiviteter som kunderna är beredda att betala för eftersom de genererar de 

efterfrågade värdet, slöseri – aktiviteter som inte är värdeskapande och som 

inte behövs samt icke värdeskapande men nödvändiga
6
 – aktiviteter som 

på grund av systemets nuvarande struktur måste finnas (Larsson, 2008; Liker, 

2009; Maleyeff, 2006). Aktiviteter som är nödvändiga av juridiska, moraliska 

eller miljömässiga orsaker är ofta svåra att påverka. Däremot bör man sträva 

                                                 
6
 Detta kan exemplifieras med intern bokföring, som krävs i alla slags affärsverksamheter 

(Liker, 2009). 
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efter att minimera övriga aktiviteter som är nödvändiga men inte skapar 

kundvärde. Det kan göras genom att förändra utformningen av de värde-

skapande aktiviteterna. De onödiga aktiviteterna bör elimineras eftersom de 

inte bidrar till något värdeskapande utan är genuint slöseri (Larsson, 2008). 

Vanligen optimeras arbetet inom en avdelning i stället för i ett hela värde-

flöden, men Lean kräver systemtänkande (Keyte & Locher, 2008). 

Slöseri ses inom Lean som det största prestandahindret och därmed det 

största hotet mot välstånd. Att hitta och avlägsna slöseri är en av de få saker 

som personal utanför produktionen kan göra för att höja värdet i produkterna 

(Emiliani, 1998) Processer befrias från slöseri genom kontinuerliga förbätt-

ringar och genom standardisering hindras det från att återkomma (Bicheno, 

2006). Med hjälp av standarder kan arbetet kvalitetssäkras; målet är att 

utifrån bästa praxis och erfarenhet åstadkomma en driftsäker, robust och 

repeterbar process (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008). Standarden speglar 

det bästa sätt medarbetarna för närvarande känner till för att utföra arbetet. 

När ett bättre sätt identifieras uppdateras den (Blücher et al., 2005). Larsson 

(2008) menar att gemensamma standarder är en grundförutsättning för att bli 

framgångsrik i arbetet med ständiga förbättringar. 

Förståelse för helheten är central för att kunna identifiera och eliminera 

slöseri. Detta förutsätter en vilja att dela information och insikten att vad man 

gör på ett ställe kan ha avsevärd inverkan på människor någon annanstans. 

Eftersom upprepandet av misstag är att betrakta som slöseri kommer Lean, 

om det praktiseras på rätt sätt, att skapa lärande organisationer. För att en 

organisation ska kunna lära krävs en förmåga att kunna förändra hur den 

tänker. Det förutsätter en tillåtande kultur som ger möjlighet att experimen-

tera utan att vara rädd för att misslyckas; en kultur som bygger på tillit och 

delat ansvar (Emiliani, 1998). 

3.1.2 Strategi och styrning 

För att förklara Lean som strategi jämför Modig (2010) konceptet med mass-

produktion utifrån synsättet att värdeskapande kan beskrivas i termer av 

värdekällor som adderar värde till värdemottagare. Massproduktion är en 

strategi för resurseffektivitet och har som mål att maximera andelen tid som 

värdekällorna adderar värde (kapacitetsutnyttjande), vilket innebär att det kan 

behövas en buffert av värdemottagare (lager
7
). Lean är istället en strategi för 

processeffektivitet och har som mål att maximera andelen tid som värde-

mottagarna tar emot värde; de ska flöda obehindrat genom hela processen, 

vilket medför att det kan behövas en buffert av värdekällor (tillgänglig 

                                                 
7
 Det finns en standardlista över typer av slöseri som brukar användas av dem som arbetar 

med Lean. En av dessa kategorier är lager (Maleyeff, 2006).  
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kapacitet). Vad de två systemen genom effektiviseringsarbetet ska optimeras 

för – värdekällor eller värdemottagare – skiljer sig alltså åt (Modig, 2010). 

I Lean-systemet är nyckeln till förbättrade finansiella resultat det fokus som 

fästs vid icke-finansiella mått (Emiliani et al., 2007). Swank (2003) hävdar 

att företag för att införa Lean vanligen behöver se över hur de mäter kvalitet, 

hastighet och kostnader på grund av att många mått som används i praktiken 

förhindrar produktivitet. Hon exemplifierar detta med kundtjänstsamtal. Om 

anställdas prestationer mäts med snittlängd på samtalen kan många kunder 

återkomma för att de inte fick en tillfredsställande lösning första gången de 

hörde av sig. De som använder Lean utgår enligt Swank (2003) istället från 

ett kundperspektiv när de mäter produktivitet och prestationer. Ett vanligt 

mått är då vilken andel av kunderna som får rätt hjälp första gången.  

Enligt Emiliani et al. (2007) är de vanligaste orsakerna till att företag miss-

lyckas med sin Lean-implementering att man inte förstått att det krävs ett helt 

nytt sätt att leda och mäta verksamheten; de flesta managers vill inte, eller 

kan inte, lämna det traditionella sättet bakom sig. I traditionellt styrda verk-

samheter läggs den främsta tonvikten på att åstadkomma resultat på ett sätt 

som gör att de resultat som uppnås ofta står i motsättning till andra 

verksamhetsmål. Vanligen får företag som styrs på detta vis stora problem 

med interna motsättningar. Synsättet är emellertid djupt inrotat vilket gör det 

svårt för personalen att tänka kundvärde- och processorienterat (Emiliani et 

al., 2007). När Lean börjar tillämpas kan emellertid motsättningarna istället 

ersättas av effektiva team som förstår sin marknad och företagets möjligheter 

på systemnivå (Keyte & Locher, 2008). 

3.1.3 Kontorskontexten 

När företag kontinuerligt genomför förbättringsaktiviteter i fabriken blir det 

efter en tid tydligt att genomgripande förändring ofrånkomligen kräver stöd 

och engagemang från alla delar av verksamheten (Keyte & Locher, 2008). 

Att införa Lean på kontoret kan dock visa sig vara mer krävande än att göra 

det på fabriksgolvet  (Strategic Direction, 2005). 

En organisation som är uppbyggd för att leverera administration och service 

kännetecknas ofta av högspecialiserade medarbetare som arbetar i odoku-

menterade processer där återkommande kontroll och felrättning ses som ett 

naturligt inslag i verksamheten. Mest fokus ges åt enskilda aktiviteter och 

slutresultatets kvalitet. Mindre åt processen som helhet och kvalitet under 

arbetets gång, till exempel överlämningar mellan processmedarbetarna. 

Arbetet präglas också av många avbrott, störningar och omprioriteringar, 

vilket gör det svårt att planera. En konsekvens är exempelvis långa handlägg-

ningstider (Eriksen et al., 2008). Huls (2005) menar att kontorsanställda 

kommer efter i Lean-arbetet på grund av att de vanligen inte räknas in som en 



 

  23 (58) 
 

del av den direkta kostnaden för produkt och därför sällan utmanas att ifråga-

sätta hur effektivt deras arbete är; de flesta har aldrig getts befogenheter eller 

möjligheter att förändra processerna eller hur de utför sina uppgifter.  

Kraven på variation, flexibilitet och dynamik är större i tjänstemiljöer än i en 

tillverkning (Modig, 2010). Processerna är dessutom mindre påtagliga
8
 än i 

tillverkning (Blücher et al., 2005) och har inte samma strikta ordningsföljd 

som produktionsprocesserna (Gonzalez-Rivas & Larsson, 2011; Keyte & 

Locher, 2008). De saknar vanligen ägare och mäts sällan (Strategic Direction, 

2005).  

Det är heller inte ovanligt att företag har svårt att se skillnad på slöseri och 

värde på kontoret (Keyte & Locher, 2008). På samma sätt som lager kan 

dölja undermåligheter i produktionsprocesserna kan arbetssättet att arbeta 

med flera parallella uppgifter eller projekt dölja problem i kontorets 

processer. Att det till exempel alltid finns en annan uppgift att ägna sig åt 

medan man väntar på information döljer själva problemet och leder till ett 

system där stort slöseri upprätthålls istället för åtgärdas. Att växla mellan 

uppgifter som kräver uppmärksamhet, så kallad multitasking, medför också 

att individernas produktivitet minskar; att tekniken gör det möjligt att snabbt 

byta från en uppgift till en annan innebär inte att det är lämpligt att göra så. 

Multitasking ses dock som något positivt i många organisationer (Gonzalez-

Rivas & Larsson, 2011). 

Att börja tillämpa Lean i administrativa sammanhang handlar enligt Larsson 

(2008) till 80% om att förändra organisationskulturen
9
. Både kulturen och 

tjänsteproduktionen behöver utgå från kundens verkliga efterfrågan av värde, 

vilket Larsson (2008, s. 92). förklarar som ”Lös mina problem helt och hållet, 

minimera min konsumtionskostnad, slösa inte med min tid, ge mig exakt det 

jag vill ha, leverera dit jag vill, leverera när jag vill ha det och förenkla min 

beslutsprocess för att få det jag vill”. För att nå framgång i att tänka Lean-

baserat är det fördelaktigt att använda exempel och ordval som är anpassade 

till verksamheten (Larsson, 2008). 

3.2 Förbättringsarbetets logik 

Som nämndes i det inledande kapitlet är det centralt att förbättringsarbetet 

bygger på rätt logik för att ge positiva effekter avseende företagens konkur-

rensförmåga. Om företagen tillämpar sin erfarenhet avseende förbättring av 

varuproduktion på tjänsteproduktion kan det ge allvarliga konsekvenser för 

deras konkurrensförmåga. Orsaken till att det som fungerar bra i en varu-

                                                 
8
 Osynliga,enligt exempelvis Strategic Direction (2005) 

9
 Kvarvarande 20% består i att kontinuerligt arbeta med systematiska förbättringar genom att 

använda välvalda Lean-verktyg (Larsson, 2008). 



 

  24 (58) 
 

kontext inte ger samma effekter i en tjänstekontext är att varuproducerande 

och tjänsteproducerande processer har olika karaktär (Grönroos, 2008).  

Ett exempel på skillnader mellan tillverkning och tjänster är att i tillverkning 

är värdemottagarna fysiska resurser. I tjänsteproduktion kan det däremot 

handla om fysiska resurser, mänskliga resurser eller immateriella resurser; 

antingen är kunden själv den direkta värdemottagaren (exempel: patient), 

eller så är värdemottagaren något som leverantören tillhandahåller kunden 

(exempel: immateriell resurs – idé, fysisk resurs – varuförsäljning) (Modig, 

2010). 

Det finns många förslag på hur begreppet tjänst ska definieras, men ingen 

definition som är allmänt erkänd. Däremot har tre särdrag för tjänster iden-

tifierats; tjänster är processer som, åtminstone till viss del, konsumeras 

samtidigt som de produceras och har kunden som medproducent. Inter-

aktionerna mellan kund och leverantör i tjänsteprocessen kallas servicemöten. 

Tjänsternas särdrag innebär bland annat att medan varukonsumtion är 

resultatkonsumtion handlar tjänstekonsumtion om processkonsumtion där 

tjänstens produktionsprocess är helt eller delvis synlig för kunden. Detta får 

konsekvenser för hur effektivitet, produktivitet och kvalitet bör tolkas för att 

ge positiva effekter på konkurrensförmågan (Grönroos, 2008). 

3.2.1 Effektivitet 

Organisationer kan ha vitt skilda syften med sin verksamhet, men ett gemen-

samt drag är att de vill uppnå sina respektive mål på bästa sätt – effektivt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att effektivitet traditionellt handlar om 

resursanvändning i relation till måluppfyllelse. Denna syn på effektivitet 

bygger på ett antagande om produktivitet – att organisationen bara använder 

nödvändiga resurser för att producera sin vara eller tjänst (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Att utnyttja verksamhetens resurser
10

 på bästa sätt i sina 

processer kan även benämnas intern effektivitet (Grönroos, 2008; Ljungberg 

& Larsson, 2001). Denna dimension av effektivitet handlar om att göra saker 

rätt (Ljungberg & Larsson, 2001).  

En annan dimension är extern effektivitet, vilket istället handlar om hur kun-

den upplever företagets effektivitet (Grönroos, 2008). För att tillfredsställa 

kundens behov och förväntningar behöver processerna vara ändamålsenliga, 

vilket innebär att göra rätt saker (Ljungberg & Larsson, 2001). Den externa 

effektiviteten relaterar till kundens upplevelse av kvaliteten i både företagets 

produktionsresultat och dess verksamhet (Grönroos, 2008).  

                                                 
10

 Detta omfattar både administrativa resurser och produktionsresurser (Grönroos, 2008). 
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Förmågan hos en process, ett system eller en organisation att generera en vara 

och/eller tjänst som motsvarar de krav som ställs på den är beroende av både 

intern och extern effektivitet, men den externa dimensionen är den avgöran-

de
11

 för verksamhetens framgång (Grönroos, 2008; Ljungberg & Larsson, 

2001). Eftersom det är kundens behov och förväntningar som ska tillfreds-

ställas är det viktigt att interna effektivitetsförbättringar inte sker på 

bekostnad av den externa effektiviteten (Grönroos, 2008; Ljungberg & 

Larsson, 2001). Att företag inte ska bekämpa slöseri på ett sätt som riskerar 

att inverka negativt på förmågan att tillgodose kunders behov – och därige-

nom sin försämra sin konkurrensförmåga – kan tyckas självklart, men likväl 

är det vissa som glömmer detta i sitt förbättringsarbete (Keyte & Locher, 

2008). 

Det finns också en tidsaspekt av effektivitet att ta hänsyn till. Att producera 

en vara och/eller en tjänst så billigt som möjligt är i linje med ekonomisk nor-

mativ teori, men det ger bara effektivitet på kort sikt. Långsiktig effektivitet 

handlar istället om överlevnad. Det förutsätter anpassningsförmåga och flexi-

bilitet, vilket i sin tur kräver marginaler i form av lediga resurser. Att avsätta 

resurser till förändring och anpassning kan se ineffektivt ut med det tradi-

tionella synsättet, men i ett längre perspektiv visa sig vara mer effektivt än att 

inte göra det (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

3.2.2 Produktivitet  

Produktivitet ses vanligen som ett mått på kvoten mellan hur mycket produ-

center producerar (output) i förhållande till använda resurser (input). Att för-

bättra produktiviteten görs genom att antingen sänka produktionskostnaderna 

i relation till antalet tillverkade enheter eller genom att öka antalet tillverkade 

enheter i förhållande till produktionskostnaderna. I en varukontext fungerar 

denna syn på begreppet väl (Parasuraman, 2002). I en tjänstekontext är detta 

synsätt emellertid otillräckligt (Grönroos, 2008; Parasuraman, 2002). 

Parasuraman (2002) menar att den klassiska definitionen av produktivitet är 

otillräcklig i en tjänstekontext eftersom den har ett leverantörsperspektiv och 

kunden är medproducent. Servicekvaliteten gentemot kunden tar skada av ett 

ensidigt fokus på leverantörens output i förhållande till input. Produktivitet ur 

ett kundperspektiv handlar om kundens output i förhållande till input och i 

tjänstesammanhang bör båda perspektiven tas tillvara, vilket lyfter frågan om 

hur företaget ska allokera sina resurser på bästa sätt (Parasuraman, 2002). 

Grönroos (2008) kritiserar att den klassiska definitionen utgår från ett 

antagande om konstant kvalitet, det vill säga att slutresultatet inte påverkas av 

                                                 
11

 Enligt forskning från Strategic Planning Institutes projekt Profit Impact of Marketing 

Strategy (PIMS) är den externa effektiviteten ungefär dubbelt så betydelsefull (70%) som 

den interna (Ljungberg & Larsson, 2001). 
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förändringar i själva produktionsprocessen. Ett sådant antagande menar han 

kan vara rimligt för varuproduktion, men inte för tjänsteproduktion där 

processen är helt eller delvis synlig för kunden (Grönroos, 2008). 

3.2.3 Kvalitet 

Att tjänster är processer som konsumeras och produceras samtidigt innebär 

att kvalitetskontrollen också måste ske vid samma tidpunkt, till skillnad från 

för varor kan den inte kontrolleras i förväg i den del av tjänstens produktions- 

och leveransprocess som är synlig för kunden (Grönroos, 2008). 

Traditionellt hänger kvalitet vad gäller varor ihop med deras tekniska speci-

fikationer. Varornas kvalitet förändras inte av att mer kostnadseffektiva 

processer används eftersom det som framställs inte ändras. När det handlar 

om tjänster är det annorlunda eftersom den kundupplevda kvaliteten har två 

dimensioner: en som relaterar till resultatets tekniska kvalitet, det vill säga 

vad kunden har kvar efter interaktionen med leverantören, och en som relate-

rar till den funktionella kvaliteten i processen, det vill säga hur processens 

genomförande hanteras. De två dimensionerna kan också benämnas resultat-

kvalitet respektive processkvalitet. Den förra kan många gånger utvärderas 

någorlunda objektivt, medan den senare ofta upplevs subjektivt och därför 

inte är lika lätt att utvärdera objektivt. Processkvaliteten är vanligen nyckeln 

till en tjänstekvalitet som utmärker sig och därigenom ger konkurrens-

fördelar. Den totala upplevda kvaliteten är emellertid även beroende av de 

förväntningar kunden har på kvaliteten; den kvalitet kunden erfar måste 

motsvara eller överträffa förväntningarna för att kvalitetsnivån ska upplevas 

som god. Det går ofta att skapa bättre tjänstekvalitet utan att öka kostnaderna 

för densamma genom att förbättra förståelsen av kundens perspektiv 

(Grönroos, 2008). 

3.2.4 Konkurrensförmåga och vinstskapande 

Det är självklart att intäkterna minus kostnaderna ger verksamhetens vinst. 

Traditionellt ses intern kostnadseffektivitet och produktiviteten hos kapital 

och arbete som de främsta faktorerna för att generera vinst. Vad gäller 

tjänsteverksamhet är det emellertid istället extern effektivitet och upplevd 

tjänstekvalitet som är viktigast (Grönroos, 2008). 

I traditionell varutillverkning ses produktion och administration främst som 

kostnadsskapande med ytterst liten effekt på intäkter. I detta sammanhang 

kan det vara rimligt att se intern och extern effektivitet som oberoende av 

varandra; vinst genereras av att de interna kostnaderna hålls nere genom hög 

produktivitet i arbete och kapital. För tjänster gäller däremot att beslut 

angående produktion och administration också inverkar på den externa 

effektiviteten och intäkterna, vilket gör det omöjligt att hålla isär upplevd 
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kvalitet och produktivitet. I tjänstesammanhang är det därför strategiskt 

viktigt att vid beslut om intern effektivitet ta hänsyn till deras effekter på den 

externa effektiviteten. Det ekonomiska resultatet blir inte nödvändigtvis 

bättre av att i produktionen införa mer kostnadseffektiva processer eller 

resurser. En sådan åtgärd kan istället få motsatt verkan om den kvalitet som 

kunderna upplever försämras. Aktiviteter/funktioner som inverkar på den 

kvalitet som kunden upplever har inverkan på intäkterna, medan de som är 

helt osynliga för kunden
12

 endast relaterar till kostnader. Vid förändrings-

beslut bör företagen skilja på de kostnader som skapar intäkter och de som 

inte gör det. Effektiviseringsarbetet riskerar annars att skada företagets 

intäktsskapande förmåga genom sämre kvalitetsupplevelser för kunderna. 

Marknadsfördelar uppnås genom ett starkare kundfokus (Grönroos, 2008). 

3.3 Tolkning och perspektiv 

Som konstaterades i inledningen behöver universella managementkoncept 

tolkas när de sprids eftersom de inte är entydiga (Pettersen, 2009). Enligt 

Pettersen (2009) bestäms vilka resultat som uppnås när ett management-

koncept implementeras i en organisation av hur konceptet tolkas. Tolkning 

görs inte bara avsiktligt, utan det förekommer även oavsiktlig tolkning 

(Pettersen, 2009). En del av hur aktörer tolkar beror på vilka perspektiv de 

använder (Morgan, 1999). Morgan (1999) exemplifierar detta med att en 

läsares personliga perspektiv har en avgörande betydelse för bedömningen av 

vad en text förmedlar; läsaren kan sägas ha en aktiv roll som medförfattare. 

Skillnader i hur olika aktörer uppfattar ett koncept kan medföra att det 

förändras. De kan också ge upphov till kommunikationsproblem (Pettersen, 

2009). 

För att tolkning av koncept inte ska bli ineffektiv (motsäga konceptets angiv-

na syfte) behöver aktörer som tolkar ha tolkningskompetens. Kompetensen 

grundas på kunskaper om den kontext översättningen görs ifrån och den kon-

text översättningen görs till, abstraktion (dekontextualisering) och rekonst-

ruktion (återkontextualisering) av konceptet samt om översättningsprocesser 

internt i organisationer (Pettersen, 2009). Det är centralt att vara medveten 

om vilka grundläggande uppfattningar som råder i verksamheten eftersom de 

präglar den praxis som tillämpas
13

; våra handlingar styrs av vilka idéer och 

metaforer vi använder för att tolka olika situationer (Morgan, 1999).  

                                                 
12

 Exempelvis intern bokföring (Grönroos, 2008). 
13

 I organisationer finns både uttalade värderingar, så kallade förfäktade teorier, som med-

arbetarna är medvetna om och säger sig tro på och bruksteorier som är de normer och värde-

ringar som medarbetarna faktiskt efterlever och ofta är omedvetna om. På organisationsnivå 

kan till exempel ledningsfilosofin ses som ett uttryck för de förfäktade teorierna, medan belö-

ningssystem och medarbetarnas beteenden exemplifierar bruksteorier. Det är inte ovanligt att 
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3.3.1 Organisation och värderingar 

Som konstaterades ovan är Lean en processbaserad ansats för verksamhets-

utveckling (Larsson, 2008) som kräver systemtänkande (Keyte & Locher, 

2008). Att arbeta processorienterat innebär enligt Ljungberg och Larsson 

(2001) ett paradigmskifte eftersom de flesta av dagens organisationer är upp-

byggda hierarkiskt och funktionsorienterat trots att det är genom sina 

processer som företag omsätter affärsidéerna i kundvärdeskapande hand-

ling
14

. ISO 9000:2000 är dock anpassad till det nya processparadigmet och 

har till exempel processer och kunder som centrala begrepp (Ljungberg & 

Larsson, 2001). Det är ofta i gränssnitten mellan hierarkins nivåer eller de 

olika funktionerna som det största utrymmet för förbättring finns. Det tradi-

tionella sättet att organisera verksamheter är emellertid så etablerat att det ses 

som självklart, vilket inte bara präglar gällande strukturer utan också system, 

attityder, beteenden, företagskultur, normer och värderingar (Ljungberg & 

Larsson, 2001). 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) speglas värderingar i de mått som 

används. Traditionella mått utgår ofta från interna behov utan att beakta om 

kunskapen de ger är relevant ur kundens synvinkel (Ljungberg & Larsson, 

2001), men i kraven för ISO 9000-certifiering ingår att mäta kundtillfreds-

ställelse (SS-EN ISO 9001:2008). Seddon och Brand (2008) menar att 

traditionellt resultattänkande leder till suboptimering; det är inte ovanligt att 

tjänster som ur perspektivet måluppfyllelse presterar väl, ses som under-

måliga ur kundernas perspektiv. Författarna anser att systemtänkande ger den 

största kraften att förändra organisationer. Att tänka systemorienterat innebär 

exempelvis att relatera mått till tjänstens syfte istället för budget eller att 

minimera antalet överlämningar i processer eftersom dessa medför slöseri i 

systemet (Seddon & Brand, 2008).  

Vid utformningen av mätsystem för processorienterade organisationer är det 

viktigt att ha god kunskap om de förutsättningar som råder för tjänste-

produktion samt att mäta hela processen, inte bara enskilda delar. Mät-

systemet behöver uppdateras kontinuerligt så att det överensstämmer med 

                                                                                                                              
de efterlevda och de uttalade värderingarna helt motsäger varandra utan att de anställda 

erkänner det, vilket gör kartläggning av värderingarna problematisk (Bang, 1999).  
14

 En vanlig indelningsgrund är att likartade uppgifter samlas i specialiserade enheter i orga-

nisationen, så kallade funktioner (Jacobsen & Thorsvik, 2008). De olika funktionernas kom-

petenser används sedan i verksamhetens processer (Ljungberg & Larsson, 2001). Konflikter 

mellan olika funktionsenheter är vanliga eftersom de är präglade av olika verklighetsuppfatt-

ningar och mål (Bang, 1999). Många av processerna är tvärfunktionella och behöver därmed 

använda flera kompetenser (Ljungberg & Larsson, 2001). Att de är tvärfunktionella innebär 

att det sker många överlämningar av information mellan olika funktioner. Dessa överläm-

ningar är vanligen en grundorsak till problem. Exempelvis kan olika funktioner använda 

olika definitioner av samma begrepp, vilket ger kommunikationsproblem (Maleyeff, 2006). 
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företagets aktuella värderingar. Det behöver också uppdateras när processer 

struktureras om eftersom detta medför nya krav till följd av nya interna 

kundrelationer (Ljungberg & Larsson, 2001).  

I många fall är det tillfälligheter som gör att ett visst mått börjar användas, 

vilket medför att det kan saknas en relation till en värdering hos organisa-

tionen. I dessa situationer blir varje tolkning medarbetarna gör av vilken 

värdering måttet ger uttryck för felaktig (Ljungberg & Larsson, 2001). 

3.3.2 Problemlösning 

Som nämndes i introduktionskapitlet har företag ofta svårigheter med 

problemlösning i kontorskontexten (Keyte & Locher, 2008). Morgan (1999) 

hävdar att vad någon ser av verkligheten beror på vilket perspektiv som 

används
15

. Genom att använda olika perspektiv kan fler handlingsalternativ 

upptäckas och problemlösningsförmågan förbättras (Morgan, 1999). Av det 

skälet presenteras här två olika perspektiv på processer och deras värde-

skapande där det icke-dominerande synsättet används till analysen i kapitel 5. 

Det finns olika synsätt vad gäller processer och värdeskapande. Det pers-

pektiv som dominerar har en transformationsorienterad syn på processer (se 

Figur 3.1), vilket innebär att de ses som ett antal relaterade aktiviteter som 

omvandlar någon input till output med värde för kunden (Lind, 2001).  

 
Figur 3.1 Transformationsorienterad syn på processer (egen bearbetning efter Lind, 2001). 

Det finns också ett kommunikationsorienterat perspektiv på processer (se 

Figur 3.2). Här anses processer vara indelade i tre faser: komma överens om 

ett åtagande, genomföra det överenskomna åtagandet och, slutligen, att 

värdera det genomförda åtagandet. Delsteg två ingår inte i parternas 

konversation, men återknyter till den med en rapport om att åtagandet är 

genomfört. Med denna syn skapas värde genom etablerandet av förväntningar 

                                                 
15

 På motsvarande sätt menar Ljungberg & Larsson (2001) att hur processer namnsätts 

(definieras) styr vilka förbättringsmöjligheter som kan identifieras. 
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som sedan uppfylls varför det är av stor betydelse att åtagandet blir 

välformulerat och tydligt. Målet är ett lyckat genomförande (Lind, 2001). 

 

Figur 3.2 Kommunikationsorienterad syn på processer (egen bearbetning efter Lind, 2001). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det material som samlats 

in. Företagen har avidentifierats på begäran av två av informanterna. Deras 

beteckning visar i vilken ordning intervjuerna genomfördes med respektive 

företag. Företag A blev därmed det företag där pilotintervjuerna hölls, även 

om den andra intervjun med informant A2 hölls sist. Materialet presenteras i 

två delar under respektive företag för att underlätta för läsaren att se kopp-

lingen till forskningsfrågorna. 

4.1 Företag A 

Informant A2 arbetar som förbättringskoordinator på företaget, som är certi-

fierat inom kvalitet och miljö i enlighet med ISO 9001 respektive ISO 14001. 

4.1.1 Lean och kontext 

Informant A2 säger att ”Lean passar på alla ställen”. Han tycker att Lean till 

stor del handlar om ”sunt förnuft” samt ”ordning och reda”. När företag A 

skulle införa Lean började arbetet med att ledningen satsade på information 

och utbildning för att de anställda skulle förstå filosofin och ”få in tänket, hur 

man ska arbeta och fördelarna med det”. Efter ett par år gick företaget med i 

Produktionslyftet. Enligt informant A2 är det ett ”livslångt” arbete att införa 

Lean eftersom ”det är levande hela tiden så det förändras från dag till dag”. 

Informanten berättar också att personalen har utarbetat en ”kulturbärare” i 

form av en liten bok som beskriver den gemensamma värdegrunden och det 

arbetssätt som gäller hos företag A. 

Företaget är indelat i zoner som driver förbättringsarbetet och en av dessa 

avser kontoret. Enligt informant A2 är en viktig skillnad mellan fabriken och 

kontoret att det ”inte är så lätt att se flödet på ett kontor på det viset som det 

är ute i en fabrik där du ser en produkt vandra från ett håll till ett annat”. Av 

det skälet anser informanten att värdeflödesanalys är grunden för förbätt-

ringsarbete på kontoret – processerna måste kartläggas för att bli synliga. 

Detta är en del av det förbättringsarbete som bedrivs och en annan är att man 

i zonen ser över strukturen för gemensamma servermappar så att det ska bli 

lättare att hitta sparad information. Informanten menar att även om skillna-

derna mellan kontor och fabrik är ”rätt så tydliga och likheterna kanske är lite 

svårare att sätta fingret på så är det samma möjligheter du har, men det gäller 

att förstå själva tänket i begreppet” för att kunna tillämpa det på kontoret 

eftersom det är andra ”svårigheter och problemställningar” i den kontexten. 

Informant A2 uppfattar kontoret som en ”mycket mer komplex” miljö som är 

”svår att greppa” till skillnad från produktionen som är ”mer handfast” och 

enklare att förstå. Detta medför att ”den som är oinvigd” inte fullt ut kan se 
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förbättringsmöjligheterna på kontoret eftersom ”han tittar ju bara på själva 

skrivbordet, men det finns ju ofantligt mycket mer än det”.  

Även om företaget ännu inte kommit så långt i att tillämpa Lean på kontoret 

ser informant A2 det faktum att förbättringsarbetet omfattar alla delar av 

verksamheten som ”avgörande” för den framgång arbetet åstadkommit. Han 

tror emellertid att det är få andra företag som arbetar på det sättet eftersom 

denna del av förbättringsarbetet ofta uppmärksammas särskilt av dem som 

genom besök eller föreläsningar får ta del av företagets Lean-arbete. Infor-

manten tror att ett vanligt misstag vad gäller Lean-arbete är att ta ”för stort 

grepp” i stället för att ”hitta enkla smarta lösningar för att underlätta”. Han 

menar att ”små, små förbättringar gör att det blir stora förändringar i slutet”, 

vilket möjliggör ”mer värdeskapande aktiviteter” och ”de stora vinsterna”. 

Grunden för detta är standardisering ”för att kunna mäta förändringar både 

till det bättre och sämre”. 

4.1.2 Logik-relaterade begrepp  

För att definiera effektivitet säger informant A2 först att det handlar om att nå 

uppsatta mål exempelvis avseende hastigheter, kassationer, leveranssäkerhet 

och förbättringar. ”Det är ju det värdeskapande arbetet, kan man säga. När vi 

tillför värde för kund, då är vi effektiva”. Sedan tillägger informanten att han 

för produktionen definierar effektivitet som ”att man jobbar enligt de rutiner 

och standarder man har för att på ett gemensamt sätt komma fram till den 

kortaste vägen för att tillverka en produkt”. Detta mäts enligt informant A2 

med hjälp av takten. Om – och i så fall hur – effektivitet mäts på kontoret kan 

informanten inte svara på, vilket han menar kan vara ett tecken på att det inte 

mäts där.  

På frågan hur produktivitet definieras svarar informanten ”Produktivitet är ju 

också samma sak därvid att de mål och mätetal vi har satt upp för vad vi ska 

klara av, det är ju egentligen takten”. För närvarande mäts detta manuellt i 

produktionen, men företaget står i begrepp att införskaffa ett produktions-

uppföljningssystem som kommer att göra det möjligt att enkelt och exakt se 

produktiviteten på respektive produktionsenhet. Som ett exempel på ett mått 

nämner informanten maskinutnyttjande. Vad gäller produktivitet på kontoret 

kan informanten inte svara på hur det mäts, men han tror att det är svårare än 

i produktionen. Att informant A2 inte känner till något mått anser han kan 

tyda på att produktiviteten inte mäts på kontoret, men han vill inte utesluta att 

det görs. 

Om kvalitet säger informanten att det är ”ett jättevitt begrepp” som handlar 

om ”de krav kunden ställer på oss” och att ”det är kanske inte mätbart i alla 

situationer”, vilket gör det svårt. För att identifiera kundernas krav och hur 

väl företaget lever upp till dem för företag A dialog med kunderna och gör en 
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årlig kundnöjdhetsmätning. Informant A2 anser att en viktig del för att uppnå 

rätt kvalitet är att följa företagets rutiner och standarder. Han tror att det kan 

vara svårare att veta vilken kvalitet som är rätt på kontoret (både att fastställa 

och efterleva) än vad det är i fabriken där det till exempel går att använda 

likare
16

 eller mätinstrument för att kontrollera att olika aspekter av produkt-

kvaliteten uppfyller kraven.  

4.2 Företag B 

Informant B arbetar som produktionschef. 

4.2.1 Lean och kontext 

Företaget är fadderföretag i Produktionslyftet och informanten säger angåen-

de Lean att företaget ”har det i blodet”. Företaget använder exempelvis 

processflödesgrupper där de tar in kunden, säljaren, alla tillverkningssteg och 

avsändning. Alla personer har inte varit med i någon grupp, men alla funk-

tioner har varit representerade.  

Informant B uppger att företaget ser behov av Lean även på kontoret och har 

genomfört Lean-utbildning för de kontorsanställda. Det praktiska arbetet med 

Lean på kontoret beskriver han emellertid som ”sämre” och förklarar det som 

att de använder viss struktur men inte alla delar. Företaget har gjort värde-

flödesanalyser för inköp och order. De använder sig också av 5S för ordning 

och reda, men resultatet syns inte så väl när det gäller pärmar och papper som 

det gör när det rör sig om maskiner och verktyg, anser informant B. Överlag 

tycker han att det är ”mycket lättare” att införa Lean på fabriken än på 

kontoret för att det är ”mer att ta på” och tydligare vilka resultat man får i det 

sammanhanget. 

4.2.2 Logik-relaterade begrepp 

Företaget ”har ingen direkt definition som används” avseende effektivitet och 

det finns ingen dokumenterad definition av begreppet, uppger informant B. 

Han bifogar dock att företaget har instrument för att mäta alla arbeten i verk-

staden och att man varje vecka följer upp utförd tid jämfört med planerad tid 

per avdelning i produktionen för att se hur man har utfört arbetsuppgifterna. 

Företaget har som mål att förbättra den tid som används 5 % under året 

genom att hitta ”smartare sätt att jobba”. Andra förbättringar mäter de i 

pengar, till exempel inverkan på kostnader för produkt. Förbättringarna 

handlar om att ”tjäna tid eller pengar” enligt informant B. 

                                                 
16

 En likare är ett exemplar av en produkt som godkänts av kunden och därför kan användas 

som jämförelse för att säkerställa kvaliteten exempelvis avseende färg eller finish. 
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Om företagets definition av produktivitet säger informant B att det finns 

”ingen text på det” och fortsätter med att det är ”lite som effektivitet” – det 

följer av varje arbetsorders utfall mot planerad tid.  

På frågan om hur företaget definierar kvalitet svarar informant B ”Jag brukar 

alltid säga överensstämmelse på ritning eller i text” och att de använder likare 

för återkommande produkter. Han beskriver vidare kvalitet som ”anpassad 

till kundens krav”. Informanten berättar att företagets inställning är att 

”servicenivå och leveransprecision ska vara i elitklass” och att det för säljarna 

är ett uttalat mål att de ska vara ”engagerade, kompetenta och kundfokusera-

de”. Hur företaget uppfattas följs upp genom kontinuerliga mätningar hos 

kund. Han nämner också att företaget har både miljö- och kvalitetscertifiering 

(ISO).  

4.3 Företag C 

Informant C arbetar som produktionsansvarig på företaget, som är certifierat 

enligt ISO 9001och ISO 14001. 

4.3.1 Lean och kontext 

Informant C säger om Lean att ”Det berör hela företaget” och berättar att de 

arbetar med ständiga förbättringar och förbättringsmöten även på kontoret. 

Företaget har som mål att samtliga anställda ska vara med i en förbättrings-

grupp. Han berättar också att företaget utvecklat ett eget produktionssystem 

som ”gäller för helheten”. Informanten betonar att helheten är det viktigaste 

och säger att ”inget är starkare än den svagaste länken”. Han beskriver hur 

kunden förväntar sig ett ordererkännande med bekräftad leveranstid, bekräftat 

pris och villkor; att produktionen vill veta vad de ska göra; att information 

sedan går tillbaka till administrationen för fakturering och att hur mycket tid 

som lagts ner också meddelas administrationen så de kan skriva löner. Han 

avslutar med att säga ”Allt hänger ihop. Har du dålig administration får du 

dålig produktion.”  

Överproduktion och andra slöserier ska minimeras även i administrativa 

flöden. Informanten illustrerar detta arbete med att berätta att en person nu 

gör flera steg i kedjan från kundorder till att planera produktion och att ge 

orderbekräftelse för att slippa onödiga rörelser. Målet är att göra allt färdigt 

och leveranstiden för ordererkännande mäts. Mer än 95 % får order-

erkännande inom 24 timmar och man strävar efter att minska den tiden. De 

gör inga 5S-revisioner på kontoret, men har med tänkandet även i den miljön.  

Informant C beskriver arbetet med att införa Lean på kontoret i jämförelse 

med att införa det i fabriken som ”Ingen skillnad eller jätteskillnad”. Han 

anser att ”effektiva flöden och utnyttjande av resurser” är det som är viktigt, 
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om det gäller administration eller produktion spelar ingen roll. Informanten 

berättar att företag ofta tycker att ”vi är jätteunika” eller att man på 

avdelningsnivå anser sig vara annorlunda än andra avdelningar, men han 

menar att ”egentligen är det inte olikt” utan ”produktionssystemet är väldigt 

likt”. Oavsett om det är metall som ska bli detaljer eller mjölk som ska bli 

smör handlar det enligt informant C om att ”människor, maskiner och flöden 

ska stämma ihop” och att ”vad kunden vill styr”. Produktion och administra-

tion har olika processer, men är samtidigt lika. 

När det gäller skillnader tycker informant C att det ibland är lättare med Lean 

i produktionen, att det är ”mer uttalat” där än i administrationen. Han menar 

att även om det nu kommer Lean på sjukhus med mera är Lean ”i allmänhet i 

Sverige och världen entydigt med Lean produktion”. Han berättar också att 

man ibland glömmer administrationen i vissa företag, vilket har blivit tydligt 

vid Lean-utbyten; besökande företag har uppmärksammat att företag C 

använder Lean på administrationen, medan de själva inte mäter administra-

tionen. Informant C kommenterar detta med att ”Mäter man inte kan man inte 

styra”. Han upplever emellertid ”att det inte riktigt är lika lätt att hitta mäte-

tal” för kontoret som för fabriken. 

4.3.2 Logik-relaterade begrepp 

Vad gäller hur effektivitet definieras svarar informant C ”Det dagliga vi 

använder är använd tid i förhållande till anslagen tid” och att målet är att 

ständigt förbättras. Han berättar också att det i produktionssystemet anges hur 

olika saker mäts, så att det ska framgå för de anställda vad som menas med 

exempelvis effektivitet på just det här företaget. 

Produktivitet definieras som ”Antal producerade detaljer på planerad tid” 

enligt informant C. Vad gäller kontoret säger han att ”där tittar vi på hur vi 

kan göra” och berättar att de försöker hitta ”bra mätetal utan för mycket 

handpåläggning”. Mått de använder idag är leveransprecision per order-

erkännande och antal ordererkännanden per vecka. Om måtten försämras från 

ena veckan till den andra undersöks vad som hänt. Ibland beror problem på 

att ”kunder strular till det”, vilket de tar upp i samtal med kunden. I mät-

ningarna skiljer de dock inte på vem som orsakat problemen. 

Definitionen av kvalitet är enligt informant C ”rätt kvalitet” det vill säga ”det 

kunden vill ha, inte för bra eller för dålig”. Han menar att ”de flesta vill göra 

ett väldigt gott jobb” och att det då är lätt att överarbeta. Kunden kan bli 

jätteglad, men är kanske inte beredd att betala. Därför är det viktigt med en 

”öppen och bra dialog med kunden”. Informanten tycker att det är svårt att 

hitta rätt kvalitet och menar att den inte går att mäta direkt. Istället går den in 

i effektivitet och reklamationer; avvikelse i effektivitet kan bero på för hög 

kvalitet, medan produktreklamationer visar på för låg kvalitet. 
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4.4 Företag D 

Informant D arbetar som kundserviceansvarig. 

4.4.1 Lean och kontext 

Informant D anser att ”Lean behövs överallt och alltid”. Företaget har inte 

kommit så långt med Lean på kontoret ännu, men informanten anser att det är 

värt att satsa på och ”tror på principen”. Informant D ser inte Lean som en 

punktinsats, utan beskriver det som ett löpande arbete som är levande i 

organisationen. 

Informanten berättar att de på kontoret arbetar med ”lite av de enklare 

bitarna” exempelvis 5S i lokalerna, vilket är ”visuellt och lätt att ta till sig”. 

De har också börjat gå igenom alla filer och strukturera dem för att alla ska 

kunna hitta. Vidare beskriver informanten en utvecklingsprocess där man 

börjar med det konkreta och i nästa steg tar sig an processerna när personerna 

”förstått galoppen”. Tidigare har processerna beskrivits i löpande text, men 

nu arbetar man med ”schematiska flödesbeskrivningar med boxar och pilar”, 

vilket upplevs som mycket tydligare. Informanten menar att detta är Lean-

arbete ”i högsta grad” och att det ”går hand i hand med ordning och reda”. De 

eftersträvar att det ”ska vara smidigt att jobba” och att arbeta så standardi-

serat som möjligt ses som ett sätt att undvika fel. Förbättringsarbetet är en 

punkt på månadsmötena. 

Företaget är ISO-certifierat på både kvalitets- och miljöområdet. Informant D 

menar att för företag som tillverkar och säljer till kund är kvalitets-

certifieringen viktigast; många kunder, framförallt stora företag, har som krav 

att deras leverantörer ska vara certifierade inom kvalitet. Kundernas krav på 

miljöcertifiering har växt de senaste tio åren, men är ännu inte i nivå med 

kraven på kvalitetsområdet. 

Vid jämförelse av att införa Lean på kontoret och på fabriken menar 

informanten att det ger ”tydligare effekter i fabriken” där man till exempel 

flyttat maskiner för att få snabbare flöde, medan man på kontoret inte får den 

visuella effekten utan bättre kvalitet på sikt. Informant D fortsätter med 

exemplet att ”det är lättare att se att en hammare har sin bestämda plats än att 

snabba upp en process”, varför informanten anser att införandet av Lean är 

”mer tacksamt i tillverkningsledet”. Vad gäller processer tror informant D att 

det är mer diffust att införa Lean tjänsteprocesser än i varuprocesser; det 

finns inte så mycket konkret att peka på i tjänster. Medan det är lätt att se att 

maskiner flyttats och fabrikslokalerna städats blir Lean på kontoret ”mer av 

en pappersprodukt än effekt” fast ”affärerna går bättre”, enligt informanten. 
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4.4.2 Logik-relaterade begrepp 

Företaget har ingen definition av effektivitet. De mäter dock olika aspekter av 

tillverkningen, exempelvis kassationer, mot uppsatta mål.  

Angående definition av produktivitet svarar informant D att det i fabriken är 

antal produkter per vecka. Informanten tillägger att det inte mäts på kontoret 

och att man inte funderat på att göra det, men att det kan vara ”relevant om 

man upplever att man inte gör det man ska”. 

På frågan hur kvalitet definieras svarar informanten först ”nöjd kund” och 

berättar sedan att företaget inte har någon skriftlig definition, men att man har 

ett motto man lever efter som säger att rätt produkt ska till rätt kund i rätt tid. 

De mått informanten nämner för att mäta kvalitet är leveransservice från 

fabrik till centrallager (med målet 97 %) och administrativa reklamationer. 

De administrativa reklamationerna mäter andra fel än rena produktdefekter, 

alltså olika slags fel i hanteringen som exempelvis att fel produkter levereras 

från centrallagret till kund. Företaget gör dessutom årligen en kundenkät via 

Internet riktad till ett stort antal direktkunder och återförsäljare. Syftet med 

enkäten är att mäta vad kunderna anser om företaget, dess produkter och 

servicegrad. Resultaten används sedan som underlag för verksamhetens 

fortsatta arbete. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet utifrån den 

teoretiska referensramen och uppsatsförfattarens egna synpunkter.  

5.1 Synen på Lean och kontext 

Lean har sina rötter i bilindustrin och spreds enligt Modig (2010) som ett till-

verkningsspecifikt koncept. Förklarat i termer av konversationssynen på pro-

cesser skulle det innebära att Lean endast relaterade till den del av processen 

som inte ingår i konversationen
17

 (se inramad del av processen i Figur 5.1). 

Enligt Emiliani et al. (2007) är detta ett vanligt synsätt, vilket skulle kunna 

vara en förklaring till det Larsson (2008) beskriver – att Lean inte används 

för administrativa processer i samma omfattning som för tillverknings-

processer trots att de är starkt integrerade. 

Informanterna i denna studie arbetar alla i tillverkande företag som använder 

Lean i sin produktion. De ser emellertid inte konceptet som tillverknings-

specifikt utan anser att Lean kan tillämpas utanför fabriken, vilket kommer 

till uttryck i uttalanden som ”Lean behövs överallt och alltid” (informant D), 

”Det berör hela företaget” (informant C) eller ”Lean passar på alla ställen” 

(informant A2). Det framgår också av hur de faktiskt arbetar; på företag A är 

hela företaget indelat i förbättringszoner, företag B använder processflödes-

grupper där inte bara interna funktioner utan också kunden är med, företag C 

har som mål att alla anställda ska ingå i en förbättringsgrupp och företag D 

låter kundenkäter utgöra underlag för förbättringsarbetet. 

Informanternas syn på Lean-konceptets tillämpningsområde (se Figur 5.2) 

stämmer väl överens med litteraturen – exempelvis Larsson (2008), Modig 

(2010) och Emiliani et al. (2007) – som hävdar att Lean är universellt och går 

att tillämpa på alla sorters processer och i andra kontexter än tillverkning. 

Informant C påpekar dock att Lean i allmänhet uppfattas som entydigt med 

Lean produktion och att vissa företag glömmer administrationen. Detta menar 

                                                 
17

 Observera: inte allt i detta processteg handlar om tillverkning, så om Lean endast gäller 

tillverkning är tillämpningsområdet i realiteten mindre än vad bilden visar.  

Figur 5.1 Principskiss: Lean tillverkningsspecifikt (egen bearbetning) 
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han är en brist eftersom allt hänger ihop; ”Har du dålig administration får du 

dålig produktion” (Informant C).  

Att Lean felaktigt spridits som ett tillverkningsspecifikt koncept har enligt 

Modig (2010) medfört att det finns en missuppfattning att Lean inte kan vara 

en lämplig strategi för tjänstemiljöer. Det informant C beskriver, att vissa 

företag glömmer administrationen, skulle kunna vara en annan konsekvens av 

detta
18

. Det Modig pekar på är ett medvetet avfärdande av konceptet utifrån 

(miss-)uppfattningen att kontexterna skiljer sig för mycket åt för att det ska 

vara relevant, medan det informant C lyfter fram är att en snäv förståelse av 

konceptet medför en begränsning av vilka möjligheter man ens kommer att 

tänka på för tillämpningen av det. Detta kan beskrivas som oavsiktlig tolk-

ning av konceptet och illustrerar det Ljungberg och Larsson (2001) skriver 

om hur våra definitioner styr vilka förbättringsmöjligheter vi ser samt 

Morgans (1999) påpekande att perspektivet avgör vilka handlingsalternativ 

som uppenbaras. Det knyter också an till det Emiliani et al. (2007) tar upp om 

att det är en grund för missförstånd att ha med ordet produktion i 

benämningen av Lean-konceptet eftersom det då är lätt att tro att det endast 

gäller själva tillverkningen. Informant A2:s erfarenheter av reaktionerna på 

att företaget använder sig av Lean i hela verksamheten kan ses som ett tecken 

på detta. 

Modigs (2010) ståndpunkt att en djupare förståelse för innebörden av Lean 

medför ökad flexibilitet vid implementeringen uppfattar jag som att i takt 

med att förståelsen av konceptet förbättras blir även tolkningskompetensen 

bättre. Enligt Emiliani et al. (2007) har företag med en helhetsförståelse av 

konceptet konkurrensfördelar i förhållande till dem som tror att det endast 

berör tillverkning. De företag informanterna representerar torde i enlighet 

med detta ha konkurrensfördelar genom sin tolkning av Lean som universellt.  

                                                 
18

 Att administrationen glöms bort kan även indikera att dessa företag inte hållit på så länge 

med sitt Lean-arbete; Jones och Shook (i förordet till Keyte & Locher, 2008) hävdar att 

behovet av hela verksamhetens stöd och engagemang blir uppenbart över tid om man arbetar 

kontinuerligt med förbättringsaktiviteter i fabriken. 

Figur 5.2 Principskiss Lean universellt 
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Trots att informanterna på ett teoretiskt plan ser det som självklart att Lean 

kan tillämpas på kontoret ger de också uttryck för att det i praktiken är 

svårare än att använda det i fabriken. Informant B berättar att de har infört 

viss struktur på kontoret, men inte arbetar med alla delar av Lean där. Han 

menar att det är mycket lättare på fabriken eftersom det är mer konkret och 

lättare att se tydliga resultat där. Även informant A2 beskriver fabriken som 

mer ”handfast” och enklare att förstå än kontorsmiljön som han uppfattar som 

”mycket mer komplex”. Informant C upplever att det är svårare att hitta 

mätetal och ”rätt kvalitet” på kontoret. Informant D beskriver att de i Lean-

arbetet på kontoret använder ”lite av de enklare bitarna” och menar att man 

på kontoret inte får den direkta visuella effekt som det blir i fabriken för att 

tjänsteprocesser är mer diffusa.  

Den punkt som informanterna betonar när det gäller skillnader mellan fabrik 

och kontor är synligheten. De menar att det är svårare att peka på konkreta 

resultat i kontorskontexten och att det blir tydligare effekter i produktions-

miljön. Informanternas iakttagelser stämmer väl med Lean-litteraturen som 

menar att värdeflöden och processer är mindre påtagliga utanför tillverk-

ningen (Blücher et al., 2005), att de kan vara svåra att identifiera eftersom de 

inte har samma strikta ordningsföljd (Gonzalez-Rivas & Larsson, 2011; 

Keyte & Locher, 2008) och att multitasking döljer processproblem 

(Gonzalez-Rivas & Larsson, 2011). 

Det jag tycker är särskilt intressant med informanternas uppfattning om 

synlighet är att de bara pratar om den ur ett internt perspektiv – ur ett kund-

perspektiv är synligheten enligt Grönroos (2008) större i tjänsteprocesser än i 

tillverkningsprocesser. Detta skulle kunna vara ett tecken på att informanter-

na inte tänker på eller inte känner till att det finns fler aspekter av synlighet 

än den mest konkreta att ta hänsyn till vid arbete med förbättringsåtgärder i 

tjänstesammanhang. Om detta stämmer kan deras tolkning av Lean på konto-

ret göras utifrån en alltför begränsad förståelse av tjänsteprocessernas karak-

tär och de riskerar då att försämra istället för förbättra sin konkurrensförmåga 

– det Grönroos (2008) lyfter fram som en strategisk fälla; ett omedvetet 

internt fokus kan resultera i försämringar av den externa effektiviteten. Enligt 

Keyte & Locher (2008) är det en del företag som i sitt förbättringsarbete 

glömmer att ta hänsyn till att slöseribekämpning inte ska inverka menligt på 

förmågan att tillgodose kundens behov. En möjlig förklaring till detta, som 

jag ser det, är just tolkningsproblem – att företagen inte till fullo förstår 

skillnaderna mellan tillverknings- och servicekontexterna begränsar deras 

tolkningskompetens och det är inte säkert att de förstår kundens behov. Från 

tillverkningen är de vana vid en back office-situation där processens resultat 

är det som är av intresse för kunden, men i tjänstesammanhang förekommer 

en stor del processarbete som direkt involverar kunden. Detta innebär att de 

avgränsningar företagen är vana att förhålla sig till inte går att tillämpa. 
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Larsson (2008) tar upp aspekter av kontext och språk; han menar att anpass-

ning av exempel och ordval gör det lättare att ta till sig Lean. Detta anknyter 

till Keyte och Locher (2008) som hävdar att företagens begränsade erfarenhet 

av Lean i icke tillverkande kontext är ett uppenbart problem vad gäller 

informationsstyrning och problemlösning samt att det finns få exempel att 

lära sig av. För att återknyta till informant A2:s och informant C:s iakttagel-

ser, de företag som inte tänkt på att Lean kan tillämpas i en kontorskontext 

får lättare att ta till sig Lean på kontoret när de ser ett annat tillverknings-

företag använda det där. Detta ser jag som att översättningen till en annan 

generell kontext än den ursprungliga är gjord. Det som då återstår för de 

berörda personerna är att tolka konceptet till sitt specifika företags samman-

hang. Det kan vara så att tiden för att utveckla förståelse därmed kortas och 

att de som ska översätta inte behöver lika bred bakgrundskunskap för att 

lyckas. Under förutsättning att anpassningen de inspireras av har gjorts med 

god tolkningskompetens kan möjligen utrymmet för ineffektiv tolkning också 

ha minskats.  

Att informanterna upplever Lean-arbetet som enklare i fabriken kan bero på 

att de har tolkningsproblem till kontorets annorlunda kontext. Som bland 

andra Grönroos (2008) och Parasuraman (2002) beskriver är det fler aspekter 

att ta hänsyn i tjänstesammanhang. Hur ett sådant problem ska lösas beror 

naturligtvis på vilken del av översättningskompetensen som brister, men min 

uppfattning är att en god början kan vara att orientera sig i skillnaderna 

mellan varuproducerande och tjänsteproducerande processer. Förståelse för 

dessa torde vara en grundförutsättning för att lyckas. Den övertygelse att 

Lean passar överallt som informanterna har kan nog vara till god hjälp för att 

lyckas hitta sätt att tolka Lean till nya och annorlunda kontexter; inställningen 

att det är möjligt kan motivera personalen att vara uthålliga tills de hittar de 

inte alltid uppenbara vägarna att göra det.  

5.2 Förbättringsarbetets logik 

Den strategiska fälla som Grönroos (2008) varnar för handlar om ineffektiv 

tolkning på grund av aktörernas bristande tolkningskompetens; med en 

tillverkningsbaserad förståelse av begreppen effektivitet, kvalitet och produk-

tivitet kan ”förbättringsarbete” i en tjänstekontext istället resultera i en 

försämring. Vilken logik som ligger bakom förbättringsarbetet är alltså av 

stor betydelse för företagen. Modig (2010) beskriver Lean som en strategi för 

processeffektivitet. Eftersom tjänster är processer (Grönroos, 2008) kan Lean 

alltså i någon mån sägas handla om tjänsteeffektivitet. Med den syn på Lean 

som Modig företräder är Lean särskilt lämpligt för tjänster eftersom resur-

serna (värdekällorna) ska vara flexibla för att optimera flödet för värde-

mottagarna (kunderna), vilket innebär värdeskapande i hela servicemötet. 

Produktiviteten ur kundperspektiv torde därmed bli hög. Att Lean i sig inte 
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bygger på en (mass-)tillverkningsbaserad logik anser jag dock inte nödvän-

digtvis är detsamma som att de tillverkande företagen inte använder en sådan 

i sin implementering av Lean. Annorlunda uttryckt: att den förfäktade teorin 

har fokus på värdemottagarna är inte liktydigt med att bruksteorierna har det. 

Informanternas svar tyder på att så kan vara fallet.  

Vad gäller effektivitet menar informant D att de inte har någon definition av 

begreppet, men att de i produktionen har mål exempelvis för kassation som 

de följer upp. Informant B lämnar ett liknande svar, men fortsätter med att 

säga att de varje vecka i produktionen följer upp utförd tid i relation till 

planerad tid. Även informant C beskriver att det dagliga mått för effektivitet 

som de använder är använd tid i relation till anslagen tid. Informant A2 talar 

först om effektivitet som måluppfyllelse, men tillägger sedan att det handlar 

om det värdeskapande arbetet för kunden. 

Inget av företagen har enligt min tolkning av vad informanterna säger någon 

nedskriven definition av effektivitet (mer om detta nedan). Varför de inte har 

det framgår inte av deras svar, men ett rimligt antagande är att de inte sett 

behov av att definiera det. Att inte explicit definiera effektivitet kan vara en 

risk på grund av att den traditionella synen på begreppet, enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008), bara handlar om intern effektivitet. Enligt Ljungberg och 

Larsson (2001) är det vanligt att traditionella mått inte utgår från vad som är 

relevant för kunden, vilket Swank (2003) instämmer i. Att styra tjänste-

processer enbart utifrån intern effektivitet är att fastna i den strategiska fällan 

Grönroos (2008) varnar för eftersom kundens upplevelse av tjänstekvalitet 

relaterar till den externa effektiviteten. Risken är alltså att effektiviseringarna 

görs från fel utgångspunkter på grund av att tolkningen av begreppet är 

bristfällig för tjänstesammanhang. Tolkningen av begreppen skulle kunna 

vara en bidragande orsak till informant C:s upplevelse att det är svårare att 

hitta mätetal på kontoret; om förståelsen av begreppen bygger på ett internt 

perspektiv är det inte konstigt att det är svårt att hitta mått med extern 

relevans. Informant A2:s tillägg om värdeskapande för kunden relaterar dock 

till den externa effektiviteten och om den synen är spridd i företaget torde det 

vara en konkurrensfördel. 

Informanternas beskrivningar av produktivitet utgår inte heller från någon 

dokumenterad definition av begreppet utan hänvisar till de mått som används 

för att mäta tillverkningen. Informant D kompletterar detta med att de inte har 

funderat på att mäta produktivitet på kontoret och informant A2 med att han 

inte vill utesluta att det görs även om han inte känner till det. Måtten kan 

beskrivas som variationer av antal tillverkade produkter per tidsenhet, vilket 

enligt min uppfattning snarare tyder på ett traditionellt producentfokuserat 

perspektiv än det utvidgade perspektiv som Parasuraman (2002) argumen-

terar för i tjänstesammanhang där kundens input bör beaktas. Vad gäller 
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produktivitet ger företagens mått alltså en indikation på att i praktiken ges 

värdekällornas tid större betydelse än värdemottagarnas, vilket går emot 

Larssons (2008, s. 92) beskrivning av att möta kundens önskemål som bland 

annat inkluderar ”slösa inte med min tid” och Modigs (2010) förklaring av 

Lean som strategi för att öka andelen värdemottagande tid maximalt. Detta 

kan ses som en parallell till det tidigare resonemanget om snäv förståelse och 

oavsiktlig tolkning eller som ett tecken på brister i förståelsen av tjänste-

processers förutsättningar. Parasuraman (2002) menar att om produktivitet 

ses ur ett kundperspektiv aktualiseras frågan om hur företaget allokerar sina 

resurser. Den begränsade förståelsen av begreppet medför därmed en risk för 

att produktiviteten ur kundens perspektiv blir lägre, vilket är till nackdel för 

företaget ur ett konkurrensperspektiv. 

Det producentfokuserade perspektivet kan möjligen också förklaras med att 

man mäter produktiviteten på en del av processen istället för hela processen, 

vilket blir tydligt när man använder konversationssynen på processer (se 

Figur 3.2); produktivitet mäts endast i steg två, det som försiggår utanför 

själva konversationen. Detta behöver inte vara ett problem så länge företagen 

inser att det är det man gör och inte låter dessa mått styra förbättringsarbetet 

på bekostnad av kundinriktade mått där hela processen behandlas som ett 

system. Seddon och Brand (2008) menar att det inte är ovanligt att tjänster 

som presterar väl avseende måluppfyllelse upplevs som undermåliga av 

kunderna. Därför tror jag det är viktigt att komma ihåg syftet med processer – 

att tillgodose kundbehov. Som nämndes ovan är det enligt Keyte och Locher 

(2008) en del företag som glömmer detta i sitt förbättringsarbete. Att måtten 

ska relateras till syftet istället för till budget är enligt Seddon och Brand 

(2008) ett exempel på systemtänkande, vilket de menar ger den största 

kraften att förändra organisationer.  

Vad gäller kvalitet är det ingen av informanterna som direkt hänvisar till hur 

det mäts, utan de inleder med beskrivningar som ”anpassad till kundens krav” 

(informant B), ”det kunden vill ha” (informant C) och ”nöjd kund” (infor-

mant D). En möjlig orsak till att informanterna inte genast talar om måtten 

kan vara att de alla är ISO 9001-certifierade; kunder är ett centralt begrepp i 

ISO 9000 enligt Ljungberg och Larsson (2001) och att företagen har certi-

fierat sig kan därför ha gett dem anledning att diskutera vad kvalitet är ur ett 

kundperspektiv. Den typen av diskussion tror jag skulle vara en tillgång även 

vad gäller andra viktiga begrepp.  

Informanterna beskriver att kvalitetsmätningar görs på olika sätt. Informant 

A2, B och D nämner mätningar hos kunden om hur företaget uppfattas. I 

kraven för certifiering ingår att mäta kundtillfredsställelse (SS-EN ISO 

9001:2008). Här är det dock viktigt att komma ihåg att vad man frågar efter i 

en kundnöjdhetsmätning inte nödvändigtvis har utgått från en helhetssyn på 
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leverantörens verksamhet. Det är därför inte säkert att mätningen fångar upp 

alla aspekter och att kundernas missnöje med vissa delar av verksamheten, 

till exempel servicenivån i de icke tillverkande delarna, visar sig först i form 

av att de lämnar leverantören för en konkurrent. Informant D:s syn på 

standardisering är att det är ett sätt att undvika fel, vilket gör standardisering 

till en kvalitetsfråga. Informant A2 säger om kvalitet att ”det är kanske inte 

mätbart i alla situationer”. Detta tycker jag anknyter till Grönroos (2008) 

resonemang om att processkvalitet är svårare att utvärdera objektivt eftersom 

den handlar om hur något upplevs. Informant C menar att man inte direkt kan 

mäta vad som är rätt kvalitet utan att kvaliteten framkommer i effektivitet och 

reklamationer. Det resonemang han för tycks visa på ett resultatfokus (vad 

som levereras) i hur han tänker kring kvalitet, medan Grönroos (2008) menar 

att själva processen (hur det levereras) också ska ingå i det kontinuerliga 

kvalitetsarbetet och faktiskt är viktigare. Jag tror att företagen av hävd har 

vanan att se på kvaliteten i resultatet och att Lean lyft den andra aspekten i 

produktionen. Att det inte tillämpas på alla processer i verksamheten tyder på 

att systemtänkandet inte är så utbrett ännu. 

Informant A2 ser liksom Larsson (2008) standardisering som grunden för 

förbättringsarbetet eftersom det är en förutsättning för att kunna mäta 

förändringar. Informant C anser att ”Mäter man inte kan man inte styra”. För 

att styrningen ska fungera som planerat måste det finnas en koppling mellan 

det man mäter och det man vill uppnå. Ljungberg och Larsson (2001) menar 

att det i många fall saknas en relation mellan mått som används och 

företagets värderingar. Genom att inte definiera begreppen tror jag risken för 

detta ökar; nivåerna som ska länka samman värderingen med dess operativa 

mått saknas i strukturen och det uppstår ett glapp. Detta torde ge större 

utrymme för felaktig och/eller oavsiktlig tolkning än vad ett samman-

hängande system skulle göra. Enligt Pettersen (2009) kan oavsiktlig tolkning 

på grund av skilda uppfattningar om ett koncept inte bara medföra att 

konceptet förändras utan också orsaka kommunikationsproblem. 

Eftersom svaren från informanterna inte är uttömmande avseende företagens 

förbättringsarbete kan studien bara uttala sig om vilken logik som kommer 

till uttryck i de mått som informanterna faktiskt nämnt, inte vilken logik som 

kommer till uttryck i hela deras förbättringsarbete. Med det sagt; de värde-

ringar måtten ger uttryck för kan ses som ett tecken på att de kundfokuserade 

och systemorienterade Lean-värderingarna inte är fullt implementerade ännu. 

Det är inte nödvändigtvis ett problem om informanterna inte anser sig vara 

”klara” med implementeringen utan ser det som ett långsiktigt arbete som 

påbörjats. Informant A2:s uttalande att det är ett ”livslångt” arbete och infor-

mant D:s beskrivning av det som ett löpande arbete och inte en punktinsats, 

tyder på en sådan inställning. En alternativ förklaring till diskrepansen kan 

vara att företagens mått inte är kopplade till deras värderingssystem.  
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De orsaker Ljungberg och Larsson (2001) tar upp till att relationen mellan 

mått och värdering saknas är att mått kan börja användas av en tillfällighet 

eller att mätsystemet inte uppdaterats när företagets värderingar och/eller 

kravbilden på processen förändrats till exempel genom omstrukturering 

(Ljungberg & Larsson, 2001). Modig (2010) menar att en övergång från en 

masstillverkningslogik till Lean-logik innebär ett byte av fokus från resurs-

effektivitet till processeffektivitet. Det är alltså ett helt nytt sätt att tänka kring 

effektivitet, vilket jag anser kan ses som ett exempel på en sådan ändring av 

företagets värderingar som Ljungberg och Larsson talar om. Även Swank 

(2003) tar upp detta då hon skriver att företag behöver se över sina mått när 

de inför Lean. Eftersom Lean innebär arbete med ständiga förbättringar torde 

dessutom processer förändras tämligen ofta, vilket jag anser understryker 

behovet av att uppdatera verksamhetens mätsystem.  

Varför jag menar att det är viktigt att företagen inte bara dokumenterar vilka 

mått de använder (vilket naturligtvis är mycket bra att de gör) utan även 

själva definitionen av begreppet är för att definitionen är mer beständig än 

måtten och ger en förståelse för sammanhanget. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) hävdar att alla organisationer eftersträvar att vara effektiva och Swank 

(2003) menar att företag ofta behöver byta mått när de implementerar Lean. 

Varför de behöver byta mått när de fortfarande vill arbeta effektivt blir i mitt 

tycke mycket tydligare om begreppet effektivitet definieras på en högre 

abstraktionsnivå än själva måtten; precis som Modig (2010) gör kan man då 

förklara att man bytt från att prioritera resurseffektivitet till att prioritera 

processeffektivitet. En annan möjlighet är att dela in måtten efter intern 

respektive extern effektivitet för att tydliggöra vilka som ska prioriteras vid 

eventuella målkonflikter. Om en verksamhet bara har definierat måtten blir 

det svårare att utläsa vad för sorts effektivitet det är man använder sig av, tror 

jag. Genom att definiera begreppen kan det möjligen bli lättare att förstå 

måtten över avdelningsgränserna. 

Ifrågasättande är en del av Leans arbete med ständiga förbättringar enligt min 

uppfattning. Detta arbete torde underlättas av att begrepp definieras och 

dokumenteras eftersom de på så sätt synliggörs. Ett sätt att arbeta med det 

tror jag kan vara att låta Lean-standardiseringen utvidgas till att omfatta be-

greppen; Larsson (2008) menar att standarder är grunden för att framgångs-

rikt arbeta med ständiga förbättringar. Det informant C berättar om att pro-

duktionssystemet talar om hur olika saker mäts tycker jag kan ses som ett 

exempel på detta arbetssätt (även om själva begreppet inte verkar definieras). 

Om det när begreppen definieras och dokumenteras även inkluderas vilka 

värderingar de ger uttryck för kan det vara lättare att regelbundet utvärdera 

om de fortfarande är aktuella. Dessutom kan dokumentationen redogöra för 

vilka mått som används för att mäta, vilket gör att kopplingen mellan värde-

ring och operativ mätning synliggörs. Detta tror jag kan vara gynnsamt för att 



 

  46 (58) 
 

få samstämmiga tolkningar inom verksamheten och syftet med mätningarna 

torde också bli tydligare. Att arbeta på det sättet skulle möjligen också kunna 

underlätta för företagen att hitta mått för kontorets processer; om man inte vet 

vad man ska mäta (definitionen) kan det vara svårt att komma på hur det ska 

göras.  
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6 Avslutning 
I detta kapitel redovisas först de slutsatser som dragits utifrån föregående 

kapitels analys och diskussion. Därefter lämnas förslag till fortsatt forskning 

inom problemområdet. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens 

genomförande. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva hur tillverkande företag som arbetar med 

Lean i produktionen tolkar Lean på kontoret. För att besvara forsknings-

frågorna, och därigenom uppnå syftet, intervjuades fyra tillverkande företag 

som arbetar med Lean i sin produktion. 

Företagen i studien ser Lean som universellt. De anser alltså att Lean kan 

tillämpas på alla delar av verksamheten, även kontoret och dess processer. De 

upplever emellertid att det är svårare att praktisera Lean i kontorskontexten 

jämfört med i fabrikskontexten. En orsak de lyfter fram är att synligheten 

uppfattas som sämre på kontoret.  

De mått informanterna nämnt i sina svar kan ses som ett tecken på att de 

kundfokuserade och systemorienterade Lean-värderingarna inte ännu är fullt 

implementerade. Det kan därför finnas risk för att förbättringsarbetet 

avseende tjänsteprocesserna bygger på en logik som skadar företagens 

konkurrensförmåga istället för att gynna den. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Att Lean i sig inte bygger på en tillverkningsbaserad logik, är som jag 

konstaterade tidigare, inte detsamma som att de tillverkande företagen inte 

använder en sådan i sin implementering av Lean. En intressant fråga för 

vidare forskning är därför att undersöka i vilken omfattning tillverkande 

företag använder en logik grundad på tillverkning när de implementerar Lean 

i tjänsteprocesser och om detta förändras över tid varefter förståelsen för 

konceptet fördjupas. Det vore också intressant att undersöka vilken logik som 

ligger till grund för företagens kundnöjdhetsmätningar. 

Eftersom koncept tolkas även när de sprids internt kunde det vara intressant 

att intervjua flera personer på respektive företag för att se hur stora skillnader 

i tolkning av Lean som förekommer internt. 

6.3 Reflektioner 

Vid en tillbakablick på studien tycker jag att det abduktiva arbetssättet var 

fruktbart då det möjliggjorde ett iterativt arbetssätt och justeringar av studien 

varefter min förståelse för olika företeelser förbättrades.  
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Att använda en annan processyn än den dominerande tycker jag gjorde det 

tydligare vilka delar av processen som mättes. Med en kommunikationssyn 

på processer blir det i mitt tycke uppenbart att helheten är större än den 

fysiska transformationen. Som jag ser det är transformationssynen fullt 

möjlig att använda på alla typer av transformationer, alltså även tjänster, men 

den tycks vara starkt förknippad med tillverkning. Jag tror därför att 

företagen kan hitta nya förbättringsmöjligheter utanför tillverkningen genom 

att utgå från kommunikationssynen på processer. 

De semi-strukturerade intervjuerna innebar att informanterna kunde svara 

med egna ord och inte helt styras av färdiga alternativ. På så sätt framkom det 

till exempel att företagen inte hade någon dokumenterad definition av 

begreppet effektivitet, vilket inte blivit tydligt om jag istället frågat vilken av 

olika definitioner av effektivitet som stämde bäst överens med deras 

uppfattning. Detta fick konsekvenser för studien i enlighet med det abduktiva 

arbetssättet. 

Av praktiska skäl valdes individuella intervjuer. Möjligen hade gruppintervju 

varit bättre i det första skedet för att få fler aspekter, samtidigt var urvalet två 

av dem som vet mest om Lean på företaget och det kunde ha varit svårt att få 

samtalet att hålla sig till ämnet när inte alla har god insikt i konceptet.  

Materialet från telefonintervjuerna blev avsevärt tunnare än de intervjuer där 

svaren spelades in. En nackdel med detta var att anteckningarna var färgade 

av vad jag vid tillfället trodde var viktigast. En fördel var att det var lättare att 

hålla sig till de aktuella frågeställningarna och inte fastna i alla valmöjlig-

heter.  

Min förmåga att ställa följdfrågor under intervjuerna förbättrades under 

studiens gång. Hade det rört sig om en större studie hade jag gärna 

kombinerat intervjuer med observationer och undersökning av företagens 

kvalitetsledningssystem för att bättre komma åt skillnader mellan förfäktad 

teori och bruksteorier. För att undersöka tolkningsaspekterna bättre hade det 

nog varit en fördel att intervjua fler personer på respektive företag.  

Informanternas svar var mer samstämmiga än jag trodde att de skulle vara. 

Detta skulle kunna vara en effekt av att de deltagit i Produktionslyftet under 

samma period. Av det skälet hade det varit intressant att ha med ett par andra 

företag som arbetat med Lean ungefär lika länge, men utan att delta i 

Produktionslyftet. Det hade också varit gynnsamt för resultatets generaliser-

barhet utanför gruppen företag som deltagit i Produktionslyftet under perio-

den 2007-2009. Om det är så att Produktionslyftet har en avgörande inverkan 

för Lean-arbetets utformning kan möjligen studiens resultat ses som en prog-

nos för hur de företag som nu deltar i Produktionslyftet arbetar om några år. 
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Bilaga 1 – Stödfrågor till pilotintervjuerna 
 

LEAN 

Vad är Lean (enligt dig)? 

[filosofi/verktyg/effektiviseringsåtgärd/kvalitetsåtgärd/…] 

 

Vad var syftet bakom er Lean-satsning? [Motiv, anledning] 

 

Var har ni infört Lean? [Avd/produktflöde/processer/… Vilka?] 

Varför där? Hur valdes dessa områden ut 

 

Hur gick ni tillväga?  

[fördelar/nackdelar/kritiska framgångsfaktorer/problem] 

Skilde sig införandena åt? 

 

Finns det någonstans i er verksamhet där Lean inte passar? 

[De delar där ni inte infört Lean – hur kommer det sig?] 

 

Ser du några skillnader på att införa Lean på kontoret jämfört med i fabriken? 

[Lättare/svårare, andra förutsättningar…] 

 

LEAN-RELATERADE BEGREPP 

Hur definierar du värde och värdeskapande? 

Vad är slöseri? 

Hur ser du på standardisering? [syfte] 

Kan alla arbetsuppgifter standardiseras? 

Hur mäter ni kvalitet? [Nöjd kund, produkt, process…] 

 

KUND 

Vem är kund? [Intern/extern] 

 

Hur identifierar ni vad kunderna vill ha? 

 

Vilka effekter har kunderna märkt av ert lean-arbete? 

 

EFFEKTER? 

Har synen på kunder, medarbetare och/eller ledare förändrats genom 

införandet av Lean? 

Har intern kommunikation förändrats av Lean? Hur 

Har extern kommunikation förändrats av Lean? Hur? 

Har ert kvalitetsarbete förändrats av Lean? Hur? 

Hur definierar ni effektivitet? 



 

   
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
Datum:  

Besvarat av: namn 

 roll 

 telenr 

 epost 

Ni har deltagit i Produktionslyftet, arbetar ni fortfarande med Lean i 

produktionen? 

Ja Intervju Nej Ingen intervju 

Ser ni behov av Lean på kontoret? 

Nej Är det för att ni  

 a) inte kommit att tänka på den möjligheten eller 

  Vad tror du det beror på? 

 b) har gjort en analys och kommit fram till att det inte behövs? 

  Vilka aspekter var det ni beaktade? (Vilka skillnader mellan kontoret 

och produktionen beror det på?) 

  Vad skulle kunna föranleda en omprövning av det beslutet? 



 

   
 

 

(Ser ni behov av Lean på kontoret?) 

Ja Arbetar ni med Lean på kontoret? 

 Ja Hur arbetar ni med Lean på kontoret? (vissa verktyg, utrymmen/ 

processer) 

  Vilka skillnader och/eller likheter ser du mellan att införa Lean på 

fabriken eller på kontoret? 

 Nej Vad beror det på? 

  (Ser du några skillnader mellan att införa det på i fabriken och på 

kontoret?) 

 



 

   
 

 

Hur definierar ni effektivitet? 

Hur definierar ni kvalitet? 

Hur definierar ni produktivitet? 
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