
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Implementering av lean i serviceföretag 

En analys av tolkningen och implementeringen av lean på Coor Service Management  

 

Alexandra Dibo



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) 
Examinator: Leif Olsson, leif.olsson@miun.se  
Handledare: Lisa Sällvin, lisa.sallvin@miun.se  
Handledare Coor: Eva Petré Rege, eva.petrerege@coor.com      
Författarens e-postadress: alya1200@student.miun.se   
Utbildningsprogram: Civilingenjör industriell ekonomi, 300 hp 
Omfattning: 10726 ord inklusive bilagor 
Datum: 2015-06-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom IG027G, 
Industriell organisation och ekonomi GR(C), 15 hp  

 

Implementering av lean i 
serviceföretag 

En analys av tolkningen och implementeringen av 
lean på Coor Service Management 

 

Alexandra Dibo 

mailto:leif.olsson@miun.se
mailto:lisa.sallvin@miun.se
mailto:eva.petrerege@coor.com
mailto:alya1200@student.miun.se


Implementering av lean i 

serviceföretag - En analys av 

tolkningen och implementeringen 

av lean på Coor Service 

Management Alexandra Dibo 

Sammanfattning 

2015-06-11 

 

ii 

Sammanfattning 
Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag, framgången har 

kommit av att de balanserar de anställdas roll i en organisationskultur 

som förväntar sig och värdesätter ständiga förbättringar, med ett 

tekniskt system som fokuserar på ett starkt värdehöjande ”flöde”. 

Toyota arbetar högkvalitativt och baserar detta arbete på verktyg och 

metoder för kvalitetshöjning som tillsammans med Toyotas filosofi 

bildar lean tillverkning. Undersökningen i detta arbete har syftat till att 

analysera Coor Service Managements tolkning och implementering av 

lean utifrån The Toyota Way. The Toyota Way är enligt Jeffrey K. Liker 

14 principer för en organisation att bli lean och baseras på många års 

studier av Toyota. Då det idag saknas en allmänt accepterad definition 

av lean problematiseras implementeringen av konceptet. Coor Service 

Management är ett serviceföretag och undersökningar av implemente-

ringen av lean i servicesammanhang är nästan obefintliga. Detta till-

sammans med problematiken kring att definiera lean har legat till grund 

för detta arbete. Undersökningen har genomförts med en litteraturstu-

die, ett antal vetenskapliga artiklar som berört ämnet, intervjuer, obser-

vationer och deltagande på den fysiska arbetsplatsen, värdeflödesanalys 

över en av processerna på företaget samt triangulering för att stärka 

slutsatsen. Resultatet visar att det går att tillämpa grundprinciperna för 

the Toyota Way även på tjänsteföretag men att lean inte kan ses som ett 

specifikt koncept utan som en samling generella principer som olika 

aktörer tolkar och tillämpar på olika sätt.  

Nyckelord: Lean, The Toyota Way, service. 
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Abstract 
Toyota is one of the world's most successful companies, the success has 

come because the company balances the employees' role in an organiza-

tional culture that expects and values continuous improvement, with a 

technical system that focuses on strong value-added "flow". Toyota is 

working to provide quality and bases this work on the tools and meth-

ods of quality improvement which along with Toyota's philosophy 

forms the lean manufacturing. The investigation in this work has been 

to analyze Coor Service Management's interpretation and implementa-

tion of Lean from The Toyota Way. The Toyota Way is according to 

Jeffrey K. Liker 14 principles for an organization to become lean and is 

based on many years of studies of Toyota. Because there is currently no 

universally accepted definition of lean the implementation of the 

concept is problematized. Coor Service Management is a service com-

pany and studies of the implementation of lean in the service environ-

ment are almost non-existent. This, together with the problem of defin-

ing lean has been the basis for this work. The survey was conducted 

through a literature review, a number of scientific articles that con-

cerned the subject, interviews, observation and participation in the 

physical workplace, as well as value flow mapping and triangulation. 

The result shows that it is possible to apply the basic principles of the 

Toyota Way in service companies but that lean cannot be seen as a 

specific concept, but as a collection of general principles that various 

actors interpret and apply in different ways. 

Keywords: Lean, The Toyota Way, service. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

TPS Toyota Production System, synonymt med Lean pro-

duktion. Toyotas interna produktionsfilosofi. 

SPS System-Program-Support, system- och programsuppor-

ten på Coor Service Management.     

P2P Purchase-To-Pay, de affärsprocesser som täcker rekvisit-

ion, inköp, mottagning, betala för och redovisning av 

varor och tjänster. 

O2C Order-To-Cash, affärsprocessen för mottagning och 

bearbetning av kundförsäljning. 

BS Business Support, ekonomiavdelningen på Coor Service 

Management som innefattar leverantör- och kundres-

kontra, redovisning samt styrekonomer.  
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1 Inledning  
Lean är idag ett av världens mest spridda koncept, men det är också ett 

svårdefinierat koncept. Detta gör det svårt att implementera lean och 

därför också svårt att förstå hur en organisation blir lean och när en 

organisation är lean. Vissa böcker behandlar lean abstrakt och ser det 

som ett förhållningssätt, en filosofi, en kultur och principer. Andra 

böcker behandlar lean mer konkret och ser det som ett arbetssätt, en 

metod, redskap och verktyg. [1] Detta arbete är en fallstudie som 

fokuserar på Coor Service Managements tolkning och implementering 

av lean och analyseras utifrån Jeffrey K. Likers egen tolkning av Toyotas 

filosofi i form av 14 principer som benämns The Toyota Way samt den 

vetenskapliga artikeln ”Lean transformation in the pure service envi-

ronment” av Niall Piercy och Nick Rich och den vetenskapliga artikeln 

”Creating and implementing lean strategies” av Philip Atkinson. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Idag saknas en allmänt accepterad definition av lean, Niklas Modig och 

Pär Åhlström definierar i sin bok ”Detta är Lean” konceptet som en 

verksamhetsstrategi för att nå ett mål där ambitionen är att framförallt 

prioritera hög flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. De menar att 

genom att eliminera, reducera och hantera variation är strävan att 

kontinuerligt öka både flödeseffektiviteten och effektiviteten i utnytt-

jandet av resurser. [1]   

Men hur blir en organisation lean? Modig och Åhlström menar att det 

finns lika många definitioner av konceptet lean som det finns författare 

som försökt sig på en definition [1].  

Jeffrey K. Liker beskriver i sin bok ”The Toyota Way” lean som ett 

helhetssystem som måste tränga igenom hela organisationskulturen. 

Liker menar att en lean verksamhet genereras när verksamheten tilläm-

par Toyota Production System på alla områden i sin verksamhet. Toyota 

Production System (TPS) tillämpas inom Toyotas tillverkningsindustrier 

som ett verktyg som bygger på metoder för kvalitetshöjning. Liker 

menar att TPS är ett välutvecklat exempel på vad principerna för The 

Toyota Way kan åstadkomma. [2]  
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Coor Service Management är ett serviceföretag som erbjuder tjänster 

med specialistkompetens inom fyra områden: arbetsplatsservice, 

fastighetsservice, industriservice och strategisk rådgivning. Coors 

affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service på kontor, i produkt-

ionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet. Coor har som 

vision att vara den ledande leverantören av service management och 

kundens förstahandsalternativ vid val av serviceleverantör samt med-

arbetarnas förstahandsval vid val av arbetsgivare. [3] Sommaren 2014 

påbörjade Coor implementeringen av lean.  

Artikeln ”Lean transformation in the pure service environment” analy-

serar och bedömer användbarheten av lean i servicesammanhang. 

Författarna Piercy och Rich hävdar att undersökningar av implemente-

ringen av lean i serviceföretag nästan är obefintliga. [4] 

Undersökningen analyserar Coors implementering av lean utifrån 

Likers 14 principer som presenteras i boken ”The Toyota Way”.  

1.2 Mål för rapporten 

Mål för rapporten är följande: 

- Hur tolkas och implementeras lean på Coor Service Manage-

ment?  

- Vilka problem uppstår vid implementering och vilka möjliga lös-

ningar finns det till dessa? 

Finns det något samband mellan användandet av lean på Coor 

Service Management i jämförelse med användandet i hälso- och 

sjukvården?  

1.3 Övergripande syfte 

Arbetets syfte är att analysera Coor Service Managements implemente-

ring av lean utifrån de 14 principer som presenteras av Liker i ”The 

Toyota Way”. Genom denna analys är ambitionen att skapa förståelse 

för hur lean tillämpas på Coor Service Management för att få en inblick i 

hur lean tillämpas i servicesammanhang samt vilka problem som kan 

uppstå. Vidare undersöks problemen och föreslagna lösningar utvärde-
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ras utifrån den litteraturstudie som används med fokus på de veten-

skapliga artiklarna om implementering av lean i serviceföretag.  

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att analysera implementeringen av lean 

på den fysiska arbetsplatsen på Coor Service Managements huvudkon-

tor i Stockholm. Då lean inte är en uttalad filosofi inom hela företaget 

kommer undersökningen avgränsas till de avdelningar som tillämpar 

lean. Dessa är för närvarande system- och programsupporten, driftcen-

ter samt ekonomiavdelningen (också kallad Business Support) bestå-

ende av leverantör- och kundreskontra, redovisning samt styrekonomer. 

Djupare analys avgränsas till Likers 14 principer i boken ”The Toyota 

Way”, en värdeflödesanalys över företagets ärendehanteringsprocess, 

triangulering samt två vetenskapliga artiklar som behandlar implemen-

tering av lean. 

1.5 Översikt  

Rapporten inleds med en beskrivning av relevant bakgrundsmaterial 

och teori i kapitel 2 följt av en beskrivning av de metoder som använts 

för att uppnå arbetets syfte i kapitel 3. Kapitel 4 presenterar det upp-

nådda resultatet som följs av en analys av resultatet i kapitel 5 och en 

slutsats samt fortsatt forskning inom ämnet i kapitel 6.  
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2 Bakgrundsmaterial  
I kapitel 2 behandlas för analysen grundläggande material. Kapitlet 

syftar till att skapa en grund för fortsatt förståelse av rapporten. I kapitel 

2.1 redovisas problematiken med implementering av lean. I kapitel 2.2 

redovisas de 14 principer som Liker benämner The Toyota Way. I 

kapitel 2.3 beskrivs värdeflödesanalys. I kapitel 2.4 beskrivs triangule-

ring och avslutningsvis beskrivs implementeringen av lean i service-

sammanhang baserat på artikeln av Piercy och Rich samt artikeln av 

Atkinson i kapitel 2.5. 

2.1 Implementera lean  

Modig och Åhlström menar att problematiken med att definiera lean 

beror på tre anledningar. 

Lean är definierat på olika abstraktionsnivåer: lean definieras på låg 

abstraktionsnivå som filosofi, kultur, värderingar, levnadssätt och 

tankesätt, på medel abstraktionsnivå som förbättringssätt, kvalitetssy-

stem och produktionssystem och på hög abstraktionsnivå som metod, 

verktyg och som eliminering av slöseri.  Majoriteten av den litteratur 

som definierat ”vad lean är” har gjort det på låg abstraktionsnivå. [1] 

Lean används som medel istället för mål: medel förklarar hur och mål 

förklarar varför, därför skapar fokus på mål flexibilitet medan fokus på 

medel begränsar. När dessa blandas ihop och medlet blivit ett mål i sig 

resulterar det i att organisationer missar varför de genomför ett föränd-

ringsarbete. Organisationen anser sig vara lean när den i själva verket 

inte är det. [1]  

Lean är allt bra, allt bra är lean: här är problematiken att dagens definit-

ioner av lean är triviala, om lean är lösningen på alla problem, vad är då 

inte lean? Kunskapen är så självklar att den inte tillför något värde. [1] 

2.2 Likers 14 principer - The Toyota Way   

De 14 principerna är indelade i fyra grupper baserade på fyra engelska 

ord som börjar på bokstaven p:  
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Filosofi (philosophy): Långsiktigt tänkande  

Processer (process): Rätt process ger rätt resultat 

Anställda och partners (peeople/partners): Tillför organisationen värde 

genom att utveckla personal och samarbetspartners 

Problemlösning (problem solving): Ständigt söka grundorsaken till 

problem driver på lärandet inom organisationen. 

Figur 1: ”4P”-modell för The Toyota Way. [2] 

Filosofi 

Princip 1: Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.  

Processer 

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till 

ytan. 

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen. 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa 

problem, så att kvaliteten blir rätt från början. 
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Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 

förbättringar. 

Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder perso-

nalen och processerna. 

Anställda och partners 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter 

Toyotas filosofi och lär ut den till andra. 

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företa-

gets filosofi. 

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantö-

rer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Problemlösning 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

(genchi genbutsu).  

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samt-

liga alternativ, verkställ snabbt.  

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 

och ständigt förbättra (kaizen). [2] 

2.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett leanverktyg med ursprung i TPS som används 

för att kartlägga och analysera värdeflödet för en produkt eller tjänst. 

Värdeflödesanalys är en kvalitativ metod som beskriver hur verksam-

heten ska fungera för att få ett bra flöde.  Syftet med värdeflödeskartan 

är att hjälpa en ledningsgrupp att visualisera och kommunicera hur 

organisationen fungerar idag och hur man bör agera i framtiden. [11]. 

Genom kartläggning möjliggörs visualisering av värdeflödet och 

identifiering av potentiella förbättringsområden, detta ger värdeflödes-

kartläggningen en fördel mot andra leanverktyg eftersom andra lean-

verktyg används för att genomföra analyser.  Att skapa flöde menar 

Seth Dinesh och Gupta Vaibhav i sin vetenskapliga artikel ”Application 
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of value stream mapping for lean operations and cycle time reduction” 

är den tekniska ryggraden i TPS för både tjänste- och tillverkningsorga-

nisationer [6]. I boken ”Lean thinking” definierar James P. Womack och 

Daniel T. Jones en lean verksamhet som en process i fem steg, dessa steg 

är grunden för värdeflödesanalysen. Liker beskriver i boken ”The 

Toyota Way” dessa steg ytterligare:  

1. Definiera kundvärdet – Identifiera slutkunden i processen och vilken 

värdehöjning kunden förväntar sig. 

2. Definiera värdeflödet – Kartlägg flödet för att avgöra vad som är 

värdehöjande arbete och vad som inte är det. 

3. Kontinuerligt värdeflödande – Produkten eller tjänsten ska oavbrutet 

”flöda” genom värdeökande processer. 

4. Tillverka mot kundorder – ett ”dragande” system som återspeglar 

kundbehovet genom att man bara fyller på de komponenter som går åt 

vid nästa arbetsmoment. 

5. Sträva efter högsta kvalitet [2]   

Det första steget för att göra en värdeflödeskarta är att identifiera vilken 

produkt som ska analyseras, därefter bestäms vilken detaljnivå analysen 

ska genomföras på, det vill säga i vilken utsträckning analysen ska ske, 

sedan definieras kundkraven för att fastställa produktens värde. Efter 

detta kan det nuvarande tillståndet kartläggas. För att kartlägga det 

framtida tillståndet utgår verksamheten från kartan över det nuvarande 

tillståndet och genomför en analys baserad på leanprinciper, därefter 

ritas en ny karta över ett önskat framtida tillstånd. [16] 

2.4 Triangulering 

Triangulering är en metod som används för att stärka resultaten er-

hållna från en kvalitativ undersökning genom att dubbelkolla och 

stämma av informationen (cross-check på engelska). Triangulering för 

samman olika informationskällor (dokument, intervjuer, observationer) 

för att överensstämma med en tolkning. Med denna sammanföring av 

information från olika källor möjliggörs ett kraftfullt argument att 

tolkningen är mer trovärdig. 
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Det finns tre olika typer av triangulering där nr 1 är den vanligaste: 

1. Metodtriangulering - Användningen av flera forskningsmetoder för 

att studera en företeelse. T.ex. en lärares lektionsplan undersöks (doku-

mentexamination), sedan observeras hur lektionsplanen används 

(observation) och i slutet av lektionen intervjuas läraren om vad som var 

planerat jämfört med vad som faktiskt utfördes (intervjuer). 

2. Utredningstriangulering – Användningen av flera utredare (t.ex. 

flera forskare) för att samla in och tolka insamlad information.  

3. Teoritriangulering – Användningen av flera teorier och perspektiv 

för att tolka och förklara insamlad information. [15] 

I denna undersökning används metodtriangulering genom dokument-

examination, observationer och intervjuer. 

2.5 Tidigare forskning  

I den vetenskapliga artikeln ”An instrument for assessing lean service 

adoption” diskuteras bristen på undersökningar av lean i serviceorgani-

sationer trots det växande intresset av implementering av lean i service-

sammanhang. Författarna Malin Malmbrandt och Pär Åhlström utveck-

lar i artikeln ett verktyg för bedömning av nivån på tillämpning av lean 

inom tjänstesektorn, detta görs genom att de utgår från befintliga 

verktyg i andra litteraturstudier och utvecklar önskvärda egenskaper 

hos dessa verktyg. [18] I den vetenskapliga artikeln ”Service Value 

Stream Management: Developing Lean Thinking in the Service Indu-

stry” ställs skillnaden mellan användandet av lean i tillverkningsföretag 

och tjänsteföretag i fokus. Skillnaden gör att det blir en utmaning att 

implementera lean i tjänsteföretag, den alternativa lösningen som 

presenteras för att lösa denna utmaning är en metod för värdeflödesana-

lys som är speciell för tjänsteföretag. [19] Anledningen till att denna 

metod inte används i detta arbete är att metoden är väldigt omfattande 

genom att den är tillämpningsbar inom skalan ”nästan tillverkningsföre-

tag till rent serviceföretag”. Detta arbete kommer istället att fokusera på 

de två vetenskapliga artiklarna som presenteras nedan då dessa tilläm-

pas bäst till det egna arbetet genom att de behandlar värdeflödesanalys, 

tillämpning av lean i servicesammanhang samt problematiken med att 

definiera lean.   
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2.5.1 Artikel 1: Lean transformation in the pure service environment 

Piercy och Rich analyserar i sin artikel ”Lean transformation in the pure 

service environment” implementeringen av lean i servicesammanhang. 

De menar att innan lean kan implementeras i ett serviceföretag krävs ett 

omfattande utbildningsprogram för de anställda som kommer vara 

delaktiga i förändringsaktiviteterna. Syftet med detta är att förse de 

anställda med verktyg som möjliggör skildringen av det aktuella läget i 

företaget och föreställningen av ett framtida tillstånd. Analysen görs på 

tre olika serviceföretag med olika förbättringsområden och inkluderar 

kartläggning av värde och förändring av arbetsplats och arbetsuppgif-

ter. Frågeställningen är huruvida lean som tillämpas i servicesamman-

hang är gynnsamt eller inte. Slutsatsen visar att implementeringen av 

lean i respektive serviceföretag leder till framstående resultat och 

möjliggör fortsatta förbättringar för företaget. Piercy och Rich menar att 

genom att fokusera på att identifiera verkligt värde för företaget, 

minimera slöseri, kartläggning och problemlösningsmetoder, med en 

lean filosofi som grund, kan serviceföretag uppnå betydande förbätt-

ringar på servicen som levereras. [4] 

2.5.2 Artikel 2: Creating and implementing lean strategies 

I artikeln ”Creating and implementing lean strategies” av Philip Atkin-

son belyser han problemet med att implementera ett så svårdefinierat 

begrepp som lean i ett företag. Atkinson betonar dock tidigt i artikeln 

fördelen med att implementera lean och menar att oberoende skäl för 

implementering så kan det skapa långsiktiga lösningar för företag. 

Atkinson definierar lean som att det handlar om att uppnå mer med 

mindre och menar att lean kan skapa otroliga förbättringsmöjligheter 

inom serviceföretag. [8] 
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3 Metod 
I kapitel 3 presenteras den metod som använts för uppfyllande av 

arbetets syfte.  

3.1 Metod för datainsamling 

Bakgrundsmaterialet togs fram genom en litteraturstudie. Ett antal 

vetenskapliga artiklar och böcker rörande lean i servicesammanhang 

och i arbetslivet identifierades. Från detta urval lades fokus på den 

litteratur som mest bidrog till förståelse av bakgrunden av arbetets 

syfte, Likers bok ”The Toyota Way” [2] och de två vetenskapliga artik-

larna [4], [5] av Piercy, Rich och Atkinson.  

Då The Toyota Way har sin grund i tillverkningsföretag utvärderades 

och analyserades tillämpningen av principerna i servicesammanhang 

med hjälp av intervjuer med anställda på företaget, observationer av 

leanrelaterade föremål på arbetsplatsen samt deltagande på lean- och 

pulsmöten.  

Intervjufrågorna är en viktig grund i detta arbete då det är genom dessa 

resultatet samlas in. Intervjufrågorna utgick från The Toyota Ways 14 

principer och presenteras i bilaga 1. Intervjuerna genomfördes i dialog-

form med fyra anställda på företaget: 

Jeanette Huss – arbetar som chef över Coor Business Support, tidigare 

chef över Financial Controllers och på verksamhetsredovisningen. 

Arbetat på Coor sedan 2000. [6] 

Gajardo Guillermo – arbetar med SPS (System-Program-Support) och 

är leancoach. Arbetat på Coor sedan 2008. [8] 

Eric Barclay – arbetar med verksamhets- och affärsutveckling. Tidigare 

förändringsledare och leangeneral över Addici Security som Coor 

förvärvade årsskiftet 13/14, arbetat inom Facility Management i 13 år. 

Arbetat på Coor sedan 2012. [9] 



Implementering av lean i 

serviceföretag - En analys av 

tolkningen och implementeringen av 

lean på Coor Service Management 

Alexandra Dibo 

Metod 

2015-06-11 

 

17 

Eva Petré Rege – arbetar som reskontrachef, ansvarig för in- och utflö-

det av fakturorna på Coor samt P2P (Purchase-to-Pay) och O2C (Order-

to-Cash). Arbetat på Coor sedan 2014. [10] 

Observationerna gjordes med hjälp av en induktiv metod där författaren 

utgick från enskilda iakttagelser till mer generella omdömen, detta 

möjliggjordes genom deltagande på möten och observation av arbets-

platsen med fokus på leanrelaterade föremål och hur lean tillämpades 

genom exempelvis leantavlor och leanmöten. 

3.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödeskartan gjordes över ärendehanteringen på Business Support 

och illustrerar det nuvarande läget med identifierade problem och ett 

önskat framtida läge. Värdeflödeskartan möjliggjordes genom att ett 

problem identifierades på ekonomiavdelningen av Eva Petré Rege och 

Jeanette Huss. Som hjälpmedel användes boken av Keyte och Locher 

som beskriver en metod för att göra en värdeflödeskarta på en administ-

rativ verksamhet.  

3.3 Metodtriangulering 

Metodtriangulering användes i slutsatsen för att analysera och stämma 

av resultatet från intervjuerna, observationerna samt deltagandet för att 

möjliggöra en trovärdig tolkning av resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Metodtriangulering med dokumentexamination, intervjuer och observationer. 

[15] 

Dokumentexamination 

Intervju Observation 
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För att återkoppla till exemplet i kapitel 2.4 gjordes en dokumentex-

amination av det dokumenterade materialet som försågs av den inhyrda 

konsultfirman ICK. Dokumentet innehöll information från utbildningen 

av arbetarna samt problem på arbetsplatsen och var ämnad att använ-

das som en riktlinje vid implementering och användning av lean. 

Observationen av hur det tillämpades gjordes genom observation av 

den fysiska arbetsplatsen samt ett aktivt deltagande i olika aktiviteter. 

Slutligen intervjuades arbetarna för att möjliggöra en tolkning av vad 

som var planerat jämfört med vad som faktiskt utfördes. Metodtriangu-

leringen genomfördes genom att det dokumenterade materialet jämför-

des med hur tillämpningen fungerade i verkligheten genom observat-

ion, sedan följdes detta upp genom intervjuer med berörda anställda.  

3.4 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna rapport användes en kvalitativ undersökningsmetod. Detta 

innebär att arbetet med validitet och reliabilitet sker kontinuerligt under 

rapportens gång. Validitet och reliabilitet berör hela rapporten från 

datainsamling till den efterföljande analysen av insamlade data. [17] 

3.4.1 Validitet  

Validitet bedöms utifrån hur relevanta en rapports slutsatser är. Inre 

validitet handlar om rapportens trovärdighet. Beskrivning av datain-

samling, urval och analysprocessen höjer arbetets inre validitet tillsam-

mans med triangulering. Yttre validitet handlar om rapportens överför-

barhet/tillämpning, om resultatet kan generaliseras höjs arbetets yttre 

validitet. [17] 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet bedöms utifrån hur tillförlitlig en rapport är. Författarens 

förmåga att göra bra observationer/intervjuer, följsamhet mot data samt 

kvaliteten på författarens handledning är avgörande för hög reliabilitet. 

[17] 

3.5 Etiska aspekter 

I den kvalitativa undersökningen stod författaren för insamling av 

information. Innan genomförandet av intervjuerna fick de intervjuade 

välja om de ville bli inspelade eller inte samt om deras namn fick 

användas i rapporten. Som intervjuare är det viktigt att tänka på att det 
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är mänskligt att fela och att den tillfrågade därför kan svara fel eller vara 

osäker på sitt svar. Därför uppmanades de intervjuade att endast 

besvara de frågor de kände sig bekväma med. Vid observation av 

arbetsplatsen är det viktigt att tänka på när det är läge att sluta obser-

vera för att inte vara i vägen. Därför tillfrågades avdelningscheferna om 

deltagandet på möten och observationer av arbetsplatsen var okej. 

Fotografering av leanrelaterade föremål på arbetsplatsen godkändes då 

bilderna endast skulle användas som hjälpmedel för författaren. In-

formationen i de illustrationer som gjorts i kapitel 4.2.1 - 4.2.2 är därför 

endast avsedda att illustrera exempel på hur situationen skulle kunna se 

ut. Detta för att respektera företagets interna processer.  

3.6 Samhälleliga aspekter 

I dagens samhälle förändras marknaden ständigt, att tillfredsställa 

kunden blir mer och mer utmanande och servicesektorn kämpar för 

bättre kvalitet, effektivare processer och kostnadsminskningar. Detta 

arbete berör samhälleliga aspekter genom att en mer långsiktig hållbar-

het genom resurseffektivisering kan knyta an till samhällets ekonomiska 

utveckling.          
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras det resultat som tagits fram under arbetets gång. I 

kapitel 4.1 presenteras en sammanfattning av intervjusvaren. Därefter 

redovisas resultatet av observationerna på arbetsplatsen i kapitel 4.2 

följt av en värdeflödesanalys av ärendehanteringen på Business Support 

i kapitel 4.3. 

4.1 Intervjusvar 

1. Vad är lean för dig?  

Jeanette ser på lean som både något abstrakt och konkret. Abstrakt 

menar Jeanette att en genomsyrad kultur av att lyfta upp folk internt är 

bra för företaget, det ger trogna och lojala medarbetare som med en 

kännedom för filosofin resulterar i sparad tid i de olika momenten. 

Konkret är verktyget att visualisera det som behövs fokuseras på för att 

förstå, mäta och följa upp nuläget inom reskontra, redovisning och SPS 

med hjälp av morgonmöten och kring bokslut med hjälp av pulsmöten. 

Gajardo menar att lean är en förbättringsprocess och en informations-

flödesfördelning. För Eric fungerar lean som en lös ram, det är ett 

förhållningssätt, en ledningsfilosofi och ett yttre ramverk för hur företa-

get ska agera. För Eva är lean konkret ett verktyg som används för att 

effektivisera processer och styrmedel på ett företag och abstrakt som en 

filosofi och ett sätt att arbeta.  

2. Varför implementerar er organisation lean?  

Grundtanken för Jeanettes företrädare (dåvarande chef för Business 

Support) var att på lång sikt spara pengar, men Jeanette menar att lean 

främst möjliggör ett ägnande åt värdeskapande aktiviteter som också 

gör det roligare att jobba. För Gajardo är det viktigt att veta var varje 

incident ligger samt hur och vem som löser det. Då Coors affärsidé är att 

ständigt göra tjänsterna bättre, smartare och mer kostnadseffektiva än 

vad kunderna själva gör måste tjänsterna hela tiden förbättras och 

utvecklas, på så sätt menar Eric att lean och Coor passar väldigt bra 

ihop. Eva har fått berättat för sig att lean implementerades för att 

företaget behövde se över processerna innan det kunde börja titta på 

resurserna. 
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3. Vart togs initiativet till lean på Coor? 

Både Eva och Jeanette menar att det var den dåvarande chefen för 

Business Support som tog initiativet till lean på Coor. Jeanette betonar 

att hela företaget inte genomsyras av en uttalad leanfilosofi utan att 

leanarbetet görs på Business Support. Eric betonar också att det inte är 

uttalat att det är lean som företaget ska arbeta med, detta på grund av 

att Coor är ett diversifierat företag. Trots detta används lean i många 

delar av företaget och Eric menar att det är avgörande vid implemente-

ring av lean att det kommer från ledningen för att sprida sig nedåt.  

4. Hur har arbetarna utbildats inför lean? 

Jeanette, Gajardo och Eva berättar om den inhyrda konsultfirman ICK 

som introducerade de anställda för vad lean är och hade olika works-

hops för att visualisera hur t.ex. en fysisk placering av människor kan 

påverka flödet. ICK utbildade även leancoacher inom varje avdelning i 

syfte att hålla leanarbetet levande. Eric berättar att det förutom externa 

konsulter också finns en kompetens inom företaget att utbilda de 

anställda om vad lean är, varför det är viktigt för företaget och visuali-

seringen av att föra fram problem till ytan i form av leanmöten.  

 

5. Vilka mål ska realiseras med hjälp av lean? 

Ett av de viktigaste målen för Jeanette är att få ner felloggarna, få högre 

kvalitet och gladare personal. Gajardo menar också att målet är att 

åtgärda felen i systemet. Eric talar mer övergripligt om mål inom 

företaget och menar att de mål som kommuniceras ut i företaget måste 

vara nedbrutna och relevanta för medarbetarna att driva förbättringsar-

betet mot. Eric talar också om den röda tråd som ska finnas genom hela 

leanpyramiden, från ledningen högst upp till de anställda på ”golvet” 

längst ner i pyramiden. För Eva är målet att förstå vad som händer i alla 

led och skapa en enhetlig process inom Business Support.  

6. Hur tror du att lean är användbart i servicesammanhang? 

Jeanette ger som exempel restaurangen som finns i byggnaden och 

berättar att det tidigare inte fanns ett bra flöde där och att man bara blev 

förvirrad när man skulle ta sin mat. Efter att de gjorde om i restau-

rangen blev flödet mycket bättre. På ekonomiavdelningen berättar 

Jeanette att en det måste finnas en bra process när hantering av leveran-

törsfakturor ska göras, en dålig process kan leda till kronofogdeärenden 
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som kan skapa onödiga kostnader och dra ner ratingen på företaget. 

Eric menar att lean är en avgörande faktor i servicesammanhang då det 

möjliggör för företaget att realisera sina mål. I kombination med andra 

mer konkreta verktyg och metoder är lean en filosofi som driver arbetet 

framåt. Eva menar att leanfilosofin är viktig inom företaget för att förstå 

hur man jobbar mest effektivt gentemot kund men också internt. 

7. Vilka problem upplever du med implementeringen av lean? 

Jeanette, Gajardo och Eric upplever att det är svårt att hålla leanarbetet 

levande, en förklaring till detta som Gajardo ger är att alla inte fick vara 

med på utbildningen. Eric förklarar det som att det är svårt att lära 

gamla hundar att sitta. Gajardo upplever denna förändring som ett 

problem då implementeringen av lean är något väldigt nytt, här menar 

Eric att engagemanget hos medarbetarna att vara villiga att förändras 

måste tas fram och att ett otydligt ledarskap också upplevs som ett 

problem då han anser att ett coachande ledarskap är nyckeln till ett 

framgångsrikt leanarbete. Han konkretiserar problemen till fyra: För-

ankra lean och behålla förankringen, bryta ned målen så långt som 

möjligt för medarbetarna, tidsaspekten vid implementeringen samt 

acceptansen från organisationen och medarbetarna. Eva upplever att det 

är lätt att fokusera på de hinder som finns på vägen istället för att 

fokusera på målet.   

8. Hur jobbade ni innan implementeringen av lean påbörjades?  

Jeanette menar att de jobbade precis likadant som nu, skillnaden var att 

ingen förutom cheferna följde statistiken och kunde dra slutsatser av 

vad som behövde göras. Gajardo menar att de istället för att använda 

leantavlor använde sig av mailen för att planera dagarna och följa upp 

resultatet vilket han anser var rörigt. Eric menar att innan implemente-

ringen av lean påbörjades jobbade man på många olika sätt, den största 

skillnaden är att arbetet nu är systematiskt. Även Eva menar att arbetet 

var spretigt och att man jobbade mer som isolerade öar. 

9. Har ni sett några konkreta resultat än? I vilken form? 

Jeanette tycker att de fått ett ändrat arbetssätt och mycket högre kvalitet 

genom att lösa ett problem så fort det dyker upp och på så sätt hålla 

nere felloggarna. Gajardo tycker att det nu är lättare att följa upp en 

incident än tidigare. Eric vet att de fått nöjdare kunder och medarbetare 
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genom olika genomförda enkäter och även en effektivare vardag genom 

att de förbättrat processerna och sparar tid. Eva tycker att man nu 

tänker till en extra gång med de processer man håller på med och ställer 

sig frågan: Behöver jag göra detta eller är det något som kan elimineras?  

10. Använder ni er av några av metoderna som Toyota använder sig 

av, t.ex. just-in-time, kaizen, jidoka och heijunka?  

Jeanette tror att de flesta av metoderna hade gått att göra om så att de 

skulle vara applicerbara i servicesammanhang men anser att de främst 

använder sig av kaizen och att eliminera slöseri, muda. Eric är inne på 

samma spår och menar att dessa metoder används indirekt men inte 

med samma begrepp, främst kaizen och just-in-time används då dessa 

är värdeskapande för processerna. Eva menar att dessa metoder är 

självklara för alla företag som levererar en tjänst eller vara men anser att 

företaget inte riktigt är där ännu. Dock anser Eva att just-in-time är 

applicerbart under bokslut då det är strikta leveranstider.  

Resterande frågor berör The Toyota Ways 14 principer. Efter varje 

princip besvarades tillämpningen av principen: 

Princip 1 handlar om Toyotas filosofi, att basera besluten på långsiktigt 

tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Jeanettes uppfattning är att Coor är väldigt resultatstyrt då det ägs av 

riskkapitalister och har därför kortsiktiga mål snarare än långsiktiga. 

Eva anser också att det är signifikant för tjänsteföretag att tänka kortsik-

tigt. För Eric handlar inte lean om några vinster, han menar att det 

långsiktiga tänket tillämpas genom att visualisera målen på leantavlorna 

och att detta tänk är viktigt och underliggande. 

Princip 2 handlar om att skapa kontinuerliga processflöden som för upp 

problemen till ytan. 

Jeanette anser att de använder sig av denna princip genom att systemet 

hela tiden måste fungera samt att personalen har rutiner. Gajardo anser 

att de problem som han hanterar ser olika ut varje gång och menar 

därför att denna princip inte är applicerbar för honom. Eric berättar om 

en processkartläggning som verksamheten använder sig av hos kunder-

na som kallas service-leverans-processen. Den börjar med ett initierat 

ärende som sedan beredes med frågan om vilka resurser/material/plats 

som behövs, sedan planeras vem/vilka som ska tillsättas för att göra 



Implementering av lean i 

serviceföretag - En analys av 

tolkningen och implementeringen av 

lean på Coor Service Management 

Alexandra Dibo 

Resultat 

2015-06-11 

 

24 

ärendet och vilka inköp som behöver göras, sedan tillsätts vem som ska 

utföra ärendet och slutligen återkoppling/avslutning av ärendet. Eva 

berättar att de på Business Supporten använder sig av cykler genom att 

de under olika delar av månaden måste hinna färdigt med olika mål.  

Princip 3 handlar om att låta efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

(lager). 

Tillgången till material ser Jeanette som Coors lager. Till en början fick 

de anställda på kontoret beställa vad de ville, sedan infördes skåp där 

en viss mängd av allt material fanns tillgängligt, sedan har en ytterligare 

utvärdering gjorts som avgör hur mycket av vad som ska finnas till-

gängligt. Eric menar att mailen också är en typ av lager då det byggs 

upp om man lämnar mailen obesvarade. Eva menar att denna princip 

går att tillämpa genom att se personalen som ett lager och efterfrågan 

som ett inflöde. 

Princip 4 handlar om att jämna ut arbetsbelastningen. 

Jeanette och Gajardo talar om att man måste titta på de resurser man har 

och fördela dessa rättvist för att på så sätt få jämn arbetsbelastning. Eric 

menar att arbetsbelastningen jämnas ut genom visualiserade kompe-

tensmatriser där man tittar på vilka resurser och kompetenser som finns 

tillgängliga, ju bättre företaget är på att jämna ut arbetsbelastningen 

desto effektivare verksamhet blir det. På detta sätt får man rätt person 

på rätt plats som gör rätt saker under rätt tid. Eva talar om att det inte 

bara handlar om vem som är bäst lämpad ur ett kompetensperspektiv 

utan att andra omständigheter också spelar roll och att arbetsbelastning-

en måste jämnas ut utifrån dessa.  

Princip 5 handlar om att bygga upp en kultur där man stoppar processen för att 

lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början. 

Jeanette menar att eftersom att hon sitter en bit in i processflödet blir det 

svårt att påverka processen. Det hon kan göra är att lämna återkoppling 

men ambitionen är att kvaliteten ska bli rätt från början genom exem-

pelvis utbildningar och verktyg. Gajardo anser att denna princip är mer 

applicerbar för tillverkningsföretag. Eric tycker inte att denna princip 

tillämpas men anser att företaget borde tillämpa den. Eva berättar att 

när man stöter på ett problem man inte stött på förut så lyfter man upp 
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det till ytan direkt, detta möjliggör att man sätter en rutin för att lösa 

dessa typer av problem framöver. 

Princip 6 handlar om att lägga standardiserade arbetssätt till grund för 

ständiga förbättringar och personalens delaktighet. 

Jeanette menar att de försöker lägga standardiserade arbetssätt genom 

att ha rutinbeskrivningar, färdiga formulär och mallar som de jobbar 

med. Jeanette ger också som exempel att varje arbetsorder har en mall 

vilket Eric sedan förklarar ytterligare som en del av företagets verksam-

hetsledningssystem, så kallat universum. Universum innehåller tydliga 

instruktioner, rutinbeskrivningar och underlag för alla verksamheter 

inom företaget. Eric beskriver normala avtalsdokuments struktur enligt 

följande: de innehåller kontraktet över huvudavtalet, bilagor, SLA – 

service level agreement – som beskriver vilken nivå av service som ska 

levereras, tjänstebeskrivningar och rutinbeskrivningar. Dessa standardi-

serade dokument utgör SOP – standard operating procedures. Eva anser 

att denna princip är applicerbar på en ekonomifunktion och ger som 

exempel att ”man måste vara fyrkantig för att kunna gå utanför boxen”. 

Med detta menar hon att när alla förstår de standardiserade arbetssätten 

så har man större möjlighet att göra avsteg från rutinen.  

Princip 7 handlar om att använda visuell styrning så att inga problem förblir 

dolda. 

Jeanette relaterar denna princip till användandet av leantavlor genom 

att dessa möjliggör att alla problem blir synliga. Eric talar om samma 

sak och menar att det är viktigt med visuell styrning för att synliggöra 

alla problem och möjliggöra att hitta orsaken. Eva och Gajardo tycker att 

det är en bra princip men anser inte att företaget använder sig av den 

ännu.  

Princip 8 handlar om att bara använda pålitlig, väl utprovad teknik som stöder 

personalen och processerna. 

Jeanette anser att de är påhittiga, detta tror hon beror på att de inte haft 

de verktyg som behövts. Eva håller med och anser att företaget inte alls 

nyttjar modern teknik inom de interna processerna som det skulle 

kunna göra, exempelvis faktureringsprocessen som är det mest kompli-

cerade de gör just nu, när det borde vara det mest simpla. Gajardo och 

Eric menar att tekniken är något medarbetarna inte kan påverka.  
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Princip 9 handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever 

efter Toyotas filosofi och lär ut den till andra.  

Jeanette anser att det är viktigt av en ledare att alltid vara närvarande, 

respektera sina medarbetare och också förstå att man alltid kan bli bättre 

som ledare. Eva anser att det är hos medarbetarna som ett företag kan 

växa och utvecklas då det oftast är medarbetarna som kan se vilka 

behov som finns. Därför håller hon med Jeanette om att en ledare alltid 

ska vara närvarande och finnas som ett stöd, men att det är medarbetar-

na som driver arbetet framåt. Eric anser att företaget har ett tydligt 

ledarprogram för detta men betonar att denna inte är adresserad mot 

lean. 

Princip 10 handlar om att utveckla enastående människor och team som följer 

företagets filosofi.  

Eric menar att denna princip är kopplad till företagets värderingsarbete 

och tillsammans med Jeanette så anser de att det alltid går att förbättras 

och att det därför är viktigt att man ser på varandra som ett team och 

förbättras tillsammans. Eva betonar återigen att ledarna måste vara ett 

stöd för medarbetarna och låta dem tänka själva för att kunna utvecklas.  

Princip 11 handlar om att respektera det utökade nätverket av partners och 

leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Jeanette menar att man ska behandla väl och bli välbehandlad men att 

man måste våga ställa krav, på så sätt vinner man respekt. Eric tar som 

exempel företagets inköpsavdelning och berättar att det i varje ramavtal 

som tecknas med leverantörer står inskrivet att leverantören åtar sig att 

jobba med förbättringar och rapportera in ett strukturerat förbättrings-

arbete. Leverantörerna uppmanas också vara med på leanmöten för att 

följa upp förbättringarna. Eva ser sig själv som en krävande kund då 

hon ställer höga krav på leverantörerna, men menar att det också ställer 

motkrav på henne själv.  

Princip 12 handlar om att gå och se med egna ögon för att verkligen förstå 

situationen (genchi genbutsu). Att iaktta vad som händer på verkstadsgolvet 

utan förutfattade meningar. 

Samtliga betonar vikten av leantavlor, kommunikation och närvaro.  

Princip 13 handlar om att fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga 

samtliga alternativ, verkställ snabbt.  
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Jeanette, Eva och Gajardo håller inte med denna princip, de berättar att 

de oftast tar hastiga beslut och backar om det blir fel istället. Eric menar 

att i ett tjänsteföretag måste det många gånger ske en snabb omställning, 

detta leder till att besluten fattas snabbt och kortsiktigt. I planeringsar-

betet anser Eric att denna princip tillämpas. Eva beskriver också pro-

blematiken med att fatta ett beslut i konsensus då det måste godkännas i 

alla led i hela organisationen vilket tenderar att dra ut mycket på tiden 

innan beslutet kan fattas.  

Princip 14 handlar om att bli en lärande organisation genom att oförtröttligt 

reflektera och ständigt förbättra (kaizen). 

Jeanette anser att denna princip inte tillämpas på grund av en dålig 

kultur av hierarki mellan grupperna men att planen är att bli bättre och 

höja kompetensen i hela pyramiden för att motverka detta. Gajardo 

tycker inte heller att denna princip tillämpas. Eric berättar om det 

egenutvecklade systemstödet Axio där förbättringsarbete, incidenter 

och avvikelser för varje grupp dokumenteras och följs upp för att 

uppfylla denna princip. Eva anser att företaget börjar bli bättre på denna 

princip genom att reflektera mer men att de inte är där än.   

4.2 Observationer och deltagande 

4.2.1 Leanmöten 

Leverantör- och kundreskontra, redovisning samt driftcenter håller 

leanmöten varje vardagsmorgon. System- och programsupport håller 

leanmöten varje måndagsmorgon men kan också kalla till möte vid 

behov. Dessa möten leds av de utbildade leancoacherna för respektive 

grupp. Generellt har leanmöten följande upplägg: de inleds eventuellt 

med en summering av gårdagen följt av viktig information till gruppen. 

Därefter hålls en genomgång av dagens och veckans kalender samt en 

genomgång av dagens ärendevolymer eller tidsåtgång för specifika 

arbetsuppgifter. Sedan fördelas arbetsuppgifterna inom gruppen och 

eventuell frånvaro uppmärksammas. Slutligen presenteras eventuella 

förbättringsförslag och ansvar tilldelas för vidare utveckling. 

Leverantör- och kundreskontra, redovisning samt system- och program-

support använder som verktyg i den dagliga produktionsplaneringen 

leantavlor för planering och uppföljning. Leantavlorna möjliggör en 

visuell uppföljning av volymerna för respektive grupp. I figur 3 åskåd-

liggörs ett exempel på de tavlor som leverantör- och kundreskontra 
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samt system- och programsupport använder sig av för en uppföljning 

av volymerna, bl.a. diverse ärenden som måste tas om hand. I tabell 1 

åskådliggörs ett exempel på de tavlor som redovisning använder sig av 

för att förtydliga arbetsfördelningen samt för övriga anteckningar.  

Antal ärenden 

 
Figur 3: Leantavla med diagram över uppföljning av ärenden. 

 

Tabell 1: Leantavla med tabell över arbetsfördelning samt övriga anteckningar. 

 Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt 

Anställd 1 Arbetsuppgift Arbetsuppgift osv    

Anställd 2 Arbetsuppgift Arbetsuppgift osv    

Anställd 3 Arbetsuppgift Arbetsuppgift osv     

Anställd 4 Arbetsuppgift Arbetsuppgift osv    

 

4.2.2 Pulsmöten 

Under pulsmöten medverkar alla avdelningschefer, syftet är att stämma 

av det nuvarande läget genom att avrapportera status till Jeanette. 

Pulsmöten hålls månatligen de första dagarna i månaden och inleds 

med en uppsummering av respektive avdelnings status där fokus ligger 

på kapaciteten i avdelningarna, sedan sker planering för veckan samt 

uppföljning av förbättringsarbete. Avslutningsvis presenteras förbätt-

ringsförslag och övrig information. De medverkande använder som 

verktyg leantavlor för planering och uppföljning. I tabell 1 åskådliggörs 

ett exempel på hur leantavlan ser ut och används. De horisontella 

rubrikerna representerar varje avdelning medan de vertikala illustrerar 

de delar som är relevanta för respektive avdelning. De gröna, blåa och 
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röda magneterna fästs på tavlan för att belysa hur kritisk situationen är 

där grön är minst akut och röd mest akut.  

Tabell 2: Illustration av leantavla som används på pulsmöten. 

Puls BS Lev. Kund FC Red. SPS Aktivitet  

Resurser      1. Anteckning 

Förkontroll 1     2. Anteckning 

Avvikelse  3   5 3. Anteckning 

Efterkontroll      4. Anteckning 

CRM 2   4  5. Anteckning 

Fakturering       

Löner       

osv.       

 

Alla avdelningar har tillgång till en checklista som används för att 

effektivisera möten. Den ser ut på följande sätt:  

1. Våra möten har tydliga syften. 

2. Våra möten har tydliga mål. 

3. Våra möten är väl förberedda. 

4. Endast de som berörs av mötet deltar. 

5. Jag vet vilken roll och betydelse jag har för mötet. 

6. Våra möten leds på ett professionellt sätt. 

7. Det är tydligt vad som beslutas vid våra möten. 

8. Det är tydligt vem som är ansvarig för de beslut som tas på våra 

möten. 

9. Våra möten bidrar till att utveckla vår verksamhet. 

10. Våra möten skapar en gemensam riktning i organisationen. 

11. Jag har en känsla av att våra möten leder till resultat. 

Om de medverkande kan svara ja på samtliga punkter anses mötet vara 

effektivt. 
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4.2.3 Observerade samt uttalade problem  

Nedan presenteras en tabell med problem på arbetsplatsen som identifi-

erats genom intervjuer, observationer på arbetsplatsen samt med hjälp 

av dokumenterat material från den inhyrda konsultfirman ICK. 

Tabell 3: Tabell över observerade samt uttalade problem på arbetsplatsen. 

Typ av slöseri Exempel på företaget 

Väntan Fakturor som väntar på en eller flera 
attester. 

Rörelse Långa promenader till skrivare eller 
kopiator. 

Transport Överföring av uppgifter eller information 
mellan olika personer. 

Överproduktion Rapporter och information som tar tid 
att gå igenom men inte skapar värde för 
mottagaren. 

Överarbete Komplexa affärssystem som ger inform-
ation som inte är relevant eller efterfrå-
gad. 

Omarbete Korrigeringar av inrapporterad tid för att 
få den att stämma med verkligheten. 

Lager Ej efterfrågad ekonomisk information 
lagrad i pärmar eller på hårddiskar. 

Outnyttjad kreativitet Idéer genomförs inte, eftersom reglerna 
inte kan ifrågasättas. 
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4.3 Värdeflödesanalys av nuvarande tillstånd 

Nedan presenteras en värdeflödesanalys över den nuvarande hante-

ringen av ärenden på Business Support. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Värdeflödeskarta över nuvarande hantering av ärenden på Business Support. 

 

Det första steget för att kartlägga kontorets nuvarande tillstånd är att 

dokumentera kund- och leverantörsinformation som kommer till 

Business Support. Sedan identifieras huvudprocessteget som 

ordermottagning vilket i detta fall innebär hantering av ärenden som 

utförs av avdelningarna inom Business Support. De mätetal som valts ut 

för processen är tillgänglig tid, antal personer och tid i form av process- 

och ledtid. Tillgänglig tid är den tidsperiod som företaget har möjlighet 

att utföra en speciell process, i detta fall den effektiva arbetstiden under 

en dag. När denna identifierats väljs ett antal personer ut för att 

genomföra processen, i detta fall hantera ärendena. Processtid är den 

verkliga tid det tar att genomföra en process eller en aktivitet, i detta fall 

att behandla ett ärende från början till slut, utan avbrott. Ledtid är den 

tid som förflyter under det att en aktivitet genomförs, i detta fall mäts 

ledtiden från den tidpunkt då ärendet mottages till den tidpunkt det är 

färdigbehandlat. Ledtiden är allmänt längre än processtiden eftersom 

ärenden oftast får vänta i kö. Denna värdeflödeskarta innehåller en del 

av de problem som presenterades i kapitel 4.2.3, väntan innebär ärenden 

som väntar på att hanteras och transport innebär överföringen av 

uppgifter mellan olika personer. [11]  

Kunder Ordermottagning 

Tid 

 
Processtid och ledtid 

Antal personer Tillgänglig tid 

Leverantör 

Business Support 

Väntan 

Transport 
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Princip 1-14 

Tillämpas

Tillämpas ej

5 Analys 
I kapitel 5 analyseras rapportens resultat. 

5.1 Likers 14 principer 

Nedan presenteras en övergriplig sammanställning av intervjusvaren 

där staplarna representerar antal intervjuade som ansåg att respektive 

princip tillämpas eller ej. 

Tabell 4: Sammanställning av intervjusvaren 

  

 

 

 

Fujio Cho, VD för Toyota Motor Corporation säger att det går att 

tillämpa grundprinciperna för The Toyota Way även på administrativa 

processer, men att det krävs lite fantasi för detta [2]. Detta påstående har 

varit väldigt relevant vid intervjuerna med de anställda på företaget. De 

intervjuade besvarade varje fråga på det sätt som kändes rätt för dem 

själva, med tanke på att medarbetarna har olika positioner inom företa-

get, arbetar inom olika avdelningar, fått olika utbildningar samt arbetat 

olika länge skiljde sig deras svar åt.   

Den första principen som hör till gruppen filosofi (philosophy) i 4P-

modellen och som utgör grunden för The Toyota Way stämde inte för 

de medarbetare som arbetar på de resultatstyrda avdelningarna. Detta 

argumenterades med att företaget är resultatstyrt samt att det är signifi-

kant för tjänsteföretag att tänka kortsiktigt. Jämförs detta med Toyotas 

princip om att de kortsiktiga vinsterna inte alltid står i första rummet 

skiljer sig dessa åt. Modig och Åhlström definierar användandet av lean 

som medel istället för mål som ett problem vid definition och imple-

mentering av lean. Fokus på medel begränsar medan fokus på mål 
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skapar flexibilitet. Coor nöjer sig med att använda några av leanverkty-

gen istället för att på djupet sätta sin in i leantänkandet vilket skapar 

problem när lean ska definieras och tillämpas samt begränsar flexibilite-

ten.  

Princip 2-8 som hör till gruppen processer (process) handlar om att rätt 

process ger rätt resultat. Här beskrev de intervjuade hur de anser att 

principerna tillämpas på företaget samt hur dessa är värdefulla. De 

principer som enligt majoriteten av de intervjuade inte tillämpades var 

princip 5 och 8, princip 5 handlar om att bygga upp en kultur där man 

stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från 

början och princip 8 handlar om att bygga upp en kultur där man 

stoppar processen för att lösa problem. Detta går att förklara genom att i 

tjänsteorganisationer i allmänhet sitter arbetarna vid skrivbord och 

arbetar via datorer, går omkring, sitter i konferensrum och har fullt upp 

med att förflytta sig mellan olika uppgifter. Detta gör det svårt att 

kartlägga processen och arbetsflödet på samma sätt som för bearbet-

ningen av en fysisk produkt. Arbetet är också ofta organiserat runt 

projekt med stora variationer i storlek, komplexitet, antal inblandade 

personer och ledtider. [2]   

Princip 9-11 som hör till gruppen anställda och partners (people and 

partners) handlar om att tillföra organisationen värde genom att utveckla 

personal och samarbetspartners. De intervjuade relaterade dessa princi-

per till företagets värderingsarbete. För att kunna understödja den nya 

förbättringskulturen är det viktigt att inte bara fokusera på verktyg och 

system utan också förändra och utveckla beteendet hos chefer och 

ledare. Då ett leanföretag är marknadsdrivet och kundorienterat innebär 

detta att företaget måste utforma sitt framtida tillstånd för att möta 

marknaders behov på ett effektivt och bra sätt. 

Princip 12-14 som hör till gruppen problemlösning (problem solving) 

handlar om att ständigt söka grundorsaken till problem. Denna grupp 

var den som tillämpades sämst på företaget med anledning av en dålig 

kultur av hierarki mellan grupperna. Toyota uppmuntrar och förväntar 

sig kreativt tänkande men det måste ske med utgångspunkt i att man 

verkligen förstår alla aspekter av den faktiska situationen [2]. Planen för 

de intervjuade var att bli bättre på dessa principer, detta skulle kunna 
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göras genom leanverktyget 5 varför. Detta verktyg innebär att efter att 

ett problem definierats och direkta orsaker identifierats ställs frågan 

varför för varje direkt orsak. Syftet är att bryta ner ett problem till 

rotorsaken. [13]  

5.2 Definiera och implementera lean 

Efter Modig och Åhlströms beskrivning av problematiken med att 

definiera lean analyserades genom intervjuer medarbetarnas definition 

av lean. Här uppmärksammades att samtliga inte delade en gemensam 

syn på definitionen av lean då det definierades på olika abstraktionsni-

våer. Dock dominerade den låga abstraktionsnivån där definitionen av 

lean är en filosofi och ett förhållningssätt, vilket majoriteten av litteratu-

ren som definierat lean enligt Modig och Åhlström också anser. Förkla-

ringen till detta kan vara att det saknas undersökningar av leans an-

vändbarhet i servicesammanhang men också för att de flesta organisat-

ioner i tjänstesektorn som arbetar med lean inte hunnit göra det under 

en längre tid ännu. Boken ”Den skickliga leanledaren” av Hansen, 

Normand och Simonsen illustrerar ett diagram (figur 4) med olika 

organisationers ”mognadsnivå” i förhållande till arbetet med lean. 

Diagrammet illustrerar ett utvecklingsförlopp i fem steg som organisat-

ioner brukar genomgå på sin ”leanresa”. Nivå 1-3 är inringade eftersom 

författarna anser att de flesta organisationer i tjänstesektorn som arbetar 

med lean befinner sig på nivå 1-2 och några enstaka har nått upp till 

nivå 3.  

Figur 4: Leanmognadsmodellen. [12] 
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Nivå 1 går att relatera till implementeringen av lean på Coor genom att 

lean inte är en uttalad filosofi som genomsyrar hela företaget utan 

prövas på utvalda avdelningar. I syfte att hålla leanarbetet levande 

utbildade den inhyrda konsultfirman ICK leancoacher, detta går att 

relatera till punkten om begränsad kunskap då inte alla arbetare fick ta 

del av denna utbildning. Att mäta lokalt på resultatskapande är något 

samtliga undersökta avdelningar gör då avdelningarnas arbete är 

resultatstyrt. Framgången säkras av den lokala ledningen genom 

pulsmöten med berörda gruppchefer. Nivå 2:s första punkt om att 

organisationens generella kunskap om lean ska ökas på alla nivåer går 

att relatera till Coor genom den kompetens som finns för att utbilda de 

anställda om vad lean är, varför det är viktigt för företaget och visuali-

seringen av att föra fram problem till ytan i form av leanmöten. Även 

punkten om strategiskt ställningstagande till lean går att relatera till 

Coor genom de olika leanverktyg och metoder avdelningarna använder 

sig av.  

5.3 Värdeflödesanalys över framtida tillstånd 

Nedan presenteras en analys av värdeflödeskartläggningen över den 

framtida hanteringen av ärenden på Business Support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5: Värdeflödeskarta över framtida hantering av ärenden på Business Support. 

 

Värdeflödeskartan över framtida tillstånd riktar in sig på hur man leder 

Leverantör Ordermottagning Kunder 

Business Support 

Tillgänglig tid Antal personer Tid 

 
Processtid och ledtid 
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förändringen mot en ny utformning av värdeflödet. Denna värdeflödes-

karta skiljer sig från figur 4 genom att problemen väntan och transport 

har lösts. Förslag till hur problemet kan lösas med ärenden som väntar 

på att behandlas är genom att först beräkna processtiden, sedan jämföra 

antalet inkommande ärenden med antalet behandlade ärenden vid 

dagens slut för att uppskatta ledtiden. Därefter identifiera vilka perso-

ner som kan behandla dagens inkommande ärenden med fokus på 

breddutbildning. Breddutbildning saknas ofta i administrativa proces-

ser eftersom många arbetsuppgifter läggs åt sidan tills den person som 

är den enda kunniga tar itu med dem [11]. Genom att i sådana situat-

ioner ställa frågan ”Är detta den enda person som kan utföra denna 

arbetsuppgift?” kan detta resultera i att en person som vanligen inte 

behandlar ärendet kan behandla ärendet. Detta resulterar i att medarbe-

tarna kan tillämpa enstycksflöden utan avbrott i ärendehanteringspro-

cessen och undvika att ärenden hamnar i kö, ledtiden blir då densamma 

som processtiden. På detta sätt löses problemet med väntan på ärende-

hantering samt överföring av uppgifter mellan olika personer och 

arbetet effektiviseras. 

5.4 Triangulering 

Metodtrianguleringen görs på flertalet delar av analysen genom jämfö-

relser av tolkningen av undersökningen med andra metoder/källor. 

Jämförelsen fokuserar på likheter och skillnader mellan dessa och 

möjliggör argument för trovärdiga tolkningar. Genom att det dokumen-

terade materialet jämförs med hur tillämpningen fungerar i verkligheten 

genom observation och sedan följa upp detta genom intervjuer med 

berörda anställda resulterade detta i att dokumentexaminationen av det 

dokumenterade materialet som försågs av den inhyrda konsultfirman 

ICK innehöll de problem som identifieras i tabell 3. Problemen väntan, 

transport, lager samt outnyttjad kvalitet är problem som också nämns 

av de intervjuade och observerades på arbetsplatsen. 

5.5 Lean i hälso- och sjukvården 

I boken ”Lean i arbetslivet” av Per Sederblad beskrivs bl.a. hur specifika 

förutsättningar inom vården påverkar införandet av lean och vilka 

resultat av detta som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. 

Detta är intressant att jämföra med den egna undersökningen då hälso- 

och sjukvården också är ett tjänsteföretag som hela tiden effektiviseras 
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och utvecklas för att tillfredsställa kundens behov och förväntningar. I 

boken dras slutsatsen att lean inte kan ses som ett specifikt koncept när 

det ska tillämpas på organisationer som inte är tillverkningsföretag, 

utan som en samling generella principer som olika aktörer tolkar och 

tillämpar på olika sätt. Lean definieras som en uppsättning aktiviteter 

på en arbetsplats som aktörerna själva upplever vara lean, vilket i sin tur 

leder tillbaka till problemet med att definiera lean samt förstå hur en 

organisation blir lean och när en organisation är lean. Inom sjukvården 

är efterfrågan ojämn och variationen är stor, detta gör att det är viktigt 

att ha hög flexibilitet, för att återkoppla till Modig och Åhlström innebär 

detta att fokusera på mål istället för medel. Avgörande för hur väl lean 

kommer att fungera inom svensk sjukvård är hur väl sjukvården lyckas 

anpassa metoder och arbetssätt till den egna situationen. [14] Genom 

denna jämförelse dras slutsatsen att det är viktigt att tänka på att lean 

bygger på metoder som i grunden är anpassade till förutsättningar inom 

industrin. Därför är det en förutsättning för ett icke industriföretag som 

tillämpar lean att ha hög flexibilitet och fokusera på mål istället för 

medel samt kunna anpassa metoder till den egna situationen.  
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6 Slutsats 
Det första målet att identifiera hur lean tolkas och implementeras på 

Coor Service Management uppfylldes genom intervjuer, observationer 

och deltagande. Det största problemet var att lean inte genomsyrade 

hela företaget vilket är motsägelsefullt då grunden för lean är just detta. 

Men detta kan även ses på ett positivt sätt då det stärker argumentet att 

lean kan tolkas och tillämpas på olika sätt.  

Det andra målet att analysera vilka problem som uppstår vid implemen-

tering uppfylldes genom observation samt uttalade problem av de 

intervjuade, även utbildningsmaterialet av ICK bidrog till att identifiera 

problem. Eventuella lösningar till specifika problem togs fram genom en 

värdeflödesanalys och förslag till förbättringar genom användandet av 

olika leanverktyg.  

Det tredje målet att genom en jämförelse mellan lean på Coor Service 

Management och lean i hälso- och sjukvården se ett samband på hur 

lean tillämpas i servicesammanhang och dra eventuella slutsatser av 

detta uppfylldes. De slutsatser som drogs var att lean tolkas och tilläm-

pas på olika sätt beroende på vad aktörerna själva upplever vara lean 

eftersom att tjänsteföretag ständigt måste effektiviseras och utvecklas.  

Undersökningen har lett till frågeställningar som skulle kunna besvaras 

i annan forskning, dessa presenteras nedan. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

The Toyota Way-modellen byggdes medvetet från golvet och upp till 

ledningen och började med en filosofi. Filosofin börjar med de högre 

cheferna som har för målsättning att bygga upp ett företag som är 

långsiktigt och som genererar stort värde för kunder och samhälle. Detta 

kräver långsiktigt tänkande och kontinuitet i ledarskapet. Liker menar 

att det kan ta flera årtionden att lägga grunden till en radikal omvand-

ling av företagskulturen. Coor påbörjade implementeringen av lean 

sommaren 2014, som de intervjuade många gånger nämnde har de en 

lång väg kvar att gå tills organisationen kan kalla sig lean. Då detta 

arbete berört lean i servicesammanhang kan ett förslag till fortsatt 
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forskning vara hur det ser ut i tjänsteföretag som implementerat lean i 

många år.  

Problematiken kring definitionen av lean är också ett intressant forsk-

ningsområde, bör definitionen ändras för en organisation som inte 

tillverkar en fysisk produkt? Detta arbete har berört denna frågeställ-

ning men slutsatsen som dragits är att organisationer tolkar och tilläm-

par lean på olika sätt beroende på situation. En intressant aspekt kan 

vara hur abstrakt denna tolkning kan vara för att fortfarande få kallas 

för lean samt vart gränsen går. Kanske är en lösning att kalla det för 

något annat än lean? Att komma på nya revolutionerande filoso-

fier/metoder för tjänsteföretag?  
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Bilaga A: Intervjufrågor  
Lean är ju ett av världens mest spridda koncept, men det är också svårdefinie-

rat. Idag saknas en allmänt accepterad definition av lean. Vissa böcker behand-

lar lean abstrakt och ser det som ett förhållningssätt, en filosofi, en kultur och 

principer. Andra böcker behandlar det konkret och ser det som ett arbetssätt, en 

metod, redskap och verktyg. 

1. Vad är lean för dig? 

2. Varför implementerar er organisation lean?  

3. Vart togs initiativet till lean på Coor? Var det i t.ex. ledningen, 

medarbetarna eller utifrån? 

4. Hur har arbetarna utbildats inför lean? 

5. Vilka mål ska realiseras med hjälp av lean? 

Undersökningar av lean i serviceföretag är nästan obefintliga då lean främst 

används i tillverkningsföretag. 

6. Hur tror du att lean är användbart i servicesammanhang? 

Tidigare nämnde jag att lean är ett svårdefinierat koncept, detta gör det svårt 

att implementera len och därför också svårt att förstå hur en organisation blir 

lean och när en organisation är lean. 

7. Vilka problem upplever du med implementeringen av lean? 

8. Hur jobbade ni innan implementeringen av lean påbörjades?  

9. Har ni sett några konkreta resultat än? I vilken form? 

Toyotas produktion är ett resultat av deras högkvalitativa arbetssätt som 

baseras på olika verktyg och metoder för kvalitetshöjning, t.ex. just-in-time (rätt 

mängd, rätt tid), kaizen (ständiga förbättringar), jidoka (noll fel) och heijunka 

(utjämnad produktion). 

10. Använder ni er av några av dessa metoder eller har ni andra/egna 

metoder?  

The Toyota Way består av 14 principer som man kan utgå från vid implemente-

ring av lean och det är dessa principer jag utgår när jag analyserar implemente-

ringen av lean hos er. Jag tänkte fråga dig om samtliga 14 principer och hur du 

tycker de används på Coor. 

Princip 1 handlar om Toyotas filosofi, att basera besluten på långsiktigt 

tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

11. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Princip 2-8 handlar om processer, om något problem uppstår vid tillverkningen 

i enstycksflöden stannar hela produktionslinan, den första principen handlar 
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om att skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

12. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Ju större lager ett företag har, desto mindre troligt att de har det de behöver. 

Den andra principen handlar om att låta efterfrågan styra för att undvika 

överproduktion. 

13. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Den tredje principen handlar om att jämna ut arbetsbelastningen. 

14. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Den fjärde principen handlar om att bygga upp en kultur där man stoppar 

processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början. 

15. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

För att en person i produktionen ska kunna skriva en standardiserad arbetsin-

struktion som andra arbetare kan förstå måste han eller hon vara övertygad om 

dess betydelse. Den femte principen handlar därför om att lägga standardise-

rade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. 

16. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Toyota använder sig av de 5S:en (sortera, strukturera, städa, standardisera, 

skapa självdisciplin) för att eliminera slöseri. Den sjätte principen handlar om 

att använda visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

17. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Samhället har idag nått den punkt där vi kan trycka på en knapp och genast 

dränkas i information som rör teknik och företagsledning. Toyota menar att 

detta kan leda till oförmågan att tänka själv. Den sjunde principen handlar 

därför om att bara använda pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen 

och processerna. 

18. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Princip 9-11 handlar om de anställda och partners. 

Den första principen handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår 

arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till andra. Toyota menar att 

om inte högsta ledningen får sina egon ur vägen och går till teamet och leder 

medlemmarna, så kommer ledningen att gå miste om teammedlemmarnas 

hjärnkapacitet och speciella förmågor. 
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19. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Respekt för människor innebär att man respekterar deras idéer och duglighet. 

Den andra principen handlar om att utveckla enastående människor och team 

som följer företagets filosofi.  

20. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Bilindustrins leverantörer rapporterar att Toyota är deras bästa kund, men 

också den mest krävande. Den tredje principen handlar om att respektera det 

utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem bli bättre. 

21. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Princip 12-14 handlar om problemlösning och att ständigt söka grundorsaken 

till problemen. Den första principen handlar om att gå och se med egna ögon för 

att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu). Att iaktta vad som händer 

på verkstadsgolvet utan förutfattade meningar. 

22. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta?  

Den andra principen handlar om att fatta beslut långsamt och i konsensus, 

överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt.  

23. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

Lärandet är en konstinuerlig process i hela företaget där överordnade motiverar 

och lär underordnade och teammedlemmar på alla nivåer delger varandra sin 

kunskap. Den sista principen handlar om att bli en lärande organisation genom 

att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra (kaizen). 

24. Använder ni er av denna princip och hur tycker du i sådana fall att 

ni uppfyller detta? 

 


