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Sammanfattning 
 

Titel: Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation – en kvalitativ studie inom 

tjänstesektorn.  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Rosa Karvinen 

Handledare: Tomas Källqvist och Pär Vilhelmson 

Datum: Mars 2020 

Syfte: Syftet är att öka förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen 

av Lean inom tjänstesektorn med fokus på att främja kreativitet och innovation.  

Metod: Studiens vetenskapsteoretiska grund utgår ifrån hermeneutik och 

socialkonstruktivism. Studien antar en deduktiv ansats med kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer.  

Resultat & slutsats: Studien identifierar och skapar en ökad förståelse för hur kritiska 

framgångsfaktorer kan främja kreativitet och innovation vid implementeringen av Lean 

inom tjänstesektorn.  

Examensarbetets bidrag: Studien lämnar ett bidrag i form av en modell som visar hur 

de kritiska framgångsfaktorerna kan främja kreativitet och innovation vid 

implementering av Lean inom tjänster. Vidare beskriver studien sambanden mellan de 

kritiska framgångsfaktorerna och viktiga implementeringsverktyg inom tjänstesektorn.  

Förslag till fortsatt forskning: Studera dessa kritiska framgångsfaktorer i en annan 

bransch inom tjänstesektorn. Ett annat förslag är att göra en jämförande studie om de 

kritiska framgångsfaktorerna för Lean och innovation mellan olika länder, eller sektorer.  

Nyckelord: Lean, Tjänster, Implementering, Kreativitet, Innovation, Kritiska 

Framgångsfaktorer  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

Title: Interaction between Lean, creativity and innovation – a qualitative study within 

the service sector.  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor’s Degree in Business 

Administration.  

Author: Rosa Karvinen 

Supervisor: Tomas Källqvist and Pär Vilhelmson 

Date: 2020 – March  

Aim: The aim of this study is to gain an enhanced understanding of critical success 

factors in the implementation of Lean within the services sector with a focus on 

sustaining creativity and innovation.  

Method: The science traditional ground of the study is hermeneutics and social 

constructivism. The study assumes a deductive approach with a qualitative method in 

the form of semi-structured interviews.  

Results & Conclusions: The study identifies and gains an enhanced understanding of 

how critical success factors can sustain creativity and innovation in the implementation 

of Lean within the service sector.  

Contribution of the thesis: The study contributes in the form of a model that shows 

how the critical success factors can enhance creativity and innovation when 

implementing Lean within services. The study also describes the connection between 

the critical success factors and important implementation tools within the services 

sector. 

Suggestions for future research: A suggestion for further research is to study the 

critical success factors within another branch within the services sector. Another 

suggestion is to do a comparative study of the critical success factors between different 

countries or sectors.  

Key words: Lean, Services, Implementation, Creativity, Innovation, Critical Success 

Factors 
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1.Inledning 
 

Detta kapitel ger en inblick i bakgrunden och diskussionen om problemet där ett 

forskningsgap identifieras. Kapitlet avslutas med syftesformulering.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Lean production är en av de mest inflytelserika strategier under de två senaste 

decennierna med ursprung i Toyota Production Systems (TPS) i 1950 talets Japan. TPS 

har varit en strategi för att uppnå förbättringar i form av effektivitet och kvalitet samt att 

minska slöseri. Andra sektorer i samhället har insett möjligheterna med Lean production 

metodiken och börjat tillämpa dessa, inte minst tjänstesektorn som idag står för en stor 

del av de utvecklade ekonomiers BNP (Erthal & Marques, 2018; Gupta, Sharma & 

Sunder, 2016).  

 

I och med den ökade automatiseringen förflyttas kompetensen i större utsträckning från 

tillverkningsprocesser till tjänstesektorn vilket skapar nya förutsättningar för 

tjänsteföretagen. Därmed kan det finnas incitament att se om även styrmodellerna 

skapade för tillverkningsindustrin kan tillämpas inom tjänstesektorn för att få dess 

processer att bli mer effektiva på samma sätt. Lins, Zotens och Caiao (2019) beskriver 

att den positionen som tjänstesektorn idag innehar i de utvecklade ekonomier, har gjort 

att betydelsen av innovation inom produkter och tjänster har uppmärksammats som en 

nyckelfaktor till företagens framgång. Nya erbjudanden innebär möjligheter i form av 

ökade inkomster, utökade marknadsandelar och större vinster (Lins et al., 2019).  

 

Kombinationen av den resurseffektiva strategin Lean och innovation har 

uppmärksammats i forskningen under det senaste årtiondet vilket präglas av motsatta 

diskussioner (Johnstone, Pairaudeau & Pettersson, 2010; Chen & Taylor, 2009). 

Processer inom tjänstesektorn skapar olika slags slöseri än inom tillverkning såsom 

ökad administration vilket gör att tiden försvinner från kärntjänsterna i ett företag. 

Denna uppsats vill få en ökad förståelse för hur det kreativa och innovativa kan 

framhävas i en organisation när Lean implementeras.  
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1.2 Problematisering  
 

Lean uppmärksammas mer och mer inom tjänster i olika sektorer, och det finns 

empiriska resultat av lyckade strategier. Lins et al. (2019) beskriver att 

tjänsteföretagen i allt större utsträckning inför Lean strategier och tekniker 

modifierade för deras behov med syfte att effektivisera processer. Centrala idén med 

Lean filosofin är att öka kundvärde och samtidigt minska slöseri vilket i kontexten 

av tjänster innebär mervärde för kunden genom minskade resurser (Martin, 

Gustafsson & Choi, 2016).  

Bhasin och Burcher (2006) diskuterar att det oftast är en begränsad syn på Lean som 

processer istället för en filosofi som ligger bakom de låga framgångssifforna med 

Lean initiativen. Svårigheterna med Lean handlar också om att det inte finns en 

generell definition av Lean. Shah och Ward (2007) förklarar dock att Lean i grunden 

ofta betraktas utifrån två grundläggande synsätt, ett perspektiv nära praktiken i form 

av tekniker och verktyg, eller utifrån ett filosofiskt perspektiv av principer och 

övergripande mål. Gupta et al. (2016) stödjer det filosofiska synsättet genom att se 

Lean som en kultur och ett sätt att tänka, och tekniker samt processer kring Lean som 

verktyg i synsättet lean filosofi. Denna uppsats tar fasta på den filosofiska aspekten 

och benämner Lean som Lean filosofi i denna bemärkelse.   

Hines, Holweg och Rich (2004) beskriver att Leans fortsatta utveckling är ett 

försummat område bland kritikerna. Lean har utvecklats och fortsätter att utvecklas, 

och integrering av andra metoder än de ”shop-floor” baserade såsom kanban eller 

taktime, är möjligt utan att motsäga ett av kärnmålen med Lean, att skapa kundvärde 

(Hines et al., 2004). Lean är ett brett koncept som tar olika former i olika sektorer i 

samhället och är inte enbart en strategi för tillverkningsindustrin.  

Gupta och Sharma (2018) beskriver att ineffektiva tjänsteprocesser grundar sig i 

bristen av standardisering, inkonsekvens och dubbelt arbete vilket saktar ner 

prestation tillsammans med en oförmåga att analysera och hantera arbetskraftens 

produktivitet och kundnöjdhet. Därigenom kan Lean principerna och 

tillvägagångssätt effektivisera tjänsteprocesser då standardiserade processer och 

minskat slöseri eftersträvas i kärnan av Lean.  
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Kombinationen av den resurseffektiva strategin Lean och innovation har 

uppmärksammats i forskningen under det senaste årtiondet. Enligt Gong och Janssen 

(2015) är Lean innovation är ett relativt nytt koncept som kan användas för 

förbättring av innovationsprocesser. Traditionellt har Lean använts för 

välstrukturerade processer men mindre strukturerade processer som innovation har 

blivit intressanta för företagen i syfte att öka operativ prestation.  

Lins et al. (2019) beskriver att innovation och Lean är viktiga aspekter i företagens 

framgång genom att dessa strategier kan hjälpa företagen mot större vinster och 

minskat slöseri. Svårigheterna med att kombinera Lean initiativen med innovation 

grundar sig i att dessa strategier kan anses ha olika eller motstridiga mål vilket kan 

innebära brist på överensstämmelse inom en organisation. Enligt Chen och Taylor 

(2009) är standardisering en nyckelkomponent som Lean strävar efter men också en 

aspekt som kan hämma kreativitet i en organisation.  

En studie utförd av Lins et al. (2019) stödjer resonemang av att implementering av 

Lean filosofin inte behöver motsäga innovativa initiativ i företagen genom att 

identifiera 16 kritiska framgångsfaktorer som bevisar synergier mellan Lean och 

innovation i kontexten av tjänster. Av dessa 16 framgångsfaktorer är de flesta mjuka 

faktorer som belyser mänskliga faktorer och organisationskultur. Dahlgaard och 

Dahlgaard-Park (2006) styrker synen på att de humana aspekterna och 

organisationskultur är avgörande för att lyckas med implementeringen av Lean. 

Vidare beskriver Lins et al. (2019) att innovationer skapar nya affärsmässiga värden 

genom att förvandla originella idéer till produkter eller tjänster som uppfyller 

kundernas behov medan Lean fokuserar på kostnadsbesparingar genom att ta bort 

alla aktiviteter som inte skapar värde. Ett företag som framgångsrikt applicerar både 

innovation och Lean i sin styrning kommer att uppnå större konkurrensfördelar och 

långsiktig hållbarhet (Lins et al., 2019).  

Kombinationen av kreativitet och innovationsförmågan i ett företag vid 

implementeringen av Lean är ett intressant och lite forskat område inom 

tjänstesektorn. Förhållningssättet till Leans strävan efter standardisering samt 

variation och befriad kapacitet i processer är något som Johnstone et al. (2010) 

belyser som en viktig aspekt med att lyckas bibehålla innovationskraften i ett företag 

vid implementeringen av Lean. För Chen och Taylor (2009) handlar det istället om 

att skapa strategier såsom outsourcing för att kunna främja företagens 
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innovationsförmåga. Chen och Taylor (2009) beskriver att innovationskraften 

minskar speciellt om Lean implementeras som ett enda sätt att tänka och styra. Jag 

tror på Johnstone et al. (2019) resonemang om förhållningssätt till standardisering, 

variation och befriad kapacitet som en avgörande aspekt för att främja kreativitet vid 

en Lean implementering.  

Denna övertygelse inom Lean om att standardisera och ta bort alla icke 

värdeskapande aktiviteter samtidigt som det ska finnas utrymme för kreativitet och 

innovation, är något som gör det till ett aktuellt forskningsområde i dagens 

konkurrensutsatta ekonomi. Vidare är det intressant att Lins et al. (2019) identifierat 

kritiska framgångsfaktorer som avgörande för synergin mellan Lean och innovation 

vilket bevisar att Lean har potential att stödja kreativitet och innovation inom 

tjänstesektorn. Dessa faktorer är intressanta då dem fokuserar på de mjuka 

aspekterna med Lean vilket i tidigare forskning (Solaimani et al., 2019) visat sig vara 

en aspekt som det tagits bristfällig hänsyn till.  

Det har varit mycket fokus på Lean som tekniker och verktyg och i själva 

implementeringen men förhållningssättet till Lean och mjuka aspekter såsom 

organisationskultur har inte betraktats som en avgörande komponent (Erthal & 

Marques, 2018). Antalet lyckade försök att implementera Lean hos tjänsteföretagen 

är enligt Erthal och Marques (2018) fortsatt få vilket vidare tyder på att det behövs 

mer forskning inom tjänstesektorn. Därigenom syftas med denna uppsats att bidra till 

det outforskade området Lean, kreativitet och innovation inom tjänstesektorn genom 

att ta avstamp från de kritiska framgångsfaktorerna som enligt Lins et al. (2019) visat 

synergier mellan Lean och innovation.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet är att öka förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av Lean 

inom tjänstesektorn med fokus på att främja kreativitet och innovation.  
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2.Metod  
 

Första delen av detta kapitel presenterar de vetenskapsteoretiska utgångspunkter för 

denna studie vilket följs av tillvägagångssättet.  

 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter  
 

Utgångspunkten med denna studie var att få en ökad förståelse för hur kreativitet och 

innovation kan främjas vid implementeringen av Lean inom tjänstesektorn och därmed 

inspirerades jag av den hermeneutiska forskningstraditionen vilket Llewellyn (1993) 

beskriver som teorin om tolkning. Vidare tillämpas en kvalitativ metod med deduktiv 

ansats.  

2.1.1 Hermeneutik  

 

Hermeneutik är en vetenskapstradition som har haft olika förståelsedimensioner över 

tiden, men sammanfattningsvis kan hermeneutiken beskrivas ha grunden i förståelse och 

tolkningar (Sohlberg & Sohlberg 2014, s.266) vilket överensstämmer med studiens 

syfte.  

 

Den hermeneutiska cirkeln 

Hermeneutisk cirkel är en av de mest kända idéer i den hermeneutiska traditionen och 

handlar om förståelse och förklaring (Llewellyn, 1993). Llewelyn (1993) beskriver att 

cirkeln har två perspektiv, förförståelse och helhet. Den hermeneutiska cirkeln beskriver 

processer genom vilka forskaren och objekten av forskningen uppnår större förståelse 

av koncepten och idéer kring forskningen utifrån deras personliga erfarenheter 

(Llewellyn 1993). Vidare beskriver Llewellyn (1993) att forskaren alltid bär med sig 

tolkande färdigheter och någorlunda förförståelse av vad ett visst fenomen handlar om.     

 

Den andra perspektiven beskriver Sohlberg och Sohlberg (2014, s.98) handla om holism 

som innebär intressen för helheter. Trots att helheten är viktig ses pendling mellan 

helhet och delar som en integreringsprocess som förväntas leda till ännu större helhet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2014, s.98).  

 

Detta arbete har påverkats av en likartad process som den hermeneutiska cirkeln. 

Genom de erfarenheter som forskaren tillhandahöll av forskningsämnet och genomgång 
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av tidigare forskning har betytt en lärandeprocess som har byggt på förförståelse som 

har utvecklats under skrivandet. Denna process har haft betydelse för empirin där 

forskaren har gått in i varje fall med en förförståelse som sedan lett till ökad förståelse 

och utgjort en del som tillsammans med andra delar blivit en helhet vilket igen bidragit 

till ny förståelse. Även i teorin har förståelsen utformats likartad där varje artikel och 

rubrik kan ses som delar där det skett pendling vilket lett till djupare förståelse och 

helhet i form av den teoretiska referensramen.  

2.1.2 Socialkonstruktivism  

 

Den vetenskapsteoretiska grunden i arbetet innehar även att sociala företeelser och deras 

mening ständigt genereras av sociala aktörer vilket Bryman och Bell (2014, s.43) 

benämner som konstruktivism. Detta ontologiska synsätt innebär att det även är 

forskarnas uppfattningar av den sociala verkligheten som skapar konstruktioner 

(Bryman & Bell 2014, s.43). Vidare menar Bryman och Bell (2014, s.43) att en forskare 

alltid redogör för en särskild bild av den sociala verkligheten vilket inte kan anses vara 

definitiv.  

 

Denna studie utgår i stor utsträckning ifrån data insamlat från respondenter på olika 

nivåer i respektive verksamhet och med det även olika infallsvinklar. Därmed ger 

utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska ontologiska ståndpunkten förutsättning för 

uppsatsen att skapa en bred bild av de sociala konstruktioner som studeras vilket 

givetvis innehåller en egen tolkning men även möjlighet att presentera en balanserad 

analys utifrån respondenternas subjektiva data. Då studiens bidrag med att öka 

förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av Lean och innovation 

inom tjänstesektorn är beroende av individers subjektiva tolkningar och det unika i 

specifika sammanhang, gör att detta metodval stödjer syftet.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2014, s.274) tydliggör att socialkonstruktivistiska riktningar har 

kärnan i människornas sätt att forma meningar, positioner och regler i interaktion med 

varandra. Vidare förklarar Sohlberg och Sohlberg (2014, s.274) att den 

konstruktivistiska traditionen kan vara individbaserad i den mening att forskaren söker 

att bilda sin egen uppfattning av verkligheten i samband med att respondenter studeras, 

och bortser från frågan om att presentera olika bilder från respondenter som en helhet. 

Det insamlade empiriska data i denna studie är partiskt i den mening att respondenter 
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har olika intressen samt att det även är forskarens bild av verkligheten som påverkar 

utfallet, samt att resultatet till en viss del är bundna till de sociala aspekterna som 

förekommit under studien.  

 

Den individbaserade naturen av konstruktivism kan även innebära svårigheter i 

kodningen av data vilket har tagits hänsyn till i denna studie genom att forma teman 

utifrån den teoretiska referensramen som vägledning vid insamling av empiriskt 

material. Dessa teman tydliggörs i teorisyntesen i slutet av teorikapitlet.  

2.1.3 Deduktiv ansats  

 

Deduktiv teori är enligt Bryman och Bell (2014, s.31) den mest förekommande formen 

av förhållandet mellan teori och praktik. Alvehus (2013, s.109) förklarar att den 

deduktiva ansatsen utgår ifrån teoretiska överväganden i form av hypoteser som 

granskas mot ett empiriskt data. Därmed utgår denna studie från befintlig teori vilket 

prövas i den empiriska undersökningen. Den deduktiva processen kan illustreras enligt 

modellen nedan.  

 

Figur 1. Den deduktiva processen. Egen konstruktion av Bryman och Bells (2014, s.31) 

modell av deduktion.  

 

Denna uppsats utgår ifrån ett mindre forskat ämne där få empiriska resultat existerar i 

befintliga teorier vilket gör att jag tror på den deduktiva ansatsen kunna gynna studiens 

bidrag. Detta genom att befintlig teori prövas i verkliga förhållanden.  

 

2.1.4 Kvalitativ metod 

 

För att uppnå syftet har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats för att på ett 

tillförlitligt sätt kunna samla information, detta val har gjorts utifrån de 

vetenskapsteoretiska synsätten som utgångspunkt. Enligt Llewellyn (1993) är kvalitativ 

forskning passande med en hermeneutisk tradition då båda ofta förknippas med tolkning 

och förståelse. Vidare förklarar Bryman och Bell (2014, s.391) att denna förståelse är 

förknippad med den sociala verkligheten och hur deltagarna tolkar denna verklighet.  

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat
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Den socialkonstruktivistiska ståndpunkten som uppsatsen tillämpar är även lämplig 

eftersom Bryman och Bell (2014, s.391) förklarar att kvalitativ forskning innehar, till 

skillnad från kvantitativ forskning, att samspelet mellan människor istället för 

företeelser leder till sociala karaktärsdrag. Detta är av vikt då tolkning och förståelse i 

denna studie uppnås genom interagerande mellan människor.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden har även fördelen att kunna ge mycket detaljerad 

information (Bryman & Bell 2014, s.390) i form av ord snarare än siffror. Den djupa 

förståelsen av de kritiska framgångsfaktorernas bidragande till kreativitet och 

innovation vid implementering av Lean som studien eftersträvar ser jag kunna nås 

genom utförliga beskrivningar vilket gör den kvalitativa metoden lämpligast för detta 

arbete.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
I denna del presenteras först en övergripande bild av den roll de olika delarna i arbetet 

haft samt hur studien har utformats konkret.  

 

Forskningsmodell  

 

Figur 2. Forskningsmodell. Egen konstruktion.  
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Denna studie har utformats utifrån en deduktiv ansats vilket gör att studien utgår från 

befintlig teori. Första steget var att skapa en bild av det som redan studerats och vad 

forskningen har kommit fram till inom Lean, kreativitet och innovation inom 

tjänstesektorn. Utifrån tidigare forskning utvecklades problematisering vilket ledde fram 

till ett forskningsgap och syftesformulering. Därefter började insamling av data till den 

teoretiska referensramen vilket ledde fram till en teorisyntes.  

 

I utformandet av den teoretiska referensramen utgick uppsatsen från en aktuell 

huvudartikel (Lins et al., 2019) som har haft en avgörande del i att leda fram till 

forskningsgapet. I denna artikel presenteras 16 kritiska framgångsfaktorer som visar på 

synergier mellan Lean och innovation inom tjänstesektorn. Av dessa visade Lins et al. 

(2019) studie att ledningens engagemang och stöd, anställdas engagemang, 

kommunikation och organisationskultur hade högsta synergier för både Lean och 

innovation. Därmed har dessa faktorer tagits med till denna studie. Vidare har studien 

identifierat andra avgörande aspekter i implementeringsprocessen för främjandet av 

kreativitet och innovation för att sedan empiriskt pröva dessa.  

 

För att uppnå trovärdighet och äkthet i studien har de kvalitetskriterier förklarade av 

Bryman och Bell (2014, s.402-406) tillämpats. Vid utformandet av intervjuguiden 

utgick uppsatsen från den teoretiska referensramen men behöll en semistrukturerad 

intervjuform med öppna frågor för att ge möjligheter för nya resultat att uppkomma ur 

empirin för att komma fram till nya resultat inom det relativt outforskade ämne Lean, 

kreativitet och innovation. I studien har det använts två intervjuguider, en hos banker 

och en hos konsultföretagen som har växt under processens gång med syftet i åtanke. 

Intervjuguider har även anpassats beroende på den kunskap som respondenten besitter.  

 

Etiska aspekter är något som har tagits hänsyn till vid insamling av det empiriska 

materialet och lett till anonymisering av uppgifter. Strukturen i empirin är baserad på 

den teoretiska referensramen då studien utgår ifrån befintlig teori. Analysen har växt 

fram utifrån ett samspel mellan teori och empiri vilket sedan ledde fram till studiens 

bidrag.   
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2.2.1 Litteraturinsamling  

 

Utgångspunkten med utformning av den teoretiska referensramen och insamlingen av 

data från sekundära källor var att nå en ökad förståelse av det som tidigare forskning 

kommit fram till angående Lean kopplad till innovation och tjänstesektorn. Sekundära 

data har först och främst samlats in från vetenskapliga artiklar men även från 

forskningsböcker. De vetenskapliga databaser som använts i detta arbete är Emerald, 

Google Scholar, Scopus samt Academic Search Elite. 

 

Det är flera kvalitétskriterirer som har tagits i beaktning vid inhämtning av data i 

uppsatsprocessen. För att nå trovärdighet har antalet citeringar kontrollerats i de artiklar 

som valts och så långt som möjligt har jag försökt att välja bland de mest citerade 

artiklarna. Huvudartiklar som uppsatsen bygger på är bland de mest citerade som kan 

hittas inom ämnet. Ytterligare en faktor som anses bidra till trovärdighet i denna uppsats 

är att de flesta artiklarna är peer-reviewed vilket innebär att kvalitén i ett arbete har 

bedömts av en annan forskare med kunskap inom fältet (Vetenskapsrådet, 2010). De 

artiklar som först söktes behandlade fenomenet lean services, därefter kombinerades 

begreppet lean och services främst med orden ”philosophy”, ”innovation”, ”creativity” 

och ”implementation”.  

 

Forskningsområdet lean services är relativt nytt och således behövdes en hel del artiklar 

sorteras bort. Tidigare forskningen kring Lean präglas av fokus på tillverkning och 

andra industrier vilket var utanför uppsatsen forskningsområde och en anledning till att 

söka genom flera olika databaser.  

 

Forskningsböcker har använts i syfte att nå fördjupad kunskap om dem 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna samt om den kvalitativa metoden.    

2.2.2 Källkritik  

 

Det var av yttersta vikt att agera källkritiskt vid insamlingen av teori eftersom studien 

utgår ifrån en deduktiv ansats. Som beskrivet ovan har det använts flera vetenskapliga 

databaser via vilka artiklar har sökts. Vid val av artiklar har jag strävat efter att använda 

de artiklarna som är mest citerade och att samtliga artiklarna är peer-reviewed.  
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2.3 Datainsamling  
 

I detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen skett, bearbetning och tolkning av det 

empiriska materialet. 

2.3.1 Urval  

 

Det empiriska datamaterialet har samlats in hos två konsultverksamheter samt två 

banker i Sverige. Motivet till att större delen av den empiriska studien begränsades till 

den finansiella sektorn och vidare till banker är att det är ett område där lite forskning 

finns i relation till exempelvis tillverkning och sjukvård (Leite och Vieira, 2015). 

Vidare ser jag att det finns en stor potential för banksektorn att dra nytta av den 

resurseffektiva strategin trots kännedom om flera misslyckanden i de största svenska 

bankerna. Då jag ser företagens innovationsförmåga avgörande för hållbar tillväxt så är 

det en intressant aspekt i implementeringen av Lean, speciellt när det är ett lite forskat 

område.  

 

Datainsamlingen började hos konsultföretagen där det intervjuades respondenter med 

expertis i implementeringen av Lean inom olika sektorer. Dessa intervjuer var planerade 

bland de första för att kunna samla mer information till de andra intervjuer som 

baserades på erfarenheter snarare än kunskap om Lean. De andra intervjuer innefattade 

intervjuer med respondenter som arbetar eller har arbetat inom banksektorn under tiden 

Lean implementerades. 

 

Hos bankverksamheter efterfrågades personer som hade erfarenheter om arbetet med 

Lean vilket ledde till att företagen själva fick hänvisa mig till relevanta respondenter. 

Vidare sökte jag respondenter längre ner i hierarkin som arbetat under tiden när Lean 

implementerats i verksamheten i syfte att nå en bredare syn på Lean, kreativitet och 

innovation inom företaget.  

2.3.2 Multipla fallstudier  

 

Bryman och Bell (2014, s.85) beskriver att fallstudier ofta förknippas med kvalitativa 

metoder eftersom syftet oftast är en grundlig forskning av ett specifikt fall. Fallstudier 

ger utrymme för att kombinera flera kvalitativa metoder, forskaren blir inte låst i en 

ansats (Bryman & Bell, 2014, s.85). Det gör att semistrukturerade intervjuer kan 
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kombineras med inhämtning av data från företagsrapporter vilket görs i denna studie för 

att uppnå större förståelse av verksamheter som respondenter representerar. Vidare 

används fallstudier för att beskriva unika egenskaper hos ett särskilt fall och ofta syftar 

att illustrera ett mer allmänt förekommande fenomen (Bryman & Bell, 2014, s.86; 

Alvehus, 2013, s.75).  

 

Alvehus (2013, s.75, 78) poängterar dock att fallstudier ofta kritiseras för att vara svåra 

att generalisera men att genomförandet av multipla fallstudier kan anses förbättra 

möjligheter till generaliserbarheten. Det huvudsakliga syftet med att det genomförts 

flera fall i denna studie är få bredd i empirin och därigenom möjliggöra djupare 

tolkningar än vad ett enskilt fall hade kunnat bidra med vilket Alvehus (2013, s.78) 

beskriver ofta vara orsaken med att göra multipla fallstudier. Detta kan därigenom anses 

ge mer utrymme för teoretiska reflektioner och komma fram till de bidrag studien avser 

att ge.  

2.2.3 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden är semistrukturerad och består av öppna frågor vilket är anledningen till 

att frågorna var uppdelade på specifika teman utifrån teorin för att underlätta kodningen 

av svaren. Intervjuguiden har utformats utifrån den teoretiska referensramen i enlighet 

med den deduktiva ansatsen. Under forskningsprocessen har intervjuguiden redigerats 

utifrån den information som kommit fram för att nå relevans. Totalt har två olika 

intervjuguider använts i studien.  

2.3.4 Semistrukturerade intervjuer  

 

När intervjuguiden hade utformats utifrån den teoretiska referensramen kunde insamling 

av empiri påbörjas. Då denna studie är tolkande i sin natur var det lämpligt att använda 

intervjuer för att samla in empiri.  

 

Enligt Bryman och Bell (2014, s.473) är intervju kanske den mest använda metoden 

inom kvalitativ forskning vilket förklaras bland annat av flexibiliteten som intervjuer 

möjliggör. Det finns två huvudsakliga former av kvalitativa intervjuer, nämligen 

ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman & Bell 2014, s.475). I denna uppsats 

används semistrukturerade intervjuer vilket Bryman och Bell (2014, s.475) beskriver 

vara konstruerade av relativt specifika teman som behandlas, även kallad intervjuguide. 
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Semistrukturerade intervjuer ger en stor frihet för respondenter att forma svaren 

(Bryman & Bell 2014, s.475). Vidare förklarar Bryman och Bell (2014, s.476) att 

använda en semistrukturerad intervjuguide innebär att forskaren kan justera i vilken 

ordning frågorna ställs samt att forskaren kan ställa frågor utanför guiden beroende på 

vad respondenten anknyter sig till.  

 

De semistrukturerade intervjuer var konstruerade av öppna frågor för att ge ytterligare 

utrymme för respondenter att fritt kunna forma svaren för att få mycket information 

vilket i denna studie kan anses bidra till relevans och stringens som Staw (1995) 

beskriver. Frågorna i intervjuguiden ställdes inte i samma ordning under intervjuer utan 

ordningen justerades utifrån samtalets riktning för att behålla flexibilitet. Att låta 

intervjun vara flexibel var det till särskild nytta vid intervjuer med respondenter som 

hade mycket kunskap inom ämnet för att veta vad dessa anser relevant och viktigt vilket 

stödjs av Bryman och Bell’s resonemang (2014, s.474). Vidare bidrog öppenheten till 

olika aspekter och perspektiv om Lean och innovation vilket jag sedan kunde styra mot 

mer specifika frågor. 

 

2.3.5 Etiska aspekter  

 

Vid insamling av empiri har etiska aspekter tagits hänsyn till. I syfte att få respondenter 

att känna sig bekväma med att medverka till studien har anonymitet erbjudits. Detta 

också för att denna studie tros gynnas av anonymisering i syfte att få mycket fördjupad 

kunskap baserad på personliga erfarenheter vilka kan i denna studie delvis uppfattas 

som känsliga. För vissa hade anonymisering ingen betydelse medan från andra fick jag 

uppfattningen av att detta gjorde respondenten mer bekväm och villig att bidra.  

 

För att presentera empirin fanns det möjlighet att delvis anonymisera uppgifter och 

delvis inte, eller att anonymisera alla uppgifter. I denna uppsats gjordes valet att 

anonymisera samtliga på grund av att nå kunskap och erfarenheter vägde tyngre för att 

nå syftet än att kunna hänvisa till respondenter med deras namn. Därmed hänvisas till 

respondenter endast med deras titel samt att bransch där företagen är verksam i.   

 

Vidare har det säkerställts att respondenterna förstår den forskningsprocess dessa deltar 

i, vidare har respondenternas godkännande till att spela in intervjun efterfrågats i början 
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av intervjun vilket Bryman och Bell (2014, s.147) benämner som samtyckeskravet. 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2014, s.148) att ett bekymmer med ett godkännande 

till intervju kan vara att respondenten inte har tillräckligt information för att fatta ett 

välgrundat beslut. I denna studie har detta försökts att undvika genom att deltagare på 

förhand via mejl fick ta del av studiens syfte samt teman som intervjun skulle beröra 

och en uppskattad realistisk tid som deltagande skulle medverka.  

 

2.2.6 Bearbetning av empiri 

 

De flesta intervjuer har spelats in för att nå trovärdiga resultat utifrån transkriberingen 

samt för att hålla fokus på intervjuobjekten då empirin i denna studie har samlats in av 

enbart en forskare. Enligt Bryman och Bell (2014, s.489) är inspelning av kvalitativa 

intervjuer också att föredra för att kunna gå tillbaka till intervjusituationerna och göra 

upprepade granskningar av svaren. Vidare poängterar Bryman och Bell (2014, s.491) att 

flexibilitet är ännu en aspekt att ta hänsyn till vid kvalitativa intervjuer. Genom att spela 

in intervjun får forskaren större möjligheter till att vara lyhörd mot respondenten, ändra 

ordningen i intervjuguiden och uppföljning av betydelsefulla aspekter eller att reda ut 

oklarheter (Bryman & Bell 2014, s.492).  

 

Vid alla intervjuer fick intervjuobjekten i förhand via mejl ta del av teman som 

intervjun skulle beröra för att säkerställa att dessa var lämpliga respondenter samt ge att 

ge dem möjligheter till att förbereda sig i syfte att nå tillräckligt fördjupad information. 

Att på förhand försöka se teman utifrån teorin var även till hjälp vid transkriberingen av 

empirin vilket Bryman och Bell (2014) beskriver som en tidskrävande process inom 

kvalitativ forskning.  

 

Varje inspelad intervju transkriberades och kodades enligt Bryman och Bells (2014, 

s.490) rekommendationer. En del teman var förbestämda men fastställdes efter 

transkriberingen av intervjuerna. Transkriberingarna lästes flera gånger och 

sammanställdes, därifrån hittades likheter och teman som kom fram utifrån koderna var 

”implementeringsverktyg”, ”förhållningssätt”, ”standard”, ”befriad kapacitet”, och 

”kritiska framgångsfaktorer”.  
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2.3 Kvalitetskriterier  
 

I denna del presenteras de kvalitetskriterier som tillämpats genomgående i denna 

studie.  

 

Bryman och Bell (2014, s.402) beskriver att kvalitetskriterier uttrycks olika beroende på 

vilken forskningstradition forskaren befinner sig i. För kvantitativa forskare beskrivs 

kriterierna som validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2014, s.400). Dessa kriterier 

har fokus på mätningar och generaliserbarhet vilket inte direkt kan appliceras på 

kvalitativa forskningsmetoder som snarare har fokus på ord och beskrivningar (Bryman 

& Bell 2014, s.401, 390). Då denna uppsats utgår från den kvalitativa 

forskningstraditionen används följande alternativa kriterier presenterad av Bryman och 

Bell (2014, s.402-406): trovärdighet och äkthet.  

2.6.1 Trovärdighet  

 

Tillförlitlighet 

För att nå tillförlitlighet i studiens resultat är det avgörande att kontrollera att 

forskningen genomförts med de regler som finns i åtanke, samt att forskaren får resultat 

bekräftat av respondenter i syfte att se enighet i hur verkligheten tolkats (Bryman & 

Bell 2014, s.403). I denna uppsats har till en viss mån bekräftats från respondenter de 

tolkningar som uppsatsen gjort när det kommer till det empiriska materialet vilket kan 

anses öka tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskning har grunden i fördjupad kunskap av människor som innehar en del 

likadana egenskaper snarare än bredd (Bryman & Bell 2014, s.403). Bryman och Bell 

menar att fokus vilar på det unika i ett specifikt sammanhang eller aspekter kring den 

sociala verkligheten. Därigenom känns det naturligt att det föreslås i Bryman och Bell 

(2014, s.404) att forskaren syftar till detaljrika beskrivningar.  

 

Då urvalet i denna studie har mestadels begränsats till respondenter som innehar 

fördjupad expertis inom de aktuella områdena för studien, har det lett till omfattande 

beskrivningar. Därigenom kan det anses finna överförbarhet i denna uppsats för läsarna 

att avgöra till vilken grad resultaten går att överföra till andra omgivningar.  
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Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att uppnå en tydlig helhet av de olika delarna i forskningsprocessen 

genom att dessa beskrivs och granskas utförligt (Bryman & Bell 2014, s.405). Vidare 

menar Bryman och Bell (2014, s.405) att kollegor kan agera som granskare under 

forskningens gång för att uppskatta kvalitén i tillvägagångssätten och de teoretiska 

slutsatserna vilket bidrar till pålitligheten med studien. Nackdelen är att denna typ av 

granskning i kvalitativa studier ofta är tidskrävande på grund av omfattande data som 

genererats (Bryman & Bell 2014, s.405).  

 

I denna uppsats bidrar den strukturerade metoden bestående av vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter samt redogörelser kring datainsamling och empiri, till pålitlighet.  

 

Konfirmering 

Att undersökningen ska kunna konfirmeras kräver att forskaren har förståelse för att 

heltäckande objektivitet inte kan uppnås i forskning som rör samhället och att denne 

inte avsiktligen tillåtit sina personliga värderingar och teoretiska utgångspunkter att 

styra genomförandet av slutsatser (Bryman & Bell 2014, s.405). I denna studie har 

konfirmering tagits hänsyn till genom att medvetet försöka undanhålla forskarens 

personliga värderingar vilket ansågs speciellt viktigt i och med att denna studie 

utformats av enbart en forskare.  

2.6.2 Äkthet  

 

Äkthet benämns även som autenticitet, och enligt Bryman och Bell (2014, s.405) kan 

följande kriterier utgöra grunden för bedömningen av äkthet i studien: rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, och pedagogisk autenticitet. 

 

Rättvis bild  

Det som ger indikation huruvida uppsatsen ger en tillräckligt rättvis bild har sin grund i 

de åsikter och uppfattningar som finns i det studerade urvalet (Bryman & Bell, 2014, 

s.405). Bryman och Bell (2014, s.405) menar vidare att respondenternas nivå inom 

organisationen har påverkan på hur rättvis bild kan skapas.  

 

Jag anser att uppsatsen har bidragit till en rättvis bild genom att intervjua respondenter 

på olika nivåer i organisationen. Detta var ett medvetet val då respondenter högre upp i 



 

18 

 

hierarkin ansågs kunna ha en annorlunda bild av det studerade ämnet än respondenter 

närmare kunden i de studerade bankverksamheter. Vidare ser jag att respondenter på 

konsultverksamheter ytterligare bidragit till en rättvis bild genom att dessa kan anses 

som ”neutrala” intervjuobjekt. Med neutrala respondenter menar jag att risken för att 

dessa skulle ha haft någon dold agenda bakom svaren, såsom att ge en bättre bild av 

deras verksamhet, inte har haft betydelse för frågorna i de intervjuerna.  

 

Vidare tror jag att transkriberingen av intervjuerna har varit en bidragande faktor för att 

uppnå en tillräckligt rättvis bild.  

 

Ontologisk och pedagogisk autenticitet 

Bryman och Bell (2014, s.405) förklarar ontologisk autenticitet inneha studiens 

påverkan på respondenters förståelse av deras sociala situation och den miljö de vistas i 

medan den pedagogiska autenticiteten refererar till respondenters bild av andras 

upplevelser i miljön.  

 

Genom att respondenter medverkat i denna studie har dessa genom intervjuguiden 

kunnat uppmärksamma denna aktuella fråga i deras miljö genom att reflektera tillbaka 

till de Lean projekten som införts i deras verksamheter. Intervjufrågorna har även 

bidragit till reflektion över andras upplevelser. Därmed anses det att uppsatsen till en 

viss del bidragit till både ontologisk och pedagogisk autenticitet.  
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3.Teoretisk referensram  
 

Den teoretiska referensramen inleds med en kort bakgrund om Lean production vilket 

utvecklas till Lean tjänster. Detta följs av de hårda strukturella delar av 

implementeringen för att sedan kunna förstå de kritiska framgångsfaktorerna och 

relatera tillbaka till implementeringen. Kapitlet avslutas med en teorisyntes som 

illustrerar de kritiska framgångsfaktorernas koppling till kreativitet och innovation.  

 

Lean som först och främst inom tillverkningsindustrin benämnts som Lean production 

är ett koncept som härstammar från Toyta Production Systems (TPS). Detta har i 

grunden varit ett system för kontinuerliga kvalitétsförbättringar på det mest ekonomiska 

sättet med fokus på att minska slöseri genom effektiviseringar (Daahlgard & 

Daahlgaard-Park, 2006). Detta är ett koncept som har utvecklats genom åren och 

expanderats till sektorer utöver tillverkning. Lean är en mångfacetterad styrningsfilosofi 

innefattande flera principer och verktyg som enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park 

(2006) resonemang bör anpassas till den aktuella sektorn.  

 

3.1 Lean filosofi  
 

Lean är ett koncept som har sitt ursprung i Taiichi Ohno’s kända produktionsfilosofi, 

TPS, i 1950 talets Japan (Dahlgaard & Daahlgaard-Park, 2006). Lean production är ett 

mångfacetterat system med olika dimensioner och komponenter som har utvecklats över 

tiden. Shah och Ward (2007) beskriver att Lean production oftast definieras från två 

olika utgångspunkter, antingen från ett filosofiskt perspektiv relaterad till vägledande 

principer och övergripande mål, eller från ett praktiskt perspektiv av styrmetoder, 

verktyg eller tekniker som kan observeras direkt. Womack och Jones (1997) benämner 

den filosofiska utgångspunkten som Lean thinking. 

 

I grunden har Lean production varit koncentrerad kring filosofin av kontinuerliga 

förbättringar genom att systematiskt minska slöseri i tillverkningen. Lean thinking 

introducerades i syfte att utöka koncepten från tillverkningsindustrin till en affärsnivå 

(Thangarajoo & Smith, 2015). Lean filosofin kan ses som en långsiktig resa. Johnstone, 

Pairaudeau och Pettersson (2010) förklarar att litteraturen som behandlar Lean thinking 

ofta beskriver en utveckling från verktyg och tekniker för att förbättra processer till en 

kultur av kontinuerliga förbättringar eller till Lean filosofi över tiden. Det var genom 

den bästsäljande boken The Machine that Changed the World (1990) samt Womack och 
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Jones’s fortsatta forskning (TickFei, YuChun, Ashutosh & FooSoon, 2015) då Lean 

thinking fick igenkännande inom sektorer utöver tillverkning. 

 

Betydelsen av Lean har även utvecklats över tiden och olika skift i fokus med Lean kan 

ses. 1980-talet präglades av fokus i kostnadsbesparingar med fokus på Just-in-time 

tekniker, medan senare förändringar innefattade övergripande organisationsstyrning i 

form av Total Quality Management (TQM) i början av 1990-talet. Under decennierna 

1990 – 2000 har fokus mestadels varit på kvalité, kostnader och leverans. Efter 2000-

talet har Lean production skiftats till värde snarare än kostnader vilket i överlag visar ett 

mer strategiskt än taktiskt synsätt (Carlborg, Kindström & Kowalkowski, 2013). Vidare 

beskriver Carlborg et al. (2013) att utvecklingen från taktiskt till ett mer strategiskt 

perspektiv belyser ett skift från en mer generell Lean definition med fokus på tekniker 

och metoder till ett mer abstrakt koncept med fokus i strategi och filosofi.  

 

3.2 Lean services  
 

Tjänstesektorn är annorlunda i jämförelse med tillverkningsindustrin, för vilken Lean i 

grunden skapats för, i flera avseenden. Detta på grund av tjänstesektorns speciella 

karaktärsdrag, tjänster kan ofta beskrivas som upplevelser som produceras och 

konsumeras samtidigt och kan inte sparas för senare tillfällen (Gupta et al., 2015). 

Damrath (2012) beskriver att producera tjänster innebär färre återkommande steg, 

generellt är tjänsteprocesser mindre strukturerade, mer komplicerade och mindre 

förutsägbara än de flesta tillverkningsprocesser. Ett annan element som skiljer från 

tillverkningsindustrin är att kunden oftast är en del av tjänsteprocessen (Damrath, 2012).  

Därför behöver Lean metoderna studeras närmare för att se hur dessa kan föras över till 

tjänstesektorn på ett sätt som kan främja kreativitet och innovation som behövs i dagens 

konkurrensutsatta ekonomi.  

 

Enligt Lins et al. (2019) är Lean användbar inom tjänster, det vill säga Lean production 

metoderna överförda till tjänster vilket benämns Lean services. För att nå framgång med 

Lean services bör flera aspekter tas hänsyn till. Att fokusera på skillnader i processer 

mellan tjänster och tillverkning är avgörande. Det finns behov av att fokusera på den 

mänskliga faktorn, Gupta et al. (2016) beskriver att respekt för människor och 

individernas engagemang i arbetet är en viktig del av Lean services.  
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Vidare beskriver Leite och Vieira (2015) att arbetskraft är en av de mest relevanta 

faktorerna när det gäller kostanden att utföra arbetet medan inom tillverkning är fokuset 

på material och utrustning. Hines, Holweg och Rich (2004) styrker vikten av humana 

aspekterna som motivation, empowerment och respekt för människor, och menar att 

detta är avgörande att ta hänsyn till för att nå hållbarhet på längre sikt. För hög 

belastning på en administratör eller bristen av självförverkligande i arbetet kan vara 

faktorer som i längden sänker hållbarhet.  

 

Piercy och Rich (2009) förklarar att flera forskare har identifierat applicerbarheten av 

Lean till tjänster där administrativa områden blir en förlängning till de shop-floor 

baserade aktiviteter. Inom administrativa områden ser bland annat slöseri annorlunda ut 

jämfört med tillverkningen, och Lean kan vara en effektiv metod för att minska dessa 

aktiviteter när rätt applicerad. Detta visas av Piercy och Rich (2009) samt Maleyeff 

(2006) som har översatt de sju typer av slöseri som i grunden skapats för tillverkning.  

 

3.3 Lean principer 
 

Centralt för Lean är att minska slöseri, Lean principer först definierade av Womack och 

Jones (1997) beskrivs som en lösning till slöseri som uppstår i alla processer. Gong och 

Janssen (2015) förklarar att dessa principer i grunden är från tillverkningsindustrin men 

används brett för att vägleda implementeringen av Lean. Här beskrivs principerna med 

utgångspunkt i tjänstesektorn för att skapa en grundläggande bild över 

implementeringen av Lean som betonar hur de mjuka faktorerna är viktiga.  

 

Jag anser att det är av betydelse att skapa en bild över hur Lean kan implementeras för 

att förstå vilken påverkan olika sätt att genomföra implementationen kan ha för 

kreativitet och innovation i en organisation och därigenom förstå de kritiska 

framgångsfaktorerna.  

 

3.3.1 Definiera värde 

Värde definieras baserad på kundens perspektiv beträffande exempelvis kostnad och 

produktfunktioner. Chen och Taylor (2009) beskriver att vikten av kundvärde betraktas 
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från två nivåer av Lean metoden, strategiska och operationella nivå. Den strategiska 

nivån av Lean förutsätter att värdet av kunderna förstås medan den operationella nivån 

uppnår kundernas förväntningar genom att företaget använder sig av Lean tekniker 

(Chen & Taylor, 2009).  

 

Då värde definieras i termer av det som kunder är villiga att betala för, förklarar Gong 

och Janssen (2015) att det ger indikationen av att serviceinnovation är avsevärd och 

accepterad i marknaden. Genom att fokusera på värdet av kunden blir det uppenbart för 

tjänsteföretagen vad det är som skapar värde i kundens ögon, och vad som betraktas 

som slöseri vilket i sin tur ger företagen möjligheter att möta kundernas förändrade 

efterfrågan (Gong & Janssen, 2015).  

 

Grundläggande implikation av detta är att allt som inte skapar värde, slöseri, bör tas bort 

genom att minska användningen av resurser som inte bidrar till värde för kunden 

(Carlborg et al., 2013). Piercy och Rich (2009) förklarar att reducera de icke 

värdeskapande aktiviteterna som en grund i Lean för att effektivisera, och att det inom 

tjänstesektorn finns olika slags slöserier som Lean kan användas till.  

 

Därmed att reducera icke värdeskapande aktiviteter leder till befriad kapacitet i form av 

arbetskraft, tid och kapital och jag hävdar att det är av betydelse vilka förhållningssätt 

som organisationer har till dessa frigjorda resurser när det gäller företagens kreativitet 

och innovationsförmåga.  

 

3.3.2 Identifiera värdeflöden 

Carlborg et al. (2013) beskriver att identifiera värdeflöden innebär identifiering av värde 

i varje steg i produktionsprocessen. Bonaccorsi, Carmignani och Zammori (2011) 

tydliggör att värdeflöden innefattar alla aktiviteter involverade i skapandet av den 

slutliga produkten eller tjänsten. Värdeflöde är ett annat sätt att referera till en process, 

och processer involverar oftast flera steg. I komplexa organisationer går de flesta 

värdeskapande processer igenom flera avdelningar. Piercy och Rich (2009) beskriver att 

företagen ska kartlägga hur värde levereras genom att identifiera värdeflöden, och 

använda denna för eliminering av icke värdeskapande aktiviteter.  
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3.3.3 Flow eller flöde och pull    

Flow principen fokuserar på att objekten går igenom värdeströmmen, det kan vara en 

produkt, kund eller information (Carlborg et al., 2013). Implikationen av detta beskriver 

Carlborg et al. (2013) innebära att istället för att fokusera på hur tillgängliga resurser 

används mest effektivt, att flow istället fokuserar på processen och hur optimera flöden 

av element genom processen. Pull handlar istället i grunden om att ingen produktion bör 

ske innan en order läggs och därmed blir implikationen att kapaciteten är en avgörande 

fråga (Carlborg et al., 2013). Inom tjänster menar Piercy och Rich (2009) att det bara 

ska levereras det som faktiskt efterfrågas (pull) av kunden istället för att betjäna från 

färdiga underlag.  

 

Gong och Janssen (2015) förklarar att det ideala flödet är en ostörd utveckling av 

tjänster och information och där pull signaler initierar arbete där störningar i flödet tas 

bort. De vanligaste störningarna som kan uppstå inom tjänster innefattar förseningar, 

dubbelt arbete och väntan (Gong & Janssen, 2015). För att exempelvis betrakta 

banksektorn kan denna typ av slöseri uppmärksammas i ökad administrativ tid och 

större belastning på handläggaren när ett fel i processer uppstår och arbetet behöver 

göras om.  

3.3.4 Strävan efter perfektion 

Carlsborg et al. (2013) beskriver att perfektion ofta beskrivs som det absoluta målet 

med Lean, och som utfallet av Lean om alla andra Lean principerna uppfylls. Vidare 

beskriver Piercy och Rich (2009) att denna princip innehar att kontinuerligt söka att 

förbättra processer och system med hjälp av principerna ovan i syfte att sträva efter 

perfektion. Enligt Angelis och Fernandez (2012) handlar kontinuerliga förbättringar om 

en övergripande fokus i process prestationer genom stegvisa förbättringar och 

organisatoriska aktiviteter som involverar alla anställda i ett företag och bildar en miljö 

som skapar incitament för lärande. Kultur av kontinuerliga förbättringar går även under 

den japanska beteckningen Kaizen och för detta har refererats som ”principen om 

förbättring” (Angelis & Fernandez, 2012).  

 

Kontinuerlig förbättring kan därigenom anses vara en pågående process av 

problemlösning med syfte att hela tiden förbättra genomförandet och effektiviteten av 

processer (Gong & Janssen, 2015). Genom att fokusera på flöde och pull samt 
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kontinuerlig förbättring, elimineras slöseri stegvis och fokus från anställda skiftas till 

bättre leveranssystem och innovation (Gong & Janssen, 2015).  

 

 

3.4 Implementering av Lean till tjänster  
 

De fem Lean principerna stödjer förändringen mot en Lean organisation och ger insikt i 

hur konkreta metoder och verktyg kan appliceras. Detta avsnitt går djupare in i 

implementeringen av Lean vilket följs med en beskrivning av de mest använda 

implementeringsmetoder inom tjänstesektorn som uppfattats som mest avgörande för 

kreativitet och innovation.  

 

Spear och Bowen (1999 citerad i Maleyeff, 2006) har utformat ett konceptuellt ramverk 

vilket Maleyeff (2006) beskriver kan ge större förståelse om tillämpligheten av Lean 

principerna i kontexten av tjänster. Detta ramverk vilar i fyra grundläggande principer 

av Lean. För det första, allt arbete bör standardiseras till hög grad när det gäller innehåll, 

sekvens, tidpunkter och utfall. Vidare skall vartenda interna kundkontakt vara rak och 

otvetydig. Flödet av varje produkt och tjänst ska vara enkel, och förbättringar bör 

genomföras strukturerad och vetenskapligt (Maleyeff, 2006). Standardisering bidrar till 

snabbare beslutsvägar vilket gör att arbetet blir mer effektivt och slöseri minskas, vilket 

är kärnan av Lean enligt Womack och Jones (1997).  

 

Gupta et al. (2016) anser att verktygen från tillverkning kan appliceras till tjänster 

genom att skillnader om betoning, språk och förståelse av koncepten får fokus istället 

för grundläggande förändringar i Lean principerna. Nyckeln beskrivs vara större 

förståelse av vad dessa skillnader är och hur dessa kan integreras till tjänster (Gupta et 

al., 2016). Vignesh, Suresh och Aramvalarthan (2016) beskriver istället att motstånd till 

förändring är en av de största utmaningarna med implementering av Lean inom tjänster. 

Vidare belyser Vignesh et al. (2016) att det krävs uppmärksamhet i 

förändringsprocessen under övergången till Lean. Detta framhäver betydelsen av 

människor som är en central del i tjänsteprocesser.  

 

Bhasin och Burcher (2006) tror att för att framgångsrikt implementera Lean behövs 

följande ingredienser: applicering av minst fem olika tekniker, att betrakta Lean som en 

långsiktig resa, ha en syn på kontinuerlig förbättring och att genomföra flera kulturella 

förändringar i syfte att bemyndiga Lean principerna genom hela värdekedjan. Detta 



 

25 

 

styrks av Erthal och Marques (2018) som belyser att passande organisationskultur är 

avgörande för att nå bästa resultat med implementeringen. 

 

Enligt Leite och Vieira (2015) är sjukvård, finanssektorn, banker och försäkringar bland 

de områden inom tjänstesektorn där Lean implementerats. Av dessa är finansiella 

institutioner ett område där relativt lite forskning kan hittas jämfört med andra områden. 

Leite och Vieira (2015) menar att den finansiella sektorn och banker är institutioner där 

stora mängder av dokument processas och analyseras vilket innebär en benägenhet åt 

misstag och dubbelt arbete. Därmed finns stor potential att dra nytta av Lean filosofin 

inom finanssektorn.  

 

3.4.1 Implementeringsverktyg  

 

Enligt Leite och Vieira (2015) är följande bland de mest använda metoderna att 

implementera Lean inom tjänstesektorn: Service value stream mapping (SVSM), 5s, 

Standardisering, och Kaizen. Insikt i dessa implementeringsverktyg ser jag som en 

förutsättning för att kunna förstå de kritiska framgångsfaktorerna och se hur dessa är 

kopplade med studiens syfte i åtanke.  

 

Värdeflödesanalys för tjänster (service value stream mapping – SVSM) 

Bonaccorsi et al. (2011) beskriver värdeflödesanalysen för tjänster utifrån sex steg vilka 

är; engagera till Lean, välj värdeflöde som ska förbättras, kartlägg den nuvarande 

situationen, identifiera påverkan av icke värdeskapande aktiviteter och ställ mål för 

förbättring, och till sist kartlägg den framtida situationen.  

 

Enligt Bonaccorsi et al. (2011) är ett starkt engagemang till Lean avgörande, hela 

organisationen bör andas Lean och arbetskraft ska betraktas som en nyckelfaktor. 

Människor bör förstå att Lean inte handlar om att bli av med personal och resurser utan 

om fokus på människors insatser i kreativa uppgifter (Bonaccorsi et al. 2011). Genom 

effektivisering kan dessa frigjorda resurser användas för andra mer avancerade uppgifter 

och om detta är tydligt för de anställda ser jag att det bidrar till motivation. Bonaccorsi 

et al. (2011) förklarar också att anställda motiveras genom förståelse av att Lean strävar 

efter en enklare, bättre fungerande och givande arbetsplats. Vidare beskriver Bonaccorsi 

et al. (2011) att engagemang skapas genom att utförligt presentera övergången till Lean 
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samt att mål och tidsschema för förbättringar godkänns av hela personalen och 

kontinuerligt uppdateras och kommuniceras exempelvis i form av strukturerade tavlor 

och möten. I steg två ska anställda lära sig om Lean metoder för att fortsatt bidra till 

engagemang och öka kunskaper i effektiva strategier (Bonaccorsi et al., 2011). 

Bonaccorsi et al. (2011) anser att alla borde ha övergripande information om Lean och 

de icke värdeskapande aktiviteterna men endast kritiska personer för olika team och 

andra nyckelpersoner behöver ha djupare kunskap om metoder såsom Just in Time eller 

5s. Jag ser att djupare kunskap och involverande av de anställda är avgörande i 

övergångsprocessen till Lean i syfte att göra medarbetare mer engagerade genom 

konkret kunskap och inlärning i praktiken.  

 

I det tredje steget ska de mest efterfrågade tjänsterna väljas ut eller grupperas för att 

utföra en analys. Därefter kan ett antal defekter av tjänster användas som en variabel för 

att utföra en analys vilket följs av inhämtning av information från interna och externa 

kunder. Enligt Bonaccorsi et al. (2011) borde den insamlade data tydliggöra kundernas 

behov, fastställa defekter och placera tjänster i ordning enligt kundernas efterfrågan. 

Bonaccorsi et al. (2011) konstaterar att organisationen därefter är beredd att kartlägga 

den nuvarande situationen i företaget. Detta steg beskrivs som en grund för hela 

förändringsprocessen och leder till att utförandet av processer analyseras utförligt. Detta 

följs av att alla aktiviteter som inte skapar värde kan identifieras och elimineras i syfte 

att effektivisera och förbättra aktiviteter (Bonaccorsi et al., 2011). Till sist förklarar 

Bonaccorsi et al. (2011) att den framtida situationen i organisationen kan kartläggas 

genom fokus på efterfrågan, flödet och utjämning av produktion vilket beskrivs 

innebära utformandet av ett system som gör att kundernas efterfrågan integreras med 

materialflödet genom värdeflödet.  

 

5s 

Chourasia och Nema (2016) definierar 5s som ett system för ordning och reda på 

arbetsplatsen för att nå ökad effektivitet, minska icke värdeskapande aktiviteter samt 

förbättra kvalité och öka produktivitet och därigenom öka kundnöjdhet. Vidare förklarar 

Randhawa och Ahuja (2017) att 5s leder till en övergripande renhet och standardisering 

på arbetsplatsen vilket gör den motiverande för anställda. Denna uppsats är i linje med 

Randhawa och Ahujas (2017) resonemang om att en välstrukturerad arbetsplats även 
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bidrar till trygghet och effektivitet. Genom att saker och rutiner finns på plats blir 

anställda tryggare i exempelvis nödsituationer när alla vet vad som ska göras och hur.  

 

De komponenter som utgör de japanska beteckningar för 5s beskrivs av Randhawa och 

Ahujas (2017) och kan översättas som följande: strukturera (Seiri), systematisera 

(Seiton), städa (Seiso), standardisera (Seiketsu) och skapa vana (Shitsuke).  

 

Standardisering  

Andrés-Lopez, Gonzalez-Requena och Sanz-Lobera (2015) beskriver standardisering 

som en separat metod för att implementera Lean inom tjänster. Andrés-Lopez et al. 

(2015) förklarar att standardisering innebär ökad effektivitet och minskad variation 

genom att bästa metoder och ordningsföljd definieras. Inom administrativa områden kan 

denna metod tänkas ha stor potential då mängder av dokument skapas dagligen i olika 

processer, och att ha standardiserade former av olika dokument kan fungera som ett 

exempel där metoden kommer till nytta.  

 

Kaizen  

Enligt Brunet och New (2003) är Kaizen ett japanskt ord för förbättring och identifierar 

tre kärnaspekter av Kaizen. Kaizen är kontinuerlig i den meningen att det är en evig 

process som strävar efter kvalitéts och effektivitetsförbättringar, för det andra innebär 

Kaizen en karaktär av kontinuerliga förbättringar som ofta är stegvisa, och till sist 

innehar Kaizen delaktighet som framhäver anställdas engagemang och intelligens 

(Brunet & New, 2003). Jag ser Kaizen som en teknik som bidrar till en 

organisationskultur som främjar kreativitet och innovation genom filosofin av 

kontinuerliga förbättringar som Brunet och New (2003) förklarar ovan.  
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3.5 Kreativitet och innovation 
 

Innovationskraft är en avgörande faktor i en redan effektiv marknad för att bibehålla 

företagens konkurrenskraft. Chen och Taylor (2009) definierar innovation i form av 

nydesignade och implementerade produkter eller processer. Vidare beskriver Chen och 

Taylor (2009) att innovation även kan innebära minsta möjliga modifikationer för redan 

existerande produkter eller tjänster. Ur detta ser jag nytänkande som ytterligare en 

aspekt som utgör innovation. 

 

Att främja innovation i ett företag betraktas ofta utifrån hur mycket som investeras i 

företagens Research och Development (R&D). Cooper och Edgetts (2008) forskning 

som bevisar att det är en rad andra faktorer som högpresterande företagen tar hänsyn 

till. För att skapa värde från innovation via andra kanaler än investeringar i R&D styrks 

av Solaimani, Haghighi Talab och Rhee (2019) som beskriver att innovationsprocesser 

kräver kontroll och en strategi, lämpliga tillvägagångssätt för genomförandet av 

innovation, samt organisatoriska förhållanden och en kultur som befrämjar uppkomsten 

av idéer och genomförandet av dessa. 

 

Abdallah och Dahiyat (2019) betraktar innovation från ett orienteringsperspektiv vilket 

skiljer från innovation som för dessa forskare representerar förmågan att framgångsrikt 

kunna implementera nya idéer i ett företag vilket kan mätas genom innovationer som 

har implementerats framgångsrikt. För Abdallah och Dahiyat (2019) innebär 

innovationsorientering istället en representation av en organisatorisk kultur som främjar 

öppenhet för nya idéer. Vidare tydliggör Abdallah och Dahiyat (2019) att 

innovationsorientering driver organisatoriska prestationer mot innovationer medan 

innovationer beskrivs vara resultatet. Jag tror på organisationskultur som en kritisk 

framgångsfaktor för att skapa innovation, det bör finnas organisatoriska förhållanden 

som främjar kreativitet och skapandet av nya idéer.  

 

Hoerl och Gardner (2010) beskriver att innovation och kreativitet ofta används i samma 

betydelse trots att dessa begrepp har olika meningar. Hoerl och Garnder (2010) förklarar 

att kreativitet innebär förmågan att skapa. Därmed handlar kreativitet mer om 

förutsättningar för innovation, och denna uppsats betraktar båda aspekterna som viktiga 

och beroende av varandra. Om det inte finns en kreativ miljö hur kan det bli innovation?  
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Amabile (1988) har utvecklat en modell av faktorer som representerar både individuell 

kreativitet samt organisatorisk innovation. I mitten av modellen där cirklarna förenas är 

när det finns högst kreativitet för individer och högst innovation för organisationer 

(Amabile, 1988).  

 

Figur 3: Förutsättningar för kreativitet och innovation. Källa: Amabile (1988).  

 

För Amabile (1988) uppstår kreativitet och innovation när rätt förutsättningar föreligger 

vilka beskrivs vara resurser, tekniker och motivation. Amabile (1988) förklarar resurser 

i termer av relevant kunskap och element för att kunna utföra arbete i ett specifikt 

område. Tekniker förklaras som en kreativ förmåga vilka för individer beskrivs innebära 

ett sätt att tänka, arbeta eller ett förhållningssätt som kan leda till användbara idéer 

medan för organisationer menas med tekniker färdigheter i innovation management – 

ledaregenskaper i utveckling och implementering av nya kreativa idéer (Amabile, 

1988). Av dessa anser Amabile (1988) motivation som viktigast då det avgör vad 

individen faktiskt gör.  

 

Inom tjänstesektorn har innovation blivit allt viktigare, Hipp och Grupp (2005) 

beskriver att allt fler tjänsteföretag har ett väsentligt bidrag till makroekonomisk och 

social utveckling. Serviceinnovation refererar till innovation i olika kontexter av tjänster 

som kan innefatta introduktion av nya tjänster eller förbättringar till existerande tjänster 

(Gong & Janssen, 2015). Lins et al. (2019) beskriver vidare att serviceinnovation är ofta 

en kontinuerlig process som kännetecknas av stegvisa ändringar i processer och 

produkter.  

 

Resurser 

TeknikerMotivation
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Lins et al. (2019) beskriver vidare att serviceinnovation tenderar att betona immateriella 

faktorer såsom det humana och organisatoriska kapitalet. Gong och Janssen (2015) 

betraktar serviceinnovation som nya serviceupplevelser eller förbättringar i existerande 

tjänster. Serviceinnovation involverar ofta nära samarbete med kunder till skillnad från 

tillverkningsinnovation, samtidigt som den har en riktning mot immateriella faktorer 

såsom organisatoriska och humana kapital istället för materiella tillgångar (Gong & 

Janssen, 2015). Serviceinnovation är en process där människor är en central del av 

processen. Därmed är det befogat att lyfta fram vikten av organisationskultur som 

ytterligare en avgörande komponent inom tjänstesektorn för att främja innovation.  

 

Sambanden mellan Lean och innovation har uppmärksammats i forskningen under det 

senaste decenniet men detta kan fortfarande anses som ett relativt outforskat ämne då 

publikationer som uppmärksammar Lean innovation är fortfarande få (Gong & Janssen, 

2015). Studien utförd av Lins et al. (2019) är den enda som kunnat hittas om kritiska 

framgångsfaktorer för Lean och innovation vilket gör att detta används som underlag i 

denna uppsats för att studera vidare sambanden mellan Lean och innovation.  

 

 

3.6 Kritiska framgångsfaktorer  
 

I detta kapitel beskrivs de kritiska framgångsfaktorer identifierade som avgörande vid 

implementering av lean för att främja kreativitet och innovation.  

 

Det har genomgående kommit fram att inom tjänstesektorn finns det mjuka faktorer 

som är avgörande att ta hänsyn till för att främja en innovativ miljö vid en Lean 

implementering. Solaimani et al. (2019) styrker detta resonemang genom att påstå att 

Lean som en filosofi tar hänsyn till både dessa mjuka och hårda processer och är 

därmed ett lovande sätt att bidra till innovation i ett företag. Hårda faktorer beskrivs i 

form av processer, verktyg, tekniker och struktur medan mjuka innefattar kultur, 

beteende och sociala aspekter (Solaimani et al., 2019). Abdallah och Dahiyat (2019) 

beskriver också att mjuka faktorer handlar om hantering av arbetskraft samt frågor kring 

ledning. För denna uppsats är de mjuka faktorerna speciellt intressanta då fokuset är 

inom tjänstesektorn där människor är involverade i processer på ett annat sätt en inom 

tillverkning.  
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För att studera vidare hur kreativitet och innovation kan främjas vid implementering av 

Lean vill jag med denna studie få en ökad förståelse för kritiska framgångsfaktorer i 

processen. Kundu och Manohar (2012) definierar kritiska framgångsfaktorer som 

väsentliga delar för att nå framgång med ett program, och som handlingar och processer 

som kan kontrolleras av ledningen för att nå organisationens målsättningar. Som 

beskrivet i problemdiskussionen är Lean och innovation ett lite forskat område där 

endast en studie av kritiska framgångsfaktorer för Lean och innovation kunde hittas. Ur 

denna studie av Lins et al. (2019) studeras i denna uppsats vidare de faktorer som visat 

högst synergier mellan Lean och innovation: ledningens stöd och engagemang, 

kommunikation, organisationskultur, och anställdas engagemang. Utöver dessa faktorer 

finner jag en debatt i tidigare forskning om olika förhållningssätt till det 

mångfacetterade konceptet Lean, befriad kapacitet och standard vilket jag ser som en 

ytterligare kritisk framgångsfaktor kopplat till kreativitet och innovation.  

 

Jag tror på att dessa mjuka kritiska framgångsfaktorer innefattande humana förmågor 

och färdigheter är viktiga för att lyckas nå framgång med Lean, kreativitet och 

innovation vilket bestyrks av flera forskare (Bhasin & Burcher, 2006; Chen & Taylor, 

2009; Solaimani, 2019; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006).  

 

3.6.1 Stöd från ledningen & engagemang  

Högsta ledningens engagemang beskrivs vara viktigt eftersom chefer är element som 

först och främst driver organisationskultur (Lins et al., 2019). Gong och Janssen (2015) 

beskriver utifrån sina studier att ledningens stöd i arbetet med Lean är avgörande i alla 

nivåer för att motivera teamen och de anställda. Vidare identifierade Gong och Janssen 

(2015) att detta ledde till team som präglades mer av kunskap-stimulering och fördelad 

kunskap för att anamma och främja innovation. Vidare förklarar Gong och Janssen 

(2015) att i en dynamisk miljö ställs högre krav av kunskap till personalen, både 

ledningen och de anställda.  

 

Chen och Taylor (2009) beskriver att oavsett vilken typ av innovation ett företag strävar 

efter, behövs övervakande och organisatorisk hjälp för att stärka anställdas kreativitet 

och innovationer i en organisation. Kundu och Manohar (2012) understryker att 

visionen och vikten av Lean måste tydligt kommuniceras av ledningen till de anställda. 
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Expertis, kreativtänkande och motivation är delar som bygger på individens kreativitet 

och dessa bör förstås och uppmuntras av ledningen (Chen & Taylor, 2009).  

 

Solaimani et al. (2019) beskriver att inom Lean filosofin eftersträvas att chefer skall 

agera som ledande coacher. Coachade ledarskap beskrivs ha en stödjande påverkan på 

både de mjuka och hårda processerna i ett företag vid implementeringen av Lean 

(Solaimani et al., 2019). Dombrowski och Mielke (2013, s.570 citerad i Solaimani, 

2019) definierar Lean leadarskap som följande:  

 

”Ett metodologiskt system för hållbar implementering och kontinuerlig förbättring av 

Lean Production Systems (LPS). Den beskriver medarbetarnas och ledarnas samarbete 

i deras ömsesidiga strävan efter perfektion. Detta innefattar kundfokus i alla processer 

samt en långsiktig utveckling av anställda och ledare.”.  

 

Denna uppsats instämmer med Solaimani (2019) att ovanstående definition av Lean 

ledarskap lyfter fram det humana kapitalet där människor ses som en resurs samtidigt 

som den fångar kontinuerlig förbättring, och ser Lean som en långsiktig resa.   

 

Element som framhäver ledares engagemang vid implementering av Lean förklarar 

Kundu och Manohar (2012) innefatta tålamod och en långsiktig syn på resultat, 

kontinuerlig utvärdering av lean insatser, stöd till anställda längst ut i hierarkin samt att 

konsekvent förmedla information om Lean.  

 

Vidare beskriver Lins et al. (2019) att ledare skall uppmärksamma anställdas kompetens 

och förmågor och se över områden där utveckling kan ske.  

3.6.2 Kommunikation  

 

Kundu och Manohar (2012) förklarar att effektiv kommunikation är centralt i arbetet 

med ständiga förbättringar och implementeringen. Vidare sammanfattar Kundu och 

Manohar (2012) viktiga aspekter för kommunikation som följande: kommunicera vision 

av nya initiativ på alla nivåer inom organisationen, fastställ en metod för att få respons 

från medarbetare till högsta ledning, samt skapa kommunikation mellan anställda, och 

mellan ledning och anställda.  
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Amabile (1988) och Andriopoulos (2001) styrker vikten av öppen kommunikation som 

en faktor bidragande till kreativitet i sociala sammanhang, och till normer som främjar 

öppet informationsbyte vilket beskrivs bidra till kreativ prestation.  

 

Enligt Bhasin och Burcher (2006) handlar implementeringen av Lean istället om hur 

förändringarna implementeras och kommuniceras. Bhasin och Burcher (2006) beskriver 

följande rekommendationer för förändring av fokus i implementeringen av Lean utifrån 

tidigare forskning: från att kontrollera till att hjälpa, från att utvärdera till att empower, 

från att styra till att leda och från att planera till att lyssna.  

 

3.6.3 Organisationskultur  

 

Organisationskultur uppmärksammas som en avgörande aspekt i litteraturen som rör 

implementering av Lean men även som aspekt vilket företagen ofta har svårt att ta 

hänsyn till i denna process (Johnstone et al., 2010). Johnstone et al. (2010) beskriver att 

kultur är en av de aspekter som är svårast att ändra i en organisation för att på djupaste 

plan finns det outtalade regler och tysta antaganden av det som är ett rätt sätt för de 

anställda att agera i olika situationer.  

 

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) poängterar att implementeringen av Lean kräver 

att rätt organisationskultur implementeras från högsta ledningen ner till mellan chefer 

och till medarbetarna längst ut i hierarkin. Detta kan innebära nya värderingar och 

behov för utbildning samt undervisning i Lean principerna samt verktygen (Dahlgaard 

& Dahlgaard-Park, 2006). Vidare beskriver Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) att 

alternativa tillvägagångssätt bör också diskuteras och integreras i företagens 

förändringsprogram i syfte att säkerställa att alla i organisationen förstår vad, hur och 

varför detta sker, det behövs en grundlig förståelse på den generella, grupp och 

individuella nivån. Därmed är förändring av organisationskulturen en långsiktig process 

där alla måste förstå syftet med förändringen för att få alla anställda engagerade.  

 

Abdallah och Dahiyat (2019) argumenterar att innovationsorienterad organisatorisk 

kultur som uppmuntrar de anställda att introducera nya produkter eller tjänster, 

processer och arbetsmetoder, främjar Lean. Detta förklarar Abdallah och Dahiyat (2019) 
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genom att beskriva att målet med att vara innovativ handlar om att driva organisationen 

mot värdeskapande till externa intressenter vilket är likt syftet med Lean principer.  

 

Detta styrks av Andriopoulos (2001) som argumenterar att självinitierad aktivitet är en 

bidragande faktor till organisatorisk kreativitet, när individer och team har kontroll över 

problem och lösningar så ökar det inre motivation hos de anställda. Vidare beskriver 

Andriopoulos (2001) att anställda bör uppmuntras att utmana sina antaganden och 

uppfattningar om tillvägagångssätt, processer och produkter då det förklaras att 

kreativitet främjas när individer känner autonomi och kontroll över sina idéer. Detta ser 

jag kunna kopplas till Kaizen som handlar om kontinuerlig förbättring vilket kan 

därmed anses ha potential att främja organisatorisk kreativitet.  

 

Enligt Andriopuolos (2001) arbetar individer mer kreativt när de har kontroll över hur 

de ska gå tillväga med olika uppgifter. Ytterligare en faktor som Andriopoulos (2001) 

beskriver bidra till organisatorisk kreativitet är tillit och respekt för individen.  

3.6.4 Anställdas engagemang   

 

Enligt Lins et al. (2019) handlar engagemang av anställda om att ge de anställda 

möjligheter att påverka beslut och handlingar som är kopplade till deras arbetsuppgifter. 

Detta styrks av Bonaccorsi et al. (2011) som beskriver att aktivt deltagande av anställda 

är viktigt för att det är dem som har kunskap om vad som händer, och beskriver 

anställda som ”ett vinnande element av tjänster”. Vidare förklarar Lins et al. (2019) att 

involvering av anställda medför motivation för att leverera på hög nivå samt att det 

uppmuntrar de anställda att aktivt delta i att lösa problem och nå organisatoriska mål.  

 

Angelis och Fernandez (2012) beskriver att högpresterande arbetsorganisationer där 

Lean implementerats leder till att en del av makten övergår till teamen för att engagera i 

den kontinuerliga processen av innovation och förbättring. Innovation som drivs av 

anställda representerar en strategi som går nedifrån upp och inkluderar alla delar i en 

verksamhet. Womack, Jones och Roos (1990 citerad i Angelis & Fernandez, 2012) 

menar att engagerade anställda är avgörande i roller som en miljö av kontinuerliga 

förbättringar kräver, och att anställdas engagemang ökas genom förverkligande i 

arbetet. Enligt Angelis och Fernandez (2012) kan detta ske via förbättringsprojekt som 
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möjliggör för de anställda att använda sin kreativitet och kunskap, och ökad kvalité kan 

i sin tur generera trygghet i arbetet.   

 

Vidare anser Lins et al. (2019) att teambaserat arbete är en del i att engagera anställda 

och ett sätt att nå målsättningar i samspel.  

 

3.6.5 Förhållningssätt  

 

Konceptet Lean 

Carlborg et al. (2013) resonemang om lean filosofi (se 3.1) ser jag visa den bredd och 

potential som Lean kan ha med rätt förhållningssätt. Carlborg et al. (2013) menar att 

den mer abstrakta definitionen som inte är bunden till en viss kontext-beroende koncept 

av Lean kan möjliggöra användningen av Lean i sektorer utöver tillverkningen, såsom 

tjänster. Vidare ser jag att detta mer abstrakta förhållningssätt till Lean kan ge bättre 

förutsättningar för kreativitet och innovation som kräver resurser (Amabile, 1988).  

 

Befriad kapacitet & Standard  

Kritik mot Lean innovation grundar sig i att Lean-tekniker och tankesättet beskrivs 

motverka innovativa initiativ i företagen då en komponent av Lean är standardisering 

medan innovation kräver kreativitet (Chen & Taylor, 2009). Chen och Taylor (2009) 

förklarar att genom standardisering förenklas och formaliseras arbetsprocesser, vilket 

innebär att systemen förväntas vara mindre benägna till variation. Lean innebär att 

använda befintliga resurser effektivt i ett företag och att säkerställa att nya mönster 

passar in med de redan existerande. Därigenom nås hävstång från de befintliga 

resurserna (Chen & Taylor, 2009).  

 

Standardisering stödjer kärnan med Lean filosofin vilket är att utforma och tillverka 

produkter av hög kvalité och låg pris på ett effektivt sätt genom att eliminera allt slöseri 

i processen (Chen & Taylor, 2009). Chen och Taylor (2009) belyser att en viktig del i 

skapandet av en innovativ kultur handlar om att bibehålla osäkerheten, uppmuntra 

risktagande när det gäller nya idéer, samt att tillåta tillräcklig frihet till kreativitet inom 

en organisation. Att experimentera med nya idéer kräver resurser i form av arbetskraft, 

tid och kapital. Chen och Taylor (2009) resonerar att om ”att vara Lean” betyder att 

reducera alla aktiviteter som inte skapar värde kan det då uppstå förvirring angående till 
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vilken grad aktiviteter som skapar nya idéer bör uppmuntras.  Därigenom kan 

standardisering ses som en komponent motverkande kreativitet och innovativa initiativ 

enligt den kritiken men det finns motsatta diskussioner också.  

 

För Johnstone et al. (2010) grundar sig förmågan av att bidra till kreativitet och 

innovation vid implementering av Lean i förhållningssättet. Johnstone et al. (2010) tror 

på att skillnader i appliceringen av Lean är förståeliga eftersom Lean inte direkt leder 

till förbättrad innovationskraft. Det förklaras att innovation under en kontinuerlig driv 

beror på de valen som görs, och atmosfären som skapas under utvecklingen till Lean 

filosofin (Johnstone et al., 2010).  

 

Vidare beskriver Johnstone et al. (2010) att flera av de grundläggande Lean principerna 

kan stödja innovation. Lean uppmuntrar till en djupare analys av orsakerna till 

problemen vilket skapar konstruktivt incitament för nya idéer; det ger starka verktyg för 

de anställda som står närmast problemen genom att ge självständighet och möjligheter 

att påverka. Vidare värdesätter och uppmuntrar Lean tänket för reflektion i lärandet och 

ser risker som möjligheter till ytterligare lärande, Lean skapar en mer involverad och 

engagerad arbetskraft med stolthet i sina prestationer vilket i sin tur driver anställdas 

självförtroende och fler idéer och innovation (Johnstone et al., 2010).  

 

Gong och Janssens (2015) forskning stödjer Johnstone et al. (2010) resonemang då 

dessa forskare beskriver att Lean innovation kan bidra till snabbare reaktion i kundernas 

efterfrågan genom att strategin uppmuntrar nya funktioner och ett experiment baserat 

förhållningssätt. Detta i sin tur fångar information från kunderna om för- och 

nackdelarna med förändringarna (Gong & Janssen, 2015).  

 

Johnstone et al. (2010) förklarar ytterligare att framgång med Lean och innovation 

grundar sig i hur tre element av processtänk tolkas. De element som diskuteras är 

standardisering, betydelsen av variation, och hur befriad kapacitet används. 

Standardisering ses ofta motverka innovation på grund av att standarden anses som ”det 

rätta” alternativet och därmed hämmas kreativiteten när nya förslag inte uppmuntras 

(Johnstone et al., 2010). Däremot menar Johnstone et al. (2010) att i kontexten av 

kontinuerlig förbättring ses inte standarden som ett slutligt svar utan en nivå för 

ytterligare förbättringar. När det gäller befriad kapacitet finns det möjligheter för större 
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innovationskraft om detta används till skapandet av nya idéer genom R&D (Johnstone 

et al., 2010). Därmed förstås förhållningssätt som en kritisk framgångsfaktor.  

 

 

3.9 Teorisyntes  
 

Denna teorisyntes ger en bild av hur teorier valts att användas i uppsatsen för att visa de 

viktiga delarna i implementeringsprocessen av Lean inom tjänstesektorn för att främja 

kreativitet och innovation.  Vidare ger denna del en överskådlig bild över den funktion 

de valda teorier kommer att fylla i den empiriska undersökningen vilket illustreras i en 

förenklad modell.  

 

Denna uppsats syftar på att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen 

av Lean inom tjänstesektorn med fokus på att främja kreativitet och innovation. Det 

som jag finner som en återkommande debatt i tidigare forskning (Bhasin & Burcher, 

2006; Johnstone et al., 2010) gällande Lean services är betydelsen av hårda och mjuka 

faktorer i implementeringen av Lean. Figuren nedan syftar på att illustrera sambanden 

mellan de kritiska framgångsfaktorerna och kreativitet och innovation.  

 

 

Figur 4: Illustration över kritiska framgångsfaktorer som identifierats avgörande i 

implementeringen av Lean för att främja kreativitet och innovation inom tjänstesektorn. 

Egen konstruktion.  
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Hårda faktorer 

De hårda faktorerna ser jag bestå av implementeringsverktyg och principer. Det som jag 

ser mest avgörande för att kunna dra nytta av de implementeringsverktygen och 

principerna för att främja kreativitet och innovation har sin grund i de mjuka faktorerna 

– de kritiska framgångsfaktorerna. Detta då människor är en central del av 

tjänsteprocesser.  

 

Av implementeringsverktygen ser jag att Kaizen har störst påverkan för att skapa 

kreativitet och innovation då det enligt Brunet och New (2003) innebär fortlöpande 

förbättringar och delaktighet som kräver anställdas engagemang och intelligens. Dessa 

har i sin tur identifierats som faktorer bidragande till organisatorisk kreativitet och 

innovation (Amabile, 1988). Att ta bort de icke värdeskapande aktiviteter, standardisera 

samt skapa ordning och reda (5s) syftar att effektivisera och frigöra kapacitet. Detta kan 

i sin tur leda till förbättringar och innovation med rätt förhållningssätt.  

 

Kritiska framgångsfaktorer  

Lins et al. (2019) har gjort en omfattande undersökning om kopplingen mellan Lean och 

innovation, och kommit fram till 16 kritiska framgångsfaktorer som visar synergier 

mellan Lean och innovation. Av dessa visade sig följande fyra högst synergi mellan 

Lean och innovation: ledningens engagemang och stöd, kommunikation, 

organisationskultur, och anställdas engagemang. Dessa faktorer kan härledas till 

motivation vilket Amabile (1988) anser som mest avgörande förutsättning för 

individens kreativitet och organisationens innovation. Gong och Janssen (2015) och 

Chen och Taylor (2009) anser ledningens stöd och engagemang ha stor påverkan på 

anställdas motivation och kreativitet. Vidare ses självförverkligande och delaktighet i 

arbetet (anställdas engagemang) som en bidragande faktor till motivation (Angelis & 

Fernandez, 2012; Bonaccorsi, 2011). Och enligt Amabile (1998) ökas kreativiteten när 

anställda känner sig motiverade, både av yttre och inre faktorer som ledningen kan bidra 

till.  

 

Vidare kom det fram att det finns flera sätt att förhålla sig till lean och dess 

komponenter. Det som lyfts upp i den teoretiska referensramen är förhållningssättet till 

konceptet Lean, befriad kapacitet, och standard vilket redogörs nedan.  
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Lean beskrivs i teorin ofta betraktas antingen ur ett perspektiv nära praktiken eller ur ett 

mer filosofiskt perspektiv (Shah och Ward, 2007; Gupta et al., 2016; Bhasin & Burcher, 

2006). Jag tror på att det filosofiska synsättet kan bidra främjandet av kreativitet och 

innovation genom att det stödjer synsättet om att fästa Lean som ett tankesätt i 

organisationer istället för enbart verktyg och tekniker.  

 

Vidare är standard och standardisering något som kan förstås olika (Johnstone et al., 

2010). Johnstone et al. (2010) beskriver att standardisering leder till minskad 

innovationskraft om standarden anses som ett slutgiltigt rätt alternativ vilket skulle 

medföra att nya idéer inte uppskattas. Enligt Johnstone et al. (2010) ska standarden 

istället ses som en nivå för ytterligare förbättringar vilket jag tror har en avgörande 

betydelse i att skapa en kultur av ständiga förbättringar och kreativitet. Vidare tror jag i 

enlighet med Johnstone et al. (2010) resonemang att hur företagen förhåller sig till 

befriad kapacitet har en betydelse för implementeringen vilket kan i sin tur kopplas till 

motivation som Amabile (1988) beskriver som en av grundläggande förutsättningarna 

för kreativitet och innovation.  

 

Därmed ligger det huvudsakliga fokuset i den empiriska undersökningen i de mjuka 

faktorerna som redogjorts ovan.  
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4.Empiri 
 

I denna del introduceras en sammanställning över respondenter och verksamheter 

vilket följs av presentation av det insamlade empiriska materialet. Det empiriska 

materialet presenteras utifrån de faktorer som i teorin identifierats främja en lyckad 

Lean implementering samt de teman som kom fram via transkribering av det insamlade 

empiri.  

 

 

4.1 Företag och respondenter  
 

I denna studie har intervjuer utförts på 4 olika företag med 10 respondenter. Gemensamt 

för företagen är att dessa är verksamma inom tjänstesektorn. Valda företag innefattar 

bankverksamheter som tillämpat Lean i sin styrning, samt företag med expertis i 

implementeringen av Lean. Jag har valt att anonymisera alla uppgifter, och därmed har 

en tabell över respondenterna samt företagen skapats för att tydliggöra vem som säger 

vad i empirin. Respondenter på bankverksamheter har arbetat under tiden Lean 

implementerats och respondenterna i konsultföretagen har fördjupad kunskap inom 

ämnet samt flera års erfarenhet av att arbeta och implementera Lean.  

 

Respondent  Aktör Befattning Datum 

Rådgivare 1 Bankverksamhet 1 Rådgivare 2019-11-21 

Rådgivare 2 Bankverksamhet 1 Försäljningsstöd  2019-12-03 

Kontorschef 1  Bankverksamhet 1 Chef  2019-12-07 

Rådgivare 3 Bankverksamhet 1 Rådgivare  2019-12-06 

Expert 1 Konsultföretag 1 Chef & Konsult  2019-12-05 

Expert 2  Konsultföretag 1 Konsult  2019-12-09 

Expert 3  Konsultföretag 2 Konsult  2019-12-13 

Projektledare 1 Bankverksamhet 2 Projektledare  2020-01-03 

Kontorschef 2 Bankverksamhet 2 Chef  2020-01-06 

Rådgivare 4 Bankverksamhet 2 Rådgivare  2020-01-06 

Figur 5: Presentation av respondenter och företag. Egen konstruktion.  
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4.2 Hårda faktorer  

4.2.1 Implementeringsverktyg  

 

När konversationen kommer till olika implementeringsverktyg säger Expert 1 följande:  

 

”För att veta vart man ska måste man först veta var man är, det är lite som att 

navigera.” 

 

Sedan fortsätter Expert 1 och säger att därmed blir värdeflödesanalysen som ett 

självklart första implementeringsverktyg som hjälper företagen mot en Lean 

organisation. Det hjälper företagen att uppmärksamma den nuvarande situationen i ett 

företag. Vidare förklarar Expert 1 att värdeflödesanalysen visar vilka andra 

implementeringsverktyg och tekniker som behövs. De mest grundläggande som Expert 

1 tycker alla organisationer borde utgå ifrån är Kaizen och ständiga förbättringar samt 

5s. Att ta bort icke värdeskapande aktiviteter förklarar Expert 1 som en del av 

värdeflödesanalysen.  

 

”Syftet med värdeflödesanalysen är ju att titta på värdeflödet där det finns ett antal 

process steg på vägen, och man tar bort alla delar som inte skapar värde.”  

 

Enligt Expert 1 är andra delen i värdeflödesanalysen att det finns en ledtid, och desto 

kortare värdeflödet är desto snabbare finns möjlighet att tjäna pengar med de resurser 

som lagts i produkten eller tjänsten. Vidare är 5s en effektiv metod för att göra den 

ledtiden kortare och effektivisera, enligt experterna ger 5s struktur och gör att tid går 

inte åt att leta efter arbetsverktyg, och att leta är en onödig rörelse i form av de 7 typer 

av slöserier. Detta bidrar i sin tur att det frigörs resurser vilka kan användas för 

ytterligare förbättringar och innovation.  

 

Det som Expert 1 förklarar avgörande i värdeflödesprocessen är att konceptet Lean 

behöver skräddarsys till den aktuella verksamheten, denne utvecklar:  

 

”Du kan inte gå och bli Toyota om du inte är exakt Toyota.” 
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Jag tolkar att detta betonar vikten på olika behov hos företagen, samt behovet av att ta 

hänsyn till fler aspekter än endast de hårda faktorerna.  

 

Värdeflödesanalys är något som applicerats hos båda av studiens bankverksamheter. 

Från ledningens perspektiv har även Kaizen och ständiga förbättringar varit tekniker 

som dessa aktivt arbetat med. Även 5s är något som anpassats in i Lean projekten.  

 

Hos bankverksamhet 2 berättar Projektledare 1 som har varit ett av de ansvariga för att 

driva fram Lean arbetet, att Lean anpassades till verksamheten utifrån TPS principer 

och verktyg. Enligt Expert 1 är det avgörande att anpassa Lean till den aktuella 

verksamheten vilket enligt denne bör ske genom värdeflödesanalys. I bankverksamhet 2 

var det de grundläggande principerna som de arbetade utifrån, där värdeflödesanalys 

och att ta bort de icke värdeskapande aktiviteterna samt att införa standarder var bland 

de viktigaste. Vidare att arbeta med visualisering av resultat och att agera på avvikelser 

var en viktig del i Lean projekten. Projektledare 1 berättar vidare att de principerna som 

implementeringen utgick ifrån skulle bidra inom tre områden som beskrivs nedan:  

 

1. Ökad kundfokus. Där skulle vi får en tydligare bild vem kunden är, vad kunden 

värdesätter, samt att beslutsfattande skulle ske nära kunden.  

2. Ökad effektivitet och snabb rörlighet. Det gjorde vi genom något som vi kallar 

frigjort tid som nåddes via standardiserade arbetssätt och kontinuerliga 

förbättringar.  

3. Stärkt ledarskap, medarbetarskap och kultur. Ett tydligare dedikerat ledarskap, 

ökad målstyrning, högre involvering av alla medarbetare.  

 

Det var enligt Projektledare 1 dessa tre områdena som skulle resultera i frigjord tid med 

20% i 12 månader. Dessa ville uppnå minskad övertid och sjukfrånvaro, och ökad 

kundnöjdhet, vilket varierade lite beroende på vart i organisationen implementeringen 

skedde.  

 

Därigenom fås uppfattningen av att bankverksamhet 2:s strategi hade kärnan i mjuka 

faktorer och ett stort kundfokus medan bankverksamhet 1:s strategi ses mer ur ett 

praktiskt perspektiv konstruerande av verktyg och tekniker.  
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4.4 Kritiska framgångsfaktorer 
 

”Människor är ju en central del av tjänsteprocesser vilket gör de mjuka faktorerna 

avgörande, motivation till nya idéer grundar sig i rätt kultur och att det tas tillvara på 

anställdas kapacitet.” – Expert 2  

 

Detta ger indikation på att de kritiska framgångsfaktorerna är avgörande vid 

implementeringen av Lean inom tjänster för att främja kreativitet och innovation.  

4.4.1 Ledningens stöd & engagemang  

 

Faktorer som Expert 1 bestyrker bidra till engagemang hos både ledare och övriga 

anställda handlar om tydlighet kring standard vilket diskuterats ovanför under sin egen 

punkt. Vidare påstår Expert 1 att en strategi att skapa engagemang kan också vara att 

skapa tid och tillfälle att vara kreativa vilket kan ske genom s.k. förbättringsmöten som 

ska vara regelbundna. Förbättringsmötens betydelse uttrycker Expert 1 som följande: 

 

”Genom dessa förbättringsmöten får alla möjlighet att utvecklas, även dessa möten ska 

vara standardiserade och det ska vara tydligt vad det är som ska förbättras eller 

utvecklas. Därigenom kan anställda förbereda sig och känna att det finns ett forum för 

kreativitet som inte är bort från andra uppgifter som bör göras.” 

 

Förbättringsmötena förstår jag därmed som en faktor bidragande till att engagera ledare 

såväl som övriga anställda vilket även innebär möjligheter att avsätta tid för kreativitet.  

 

Det användes förbättringsmöten hos båda bankverksamheter, dessa kallades för 

tavelmöten. Rådgivarna hos bankverksamhet 1 beskriver att de förstod dessa möten för 

att upptäcka förbättringsmöjligheter och motivation för meraffärer. Kontorschefen anser 

att engagemanget var högt både hos ledning och medarbetarna tidigt i 

implementeringsprocessen, och att tavelmötena bidrog till större engagemang genom 

god kommunikation. Däremot såg Kontorschefen att den redan höga arbetsbelastningen 

inte gav utrymme att långsiktigt hålla frekventa möten. Utifrån detta tolkar jag att 

grundfilosofin inte har förts in i organisationen utan snarare verktygen och nya 

arbetssätt.  
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Hos bankverksamhet 2 beskriver Projektledare 1 istället att dessa möten var en av de 

mest lyckade delarna med implementeringen av Lean, denne såg dessa leda till större 

engagemang som höll på längre sikt.  

 

Projektledare 1 berättar att chefer på olika avdelningarna var involverade i 

implementeringsprocessen av Lean, denne utvecklar följande: 

 

”Tanken var att Lean skulle få växa organiskt snarare än att vi skulle komma och 

trycka något över en chef som inte ville det. I de fallen där chefen inte var med på tåget 

så blev det sällan bra.” 

 

Projektledare 1 beskriver att detta var en erfarenhet som implementeringsgruppen 

snabbt tog med sig, att chefen måste få plats i implementeringsprocessen annars är det 

bättre att avvakta. Ur detta tolkar jag att det är avgörande att ledarna är engagerade i 

implementeringen och med på förändringen för att det ska kunna bli en bestående 

förändring på djupare plan. Vidare anser jag att det är avgörande för ledare att vara 

engagerade i Lean tänket för att det ska kunna arbetas nedåt i organisationen.  

 

Sammanfattningsvis tolkar jag ur respondenternas resonemang att det viktiga med 

ständiga förbättringar och främjandet av kreativitet och innovation är att ledningen ger 

utrymme för kreativitet och tar tillvara på personalens idéer. Engagerande ledarskap 

möjliggör för de anställda att bli engagerade och vilja påverka genom att ledningen 

skapa utrymme för det. Därmed förstår jag ledningens stöd och engagemang som en 

kritisk framgångsfaktor.  

4.4.2 Anställdas engagemang  

 

”Den kontakt jag hade i implementeringen av Lean var då en projektgrupp från 

huvudkontoret kom till kontoren och hade en informationsdag till alla anställda. Där 

pratades det om bakgrund och varför Lean infördes, och hur det arbetet skulle ske.” 

 

Detta tolkar jag tyda på låg nivå av engagemang i implementeringsprocessen.  

 

Det som flera Rådgivare påpekar som en faktor som jag tolkar bidrog mest till 

engagemang och motivation i olika bankverksamheter handlar om mötesstrukturen, 
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Lean mötena som infördes på kontoren. Enligt Rådgivare 1 att infördes Lean mötena 

under en period där det ingick uppföljning varje vecka. 

 

Utöver detta beskrev anställda hos bankverksamhet 2 att frigjord tid användes även till 

att medarbetare fick avsätta tid för förbättringsprojekt vilket ansågs motiverande. 

 

Medarbetares syn på engagemang hos bankverksamhet 1 skiljer i den mening att jag fått 

intryck av låg nivå vad som kommer till att involvera de anställda i 

implementeringsprocessen av Lean. Rådgivare 1 uttryckte sig följande:  

 

”Jag kände inte mig involverad i implementeringen eller övergången till Lean, det var 

främst arbetsverktygen som förändrades.”   

 

Grundläggande att medarbetarna ska känna sig engagerade är enligt Experterna att dessa 

ska få förståelse för varför och hur förändringen mot en Lean organisation ska ske. Det 

måste förmedlas tydligt av ledningen.  

 

4.4.3 Kommunikation  

 

Lean mötena eller tavelmötena ansågs främja god kommunikation av både ledare och 

medarbetare hos båda av studiens bankverksamheter. Vidare ansåg rådgivarna att dessa 

möten bidrog till motivation i arbetet. Rådgivare 4 uttrycker sig följande:  

 

”Detta var en plattform för idébyte, om en inte själv hade tid att förverkliga sin tanke 

kunde någon annan driva fram det eller samarbeta.” 

 

Detta kan ses som ett sätt att främja organisationens innovationsförmåga genom att 

skapa tillfälle för god kommunikation. Dock säger Rådgivare 1 följande:  

 

”Från början hade vi frekventa möten som var givande men med tiden avtog dessa till 

att slutligen inte vara en del av verksamhetens uppföljning.” 

 

Kontorschef 2 beskriver följande gällande kommunikation:  
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”Jag ser god kommunikation som en jätteviktig faktor i en sådan här förändringsarbete, 

anställda behöver uppdatering och feedback för att bli engagerade.”  

 

Detta stödjs av Expert 2 som anser att det är genom god kommunikation hur den 

kulturella förändringen befästs. Vidare ansåg Rådgivare 4 följande:  

 

”Jag kände att arbetet i workshops bidrog till kommunikation genom att man blev mer 

involverad och det kändes mer som coaching än styrning från ledningens sida. Det 

bidrog till motivation.” 

 

När det kommer till introducering av arbetet med Lean påstår Kontorschef 1 att det 

pratades om nya verktyg och tekniker men inte om någon vision om ett nytt 

organisatoriskt tankesätt. Detta tolkar jag tyda på brister i kommunikationen och 

engagemang hos bankverksamhet 1. Detta skiljer från bankverksamhet 2 där 

förändringarna kommunicerades inte endast under en introduktionsdag utan genom 

arbetet i workshops.  

 

4.4.4 Organisationskultur  

 

Ur praktiken förstår jag att organisationskulturen utgör en viktig kritisk framgångsfaktor 

för att lyckas implementera Lean på ett sätt som skapar engagemang och möjliggör 

kreativitet och innovation. Enligt Expert 2 handlar Lean i grunden om att förändra 

organisationskulturen från a till b.  

 

Att få en förändring i organisationskulturen kopplar experterna samman med workshops 

som diskuterats under 4.4.6. Expert 2 uttrycker sig följande:  

 

”Att ändra en kultur handlar om små detaljer, genom att dra hur många powerpoints 

som helst kommer du inte att få en kulturell förändring. Först måste alla förstå varför vi 

ska göra en kulturförändring.”  

 

Ur detta förstås att det är just genom workshop formatet där det skapas förståelse för 

förändringen för att komma fram till den önskvärda Lean kulturen. Vidare beskriver 
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Expert 1 ”spelregler” som ett avgörande sätt att skapa kulturell förändring, och fortsätter 

följande: 

 

”Spelreglerna handlar om att ha en tydlig agenda och bestämda mål med mötena samt 

att exempelvis hålla mobilen stängt. Och verktygen används som kulturbärare, från en 

kultur som organisationen är i till en önskvärd Lean kultur de vill vara i.” 

 

På detta sätt förstås konsulterna använda verktygen och spelreglerna för att systematiskt 

dra sig till en ny kultur.  

 

När det gäller kreativitet och innovation anser respondenter med expertis i Lean att ha 

en grundläggande struktur är en viktig del, en struktur som möjliggör kreativitet. Expert 

1 förklarar följande:  

 

”Det måste finnas en miljö som är kreativ, en miljö där öppenhet råder för att kunna 

vara innovativ.” 

 

En annan punkt som Expert 1 lägger till i samband med arbetsmiljö är att det ska finnas 

ett prestigelöst klimat för att kunna arbeta med exempelvis Kaizen och ständiga 

förbättringar, och beskriver följande:  

 

”Prestige är en fiende till Kaizen och ständiga förbättringar som bidrar i sin tur till en 

kultur av kreativitet och innovation. Organisationskulturen och därigenom 

arbetsstrukturen samt miljön bör byggas på ett sätt där prestige är på låg nivå för att 

kunna bli bättre och ge incitament till ”out-of-the-box” tänkande, det ska vara något 

som önskas av bolaget.” 

 

Därigenom fås uppfattningen av att det är viktigt att det finns ett rätt ”mindset” för att 

kunna arbeta med Kaizen, och kunna bli bättre. Expert 1:s resonemang om prestige 

tolkar jag som att de anställda måste tro på att dessa kan utvecklas och alltid bli bättre.  

 

Det som skedde hos Bankverksamhet 1 när Lean implementerades var enligt 

Rådgivarna 1 och 3 ingen kulturell förändring, dessa förstod inte hur det skulle vara 
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annorlunda att arbeta i ett företag som tillämpade Lean. Detta bekräftas av Rådgivare 

3:s beskrivning av hur denne förstod Lean när projektet infördes på kontoret: 

 

”Lean förstod jag som nya arbetsverktyg och tekniker för att kunna arbeta effektivare.” 

 

Jag ser att förståelse för varför något ska göras på djupare plan är en grundförutsättning 

för människor för att vilja förändra saker, och saknaden av förståelse tyder på 

oengagerad implementering enligt den teori som insamlats i denna uppsats.  

 

Rådgivare 1 och 3 upplevde dock att dessa fick större möjligheter till att bidra till 

innovation via ett incitaments program som togs fram när Lean implementerades. 

Rådgivare 1 beskriver det på följande sätt:  

 

”Det var ett program där en anställd blev krediterad av en ny idé om detta togs i bruk.” 

 

Detta ser jag som ett exempel som visar hur ledningen bidrar till att anställda förstår att 

nya idéer och kreativitet uppskattas.  

 

Därmed har ett samband mellan organisationskultur, kreativitet och innovation kunnat 

fastställas ur respondenternas resonemang. Jag tolkar vidare att Lean och dess principer 

och tekniker bör arbetas in i organisationskulturen, och att involvera och engagera 

människor i denna process är avgörande för att få en kulturell förändring. Vidare förstås 

att Lean handlar i grunden om att förbättra processer och det tänket bör fästas i 

organisationskulturen för att kunna arbeta med ständiga förbättringar och för att 

kreativitet och innovation ska främjas.  

 

4.4.5 Förhållningssätt 

Konceptet Lean 

 

Rådgivare 1 beskriver att denne ansåg att Lean betraktades som en verksamhetsstrategi 

som styrde organisationen. Denne upplevde inte att Lean implementerades som en 

kultur från ett filosofiskt perspektiv utan mer som en strategi konstruerande av tekniker 

och verktyg. Från rådgivarna 1 och 3:s perspektiv upplevdes Lean som strategisk plan 
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från ledningen i syfte att minska kostnader genom effektivisering. Rådgivare 3 uttrycker 

det följande: 

 

”Lean genomsyrade inte organisationen som en kultur utan det kändes mer som en 

strategi för en historiskt stor rationalisering.” 

 

Från Rådgivare 3 blir uppfattningen att Lean handlade om att de frigjorda resurserna 

skulle användas för den stora rationaliseringen, och att det inte var någon kultur som 

ledningen försökte få förändring i.  

 

Enligt Expert 1 handlar Lean i grunden om att organisationskulturen ska ändras från a 

till b där arbetskraften är en central del, och anställda ska förstå på djupare plan vad det 

innebär att arbeta i en Lean organisation vilket i sin tur driver organisationskulturen mot 

det önskade utfallet. Detta tolkar jag som att det önskade utfallet är en kreativ miljö där 

innovation uppmuntras, och därmed har förhållningssättet en påverkan på det.   

 

Expert 3:s resonemang styrker det som sagts innan:  

 

”Hur man initialt förhåller sig till konceptet Lean är avgörande för hur resten av 

implementeringen och företagskulturen anpassar sig.” 

 

Utifrån detta tolkar jag att förhållningssättet till Lean som en grundläggande 

utgångspunkt för hur Lean betraktas genom hela organisationen. Om medarbetare ser 

Lean som att det endast innebär nya verktyg eller om det är ett nytt sätt att tänka så ger 

det olika förutsättningar till kreativitet och innovation.  

 

Standard  

 

Rådgivare 1:s uppfattning är att implementering av Lean ledde till en stor 

rationalisering i den systemviktiga banken. Rådgivare 1 beskriver följande om 

organisationen:  

 

”Jag upplevde banken från början som trögrörlig där det var svårt att göra 

förändringar men genom Lean blev det en bank där alla system standardiserades och 
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därigenom kunde centraliseras vilket ledde till att organisationen blev väldigt duktig på 

att göra snabba förändringar.” 

 

Detta ger indikation på att standardiseringar har varit en stor del i organisationens 

strategi att implementera Lean.  

 

Rådgivare 2 berättar att i och med förändringarna vid implementeringen av Lean 

rationaliserades dennes arbetsposition bort. Expert 1 säger att misslyckade försök att 

implementera Lean har handlat mycket om att rationalisera bort människan, enligt 

denne var en del företag skeptiska mot Lean i början av 2000 talet och hade 

uppfattningen av att Lean handlar om just att rationalisera bort arbetskraft och 

standardisera allt arbete vilket skulle medföra en tråkig miljö där ingen fick vara kreativ.  

 

Flesta av studiens respondenter på bankverksamheter hade en likartad bild av standard. 

Enligt Expert 1 handlar detta om ett stort missförstånd om en tittar ute i branschen. 

Expert 1 förtydligar följande: 

 

”Standard är något fundamentalt, standarden indikerar säkerhet, rutiner och hur man 

gör på bästa sätt just då.” 

 

Vidare säger Expert 1 att standarden är bara en referenspunkt och att anställda ska tänka 

att vara kreativa kring den punkten. Expert 1 resonerar vidare att om det saknas ett 

nuläge där alla känner till var företagen är kan det inte heller bli någon förbättring. 

Denne utvecklar:  

 

”Har vi ingen standard vet vi inte heller var vi blir bättre eller sämre, för vad ska du 

jämföra med?” 

 

Till detta tillägger Expert 1 att hos Toyotas verksamheter som denne besökt flera gånger 

arbetas det med att ständigt förbättra processer och arbetssätt i form av nya idéer och 

nya standarder, varje vecka. Expert 1:s uppfattning är att anställda hos Toyota får vara 

mycket kreativa och innovativa. Vidare berättar Expert 1 att verksamhet där denne är 

verksam inom arbetar bara med att utveckla, inte rationalisera bort medarbetare. Denne 

berättar att när någon från deras verksamhet går och hjälper företagen att implementera 
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Lean och det finns för mycket bemanning efter implementeringen av Lean, leder det till 

att personalen som ”blir över” används i team för att förbättra verksamheten ytterligare. 

Detta kan innebära arbete med kvalitetsproblem eller annat, så väl nya volymer kommer 

när marknaden vänder, kommer dessa aktörer att ha det billigare att producera.  

 

Ur den empiri som samlats från bankverksamhet 2 tolkar jag att standarden förstås i 

termer av effektivisering och detta ses mer som ett slutresultat än ”det bäst kända sättet 

idag” som Expert 1 talar om. När Projektledare 1 ska beskriva standardens innebörd för 

dessa börjar denne prata om bokslutsprocessen och andra processer där det infördes 

standarder i effektiviseringssyfte.  

 

Vidare när det gäller att främja kreativitet och innovation säger Projektledare 1 direkt att 

”Lean är ju ganska mycket standard”. Ur detta fås intrycket att standard inte förstods 

som något som kan alltid bli bättre och kring vilket anställda skulle vara kreativa. Detta 

styrks av medarbetare som anser att dessa fick vara ”kreativa inom en viss box” men 

inte hur kreativa som helst.  

 

Befriad kapacitet 

 

Hos bankverksamhet 1 upplevde rådgivarna att det blev snabba förändringar när Lean 

implementerades. Flera system förändrades samt att nya infördes vilket ledde till 

förändrade arbetssätt och positioner.  

 

”Arbetsverktygen förändrades, dels gränssnitt, dels handläggningsförfarandet, det blev 

mindre och mindre som gjordes på kontoret.” 

 

Därigenom frigörs kapacitet i form av tid, kapital och arbetskraft. Om att göra sitt arbete 

”för bra” innebär att den positionen eventuellt kan försvinna blir anställda motvilliga till 

förändring, jag får ett intryck av att det ska finnas en klar bild av det företaget avser att 

göra med de överflödiga resurserna vilket i sin tur bör förmedlas tydligt till de anställda.  

 

Vidare berättar Rådgivare 1 att kundöversikten förändrades också till en mer effektiv 

version där all information av kunden samlades på ett ställe. Något som denne minns 

som ett nytt verktyg som togs fram snabbt efter Lean började implementeras var 
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kalkylverktyg för bolån vilket gjorde processen mer effektiv. Rådgivare 1 förklarar att 

innan förändringen lades alla krediter in i systemet manuellt av en handläggare men 

efter förändringar i systemet togs beslutet att bevilja en kredit av handläggaren nära 

kunden medan all administration skedde centralt. Kontorschefen talar även mycket om 

förändringar i it- systemen istället för exempelvis organisationskulturen som 

respondenter med expertis i ämnet lyfter fram som en avgörande framgångsfaktor som 

dessa kopplar till kreativitet och innovation. Detta tyder på att verktyg och tekniker var 

centralt i Lean arbetet och att de mjuka aspekterna hamnade i bakgrunden.  

 

Angreppssätt gällande förändringar skiljer hos bankverksamhet 2 då Projektledare 1 

beskriver följande när det gäller förändringar:  

 

 ”Ja det blev säkert förändringar men för oss var det viktigt att inte hamna i IT 

utveckling utan försöka att arbeta mest med arbetsprocesser och människor snarare än 

system”.  

 

Min uppfattning är att bankverksamhet 2 har arbetat med Lean utifrån ett mer filosofiskt 

perspektiv. Ett filosofiskt perspektiv är inte låst i verktyg och tekniker utan det ser 

uppsatsen som en grund för att tankesättet ständiga förbättringar ska bli förankrat i varje 

medarbetare samt organisatoriskt genom hela verksamheten. Detta bidrar i sin tur för 

kreativitet och innovation.  

 

Hos bankverksamhet 2 var målet att nå 20% frigjord tid under 12 månaders period med 

en strategi att låta ansvaret av detta till ansvariga på de aktuella avdelningarna där Lean 

infördes. Implementeringsgruppen frågade chefer vad de såg att det behövdes vilket 

ledde till olika resultat. Det som författaren tolkar ur Projektledare 1:s resonemang var 

att detta ledde till minskad personal men även för förbättringsprojekt vilket styrks av 

Rådgivare 4 som uttrycker sig följande:  

 

”Att avsätta tid för förbättringsprojekt uppmuntrades på samma sätt som andra 

arbetsuppgifter.”  
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Vidare ansåg Rådgivare 4 att den tiden som skapades för utveckling tog initialt tid från 

kundmötet men ju längre bankverksamheten kom i implementeringen av Lean så 

frigjordes kapacitet i och med standardiseringar.  

 

Därmed ses förhållningssättet till befriad kapacitet som en ytterligare kritisk 

framgångsfaktor för att främja kreativitet och innovation.  

 

 

4.4.6 Utbildning   

 

Experterna anser utbildningen av Lean tekniker och metoder vara en kritisk 

framgångsfaktor i implementeringen, för både ledare och de anställda samtidigt som det 

anses ha en påverkan på kreativitet och innovation. Detta överensstämmer med 

Projektledare 1:s resonemang:  

 

”Vi lägger stor vikt vid utbildning, ledare måste få tillräckligt med kunskap för att 

sedan kunna driva fram projektet själva, likaså de anställda.” 

 

Detta tolkar jag ge indikation på utbildning som en avgörande komponent för att 

långsiktigt lyckas implementera och arbeta med Lean.  

 

Det som experterna lyfter upp specifikt när det gäller utbildning är det praktiska, 

övning. Expert 1 beskriver följande gällande implementeringsprocessen:  

 

”Vi utbildar framförallt i workshops. Vi tror på den pedagogiska resan, när vi utbildar 

gör vi först någon typ av kort presentation, någon teori, och sedan går vi ut och övar 

långt det praktiska. Övning är extremt viktigt, att träna in processerna. Det är vårt sätt 

att skapa en bestående inlärning. Övning är extremt viktigt, att träna in processerna.” 

 

Därigenom tolkar jag utbildning som en kritisk framgångsfaktor som experterna säger, 

och ser att detta ger goda möjligheter för ledare och de anställda att engagera sig och 

motiveras. Från Rådgivarna kom fram att dessa inte kände sig involverade eller att dessa 

hade fått mycket kunskap om Lean vilket kan tolkas som bristfällig utbildning. Detta 

framhäver vidare att det är genom praktiskt engagemang hur förändringen till en ny 

Lean organisation kan framgångsrikt ske. Detta styrks av Expert 2:s resonemang:  
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”Jättestort misstag som man såg i svensk industri tidigare var att man körde långa 

konsultutbildningar, drog igenom alla verktygen, och det verkade coolt och man ville 

bli Lean men sedan drog konsulterna.” 

 

Vidare beskriver Expert 1 att workshops är ett sätt att praktiskt engagera anställda i 

implementeringen av Lean, och arbetet i workshsop-formatet innebär att människor i 

team ställs inför vissa frågeställningar och problem som ska lösas tillsammans.  

 

”Med workshops jobbar man intensivt för att skapa en snabb förändring i verksamheten 

och sedan bygger man en uppföljningsstruktur, ser till att det blir en bestående del och 

kontinuerlig förbättring.” 

 

Workhops kan bestå av både ledning och medarbetare för att redan i inledningsfasen 

befästa kommunikation, få alla engagerade och förstå varför förändringen görs, och 

därigenom börja en förändring i organisationskulturen mot en Lean organisation, säger 

Expert 1, och utvecklar:   

 

”Det handlar om att få människor med på resan och veta varför det som ska göras ska 

göras. Och när man ställer den frågan sätter man också upp en målsättning av vad 

företaget vill uppnå och i workshops lär alla hur det ska göras, samt att det skapar 

delaktighet.” 

 

Sammanfattningsvis tolkas workshops därmed som en metod att utbilda de anställda 

genom praktiken för att skapa förståelse, engagemang och verktyg för att kunna befästa 

den önskade organisationskulturen. 

 

Hos bankverksamhet 1 har inte kontorschefen eller medarbetare någon kännedom om 

att det hade använts workshops deras verksamhet, i alla fall inte på de kontoren där 

dessa arbetat. Inom bankverksamhet 2 berättar Projektledare 1 att de aktivt arbetade 

med workshops under den tiden deras verksamhet införde aktiva Lean projekt. Enligt 

Projektledare 1 utgick implementeringen alltid ur workshop formatet på alla nivåer och 

avdelningar där Lean implementerades. Det var dock inga externa Lean konsulter utan 

ansvariga av Lean projekten i implementeringsgruppen som drev implementeringen.  
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5.Analys  
 

I detta kapitel diskuteras de empiriska forskningsresultat i relation till den teoretiska 

referensramen.  

 

5.1 Hårda faktorer  
 

Det har i den empiriska undersökningen kunnat fastställas att hårda faktorer innebär 

verktyg och tekniker för implementeringen och för att främja kreativitet och innovation 

är dessa faktorer beroende av de mjuka faktorerna. Följande implementeringsverktyg 

tolkar författaren som en grund i implementeringen av Lean, dessa faktorer ses vidare 

vara kopplade till de kritiska framgångsfaktorerna.  

 5.1.2 Implementeringsverktyg  

 

Värdeflödesanalys  

I teorin beskriver Bonaccorsi et al. (2011) värdeflödesanalysen i sex steg som följande: 

engagera till Lean, välj värdeflöde som ska förbättras, kartlägg den nuvarande 

situationen, identifiera påverkan av icke värdeskapande aktiviteter och ställ mål för 

förbättring, och till sist kartlägg den framtida situationen. I alla steg är människan i 

centrum. Den empiriska undersökningen styrker Bonaccorsi et al. (2011) resonemang 

om involvering av anställda i övergångsprocessen till Lean. Det som dock inte kommer 

fram från teorin är till vilken grad eller på vilket sätt det bör ske, empirin visar istället 

att arbetet mot en Lean organisation bör ske genom utbildning och övning vilket i 

studien lyfts som en ytterligare kritisk framgångsfaktor. Utbildning är den faktor som 

jag tolkar ha stor betydelse i arbetet med värdeflödesanalysen då det är ett övergripande 

verktyg i implementeringen som visar vilka andra verktyg eller metoder som 

organisationen behöver.  

 

Där överensstämmer teorin och empirin då Bonaccorsi et al. (2011) beskriver i teorin att 

en del av värdeflödesanalysen handlar om att välja vilka andra tekniker och verktyg som 

behövs. Ur empirin från experterna tolkar jag att det är centralt i Lean att strategin måste 

skräddarsys till den aktuella verksamheten och inte se det som en färdig modell. Detta 

ser jag betona vikten av andra mjuka faktorer i värdeflödesanalysen.  

 

Vidare förstås det ur empirin att genom värdeflödesanalysen överses olika processer där 

icke värdeskapande aktiviteter identifieras i syfte att få den processen mer effektiv. 
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Processer blir mer effektiva när onödiga steg tas bort och processen i sin helhet kan 

utföras snabbare (kortare ledtid). Detta i sin tur frigör resurser som kan användas för att 

ytterligare förbättra verksamheten.  

 

Kaizen 

Brunet och New (2003) förklarar Kaizen som en evig process som strävar efter kvalitéts 

och effektivitetsförbättringar.  

 

I den insamlade empirin lyfts Kaizen som en avgörande teknik som främst kan kopplas 

till den kulturella förändringen som Lean i den empiriska studien beskrivs ha kärnan i. 

Kaizen handlar om ständiga förbättringar vilket enligt empirin bör bli en del av 

organisationskulturen. Detta främjar i sin tur skapandet av en kreativ miljö. Ur empirin 

tolkar jag att när Kaizen fästs i organisationskulturen leder det organisationen mot en 

Lean kultur där kreativitet och innovation främjas. När de kvalitets och 

effektivitetsförbättringar, vilka Brunet och New (2003) förklarar, blir en ständig del av 

organisationskulturen, ger empirin indikationer om att det uppmuntrar till mer 

nytänkande och fler idéer. Jag anser även att Kaizen främjar ett öppet och innovativt 

förhållningssätt som beskrivs som en av de kritiska framgångsfaktorerna. Eftersom 

Kaizen uppmuntrar till att kontinuerligt förbättra processer så ser jag att det gör att de 

införda standarderna bör också ses som en nivå för ytterligare förbättringar. Detta är i 

linje med Johnstone et al. (2010) resonemang i teorin. Jag ser att samma resonemang 

kan appliceras till befriad kapacitet, genom att tankesättet är att förbättra. Då ger det 

incitament till att de frigjorda resurserna används för förbättringar.  

 

5s  

Enligt Chourasia och Nema (2016) är 5s en strategi för att skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen vilket i den insamlade teorin beskrivs som ett viktigt 

implementeringsverktyg inom tjänstesektorn. Detta är i linje med den insamlade 

empirin som tolkas styrka teorin med att 5s bidrar till effektivitet och en bättre 

fungerande arbetsplats. Den empiriska undersökningen tyder på att 5s är en effektiv 

metod för att ta bort icke värdeskapande aktiviteter och därigenom frigöra resurser, 

samtidigt som det ansågs bidra till motivation genom ordning. Detta gör att 5s kan 

kopplas till innovation beroende på vilket förhållningssätt som organisationen har för 

frigjord kapacitet.  
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Ur empirin tolkar författaren även att 5s handlar om att skapa formella regler vilket är 

en förutsättning för att skapa en stark organisationskultur som lyfts som en av de 

kritiska framgångsfaktorerna.  

 

 

5.3 Kritiska framgångsfaktorer  
 

Den insamlade empirin ger belägg för att betrakta ledningens stöd och engagemang, 

anställdas engagemang, kommunikation, organisationskultur och förhållningssätt som 

de avgörande mjuka aspekterna för att Lean ska främja kreativitet och innovation inom 

tjänstesektorn. Ur empirin förstås vidare att framgång med de hårda faktorerna är 

beroende av de mjuka aspekterna när det kommer till kreativitet och innovation. Utöver 

dessa faktorer tolkas utbildning som en ytterligare kritisk framgångsfaktor. 

5.3.1 Ledningens stöd & engagemang  

 

Lins et al. (2019) och Gong och Janssen (2015) beskriver i den teoretiska referensramen 

den viktiga funktionen som ledare har i att driva organisationskulturen och motivera 

team och de anställda. Detta överensstämmer med den empiriska undersökningen där 

engagemang av ledare anses vara av yttersta vikt för att Lean ska kunna bli en bestående 

del och att det skapas en kultur som präglas av ständiga förbättringar. Detta kom fram i 

den empiriska studien från misslyckade implementeringsförsök, i de fallen där ledare 

inte var engagerad blev arbetet med Lean sällan bra. Detta styrktes ytterligare av 

empirin från experterna som ansåg att ledaren har stort inflytande i hur framgångsrikt 

arbetet med Lean skulle bli. Detta gör att jag ser att empirin bekräftar ledarskap som en 

kritisk framgångsfaktor i implementeringen av Lean.  

 

I teorin beskrivs vidare att det är framförallt ledare som ska engagera sig och ge stöd, 

samt tillämpa coachande istället för styrande ledarskapsstil för att främja innovation 

(Lins et al., 2019; Chen & Taylor, 2009; Solaimani et al., 2019). Detta är något som 

bekräftats av den insamlade empirin. I de fallen där ledares engagemang i Lean tolkats 

bristfälligt har inte de anställda heller känt sig involverade eller engagerade.  
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Jag tolkar således att det först och främst är ledare som bör engagera sig i 

implementeringen för att förändringen ska kunna arbetas nedåt, ledningen påverkar de 

anställda i den mening att de kommunicerar vad som värderas och önskas av 

medarbetare. Vidare ser jag att det är även ledningen som bör skapa förutsättningar för 

kreativitet och innovation. Det som framkommer ur den empiriska studien är vikten av 

att skapa tid och utrymme för ledarna, detta för att kunna ge engagemang och stöd. 

Vidare ser jag att en förutsättning för att ledningen ska kunna engagera sig och ge stöd 

till medarbetare i arbetet med Lean är att det finns en tillräcklig kunskapsbas.  

 

5.3.2 Anställdas engagemang  

 

I teorin beskriver Angelis och Fernandez (2012) att anställdas engagemang kan ökas 

genom förverkligande i arbetet eller förbättringsprojekt som möjliggör för de anställda 

att använda sin kreativitet och kunskap. Från empirin kan det fastställas att när anställda 

fick avsätta tid till förbättringsarbete som uppmuntrades av ledningen så bidrog det till 

motivation och mer kreativt tänkande. Därmed ser jag att det är avgörande för anställda 

att de känner att förbättringsarbetet uppmuntras och stödjs av ledningen.  

 

Vidare ser jag att en förutsättning för att bibehålla engagemanget hos de anställda har 

grunden i att det ska finnas standardiserade verktyg för avvikelserapporter och 

förbättringsåtgärder. Det ska inte vara svårt för den anställde att hitta vägar för 

förbättringsförslag.  

 

Vidare beskriver Angelis och Fernandez (2012) att det som kännetecknar organisationer 

som har varit framgångsrika i implementeringen av Lean är att makten övergår till 

teamen för att engagera de anställda i den kontinuerliga processen av innovation och 

förbättring. Det som lyfts fram i empirin när det gäller att engagera är arbetet i 

workshops där de anställda tillsammans får ta del av förändringsarbetet och genom 

praktisk övning lära sig om Lean.  

5.3.3 Kommunikation 

 

En del av kommunikation beskriver Kundu och Mnohar (2012) innebära att visionen av 

nya initiativ bör kommuniceras på alla nivåer i en organisation. Empirin styrker synen 
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på att det är avgörande att skapa förståelse för grunden i förändringar som ska införas. 

Från empirin hos bankverksamhet 1 kan det tolkas att visionen inte blev förmedlad till 

de anställda vilket jag ser vara kopplad till att medarbetare inte kände sig engagerade 

eller motiverade i arbetet med Lean. Det tolkas att medarbetare hos bankverksamhet 1 

inte förstod att Lean skulle innebära ett nytt sätt att tänka utan lean uppfattades som 

verktyg och tekniker vilket jag ser ännu förtydliga låg nivå av kommunikation i 

implementeringen av Lean.  

 

Öppen kommunikation och informationsbyte beskrivs i teorin bidra till kreativitet i 

sociala sammanhang samt ökad kreativ prestation (Amabile, 1988; Andriopoulos, 

2001). Kundu och Manohar (2012) beskriver effektiv kommunikation även som en 

central del av ständiga förbättringar. Ur empirin tolkar jag att bidragande faktorer till en 

öppen kommunikation och kreativitet samt innovation är Lean mötena och arbetet i 

workshop formatet. Dessa har ur empirin tolkats som kanaler som gav möjligheter för 

de anställda att fritt prata om förbättringar och nya idéer. Dock tolkar jag att hos 

bankverksamhet 1 tappade dessa kanaler fäste ju längre fram organisationen kom i 

arbetet med Lean. Jag ser att dessa kanaler skall vara ett fast inslag i verksamheten 

oavsett i vilken stadie som organisationen befinner sig i implementeringen och 

användningen av Lean. Denna kontinuitet i kommunikation ses som en förutsättning för 

att skapa en kultur i organisationen som ger förutsättning för engagemang hos de 

anställda.  

 

5.3.4 Organisationskultur  

 

Organisationskulturen bekräftas ur empirin som en kritisk framgångsfaktor då grunden i 

Lean och framgången med de olika principerna och verktygen handlar om att förändra 

organisationskulturen. Vidare skapar organisationskulturen en miljö som påverkar hur 

de anställda agerar. Ur empirin har detta även kunnat noteras att gemensamma 

organisatoriska värderingar, mål och miljö påverkar företagens innovationsförmåga.  

 

Såsom Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) beskriver kan förändringen i 

organisationskulturen innebära nya värderingar och kräva utbildning vilket 

överensstämmer med empirin från experterna som förklarar förändringen i 

organisationskulturen som en komplex process. I teorin belyser Dahlgaard och 
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Dahlgaard-Park (2006) att det behövs en grundlig förståelse för de förändringar som 

kommer att ske.  

 

Jag anser att det krävs mer än nya riktlinjer, verktyg eller en informationsdag initierad 

av ledningen. För att förändra organisationskulturen kräver det att alla delar av 

företagen drivs och formas utifrån samma filosofi och att kulturen genomsyrar 

organisationens alla delar från högsta ledning till avdelningar, mellanchefer ner till 

enskild medarbetare, alla förekommande processer så detaljerat som påfyllning av 

kopieringspapper. Där kommer 5s in som ett verktyg för att skapa en tydlig och effektiv 

kontorsmiljö. Att skapa ordning och reda och där alla medarbetare känner till och 

förhåller sig till gällande rutiner är enligt författaren en viktig del i att forma en 

organisationskultur.  

 

Detta styrks av Johnstone et al. (2010) som beskriver i teorin att organisationskultur är 

ofta svårast att ändra i ett företag då det finns outtalade regler och tysta antaganden 

kring beteenden. Den empiriska studien visar att det är genom utbildning och övning 

hur en organisation kan framgångsrikt förändra kulturen.  

 

5.3.5 Förhållningssätt  

 

Den insamlade empirin bekräftar teorisyntesen genom att erbjuda empiriska resultat 

som styrker synen på att förhållningssättet är centralt i arbetet med Lean och bör 

betraktas som en kritisk framgångsfaktor. De aspekter som jag har tolkat som viktiga att 

ha ett rätt förhållningssätt till är konceptet Lean, standard och befriad kapacitet. Dessa 

tre ses som avgörande för att främja kreativitet och innovation. 

 

Konceptet Lean  

 

I teorin beskriver Hines et al. (2004) att lean ofta betraktas ur ett filosofiskt perspektiv 

eller ur ett perspektiv nära praktiken. Carlborg et al. (2013) menar att det filosofiska 

synsättet ger bättre förutsättningar att anpassa Lean till sektorer utöver tillverkning. 

Vidare anser Shah och Ward (2007) att betrakta Lean som en filosofi syftar på ett mer 

holistiskt perspektiv av övergripande mål och principer som inte är bundna till en 

specifik kontext.  
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Den empiriska studien ger indikationer att det filosofiska perspektivet ger även ökade 

förutsättningar för kreativitet och innovation. Jag tolkar att i fallen där medarbetare 

förstod Lean mer ur ett praktiskt perspektiv i form av en strategi från högsta ledningen 

konstruerande av nya verktyg och tekniker så var inte de mjuka aspekterna, främst 

involvering av människor och organisationskultur, centrala i Lean arbetet. Det generella 

intrycket ur empirin från bankverksamhet 1 är att Lean betydde nya arbetsverktyg, 

minskade resurser och kostnadsbesparingar. Den empiriska studien har visat att i de 

fallen där jag tolkar att Lean betraktades mer ur ett praktiskt perspektiv, ledde Lean 

även till bortrationalisering av människan. Detta är i strid med empirin från experterna 

som ger indikation på att bortrationalisering av människan inte är ett hållbart sätt att 

förhålla sig till Lean.   

 

Empirin hos bankverksamhet 2 tyder istället på ett mer filosofiskt förhållningssätt med 

fokus på människan, på både de anställda och kunden. Ur empirin från experterna anses 

vidare att det initiala förhållningssätt som organisationen har till konceptet Lean 

påverkar hur resten av implementeringen fortsätter.  

 

Standard  

 

Johnstone et al. (2010) beskriver i teorin att kulturen av ständiga förbättringar bidrar till 

att standarden inte ses som ett slutgiltigt resultat utan något som kan alltid utvecklas. 

Detta är enligt Johnstone et al. (2010) avgörande för den miljö som skapas i 

implementeringsprocessen. Detta överensstämmer med den insamlade empirin.  

 

Ur empirin förstås att många misslyckanden med Lean har haft grunden i att Lean har 

ansetts utgöra en tråkig miljö där allt ska göras på ett standardiserat sätt, och ingen får 

vara kreativ. Detta har då enligt min tolkning av experternas resonemang lett till ett 

motstånd mot Lean hos flera företag. Empirin styrker vikten av tydlighet kring standard, 

standard ska ses som en referenspunkt av det bäst kända sättet just nu, och kring vilken 

anställda ska tänka att vara kreativa. Vidare tolkar jag ur den insamlade empirin att 

förhållningssättet till standard är kopplad till den kulturen som skapas vid 

implementering av Lean. Jag ser att ständiga förbättringar som en del av 

organisationskulturen bidrar till att standardiserade arbetssätt också ses något som alltid 
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kan förbättras. Detta bidrar i sin tur till att anställda blir motiverade att utveckla 

arbetssätt och dem införda standarder.   

 

Befriad kapacitet  

 

I teorin beskriver Johnstone et al. (2010) att en aspekt, som framgång med Lean och 

innovation grundar sig i, är förhållningssättet till befriad kapacitet. Johnstone et al. 

(2010) anser att det finns goda förutsättningar till kreativitet och innovation genom att 

använda de frigjorda resurserna till företagens R&D.  

 

Ur den empiriska undersökningen tolkas förhållningssättet till befriad kapacitet som en 

kritisk framgångsfaktor av flera skäl. Vidare tyder den empiriska studien att i de fallen 

där Lean lett till bortrationalisering av arbetskraft var kreativitet och innovation på lägre 

nivå en fallen där människan sågs som en resurs. Jag ser att det är viktigt att dra nytta av 

den arbetskraften som ”blir över” i och med standardiseringar för att kunna driva ett 

företag långsiktigt och hållbart. Jag tror att det är av yttersta vikt att använda de 

frigjorda resurserna till innovation, sedan när marknaden vänder har företaget kapacitet 

som behövs vid en ökad efterfrågan.   

 

Dahlgaard och Daahlgaard-Park (2006) lägger vikt till resonemang om att anpassa Lean 

till den aktuella sektorn. Speciellt inom tjänstesektorn ser jag att det mest hållbara 

förhållningssättet till de frigjorda resurserna är att dessa används för mer värdeskapande 

aktiviteter än rationalisering. Ur den insamlade empirin ser jag att genom att de 

frigjorda resurserna används till exempelvis kostnadsbesparingar i processer och 

aktiviteter som tillför mervärde för bankverksamheten och för kunden så skapar det i 

förlängningen det som varje företagande handlar om – kontinuitet av verksamheten 

samt växande lönsamhet. Detta ser jag i sin tur bidra till en organisationskultur som 

främjar Lean som ett tankesätt där kreativitet och innovation är centralt snarare än en 

tekniker och verktyg.  

5.3.6 Utbildning  

 

I teorin rör Dahlgaard och Dahlgaard-Parks (2006) resonemang utbildning i 

implementeringen av Lean men detta lyfts inte som en kritisk framgångsfaktor som 

denna empiriska studie visar.   
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Ur den insamlade empirin har utbildning tolkats som en ytterligare kritisk 

framgångsfaktor för att lyckas implementera Lean på ett sätt som främjar kreativitet och 

innovation. Utifrån den kontext som i denna uppsats studerats har det kommit fram att 

bristfällig utbildning har kunnat kopplas till lägre nivå av kreativitet och innovation.  

 

Workshops  

Ur den insamlade empirin tolkas workshops som en metod för att utbilda ledare och 

anställda i implementeringen av Lean. Detta lyftes upp av experterna med expertis i 

ämnet Lean samt ur empirin från bankverksamhet 2, och beskrevs som en viktig del i 

implementeringen för att skapa engagemang hos både ledare och anställda. I den 

insamlade teorin kunde inte någon information om denna metod hittas, under 

genomgången av teori fick författaren av uppsatsen ett intryck att vikten av engagemang 

är uppenbar i tidigare forskning men praktiska metoder som bidrar till det var något 

mindre forskat.  

 

Det empiriska materialet visar att workshops hjälper att skapa en snabb förändring i 

verksamheten genom engagemang av anställda vilket gör att det skapas förståelse för 

förändringen mot en ny organisationskultur i praktiken. I workshops ses även till att det 

blir en bestående del och kontinuerlig förbättring. Att förändra organisationskulturen 

beskrivs i teorin (Johnstone et al., 2010) av det svåraste i en förändringsprocess på 

grund av tysta antaganden och motviljan att förändras. Detta gör utbildning genom 

praktiken till en effektiv metod för att främja engagemang och kreativ tänkande.  

 

Den insamlade empirin visar även att i workshops sker inlärning av den nya önskade 

organisationskulturen genom spelregler. Att få en förändring i organisationskulturen 

och en förståelse om förändringarna tolkas ur empirin från experterna som omöjligt att 

lära genom korta presentationer. Utbildning och övning i praktiken tolkas som en faktor 

som främjar de andra kritiska framgångsfaktorer och arbetet med de beskrivna 

implementeringsverktygen.  

 

Den insamlade empirin tyder även på att det är viktigt att i workshops involveras 

personal från olika nivåer i verksamheten. Jag ser att detta bidrog hos bankverksamhet 2 

till bättre kommunikation.  
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5.3.7 Analyssammanfattning  

 

Den frågeställning som arbetet har byggts på var att identifiera kritiska 

framgångsfaktorer för implementeringen av Lean inom tjänstesektorn med fokus på att 

främja kreativitet och innovation. Detta ansåg jag vara ett intressant område med tanke 

på den konkurrens som dagens företag möter, speciellt inom tjänstesektorn som utgör en 

stor del av de utvecklade ekonomiers BNP. Jag insåg att den befintliga teorin om Lean, 

kreativitet och innovation var i ett tidigt vetenskapligt skede och endast en studie av 

kritiska framgångsfaktorer för Lean innovation (Lins et al., 2019) kunde hittas.   

 

Det som jag identifierade som återkommande debatt när det gäller att implementera 

Lean inom tjänstesektorn har sin grund i mjuka faktorer. De kritiska 

framgångsfaktorerna identifierade av Lins et al. (2019) utgör en grund till att studera 

kritiska framgångsfaktorer. Utöver dessa ansåg jag att förhållningssättet lyftes fram i 

teorin som rörde innovation (Johnstone et al., 2010; Chen & Taylor, 2009) som ännu en 

avgörande komponent för att främja kreativitet och innovation, och detta togs med till 

den empiriska studien. Fokus i arbetet hamnade således på de mjuka faktorerna men jag 

såg förståelsen för implementeringsverktygen som en förutsättning för att kunna förstå 

de kritiska framgångsfaktorerna och relatera dessa till de hårda strukturella delarna.  

 

Efter att ha insamlat empiriskt material från två olika bankverksamheter samt från två 

olika Lean- konsultverksamheter kunde jag identifiera kopplingar kring 

implementeringen av Lean samt kreativitet och innovation. Detta har lett till 

identifiering av kritiska framgångsfaktorer samt hur dessa kan främja kreativitet och 

innovation vid implementeringen av Lean inom tjänstesektorn vilket sammanfattas i 

Figur 5.   
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6. Bidrag  
 

I detta kapitel besvaras studiens syfte, samt att teoretiska och praktiska bidrag 

presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Svar på syfte  
 

Denna studie syftar till att studera hur kreativitet och innovation kan främjas vid 

implementering av Lean inom tjänstesektorn med fokus på kritiska framgångsfaktorer.  

 

Jag anser syftet uppfyllt då den empiriska undersökningen ger en ökad förståelse för 

främjandet av kreativitet och innovation samt att teorisyntesens kritiska 

framgångsfaktorer bekräftas viktiga samt att utbildning identifieras som en ytterligare 

kritisk framgångsfaktor. Vidare har det identifierats hur de kritiska framgångsfaktorerna 

kan främja kreativitet och innovation vilket sammanfattas i Figur 6 nedan.  

 

 

Figur 6: Illustration över hur de kritiska framgångsfaktorerna kan främja kreativitet 

och innovation vid implementeringen av Lean inom tjänstesektorn. Egen konstruktion.  



 

66 

 

Vidare har kopplingen mellan implementeringsverktygen och de kritiska 

framgångsfaktorerna kunnat fastställas genom den empiriska studien. Jag anser att 

kreativitet och innovation vid implementering av Lean är beroende på hur 

implementeringsprocessen har gått till. Denna studie har visat att mjuka faktorer har en 

avgörande betydelse inom tjänstesektorn för kreativitet och innovation samt att 

framgång med de hårda faktorerna är beroende på hur de mjuka faktorerna tas hänsyn 

till. Nedan följer en sammanfattning över sambanden mellan implementeringsverktygen 

och de kritiska framgångsfaktorerna.  

 

Värdeflödesanalysen beskriver Bonaccorsi et al. (2011) innebära flera steg där 

människan är i centrum. Ur empirin tolkar jag att utbildning och övning är den faktor 

som först och främst har betydelse för värdeflödesanalysen då det är ett övergripande 

verktyg i implementeringen. Vidare styrker empirin teorin om att anpassa och 

skräddarsy Lean till den aktuella sektorn, och verksamheten vilket betonar de mjuka 

aspekterna som ledningens engagemang. Att ta bort icke värdeskapande aktiviteter är en 

del av värdeflödesanalysen. Detta leder till frigjord kapacitet där förhållningssätt blir 

avgörande vilket beskrivs som en av de kritiska framgångsfaktorerna.  

 

Jag tolkar Kaizen ha en stark koppling till att forma organisationskulturen till det 

önskade utfallet. Genom att ständiga förbättringar blir en del av organisationskulturen 

tolkar jag ur empirin att detta bidrar till skapandet av en kreativ miljö. Vidare beskriver 

Brunet och New (2003) att Kaizen uppmanar till att kontinuerligt förbättra. Detta är i 

linje med empirin som ger indikationer på att kulturen av kontinuerliga förbättringar 

bidrar till att standarder ses också som kan bli bättre samt att frigjorda resurser används 

till ytterligare förbättringar.  

 

5s tolkas ur empirin genom ordning och reda leda till skapandet av formella regler 

vilket jag tolkar som en förutsättning för att skapa en stark organisationskultur vilket en 

av de kritiska framgångsfaktorerna.    
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6.2 Teoretiskt bidrag 
 

Studiens teoretiska bidrag kan sammanfattas i följande punkter:  

• I tidigare forskning finner jag olika åsikter kring hur Lean och innovation kan 

fungera tillsammans. Chen och Taylor (2009) kritiserar att Lean teknikerna och 

tankesättet motverkar innovation i företagen vilket dessa forskare baserar på att 

Lean strävar efter att standardisera och ta bort alla aktiviteter som inte skapar 

värde. Innovation kräver istället kreativitet och resurser, och därigenom ser Chen 

och Taylor (2009) att det uppstår förvirring till vilken grad nya idéer och 

innovation som nödvändigtvis inte direkt leder till förbättrad innovationskraft 

bör uppmuntras. Johnstone et al. (2010) beskrev istället att detta har grunden i 

olika förhållningssätt. Denna studie bidrar med klarhet till denna debatt genom 

att erbjuda empiriska resultat som visar förhållningssätt till konceptet lean, 

standard och befriad kapacitet som en kritisk framgångsfaktor för att främja 

kreativitet och innovation vid implementeringen av Lean.  

• Vidare ger denna studie empiriska resultat som bekräftar ledningens stöd och 

engagemang, anställdas engagemang, kommunikation samt organisationskultur 

som kritiska framgångsfaktorer vilket efterfrågades i studien av Lins et al. 

(2019) som denna uppsats bygger på.  

• Ur den empiriska studien har även kunnat noteras att utbildning utgör en 

ytterligare kritisk framgångsfaktor. I tidigare forskning benämner Dahlgaard och 

Dahlgaard-Park (2006) att vid implementeringen av Lean kan behövas 

utbildning men detta lyfts inte som en avgörande komponent vilket denna studie 

visar. Denna studie lyfter workshops som en framgångsrik utbildningsmetod.  

• Denna studie bekräftar även teorin om att värdeflödesanalys, Kaizen, ständiga 

förbättringar, 5s är grundläggande implementeringsverktyg inom tjänstesektorn 

(Brunet & New, 2003; Bonaccorsi et al., 2011; Chourasia & Nema, 2016; 

Randhawa & Ahuja, 2017). Vidare kopplar denna studie dessa 

implementeringsverktyg till de kritiska framgångsfaktorerna, och kreativitet och 

innovation.  
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6.3 Praktiskt bidrag  

 

Detta arbete kan anses ge vägledning kring avgörande faktorer som tjänsteföretagen ska 

ta i beaktning vid implementering av Lean för att främja kreativitet och innovation i 

organisationen. Vidare uppkommer konkreta exempel på hur Lean praktiserande företag 

kan främja kreativitet och innovation genom de kritiska framgångsfaktorerna.  

 

 

6.4 Fortsatt forskning  
 

Ett förslag till vidare forskning är att studera dessa kritiska framgångsfaktorer i en 

annan bransch inom tjänstesektorn. Ett annat förslag är att göra en jämförande studie om 

de kritiska framgångsfaktorerna för Lean och innovation mellan olika länder, eller 

sektorer. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1  
 

Befattning:  

Antal år i företaget:  

Antal år med erfarenhet om lean:  

 

Konceptet lean 

- Hur ska lean betraktas? 

 

Implementering inom tjänstesektorn  

- Vilka strategier och verktyg är viktiga?  

 

Kritiska framgångsfaktorer 

- Hur blir ledningen och anställda engagerade? 

- Vilken roll har kommunikation?  

 

Kreativitet och innovation 

- Hur kan lean främja kreativitet och innovation? 

- Strategier för att öka anställdas kreativitet och innovationsförmåga i företaget? 

- Förhållningssätt till standardisering?  

- Om lean handlar om att ta bort alla aktiviteter som inte skapar värde, hur ska 

man se på innovation som kräver resurser i form av kapital, arbetskraft, tid?  

 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 2  
 

Befattning:  

Antal år i företaget:  

 

Vad var din roll när det gäller implementeringen av lean?  

Hur betraktades konceptet lean?  

Hur mycket fick du veta om implementeringen av lean? Kände du dig involverad? Vad 

hände på kontoret?  

Blev det snabba förändringar? 

Infördes det nya system? Vilka?  

Upplevde du att du fick verktyg eller möjligheter att reagera eller bidra till förbättringar 

i större utsträckning?  

Faktorer som bidrog till motivation?  

 


