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Abstract 
   

Titel:  SEB Way – vill man vara lean får man lida pin? 

 

Nivå:  Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:  Susanne Jansson och Ulrika Steinholtz 

 

Handledare:  Maria Fregidou-Malama 

 

Datum: 2010 - januari 

 

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur lean fungerar inom 

banksektorn och mer specifikt inom Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) som vi valt att studera ingående.  

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ ansats när vi har bearbetat 

primärdata i form av kvalitativ gruppintervju samt sekundärdata i 

form av vetenskapliga arbeten, utredningar och artiklar. Vidare har 

vi övervägt vetenskapligheten i vårt arbete ur en kritisk synvinkel. 

 

Resultat & slutsats: SEB Way är teoretiskt väl förankrat, men stämmer inte överens 

med den praktiska tillämpningen. Istället för att förenkla och 

effektivisera arbetet har implementeringen medfört omfattande 

merarbete för de anställda. Vår studie har belyst att det även finns 

negativa aspekter av SEB Way, vilka kan vara intressanta för 

andra som överväger att implementera konceptet att ta del av. För 

att teorin ska tillföra praktiken fördelar så måste den anpassas till 

de praktiska förutsättningar som råder.  

 

Förslag till fortsatta  Att studera SEB Way ur olika perspektiv, om det är möjligt att få 

studier:  information från anställda med olika befattningar.  För att se hur 

SEB Way utvecklas vore det intressant att om några år åter studera 

projektet. Ett annat förslag är att göra en komparativ studie med 

Nordeas och Swedbanks implementeringar av Lean-konceptet. 

  

Uppsatsens bidrag: Vi har belyst en aspekt av Lean som tidigare inte synliggjorts, den 

negativa. Vi har bidragit med att visa hur människor som är 

involverade i stora förändringsarbeten upplever 

implementeringsprocessen.   

Nyckelord: Lean, Lean Service, SEB Way, muda, kompetenskartläggning, 

företagskultur. 



 

 

III 

Abstract  
 

Title: SEB Way – How can Lean be introduced? 

 

Level: Final Thesis for degree of master of Sciences in Business 

Administration (15 ECTS credits) 

Authors:  Susanne Jansson and Ulrika Steinholtz 

 

Supervisor:  Maria Fregidou-Malama, PhD 

 

Date: 2010 - January 

 

Aim: The aim of this study is to investigate how Lean works within 

SEB. 

 

Method: We have used a qualitative method and primary data in form of a 

qualitative group interview along with secondary data in the shape 

of scientific work, investigations and articles. Furthermore, we 

have considered our work from a critical point of view. 

 

Result & Conclusions: Our study shows that SEB Way in a theoretical way is deeply 

rooted, but it does not quite match reality. Instead of making the 

work easier and more effective, the implementation has involved 

extensive extra work for the employees. Our study has enlightened 

that also negative aspects of SEB Way exist, that could be of 

interest for those who consider implementing this concept.  

 

Suggestions for future SEB Way in different  perspectives  would  be interesting to study, 

research: if it’s possible to gain information from employees of different 

positions in the company. In a few years a follow up of how the 

project has developed in SEB can be made. Another suggestion is 

to make a comparative study of the implementation of Lean-

concept within Nordea or Swedbank.  

  

Contribution of the thesis:We believe we have enlightened a new aspect of Lean, the 

negative one. Our contribution is to show how employees 

experience large business changes as an implementation of Lean 

is.   

 

 

Key words: Lean, Lean Service, SEB Way, muda, skill mapping, company 

culture. 



 

 

IV 

Förord 

 

Denna studie har varit givande att arbeta med, och vi känner att vi har hittat ett ämne vi både 

skulle vilja gräva både djupare och mer i om tiden bara räckt till.  

 

Här vill vi ta tillfället i akt att visa vår tacksamhet för stöd under arbetets gång av vår 

handledare Maria Fregidou-Malama vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill även rikta ett tack till våra familjer och vänner som under den här tiden har fått stå ut 

med våra obegripliga diskussioner, påtvingade korrekturläsningar och vår brist på närvaro i 

tanke och person. 

 

 

Gävle 2010-01-12 

 

 

Susanne Jansson  Ulrika Steinholtz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V 

Innehållsförteckning 

 
1 INLEDNING .......................................................................................................................1 

1.1 Lean inom tjänstesektorn ...........................................................................................................1 

1.2 SEB ..........................................................................................................................................2 

1.3 Problemformulering ..................................................................................................................2 

1.4 Arbetets disposition ...................................................................................................................3 

2 METOD ..............................................................................................................................5 

2.1 Angreppssätt .............................................................................................................................5 

2.2 Förförståelse .............................................................................................................................5 

2.3 Kvalitativ metod vs kvantitativ metod .......................................................................................5 

2.4 Kvalitet inom kvalitativa studier ................................................................................................6 

2.5 Kvalitativa intervjuer .................................................................................................................7 

2.5.1. Gruppintervju ....................................................................................................................7 

2.6 Fallstudie ..................................................................................................................................8 

2.7 Källkritik...................................................................................................................................9 

2.8 Kvalitetskriterier ..................................................................................................................... 10 

2.9 Primär- och sekundärdata ........................................................................................................ 10 

2.10 Sammanfattning .................................................................................................................... 12 

3. REFERENSRAM .............................................................................................................13 

3.1 Lean ........................................................................................................................................ 13 

3.1.1 Systemtänkande ................................................................................................................ 16 

3.1.2 Lean – tankesätt och arbetssätt ......................................................................................... 17 

3.2 Lean Service ........................................................................................................................... 20 

3.2.1 Utvecklingen av Lean Service ........................................................................................... 20 

3.2.2 Metoder inom Lean Service .............................................................................................. 21 

3.2.3 Onödig efterfrågan ........................................................................................................... 22 



 

 

VI 

3.2.4 Visuell planering .............................................................................................................. 22 

3.3 Företagskulturen...................................................................................................................... 22 

3.3.1 Förändring av företagskulturen ........................................................................................ 23 

3.3.2 Lärande organisation ....................................................................................................... 24 

3.3.3 Ledarskapets betydelse i en förändringsprocess ................................................................ 24 

3.4 Sammanfattning ...................................................................................................................... 25 

4. EMPIRI ............................................................................................................................27 

4.1 Implementeringen av SEB Way enligt SEB ............................................................................. 27 

4.1.1 Inledningen till SEB Way .................................................................................................. 27 

4.1.2 Ledningens agerande och chefernas roll ........................................................................... 28 

4.1.3 Anställdas åsikter ............................................................................................................. 29 

4.2 Implementeringen av SEB Way ........................................................................................... 30 

4.2.1 Handboken ....................................................................................................................... 30 

4.2.2 Kompetenskartläggningen ................................................................................................ 31 

4.2.3 Det praktiska arbetet ........................................................................................................ 32 

4.2.4 Ledningens agerande och chefernas roll ........................................................................... 33 

4.2.5 Nöjda kunder och kvaliteten på tjänsterna ........................................................................ 33 

4.3 Anställdas reaktioner på implementeringen.............................................................................. 34 

4.3.1 Handboken ....................................................................................................................... 34 

4.3.2 Kompetenskartläggningen ................................................................................................ 34 

4.3.3 Det praktiska arbetet ........................................................................................................ 36 

4.3.4 Ledningens agerande och chefernas roll ........................................................................... 37 

4.3.5 Nöjda kunder och kvaliteten på tjänsterna ........................................................................ 37 

5. ANALYS .........................................................................................................................39 

5.1 Definiera värdet ...................................................................................................................... 39 

5.2 Eliminera slöseri - Muda ......................................................................................................... 39 

5.3 Värdeflöde .............................................................................................................................. 40 



 

 

VII 

5.4 Implementera ett Pull-system .................................................................................................. 40 

5.5 Eftersträva perfektion .............................................................................................................. 40 

5.6 SEB Way och Lean-templet .................................................................................................... 41 

5.7 Systemtänkande ...................................................................................................................... 42 

5.8 Företagskulturens inverkan vid implementeringen av SEB Way .............................................. 43 

5.8.1 Förändringar i företagskulturen för att implementera SEB Way ........................................ 43 

5.8.2 Lärande organisation ....................................................................................................... 44 

5.8.3 Ledarskapets betydelse vid implementeringen av SEB Way ............................................... 44 

6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER .......................................45 

6.1 Slutsatser................................................................................................................................. 45 

6.2 Kritisk reflektion samt studiens bidrag ..................................................................................... 45 

6.3 Förslag på fortsatta studier....................................................................................................... 46 

KÄLLFÖRTECKNING .......................................................................................................47 

BILAGA 1: Frågor Lean, till före detta anställda ..................................................................51 

 

 

FIGURFÖRTECKNING 

 

Figur 3.1 …...............................................................................................................................17 

 

Figur 5.1………………………………………………………………………………………42 



 

 

VIII 

Begreppsförklaringar och förkortningar 
 

Här nedan förklaras begrepp vi använder oss av i studien för att underlätta för läsaren att på 

ett enkelt sätt få överblick över begrepp och uttryck.  

 

Handboken SEB:s instruktionsbok för de anställda hur arbetet i detalj ska 

utföras.  

 

Jidoka Japanskt ord för att intelligenta människor och maskiner som 

upptäcker och åtgärdar fel. Det ska leda till att kvaliteten blir 

inbyggd i processerna så att också slutprodukten blir av högsta 

kvalitet. 

 

JIT Just-in-time går ut på att försöka producera och leverera rätt varor i 

exakt rätt mängd och vid just den tidpunkt då de behövs. 

 

Kaizen Japanskt ord som betyder ständiga förbättringar. Ett verktyg som 

innebär att medarbetarna successivt genomför små förbättringar i 

arbetsprocessen och dess direkta närmiljö. 

  

Kompetenskartläggning Utförd av SEB för att kartlägga de anställdas kompetens. Skala 1 

till 5, där 3 är godkänt. 

 

Lean  I stora drag betyder det att göra mer med mindre – mindre tid, 

mindre plats, mindre arbetskraft, mindre maskiner, mindre 

material – men ändå ge kunderna det de vill ha. 

 

Lean Production Se TPS.  

 

Lean Service En översättning av Lean Production som har anpassats för att 

tillämpas i tjänsteproducerande organisationer.  

 

Muda Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri, och är motsatsen till 

värde. 

 

Pull-system Ett system som bara producerar det kunderna efterfrågar, kunderna 

drar fram produkterna. 

 

Push-system Motsatsen till pull-system, man trycker på kunderna produkter. 

 

SEB Way SEB bankens metodik för att på ett handfast och konkret sätt 

formulera mål, lösa problem samt att följa upp.  

 



 

 

IX 

Storbanker  De banker som erbjuder och tillhandahåller ett helhetskoncept, det 

vill säga att de erbjuder samtliga banktjänster, exempelvis lån, 

sparande, kort, Internet- och telefonbank samt pension och 

försäkring. I Sverige har vi fyra stycken; Handelsbanken, SEB, 

Nordea samt Swedbank. 

 

Transformationsprocessen Tillvägagångssättet vid implementeringen av SEB Way. 

 

TPS Toyota Production System är i grunden en filosofi som bygger på 

ett systemtänkande och en resurssnål produktion. 

 

Vanguard-metoden Ett utvecklat Lean-koncept som är särskilt anpassat för att 

användas i tjänsteföretag, av konsultföretaget Vanguard. 

 

Översättningsmetoden Är resultatet av en övergripande vetenskaplig studie om 

möjligheterna att använda sig av Lean Production-principer inom 

tjänstesektorn. 
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1 INLEDNING  

___________________________________________________________________________  

I detta kapitel introducerar vi läsaren till ämnet. En bakgrund ges inledningsvis följt av en 

kort företagspresentation. Därefter presenterar vi vår problemdiskussion och de 

frågeställningar vi har som grund för den här studien. Vidare redogörs även för arbetets 

syfte. Avslutningsvis ges en överblick över arbetets fortsatta disposition.  

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Lean inom tjänstesektorn 

Under mitten av 1950-talet uppmärksammades de japanska biltillverkarnas lönsamhet, i 

synnerhet Toyotas, som låg på en högre nivå än i resten av världen. Den högre effektiviteten, 

som ansågs vara orsak till den lönsamheten, utvecklades till en metod, Toyota Production 

System (TPS), som senare kom att vidareutvecklas till något som kallas Lean Production. Det 

här var en metod för tillverkningsindustrin som fokuserade på att öka effektiviteten. 
1
 

 

De senaste årtiondena har det skett en effektivisering och förbättring bland många företag 

inom produktionssektorn. Det finns många filosofier inom produktionsföretagande och en av 

dem är Lean Production. Dock saknas en motsvarighet inom tjänsteföretag. Denna filosofi har 

inte passerat tjänstesektorn obemärkt, utan det har under de senaste åren skett en utveckling 

av Lean Production och TPS. Denna utveckling har gått ut på att omarbeta Lean och anpassa 

de arbetssätt och typer av organisationer som finns inom tjänstesektorn för att bli mer 

effektiva, producera mer med mindre resurser.  

 

Det förändringsarbete som pågår inom tjänsteföretag runt om i världen är fokuserat på att 

skapa effektivare organisationer och därigenom kunna erbjuda sina kunder en bättre service. 

Lean-filosofin är ett sätt att tänka och förhålla sig till metoder, modeller och verktyg men 

även ett sätt att förhålla sig till sina kunder och synen på den egna organisationen. Vid all 

verksamhetsutveckling, lika så vid Lean-filosofi handlar det om engagemang, men lika 

mycket om ett skapande av nya tankesätt och kulturer i organisationen allt detta för att få 

möjligheten att förverkliga de målsättningar som sätts upp.    

 

I Sverige öppnades 1986 möjligheten för utländska banker att etablera dotterbolag i Sverige 

och på så sätt driva verksamhet. Det har fört med sig att ett antal nya aktörer har tillkommit på 

den svenska bankmarknaden. Även avskaffandet av valutaregleringen ökade den 

internationella konkurrensen. För Sveriges del har inträdet i EU, bildandet av EMU och 

framförallt den ökande globaliseringen gjort att den inhemska marknaden har sammanfogats 

med den europeiska, vilket i sin tur har medfört att marknadskoncentrationen har minskat och 

konkurrensen ökat.
2
 Det här har gjort att bankerna måste göra vad de kan för att öka 

lönsamheten och effektiviteten och då har vissa banker valt att introducera lean-konceptet.
 
 

                                                             
1 Pascal, D, 2002, Lean Production Simplified, s 7 ff 
2 Konkurrensverkets rapportserie 2005:1, Konkurrensen i Sverige 2005 
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1.2 SEB  

SEB beskriver sig själva som en bank som erbjuder finansiell service för företag, institutioner 

och privatpersoner. Deras långsiktiga mål är att ha de mest nöjda kunderna och den högsta 

lönsamheten bland jämförbara banker i norra Europa. Särskilt prioriterat är att – baserat på 

SEB:s ökade satsning på produktivitet, kvalitet och integration – intensifiera aktiviteten 

gentemot bankens attraktiva kundbas och att erbjuda ett brett sortiment av topprankade 

tjänster. Vid utgången av 2008 hade SEB cirka 660 bankkontor: 172 i Sverige, 61 i Estland, 

63 i Lettland, 77 i Litauen, 174 i Tyskland och 109 i Ukraina. Mer än hälften av SEB:s cirka 

21 000 medarbetare finns utanför Sverige.
3
  

 

Enligt SEB:s koncernchef Annika Falkengren är SEB Way en metodik för att på ett handfast 

och konkret sätt formulera mål, lösa problem samt att följa upp.
4
 

SEB Way består av fyra komponenter:
5
  

 Försäljningsverktyg och standardiserade processer 

 Performance management, dvs. mätning och värdering av resultatuppfyllelser 

 Kunskapsuppbyggnad och organisation 

 Tankesätt och uppförande 

 

 

1.3 Problemformulering 

Finansmarknaden har under senare år genomgått förändringar som har inneburit ökad 

konkurrens, vilket leder till att kraven på effektivitet och service ökar. Som ett led i att 

anpassa sig till de nya förutsättningarna har tre av de svenska storbankerna, SEB, Nordea och 

Swedbank, sedan några år tillbaka börjat införa olika varianter av Lean.  

 

När vi inledningsvis läste några artiklar i tidningen Finansvärlden om Lean inom banksektorn 

fick vi uppfattning att alla inte var så nöjda med förändringarna. Ett antal anställda hade 

uttalat sig och samtliga ville vara anonyma för att de annars riskerade utfrysning på 

arbetsplatsen.
6
 När vi sedan sökte fördjupad och mer vetenskapligt förankrad information så 

var det ensidigt positiva åsikter om systemet som fanns tillgängligt.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur väl denna förändring har fallit ut och vilka effekter 

som kan härledas till implementeringen av Lean-konceptet inom SEB utifrån de anställdas 

                                                             
3 Information från SEBs hemsida 
4http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDU

ID_0E632FD03CC85A59C12574260046ACF7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com 
5 SEB:s Årsredovisning 2007  
6 Artiklar: ”Lean skapar en omänsklig arbetsorganisation” nr 7-2009, ”Från kontorets stjärna till oönskad äldre 

på en kvart” 2009-01-19, ”Seniorer erbjuds avgångsvederlag i SEB” 2009-02-16, ”Nu är Lean vardag på 

Nordea” 2007-11-14, ”Anställda kritiska till SEB Way” 2008-01-22, ”Handlingsplaner mot säljhets i klubbarna 

2007-09-25, ”Röster om SEB Way” 2007-09-25, ”SEB Way funkar bra i kundtjänst” 2007-09-25, ”SEB Way 
innebär strukturerat bondförnuft” 2007-09-25, ”Mer än hälften av SEB transformerat i Way” 2009-09-14 

http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDUID_0E632FD03CC85A59C12574260046ACF7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDUID_0E632FD03CC85A59C12574260046ACF7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com
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perspektiv. Vidare är också syftet att analysera hur lean fungerar inom banksektorn och mer 

specifikt i SEB. Anledningen till att just SEB har valts för den här studien är att vi haft 

tillgång till information om SEB Way genom personliga kontakter med två före detta 

anställda.  

 

De frågeställningar vi utgår från för att uppfylla syftet är: 

 

 Hur har implementeringen av SEB Way skett? 

 Vilken påverkan har det haft på det praktiska arbetet för de anställda? 

 Vilka är förtjänsterna respektive bristerna med SEB Way ur anställdas perspektiv? 

 

Vi har valt att studera SEB för att fördjupa oss i hur just deras Lean-system fungerar. Vi inte 

kunnat få någon på SEB att lämna information om SEB Way, vilket innebär ytterligare en 

begränsning för vår studie. Vi har istället använt oss av den information som SEB har 

publicerat på sin hemsida, i årsredovisningar, mm. 

 

1.4 Arbetets disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

 

I detta första kapitel ges bakgrundsinformation om Lean och SEB Way, vidare presenteras 

SEB kortfattat. I problemformuleringen diskuterar vi våra frågeställningar och syftet med 

studien. Vi redogör för dispositionen för att ge läsaren överblick över arbetet.  

 

Kapitel 2 – Metod 

 

Detta kapitel börjar med att vi presenterar de metoder vi har övervägt och sedan valt för att 

uppnå syftet med vår studie. Vi har gjort ett antal hänsynstagande när det gäller val av 

forskningsmetod och redovisar dessa. Vi fortsätter med att presentera val av studieobjekt, 

vidare förklarar vi innebörden av källkritik och kvalitetskriterier. Successivt beskrivs vårt 

tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

I detta kapitel är vår primära tanke att skapa en förståelse hos läsaren. Vi introducerar Lean 

och redogör om historiken kring både Lean Production och Lean Service samt de verktyg och 

det tänkande man tillämpar inom området.  Vi beskriver även vilken roll företagskulturen 

spelar vid implementering av Lean.  
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Kapitel 4 – Empiri 

Det fjärde kapitlet ägnas åt att presentera resultatet av den gruppintervju vi utfört. Kapitlet är 

indelat efter två huvudteman, implementeringen av SEB Way samt de anställdas reaktioner på 

implementeringen.  

Kapitel 5 – Analys 

I det här kapitlet presenterar vi analys av den gruppintervju vi genomfört och kopplar samman 

den med den teoretiska referensramen. Analysen bygger också på vår under, arbetets gång, 

utvecklade förståelse för problemet. Som utgångspunkt för analysen har vi 

problemformuleringen och syftet. Inledningsvis har vi fem delrubriker som bygger på fem 

vedertagna grundprinciper inom Lean; definiera värdet, eliminera slöseri, värdeflöde, 

implementera ett pull-system samt eftersträva perfektion. Vidare analyseras SEB Way utifrån 

Lean-templet samt ytterligare aspekter som vi bedömer som viktiga.  

Kapitel 6 – Slutsatser och förslag på fortsatta studier 

I sista kapitlet redogör vi först för vilka slutsatser vi dragit studie för att sedan presentera 

förslag på vidare studier som vi anser är intressanta att utföra. Vi avslutar kapitlet med att 

beskriva vad vår studie bidrar med. 
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2 METOD 

___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt presenterar vi de metoder vi har valt för att uppnå syftet med studien. Vi 

presenterar valet av studieobjekt och förklarar innebörden av förförståelse och vilken roll vår 

förförståelse har haft under arbetets gång. Vidare förklarar vi proceduren kring 

datainsamlingen och sedan hur vi har bedömt tillförlitligheten. 

 ___________________________________________________________________________  

2.1 Angreppssätt 

Det finns olika typer av undersökningar att använda sig av utifrån vad man känner till om 

problemet innan studien tar sin början. Det finns explorativa, deskriptiva och 

hypotesprövande undersökningar. Hypotesprövande undersökningar handlar om att utforma 

hypoteser som sedan prövas. Deskriptiva undersökningar syftar till att beskriva områden där 

det redan finns mycket information. De explorativa undersökningar har som syfte att få fram 

kunskap om ett visst problemområde, vilket är vad vi gör i vår studie.
7
  

 

2.2 Förförståelse  

Förförståelse innebär att alla sinnesintryck som vi tar in även innehåller en stor del tolkningar. 

I det samhälle och den kultur vi befinner oss i lär vi oss hur saker tolkas, dvs. vi socialiseras, i 

och med det så bygger vi upp en förförståelse. Våra personliga värderingar påverkar alltså i 

hög grad vår förförståelse. Kunskap och förförståelse är något som utvecklas hela tiden i takt 

med att vi skaffar oss nya erfarenheter i livet.
 8
   

 

2.3 Kvalitativ metod vs kvantitativ metod 

Vi har utgått från frågeställningarna när valet av metod gjordes. Då kvalitativ metod passar 

bra för att få en nyanserad bild av hur ett fenomen upplevs och förstås av människor är det ett 

passande val. Den kvalitativa studien ger också en öppenhet och anpassning som passar en 

explorativ studie.
9
 

 

En grundläggande skillnad mellan dessa metoder är att den kvantitativa omvandlar 

information till siffror och mängder, medan den kvalitativa metoden snarare handlar om 

forskarens uppfattning eller tolkning av information.
10

  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på ord och fokus ligger på hur individer 

uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Den ser också den sociala verkligheten som 

föränderlig och som en del av den skapande och konstruerande förmågan hos individerna.
11

  

                                                             
7 Patel, R, et. al., 2003, Forskningsmetodikens grunder, s 12 f 
8 Thurén, T, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s 53, 56, 59 
9
 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 56 
10 Holme, I M, et. al., 1991, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 88  
11 Bryman, A, et. al., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 40  
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Kvalitativ metod betonar nyanser, detaljer och det som är unikt hos varje uppgiftslämnare. 

Öppenhet kan användas som ett nyckelord för denna ansats. Genom att använda sig av 

kvalitativ metod kan en nyanserad data samlas in. Flexibilitet är också ett kännetecken för 

kvalitativ ansats, man har en problemställning som ska belysas och denna problemställning 

kan förändras under arbetets gång. Det blir en interaktiv process och med det menas att det är 

möjligt att gå tillbaka och skifta problemställning och datainsamlingsmetod under 

undersökningens gång. Skiljelinjen mellan datainsamling och analys kan därför upplevas som 

oklar och diffus i kvalitativ ansats.
12

 Gränserna mellan de olika faserna blir flytande. Med en 

sådan metod ges möjligheter att förändra både problemställning, datainsamlingsmetod, 

uppläggning av undersökningen och analys under arbetets gång. En kvalitativ ansats är 

därmed flexibel.
13

  

 

Den kvalitativa ansatsen kan även föra med sig vissa nackdelar. En av dessa är att den kan 

vara resurskrävande. Med begränsade resurser måste man nöja sig med ett mindre antal 

respondenter. En annan nackdel kan vara flexibiliteten som kan upplevas som ett problem då 

det ständigt dyker upp ny information och man har känslan av att aldrig bli färdig.
14

 

 

Utifrån det kvalitativa och kvantitativa perspektivet har vi valt att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt. Genom att ha ett kvalitativt synsätt har vi fått fram en djupare 

förståelse. Vi anser att den kvalitativa metoden är mest lämplig eftersom vi är intresserade av 

att skapa mer klarhet och förståelse runt vårt valda ämne.  

 

2.4 Kvalitet inom kvalitativa studier 

Två begrepp som anger kvaliteten på en undersökning är reliabilitet och validitet.
15

  

 

Reliabiliteten anger undersökningens tillförlitlighet och användbarhet. Undersökningen måste 

gå att lita på, den ska vara utförd på ett tillförlitligt sätt.
16

 Reliabiliteten påverkas bland annat 

av vilka instrument som används. Väljs rätt instrument så blir reliabiliteten hög. 

Frågeformuläret är mätinstrumentet när man utför en intervju. Därför är utformningen av de 

frågor som ställs viktiga.
17

 

 

Reliabiliteten berör även frågan om man skulle få samma resultat om samma undersökning 

skulle göras igen eller om slumpmässiga och tillfälliga aspekter har haft påverkan på 

                                                             
12 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 142 f.  
13 Ibid.  
14 Ibid., s 143 ff.  
15

 Patel, R, et al., 2003, Forskningsmetodikens grunder, s 98 
16 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 22 
17 Ejvegård, R, 2009, Vetenskaplig metod, s 77 
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resultatet.
18

 När det gäller kvalitativa undersökningar så närmar sig reliabilitetsbegreppet ofta 

validitetsbegreppet, att reliabilitet inte så ofta används utan validiteten får en vidare 

betydelse.
19

 Vi har ändå särskiljt de båda begreppen för att tydliggöra våra överväganden. 

 

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte.
20

 Två typer av validitet kan vara tillämpliga i vår studie: intern och 

extern validitet. Den interna validiteten anger om man faktiskt mäter det som man avser mäta. 

Den externa validiteten gäller om resultat från ett begränsat område även kan gälla i andra 

sammanhang, det vill säga om resultaten är överförbara till andra sammanhang.
21

 Vi bedömer 

att vår studie har hög intern validitet, det vill säga att vi anser att vi mäter det som vi har för 

avsikt att mäta.  

 

Vi har övervägt om urvalet av respondenter är representativa för hela populationen. Vi har 

inte kunna välja fritt vilka vi skulle intervjua, däremot har vi i mesta möjliga mån försökt att 

täcka in både positiva och negativa aspekter. Vi har även vägt in det faktum att vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att målet inte blir att producera 

allmängiltiga slutsatser utan istället lyfta fram det unika och speciella.
22

 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer  

Vid kvalitativa intervjuer är generalisering och representativitet inte centrala syften. Syftet 

med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och en grund för en djupare 

uppfattning av det fenomen som studeras. Informationsinnehållet ökas genom att använda sig 

av intervjupersoner som kan antas ha goda kunskaper om det ämne som undersöks.
23

  

 

En viktig faktor som måste tas i beaktande är att intervjupersonerna ska vara villiga att ställa 

upp och inte tillbakahålla djupgående information eller förvränga sanningen under en intervju. 

Jacobsen (2002) konstaterar att det säger sig självt att man inte kan eftersträva ett 

representativt urval med få personer involverade i en undersökning.  

2.5.1. Gruppintervju 

Gruppintervju är en kvalitativ metod där flera personer intervjuas samtidigt.
24

 Det kan vara 

lämpligt att göra en gruppintervju för att få fram individernas erfarenheter av ett avgränsat 

ämnesområde. Många gånger så tänker den som är med om en händelse inte så mycket på det, 

men att vara flera med liknande erfarenheter som intervjuas samtidigt kan inleda en 

tankeprocess där individen kan bearbeta och förmedla sina erfarenheter under intervjuns gång. 

                                                             
18 Bryman, A, et. al., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 48 
19 Patel, R, et. al., 2003, Forskningsmetodikens grunder, s 103 
20 Bryman, A, et. al., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 48 
21 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 21 f 
22

 Ibid., s  99 
23 Holme, B, et. al., 1991, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 114 
24 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 159 
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En fördel med gruppintervjuer jämfört med individuella intervjuer är att man kan få fram 

varför respondenterna tycker som de gör i och med att en tolkningsutveckling sker under 

intervjuns gång.
25

  

 

De åsikter som kommer fram vid en gruppintervju kan i vissa fall riskera att tona ner de 

enskilda individernas åsikter. Som intervjuare måste man ha klart för sig att resultatet kan 

vara känsligt för de makt- och dominansförhållanden som kan finnas inom gruppen.
26

  

 

Detta är sådant som vi som intervjuare övervägde innan vi bestämde oss för att genomföra en 

gruppintervju och inte enskilda intervjuer med var och en av de två före detta anställda. Den 

främsta anledningen var att bearbetandet och diskussionen om ämnet under intervjun skulle 

kunna ge mer komplett information som vi inte skulle ha kunnat få fram vid en enskild 

intervju. Vi var också tvungna att ta i beaktande i vilken mån det kunde tänkas finnas något 

maktförhållande mellan de intervjuade som skulle kunna påverka resultatet. En 

vänskapsrelation finns med en av de intervjuade för en av oss sedan tidigare samt mellan de 

två intervjuade och vi gjorde då bedömningen att det inte skulle påverka resultatet negativt. 

Istället konstaterade vi under intervjun att de var samspelta och kunde förstärka och utveckla 

varandras resonemang. 

 

Våra intervjuade önskar vara anonyma. Även om de har valt att ta avgångsvederlaget från 

SEB och lämnat bankvärlden bakom sig så vill de inte gå ut med sina namn. För att våra 

respondenter ska få vara helt anonyma har även vissa obetydliga detaljer för själva studien, 

såsom antalet anställda vid aktuellt kontor ändrats och vissa andra detaljer som skulle kunna 

göra att våra respondenter kan identifieras. Oron att gå ut med sitt namn finns bland många 

och detta bekräftas även av Sture Nordh, TCO:s ordförande som uttalar sig i artikeln ”Tuffa 

styrmetoder effektiviserar bort personal” som publicerades i Finansvärlden.
27

 Han menade att 

"...min erfarenhet är att många är oroliga för att redovisa några kritiska synpunkter med 

anledning av omtanken om möjligheten till fortsatt karriär."
28

 

 

De vi har intervjuat kallar vi för respondent X och respondent Y, båda har arbetat som 

privatrådgivare på ett kontor i Stockholm city. Deras arbetsuppgifter bestod i huvudsak av 

bolån och finansiering, vilket innebar mycket kundkontakter. Totalt har de arbetat 10 

respektive 12 år på banken och båda slutade 2009.  

 

2.6 Fallstudie  

Vår studie är utförd som en typ av fallstudie. Det som kännetecknar fallstudien är att fokus 

ligger på en liten del av ett stort förlopp samt att utifrån fallstudien beskriver verkligheten.
29

 I 

                                                             
25 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 174 
26

 Ibid., s 175 
27 http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/7.htx?id=2367 
28 Mail från Sture Nordh 2009-10-08 
29 Ejvegård, R, 1996, Vetenskaplig metod, s 31 
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vårt fall har vi valt att undersöka en bank och se hur lean fungerar där, vilket är en del av hur 

det fungerar i tjänstesektorn i allmänhet. En fallstudie används när man vill få en fördjupad 

bild av ett fenomen.
30

 En svaghet med den här metoden är att den, trots djupet, inte kan ge 

någon komplett bild, men ger ändå en inblick i hur systemet fungerar i praktiken.
31

 Eftersom 

studien är av begränsad karaktär, betyder det att de slutsatser vi kommer fram till inte kan ses 

som gällande för mer än just vår studie av SEB.
32

  Däremot kan den bidra till att ge en inblick 

i ett relativt nyligen implementerat system som har inverkan på de bankanställdas vardag.  

 

2.7 Källkritik  

Källkritik innebär en granskning och bedömning av det material och data som insamlats och 

består av ett antal delmoment som måste kontrolleras:
33

 

  

 Äkthetskravet - om uppgifterna verkligen är vad de utger sig för att vara. Vi har gjort 

bedömningen att så är fallet.  

 

 Oberoendekravet - ett fastställande av varifrån uppgifter och fakta kommer. Även det 

här kravet blir uppfyllt i och med att de sekundärkällor vi använder oss av är 

vetenskapligt etablerade. Generellt är primärkällor bättre än sekundärkällor i det här 

hänseendet. Eftersom den intervju som vi har genomfört, och som utgör grunden för 

vår studie, är en primärkälla tyder även det på att oberoendekravet är uppfyllt.  

 

 Färskhetskravet - att en nyare källa i allmänhet är bättre än en äldre. I vårt fall är 

intervjuerna utförda i samband med arbetet med studien. I största möjliga mån 

använder vi oss av senaste upplagorna när det gäller sekundärkällorna, varför vi 

bedömer att färskhetskravet är uppfyllt. I största möjliga mån har vi försökt att 

använda oss av senaste upplagor av litteraturen.  

 

 Samtidighetskravet - att en källa som ligger nära den beskrivna tidshändelsen som 

möjligt är den bästa. Att införa lean i en tjänsteorganisation har aktualiserats de 

senaste åren och därför är de källor vi har haft att tillgå även från den perioden. 

 

När det gäller källkritik kan vi konstatera att människorna vi har intervjuat har erfarenhet av 

att arbeta i banken både före och efter införandet av lean, vilket gör att de kan redogöra för 

hur implementeringen har påverkat arbetet på ett konkret sätt. Vi kan inte utesluta att vissa 

känner sig utsatta och orättvist behandlade, medan andra upplever att det nya systemet har 

gynnat dem. Det kan ha påverkat hur de har besvarat våra frågor. Detta är något som vi är 

medvetna om, men som följer av den typen av företeelse det är fråga om. Därför anser vi inte 

                                                             
30

 Rosenqvist, M M, et. al., 2006, Uppsatsens mystik - om konsten att skriva uppsats och examensarbete, s 36 
31 Ejvegård, R, 1996, Vetenskaplig metod, s 31 
32 Ibid. 
33 Ibid., s 59ff 
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att det finns någon anledning att ifrågasätta riktigheten eller tillförlitligheten på våra 

respondenters svar.  

 

2.8 Kvalitetskriterier  

Saklighet, objektivitet och balans är tre viktiga faktorer i ett vetenskapligt arbete. Dessa 

beståndsdelar ska gälla såväl för helheten som för detaljer.
34

  

 

Med saklighet menas att de uppgifter som finns i arbetet ska vara sanna och riktiga. Som 

författare kan man inte bara godta de uppgifter som man har samlat in, utan de måste 

genomgå en kontroll. Om uppgifterna som ligger till grund för slutsatserna är osakliga och 

felaktiga, blir även slutsatserna det.
35

  

 

Objektiviteten kan vara svår att som forskare kunna bedöma.
 36

  Vi har ovan redogjort för vår 

förförståelse som skulle kunna påverka objektiviteten för vår studie. På grund av att vi har 

haft svårt att få SEB att ställa upp på intervjuer så är det här en punkt där vi har varit 

tveksamma till om vi uppfyllt kraven, men i och med att vi hela tiden har ifrågasatt och ställt 

oss kritiska till den information vi har fått så anser vi att vårt arbete och våra slutsatser är 

objektiva.  

 

I balansbegreppet ingår både saklighet och objektivitet, förutom en ambition att i redogörelsen 

ge rätt utrymme åt det som behandlas.
37

 I vår empiridel ges de negativa synpunkterna ett 

relativt stort utrymme, på grund av bristen på tillgång till information. Trots det har vi försökt 

att ge en så rättvis bild som möjligt och lyft fram de synpunkter som finns representerade 

såväl av positiva som negativa åsikter om implementeringen av lean. Ett sätt att förhålla sig 

objektivt till materialet är också att använda sig av källkritik, vilket vi gjort under föregående 

rubrik.
38

  

 

2.9 Primär- och sekundärdata 

En avvägning måste oftast göras när det gäller datainsamlingen, det är sällan möjligt att finna 

ett sätt att samla information där man kombinerar hög kvalitet, låga kostnader och hög 

hastighet.  

 

Primärdata är upplysningar som kommer direkt från personer eller grupper av personer. Det 

innebär att informationen samlas av den som gör undersökningen för första gången. Man går 

direkt till källan och samlar in den information som behövs för just den undersökning som 

görs. Metoder för insamling av primärdata är till exempel intervju, observation och 

                                                             
34 Ejvegård, R, 1996, Vetenskaplig metod, s 15 
35

 Ibid., s 15ff 
36 Ibid., s 17 
37 Ibid., s 18 
38 Ibid., s 18 
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frågeformulär.
39

 Vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att få den information som 

behövs för att besvara våra frågeställningar. 

 

Sekundärdata, är information som redan finns insamlad av någon annan. Dessa uppgifter har 

samlats in i något annat syfte än den aktuella undersökningen, vilket man bör vara 

uppmärksam på.
40

 Att samla in information kan ta tid i anspråk och vara kostnadskrävande. 

Att använda sekundärdata kan innebära besparingar i både tid och pengar.
41

 Dock bör man 

vara uppmärksam vilken kvalitet informationen håller.
42

 Vår sekundärdata består av 

vetenskapliga arbeten, utredningar och artiklar, därför har vi dragit slutsatsen att vår 

sekundärdata håller hög kvalitet.  

 

Vid användandet av både primär- och sekundärkällor måste man ställa sig kritisk till urvalet 

av till dessa data. Särskilt måste man tänka på trovärdigheten hos källorna och vilka fel som 

kan finnas i dessa uppgifter. Vidare är det viktigt att vara uppmärksam på var uppgifterna 

kommer ifrån, vem som har samlat in dem, med mera. En kombination av primär- och 

sekundär källor gör att olika data kan ge varandra stöd och styrka de resultat som kommer 

fram i en studie.
43

 

 

Utifrån syftet blev vår intention att vi skulle göra kvalitativa intervjuer som skulle täcka in så 

varierande åsikter som möjligt. Vi har försökt att få möjlighet att intervjua någon anställd på 

SEB. Här kan vi också lyfta fram det faktum att när kontakt inledningsvis togs med banken så 

gjordes klart att vi inte fick prata med anställda hur som helst - det skulle gå genom 

kontorschefen, som även skulle godkänna att intervjun genomfördes. Efter åtskilliga försök att 

få kontakt med en kontorschef fick vi slutligen kontakt med lean-ansvariga Sussanna 

Andersson. Efter ett vänligt samtal med löfte om att på följande måndagsmöte med ledningen 

ta upp och fråga om någon var villig att ställa upp på en intervju följde en önskan om att vi 

skulle maila över våra intervjufrågor i förväg.  Resultatet blev slutligen att vi fick som svar att 

det fanns flera som mer än gärna skulle ställa upp på en intervju med oss, men tyvärr så hade 

banken just nu en ”arbetstopp” och om vi kunde återkomma senare skulle de mer än gärna 

hjälpa till. När vi senare under studien åter försökte få möjlighet att intervjua några anställda 

blev resultatet åter negativt. Därför har vi inte lyckats med vårt mål att få en allsidig bild 

genom kvalitativa intervjuer. Vidare har vi använt den information som vi har hittat av det 

som SEB har skrivit om SEB Way och tillhörande områden. Det är alltså offentliga dokument 

som vi har använt oss av. Interna dokument, till exempel handboken, är sekretessbelagda. De 

vi har intervjuat är före detta anställda. Vi har reflekterat över om dessa källor är 

representativa och anser att så är fallet, såvitt vi kan bedöma. Vi inser att vi därmed inte täckt 

                                                             
39 Jacobsen, , D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s 152 
40 Ibid., s 153 
41

 Bryman, A, et. al., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 230 
42 Ibid., s 237 
43 Jacobsen, D I, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 153 
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in alla synpunkter som kan tänkas finnas, men vi har fått med de åsikter vi har kunnat få 

tillgång till.  

 

2.10 Sammanfattning 

Vi använder ett kvalitativt angreppssätt i denna studie som är av deskriptiv art. Vi har tagit i 

beaktande vilken inverkan vår förförståelse har haft för resultaten av studien och konstaterar 

att den har förändrats under arbetets gång och utvecklats till en förståelse. Genom att använda 

ett kvalitativt synsätt har vi kunnat ta vara på det unika och speciella. Gruppintervjun, som är 

en typ av kvalitativ intervju, har fört med sig positiva effekter i form av att en 

tolkningsutveckling även skett. 

 

Som ett led i att säkerställa en hög kvalitet för studien så har vi använt oss av källkritik och 

kvalitetskriterier och kan konstatera att vår studie uppfyller ställda krav. 

 

Den information som ligger till grund för de slutsatser vi drar är dels primärdata i form av en 

kvalitativ gruppintervju och dels sekundärdata i form av vetenskapliga arbeten, utredningar 

och artiklar. Vi har valt att sammanställa primärdatan i ett eget kapitel där vi presenterar 

informationen från våra respondenter. Sekundärdata återfinns främst i referensramen där vi 

sammanställt det som är relevant för studien. 
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3. REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________  

I detta kapitel börjar vi med att reda ut begreppet Lean och de aspekter som är relevanta för 

studien. Fokusering sker sedan på utvecklingen av Lean Service och vilken inverkan 

företagskulturen har vid implementeringen av Lean-konceptet.  

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Lean  

Man använder begreppet ”Lean” för att beskriva ett förhållningssätt och ett sätt att arbeta. En 

tydlig inriktning är förbättring av processer och en sammanhållen värdekedja. Ett fokus på 

lönsamhet, minskat slöseri, det slutliga värdet för kunden samt hållbarhet. Lean-tänkandet 

anses som ett av de främsta verktygen för effektivisering av processer i de flesta sektorer och 

har fått allt starkare fotfäste världen över.
44

  

 

Lean Production som också är känd som Toyota Production System (TPS) är i grunden en 

filosofi som bygger på ett systemtänkande och en resurssnål produktion. Det betyder att göra 

mer med mindre – mindre tid, mindre plats, mindre arbetskraft, mindre maskiner, mindre 

material – men ändå ge kunderna det de vill ha.  Även om dessa principer är djupt rotade i den 

varuproducerande sektorn så finns de applicerade även i tjänstesektorn.
45

 

 

Filosofin har uppstått ur ett behov att kunna göra mer med mindre resurser och ändå klara av 

att hantera variation och vara flexibel.  Kundens perspektiv och kundens efterfrågan står i 

fokus och Lean Production utgår ifrån den. Tanken är att producera det som är värdefullt för 

kunden och som denne är villig att betala för. Det finns många företag som framgångsrikt 

arbetar enligt Lean-principer, och det finns ett antal bevis på att det fungerar både för 

arbetsgivaren och dess medarbetare.
46

  

 

En vanlig bild för att förtydliga beståndsdelarna i Lean production är det så kallade Lean-

templet, se figur 3.1. Templet visar de principer, metoder och verktyg som ingår i Lean och 

hur dessa samverkar till att bli en helhet. I och med att alla delar fungerar gemensamt så 

uppnås syftet att eliminera slöseri och skapa värde med fokus på kunderna.
47 

                                                             
44

 http://www.bic.nu/documents/Kontaktpersoner/Medlemsnytt/BIC-nytt_februari_06.pdf  
45 Pascal, D, 2002, Lean Production Simplified, s 13 
46 Ibid. 
47 http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm  

http://www.bic.nu/documents/Kontaktpersoner/Medlemsnytt/BIC-nytt_februari_06.pdf
http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm
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Figur 3.1: Lean-templet  

Källa: http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm, hämtad 2009-11-06 

Den viktigaste delen är grunden som utgörs av stabilitet och standard. Det vill säga att rutiner 

utarbetas för att skapa ett effektivt förbättringsarbete. Standardiseringen handlar om att få alla 

medarbetare att sträva åt samma håll, vilket är en förutsättning för att kunna implementera 

Lean.
 48

 

 

Pelarna består av förbrukningsstyrd produktion och kvalitet i varje led. När det gäller att 

applicera detta på Lean i en tjänsteorganisation kan den vänstra pelaren sägas stå för att 

erbjuda de tjänster som kunden efterfrågar, det vill säga just-in-time. Den högra pelaren står 

för kvalitet (Jidoka), vilket ska leda till att kvaliteten blir inbyggd i processerna så att också 

slutprodukten blir av högsta kvalitet. Genom den högra pelaren så uppfylls Lean-principen att 

göra rätt från början. Pelarna består av ett antal verktyg som tillsammans skapar en 

fungerande helhet.
 49

 

 

När de båda pelarna fungerar och är på plats kan det som utgör taket, det vill säga kundfokus 

och ständiga förbättringar, byggas på. Genom att taket kommer på plats så blir Lean en helhet 

och det är då som företaget kan komma åtnjuta de fördelar som Lean kan ge. Att ha 

kundfokus står för att allt som företaget gör ska ge ett högre värde för kunden. 

                                                             
48 http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm  
49 Ibid. 

http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm
http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm
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I centrum av Lean-templet finns engagemang och lagarbete, det vill säga att flexibla, 

motiverade lagmedlemmar som ständigt arbetar med att förbättra arbetet för att öka 

effektiviteten. Lean är en omfattande förändringsprocess som kräver engagemang och 

motivation hos alla i företaget för att önskvärt resultat ska kunna uppnås. När alla anställda 

blir delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet, med utgångspunkt från det dagliga arbetet, så 

skapas engagemang. Motivation kan skapas genom att de anställda får stor självständighet och 

att de uppmanas att ta egna initiativ. Alla delar i templet är alltså sammanlänkade till helheten, 

där kraften utgörs av de ständiga förbättringarna av de bärande delarna. För att nå framgång 

med Lean krävs att hela systemet används. Dock bör systemet implementeras successivt över 

tid annars finns risk att företaget snabbt inför Lean–verktyg utan att det blir en helhet i 

arbetet.
50

 

 

Lean Production starkt förknippat med Toyota. 1937 grundades Toyota Motor Company och 

under andra världskriget tillverkade de lastbilar till den japanska krigsmakten. Liksom många 

andra hamnade detta företag i en ekonomisk kris och försäljningen sjönk 1949 och detta ledde 

till omfattande omorganiseringar. Vändningen för Toyota kom under början av 1950-talet då 

man valde att studera Ford och deras produktionssystem. Med insikten att 

massproduktionsanläggningarna Ford använde inte skulle fungera i Japan, hämtades dock 

inspiration därifrån. Toyotas produktionschef Taiichi Ohno var en av de nyckelpersoner som 

utvecklade TPS och han var den som var delaktig att lägga grunden för Toyotas kultur. Ohno 

identifierade olika sorters slöseri, muda, samt experimenterade runt om i fabrikerna när det 

gällde hur ansvar och arbetsfördelning skulle ske. Vidare infördes att alla medarbetare skulle 

vara delaktiga i att förbättra och utveckla arbetet. Toyota uppvisade positiva resultat under 

oljekrisen 1973, när i stort sett alla andra företag inom branschen upplevde en kraftig 

nedgång. Ett intresse väcktes för Toyota och för att lära sig av deras effektiva sätt att tillverka 

både bilar och lastbilar. Dock stod inte Toyota still och nöjde sig med framgångarna utan 

fortsatte att vidareutveckla sin verksamhet nu främst inom logistik och tillverkning med 

koncept som JIT (just-in-time). JIT följer fem enkla regler:
51

 

 

 Om inte kunden har beställt, så producera inte. 

 Efterfrågenivån ska sättas så att arbetsprocessen går smidigt. 

 Använd enkla visuella verktyg för att länka ihop alla processer som hör ihop med 

kundens efterfrågan.  

 Maximera personalens och maskinernas flexibilitet. 

 Stöd till själva konceptet av fortsatt ”flow and pull”. 

 

Ett nästa steg för Toyota har varit att få med sina underleverantörer i försörjningskedjan och 

att utveckla de logistiska lösningarna för att kunna korta ner leveranstider och genom detta 

kunna minska sina lager. När det gällde kundsidan valde Toyota att i största mån tillämpa 

”pull”, en dragande organisation. Kunderna ”drar fram” produkten istället för som de många 

                                                             
50 http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm  
51 Pascal, D, 2002, Lean Production Simplified, s 66 
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andra biltillverkarna som tillämpar ”push”, det vill säga ”trycker ut” sina produkter till 

marknaden.
52

  

 

Själva kodifieringen av TPS rubricerades ”Lean” av Womack, Roos och Jones i boken ”The 

Machine that changed the world” (1990). Ordet ”Lean” kan man översätta som resurssnål och 

idéer för att minimera slöserier och förenar ett tänkande om att arbeta hand-i-hand med sina 

leverantörer för att skapa och hantera ett flöde.
 53

  

 

3.1.1 Systemtänkande  

Systemtänkandet är den viktigaste delen i Lean-konceptet. Det innebär att man ser 

organisationen som ett system. När en traditionell organisation undersöks som ett system så 

upptäcks i allmänhet krafter som lägger hinder i vägen för att syftet med organisationen ska 

kunna uppnås. I serviceorganisationer är det vanligt att det finns kostnader förknippade med 

dålig service.
54

  

 

I och med att en chef lär sig att se organisationen och dess processer ur ett systemperspektiv, 

tydliggörs hur slöseri uppkommer i organisationsdesignen. Då blir det också lättare att se hur 

man kan förbättra organisationen, eliminera slöseriet och vad som behövs för att förverkliga 

detta. Genom att övergå till ett systemperspektiv så kan vägar hittas till förbättringar och 

därmed kan cheferna också se värdet i att designa, planera och leda arbetet annorlunda än 

tidigare. Det är kundens efterfrågan som ska vara utgångspunkten istället för funktionella 

hierarkier. Om designen sker utifrån efterfrågan så elimineras det överflödiga slöseriet som 

finns i den befintliga designen. Det leder då till att kapaciteten ökar, kostnaderna sjunker och 

utvecklingsmöjligheter skapas.
55

 

 

W. Edward Deming är en av de mest framstående förespråkarna av systemtänkande. Han var 

verksam under lång tid i Japan och arbetade med japanska företag och system, bland annat 

Toyota. Av Deming beskrevs systemtänkande som ett nätverk av komponenter som är 

beroende av varandra och måste arbeta tillsammans för att uppnå målet med systemet – utan 

mål finns inget system. Ledningen för systemet behöver kunskap om alla komponenter och 

hur de fungerar tillsammans samt om människorna som finns i systemet. Ledningen i 

systemet är viktig, det kan inte leda sig själv utan måste ledas. Därför är det viktigt att 

komponenterna i systemet kan samarbeta för att uppnå målet.
56

 

 

Deming menar att 80-95 % av alla problem, effektivitetsbrister, suboptimeringar med mera 

beror på brister i systemet. Orsakerna bör därför sökas i de ineffektiva processerna, 

strukturerna och systemen, snarare än i de enskilda medarbetarnas handlingar. Dock är det 

även så att medarbetarna är en del av systemet. Det leder till att till exempel bristande 

                                                             
52 Pascal, D, 2002, Lean Production Simplified, s 67 
53

 Womack, J P, et. al., 1990, The Machine that changed the world, s 15 ff 
54 Seddon, J, 2003, Freedom from command and control: A better way to make the work work, s 20 
55 Ibid. 
56  Deming, W. E., 2000, The new economics for industry, government, education, s 50 
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kompetens hos en medarbetare som beror på bristfällig utbildning, information eller dylikt, är 

en systembrist. Däremot skiljs till exempel slarv, lathet, nonchalans och oaktsamhet ut och 

hör inte till systembristerna utan är relaterade till individen.
57

 

 

3.1.2 Lean – tankesätt och arbetssätt 

Med Lean Production är tanken att jobba med enkla principer för att skapa mer värde i 

företag. För att detta skall vara genomförbart finns behov av att involvera personalen och ge 

dem ansvar och makt att förändra. Enligt Womack och Jones gör man detta genom att arbeta 

efter fem grundprinciper; definiera värde utifrån kundens perspektiv, identifiera värdeflödet 

och eliminera slöseri, få värdet att flöda, implementera pull system samt eftersträva 

perfektion.
 58

 

 

 Grundprincip 1: Definiera värde 

Utgångspunkten för Lean Production är värdeskapande, vilket definieras genom att se hur väl 

en vara eller en tjänst uppfyller den ultimata kundens krav vid ett visst pris och en viss t id.  I 

kundens öga har producenten bara en enstaka uppgift och det är att skapa ett värde för 

kunden, det gäller oavsett om det är frågan om en vara eller en tjänst. 

 

Det centrala temat när det gäller värdeskapande är för vem produkten skapar värde. Självklart 

är det viktigt att kunden känner att produkten har ett högre värde än alternativa produkter. 

Värde måste också skapas för ägarna, de vill se att produkten går med vinst. Medarbetarna 

behöver också uppleva att deras arbete skapar ett värde för att det ska vara långsiktigt hållbart 

och leda till utveckling både för företaget och för dem själva. I och med att personalen får 

utvecklas tillförs värde till företaget. Avslutningsvis så är det viktigt att verksamheten är 

värdeskapande för samhället i stort genom att vara en attraktiv arbetsplats där de anställda 

trivs och mår bra. När företaget ger en god lönsamhet bidrar företaget även till tillväxten.
59

 

 

 Grundprincip 2: Identifiera värdeflöde och eliminera slöseri 

Det andra steget är att identifiera värdeflödet, det vill säga alla värdeskapande aktiviteter som 

används för att kunna leverera sin produkt eller tjänst till kunderna.
60

 När identifiering av 

värdeflödet sker beaktas alla de processer som krävs för att producera en vara eller tjänst. 

Processerna kan delas in i värdeskapande och icke värdeskapande, där de icke värdeskapande 

delas upp i nödvändiga och onödiga processer, dvs slöseri, muda. Till de nödvändiga, icke 

värdeskapande processerna hör exempelvis vissa förflyttningar som inte kan undkommas. 

Slöseri, muda däremot omfattar processer som direkt kan elimineras och som inte tillför 

kunden något som helst värde. Ett problem som har fört med sig att många slöserier inte har 

upptäckts har varit att kommunikationen i företaget inte har fungerat tillräckligt bra. Ofta 

                                                             
57

 Deming, W. E., 2000, The new economics for industry, government, education, s 50 
58 Womack, J P, et. al, 2003, Lean thinking, s 15 ff 
59 http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm  
60 Kennedy, A F, et. al, 2005, Lean accounting: What´s it all about?, s 28 
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beror det på att information inte har velat delas, tanklöshet, för stor fokusering på den egna 

verksamheten eller för att det aldrig tagits tid att studera på hela värdekedjan.
61

 

 

Inom TPS eller Lean så är muda en del av kärnan.
62

 Muda är något kunderna inte är villiga att 

betala för och ska helst rensas bort.  Det finns en mängd olika muda, definierade på olika sätt. 

Här följer en lista över vad som kan vara eller bli muda:
63

  

 

 Överproduktion är roten till allt ont som leder till att många av de andra punkterna av 

muda uppstår. 

 Överdrivet stora lager binder kapital och leder inte till något värdeskapande. 

 Överarbete är bortkastat om det inte skapar extra värde för kunden. 

 Genom att göra rätt från början så sparas både tid och material och man slipper 

omarbete. 

 Förseningar och onödig väntan påverkar tiden från det att kunden lämnat sin order till 

dess den är levererad. 

 Transporter i sig kan vara nödvändiga, men bör minimeras så mycket som möjligt! 

 Onödiga rörelser kan leda till försämring av kvallitet, produktivitet och säkerhet och 

gäller såväl människor som maskiner.  

 Om man inte tar tillvara på idéer och kreativitet som finns inom företaget är detta 

också en sorts muda.  

 

Ett råd som ges av Womack och Jones (2003) är att dagens lean-företag helt enkelt ska strunta 

i sina motståndare, konkurrenter och tävla mot perfektion genom att identifiera alla aktiviteter 

som är muda och eliminera dessa.
 64

 

 

 Grundprincip 3: Få värdet att flöda 

Under denna process gäller det att få värdet att flyta och att försöka skapa ett jämnt flöde av 

allt som hör till processen. Detta sker när man specificerat de värdehöjande processerna, 

kartlagt värdeflödena och eliminerat de uppenbart onödiga processerna. Omställningen som 

krävs för företagen kan vara stora, allra helst för företag som är vana vid organisationer som 

är uppbyggda efter avdelningar och funktion.
65

  

 

Det gäller att reducera och eliminera alla former av muda. Lean använder sig av en cellformig 

arbetsordning, där anställda är ”cross-trained”, det vill säga att de kan utföra varje enskild 

uppgift inom cellen.
66

 Om man har stora partier i produktion kräver detta väntetider vilket 

leder till att det inte behöver vara den rätta lösningen även om det medför att en hög 

                                                             
61 Womack, J P, et. al, 2003, Lean thinking, s 19 
62 Ibid., s 15 
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beläggning sker av utrustningen och att avdelningarna är upptagna. Detta tankesätt behöver 

enligt Lean överges och istället bör man inrikta sig på att arbetet ska koncentreras på produkt 

team och den värdeskapande processen.  Dock är det ett vanligt problem som uppstår vid 

implementering att många motarbetar det.
67

  

 

 Grundprincip 4: Implementera ett pull system 

Det fjärde steget går ut på att implementera ett pull system. När man fått flödet i värdekedjan 

upprättat finns det förutsättningarna där för att kunna skapa en resurssnål produktion med ett 

kontinuerligt flöde. Orderstyrd produktion handlar om att man låter kunden dra värde från 

producenten, och endast det som efterfrågas ska produceras, därav namnet pull.
68

 Kunden ska 

”dra ut” produkten och man ska inte som traditionellt sätt trycka (push) ut produkterna mot 

kunderna.
69

 Endast det som kunderna kräver ska utföras när kunderna vill ha det.
70

 Om 

värdeflödet inte flyter så kommer inte kunderna kunna ”dra” och då faller pull systemet. 

Produktionen blir kundorderstyrd, och det skapas genom värdekedjan ett sug. 

Materialförsörjningsplanering som finns i andra system blir därmed överflödiga. När man 

integrerar flödestänkande med orderstyrd produktion uppstår en viss transparens i 

produktionen, vilket gör att kvaliteten kan öka. Förespråkare för lean menar att styrkan med 

orderstyrd produktion (pull) och dess underliggande tekniker ligger i att kunna producera och 

leverera små kvantiteter med korta ledtider och som anpassas efter kundernas specifika 

önskemål. Med en orderstyrd produktion möjliggörs order på daglig basis, vilket gör det 

möjligt för lokala återförsäljare att hålla ett bredare utbud på varor i lager, i små kvantiteter
71

. 

En teknik för orderstyrd produktion är just-in-time. Det är ett arbetssätt som styrs av vilka 

behov som finns hos kunden, det vill säga ett pull system, endast det som kunden efterfrågar 

ska produceras när kunden efterfrågar det. 

 

 Grundprincip 5: Eftersträva perfektion 

Det slutliga steget, är strävan efter en klar perfektion så att målet för förbättring är visuellt och 

verkligt för hela företaget. Genom att ta tillvara på de anställdas potential, deras idéer och 

kunskaper om hur man kan förbättra saker och ting ska ledningen se det intellektuella kapital 

som personalen besitter. Om man låter värdeflödet flyta fortare kan detta leda till att mer 

muda exponeras och genom detta optimerar man processen ytterligare.
 72

 Perfektion betyder 

att man hela tiden strävar efter att ta bort all muda, allt slöseri. Genom ständig förbättring, 

Kaizen, som involverar samtliga oavsett position i företaget, skapas värde åt kunderna.
73
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Att använda Lean i organisation innebär mycket mer än att bara använda sig av en uppsättning 

verktyg. Styrkan i Lean ligger i ledningens engagemang i att satsa på de anställda och att lyfta 

fram vikten av ständiga förbättringar.
74

  

 

Ett annat ord för dessa ständiga förbättringar är kaizen. Kaizen innebär att medarbetarna 

successivt genomför små förbättringar i arbetsprocessen och dess direkta närmiljö. Det är ett 

sätt att åstadkomma delaktighet, men även att höja verksamhetens produktivitet.
75

  

 

I Sverige har kaizen främst betydelsen förhållningssätt till kvalitet, vilket dessa ständiga 

småförbättringar bidrar till. Det är inte stora omvälvande processer utan strävanden och 

ständiga förbättringar. Målet med kaizen är att minska slöseriet. Med det menas att eliminera 

moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde. Åtgärderna kan, förutom att 

omfatta det egna företaget, även gälla t.ex. de anställdas hälsa och välmående utanför 

arbetsplatsen.
76

 

 

3.2 Lean Service  

I detta avsnitt beskriver vi om hur Lean Production översätts och anpassas för att kunna 

tillämpas i tjänsteproducerade organisationer.   

 

3.2.1 Utvecklingen av Lean Service  

Lean Production har inom tillverkning och produktion blivit ett begrepp som handlar om 

produktionssystem och en uppsättning verktyg. Förutom detta så är Lean även en 

ledningsfilosofi som berör och genomsyrar hela organisationen och kan användas i alla typer 

av organisationer. Inom tjänstesektorn har Lean inte varit ett lika välkänt begrepp. För en 

tjänsteorganisation brukar det första steget vara att identifiera och analysera 

huvudprocesserna. Vanligtvis är den största skillnaden mellan en tillverkande organisation 

och en tjänsteorganisation är variationen i kundbehovet. Behovet av standarder och 

definitioner av värdeskapande försummas ofta i kundmötet.
77

 

 

Under senare år har dock även service- och tjänsteorganisationer tagit till sig Lean-konceptet 

och anpassat det till sin verksamhet och de förutsättningar som råder där. Till följd av det har 

Lean kommit att ses som ett etablerat sätt att effektivt utveckla sin verksamhet och 

organisation.
 78
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3.2.2 Metoder inom Lean Service  

En konkret överföring av konceptet från industriell produktion till tjänstesektorn finns idag 

inte. De som har arbetat med en sådan översättning är främst konsultbyråer som specialiserat 

sig inom området. Metoderna som vi har valt att ta upp är de som är mest utvecklade: 

Översättningsmetoden och Vanguard-metoden som presenteras nedan. 

 

Översättningsmetoden utvecklades av Pär Åhlström, som kom fram till:
 79

 

 

 Att eliminera slöseri och genomföra ständiga förbättringar är generella verktyg 

som går att tillämpa lika bra i tjänsteföretag som i produktionsföretag. 

 Att det är svårare att mäta ställtid i tjänsteorganisationer och att för många 

skiften mellan arbetsuppgifterna inverkar negativt på koncentrationen och 

resultaten. 

 Att uppbyggnad och användning av en dragande organisation inte är något 

problem. 

 Att tjänster inte kan lagras, vilket är en avgörande skillnad i jämförelse med 

varuproduktion. 

 

Studien visade på ett flertal positiva erfarenheter av användning av Lean Production-principer 

inom tjänsteföretag. Åhlström lyfter fram tre nyckelfaktorer: rätt kompetens, engagemang och 

stöd från ledningen.  

 

Att översätta och anpassa metoder och verktyg är den vanligaste metoden att införa Lean 

Production i tjänsteföretag. Metoden går ut på att rekrytera personer som har tidigare 

erfarenhet från arbete med Lean Production och att anlita externa konsulter för själva 

övergången till lean, även kallad transformationsprocessen. Denna transformationsprocess 

innebär att metoder och verktyg översätts och anpassas för att passa de behov och 

förutsättningar som företaget har. Ofta är denna övergång komplicerad och kostsam. Det är få 

företag som delar med sig av hur deras koncept ser ut eftersom deras arbetssätt, metoder och 

verktyg är en del av deras strategiska affärsplan.
80

 

 

Vanguard-metoden är utvecklad av konsultföretaget Vanguard. De har utvecklat ett eget 

Lean-koncept som är särskilt anpassat för att användas i tjänsteföretag. Med utgångspunkt 

från TPS och Lean Production utvecklades en egen metod.
 
Ansatsen i Vanguard-metoden är 

kopplad till systemtänkande – ett system är summan av dess delar och delarna måste ledas 

som en. Vanguards ansats skiljer sig från andras genom att den startar och slutar med arbetet. 

Det leder till att det blir ett intuitivt och Lean-anpassat synsätt som stämmer väl med både 

Lean-verktyg och systemtänkande. Enligt Vanguard-metoden måste Lean konceptet anpassas 

särskilt för tjänsteföretag i och med att efterfrågan kan variera. Det medför att slöseriet blir 
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stort. Slöseri måste elimineras genom att den funktionella strukturen avvecklas och att 

variationen måste bli en del av systemet. 
81

 

 

3.2.3 Onödig efterfrågan 

I ett arbetsflöde finns det två typer av arbete, dels finns det värdehöjande och dels finns 

slöseri. Värdehöjande arbete är när aktiviteten krävs för att kunna leverera det som betyder 

något för kunden. Slöseriet måste identifieras och därefter kan man finna orsakerna till 

slöseriet. Orsakerna kallas systemförutsättningar och består bland annat av struktur, mått, 

processdesign, procedurer, informationsteknologi och managementroller. Dessa 

systemförutsättningar avgör på vilket sätt som arbetet utförs. Den mest omfattande formen av 

slöseri i tjänsteorganisationer är onödig efterfrågan. Att misslyckas att göra någonting, till 

exempel att inte komma på en avtalad tid, inte ringa tillbaka, inte skicka något som kunden får 

problem med, skapar på liknande sätt en efterfrågan som medför merarbete. De ursprungliga 

formerna av slöseri, som definierades av Taiichi Ohno, finns även i en tjänsteorganisation, 

men slöserierna och deras beskrivningar är inte alltid möjliga att använda i sin ursprungsform 

utan behöver anpassas.
82

  

 

3.2.4 Visuell planering 

Visuell planering kan till exempel ta sig uttryck i att man använder sig av post-it-lappar med 

vilka man markerar aktiviteter på en tidsindelad tavla. Detta ger en praktiskt visuell planering. 

Genom att använda sig av någon variant av visuell planering blir samordningen av projektet 

lättläst och därmed enkel att jobba med.
83

  

 

3.3 Företagskulturen 

Att övergå till lean innebär att genomgå en kulturell förändring.
84

 Lean kan liknas vid ett 

isberg, där verktygen är toppen av isberget och den stora delen av isberget som är osynlig 

under ytan är den kulturella förändringen.
85

 

 

Vad innebär då kultur? Av Edgar Schein, en av de ledande inom området, definieras kultur 

som: 

”Mönstret av grundläggande antaganden som en grupp har 

uppfunnit, upptäckt eller utvecklat för att lära sig att hantera sina 

problem när det gäller extern anpassning och intern integration, 

                                                             
81 http://www.vanguard-consult.se/ 
82  Seddon, J., 2003; Freedom from command and control: A better way to make the work work, s 74 
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84 Liker, Jeffrey K., 2004, The Toyota Way, s 11 
85 Ibid., s 298 
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och som har fungerat tillräckligt bra för att anses tillräckligt giltig 

för att läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, 

tänka och känna i relation till dessa problem”.
86

 

Intresset för organisationskulturen kan öka i och med att man önskar använda den på ett mer 

systematiskt sätt. Det vill säga att identifiera, utveckla, dela och använda kunskapen. Under 

tider av förändring kan kulturen få stor uppmärksamhet även i företag som normalt inte 

uppmärksammar den nämnvärt. Kulturen kan då bli den förenande faktorn som håller 

samman företaget. Att utveckla kunskapen om kulturen leder till att man måste tänka över 

vilket syfte man har med den kunskapen. Alvesson menar att enbart bidra till ökad 

effektivitet och förbättrade resultat är otillräckligt.
 87

 

 

För tjänsteföretag så har produkterna en annan karaktär än i ett tillverkande företag. Det för 

med sig att kulturen i dessa företag har en annan betydelse. Att sälja en tjänst medför 

handlingar och samspel mellan säljare och köpare. För att kunna kontrollera och överblicka 

detta samspel krävs en speciell styrning. Det innebär även att marknadsföringsfunktionen inte 

är så begränsad till en speciell marknadsföringsavdelning, som är vanligt i varuproducerande 

företag, utan sätter sin prägel på även den del av företaget som producerar tjänsterna. 

Företagskulturen får därmed en viktig roll i företagets styrning.
88

  

 

3.3.1 Förändring av företagskulturen 

Företagen förändras ständigt i och med en ständigt förändrad omvärld. När kulturen i ett 

företag medvetet ska genomgå större förändringar medför det att även dessa ständiga mindre 

förändringar måste tas i beaktande. De nya idéerna måste marknadsföras och ”säljas in” till 

de grupper som är tänkta att bli delaktiga av dessa förändringar.
89

  

En kulturell förändring kan även ha en mer extern sida. Ofta när ett företag genomgår större 

kulturella förändringar så framhålls det i marknadsföringen gentemot kunderna för att 

påverka företagets image. Det kan föra med sig att de anställda i företaget tar del av 

budskapet på ett annat sätt. De anställda kan tänkas ha ett annat förtroende för det som 

framkommer i massmedia jämfört med det som de internt får ta del av som en 

företagsförändring. Vidare får då även kunderna kännedom om dessa förändringar, vilket kan 

påverka de anställdas inställning.
90

 

 

 

 

                                                             
86 Liker, J K., 2004, The Toyota Way, s 299 (vår översättning) 
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3.3.2 Lärande organisation 

Av Granberg och Ottosson definieras den lärande organisationen som:  

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för 

medarbetarnas lärande och som tar tillvara detta lärande och 

nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig 

till omvärlden.”
91

  

Lärande organisation har betydelsen att de förändringar och den utveckling som sker inom ett 

företag över tid är resultatet av de tolkningar som företagets medlemmar, det vill säga de 

anställda, gör.
92

 För att en organisation ska kunna överleva på lång sikt så krävs att man dels 

utforskar och utvecklar ny kunskap, explorerar, dels att man utnyttjar kunskap, exploaterar.
93

 

Exploatering kan sägas motsvara singellooplärande medan exploration kan sägas motsvara 

dubbellooplärande. Singellooplärande handlar om att förändra rutiner och beteende, vilket 

innebär att fel och problem som kan uppstå i en organisation kan lösas med att små ändringar 

görs i tillvägagångssättet utan att referensramen för den skull förändras avsevärt. 

Dubbellooplärande handlar däremot om att tänja på eller utveckla de existerande normerna, 

värderingarna och reglerna.
94 

Inte bara handlingarna förändras utan även värderingarna som 

ligger till grund för dessa, vilket kan leda till att en varaktig förbättring kan komma till 

stånd.
95

  

 

Genom lärande kan ett företag öka sin lönsamhet och även uppnå konkurrensfördelar. För att 

lärandet ska vara möjligt är företaget beroende av de anställdas kunskap och deras förmåga att 

reproducera den kunskapen. För att spridandet av kunskapen ska kunna genomföras krävs att 

det finns stöd från företaget. Bland annat är det intresse och engagemang som chefer och 

andra inblandade visar en viktig faktor. För att en reproduktion av kunskap ska vara möjligt är 

de anställdas motivation viktig, att de faktiskt vill dela med sig av kunskapen och känner att 

deras kunskap kan tillföra företaget något och är viktig.
96

 

 

3.3.3 Ledarskapets betydelse i en förändringsprocess 

En viktig beståndsdel i att framgångsrikt implementera Lean är ledarskapet. Det krävs ett 

ledarskap som fungerar stödjande. Det är också viktigt att fel och brister tillåts komma fram 

för att dessa ska kunna leda till ett gemensamt lärande och därmed bidra till förbättringar.
97

 

 

Det finns ett par fallgropar när ett företag implementerar Lean. Ett problem kan vara 

utarmning av verksamheten. Det är viktigt att ha klart för sig att en effektiv verksamhet är den 

som har rätt resurser, inte den som har så lite resurser som möjligt. Dras resurserna ner alltför 
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mycket så skapas stress och störningar kommer att uppstå i arbetet. Lean är ett sätt att uppnå 

en resurseffektiv verksamhet, inte resurssnål. Ett annat problem kan vara att 

effektiviseringsvinster som görs tillvaratas på fel sätt. Om företaget direkt drar ner på 

personalstyrkan för att arbetsrutinerna har blivit effektivare så riskerar man att engagemanget 

hos de anställda när det gäller det ständiga förbättringsarbetet fördärvas. För att kunna 

effektivisera verksamheten är man beroende av de anställdas motivation att delta.
98

  

 

En ledare karaktäriseras av att ha en vision av att leda, en passion och integritet. När 

organisationen genomgår en förändring behöver ledarna vara innovativa, fokusera på 

människorna, inge förtroende, ha ett långsiktigt perspektiv samt utmana status quo.
99

 

 

Initialt kan medarbetare känna entusiasm inför förbättringar men risken är att den faller när 

människorna i organisationen kommer tillbaka till sina dagliga uppgifter och rutiner. Det 

krävs insatser av uthållighet och att alla ges tid för att stanna upp. Det tar tid att mötas, träna 

och följa upp. Av alla som är med på Lean-resan krävs en mental medvetenhet och 

enighet.
100

 

 

En ledares roll är att inspirera med ord och handlingar. Detta inkluderar även att tillåta 

människorna i organisationen att ta del av den strategiska processen och uppmanar även 

samtliga att involvera sig i att leverera förändringen och minska motståndet och arbetet som 

inte genererar värde. Ett ledarskap ska inspirera sin organisation att ändra sig från en vanlig 

typisk organisation till en hållbar organisation.
101

 

 

3.4 Sammanfattning 

Utgångspunkt för hur Lean har utvecklats inom tjänstesektorn är Lean Production, som 

utarbetades av Toyota. Grundtanken är att effektivisera genom standardisering. Det sker 

genom att anpassa produkterna till vad som efterfrågas av kunderna och att säkerställa 

kvaliteten. För att till fullo kunna åtnjuta de fördelar som konceptet kan ge krävs att det finns 

kundfokus och att företaget arbetar med ständiga förbättringar. I centrum står även de 

anställdas engagemang och motivation för att uppnå ett framgångsrikt resultat av Lean-

implementeringen.  

 

Den mest centrala delen i Lean-konceptet är systemtänkandet, det vill säga att se hela 

företaget som ett system.  Systemtänkandet förenklar förbättringsarbetet och kan tydliggöra 

slöserier och hur dessa ska elimineras. En effektiv implementering av Lean kan ske genom att 

följa de fem grundprinciperna som Womack och Jones presenterar i sin bok Lean thinking: 
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101 Hines, Peter et. al., 2008,  Staying Lean: thriving not just surviving, s 9 

 

http://www.leanforum.se/konferensLasning.asp


 

 

26 

definiera värde utifrån kundens perspektiv, identifiera värdeflödet och eliminera slöseri, få 

värdet att flöda, implementera pull-system och eftersträva perfektion.  

 

När det gäller att anpassa Lean-konceptet till tjänstesektorn har ett par metoder utvecklats: 

översättningsmetoden och Vanguard-metoden. Båda dessa fokuserar på att anpassa 

användningen till de speciella förutsättningar som en tjänsteproducerande organisation har. 

 

För att framgångsrikt lyckas implementera Lean-konceptet krävs en förändring av hela 

företagskulturen. I det arbetet är ledarskapet av största betydelse för hur resultatet ska bli.  
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4. EMPIRI 

___________________________________________________________________________  

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår intervju med två före detta anställda på SEB. Vi 

har valt att strukturera kapitlet utifrån två huvudteman, dels implementeringen av SEB Way 

dels de anställdas reaktioner på implementeringen. Frågorna som ställdes under intervjun 

finns som bilaga till uppsatsen. 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Implementeringen av SEB Way enligt SEB 

Här redogör vi för den information vi har hittat om hur SEB menar att implementeringen av 

SEB Way har gått till. 

 

4.1.1 Inledningen till SEB Way 

2006 gick SEB ut med att de skulle minska kostnaderna med 2 miljarder kronor på tre år från 

de gemensamma stabsfunktionerna
102

. Samma år infördes ett Lean-koncept inom koncernen 

som kallas för SEB Way. Det är ett koncerngemensamt program som implementerades för att 

höja produktiviteten och kvaliteten och ge så kallad operationell excellens. Med operationell 

excellens menas en högeffektiv, produktiv, kvalitetsmedveten och samarbetsinriktad 

organisation.
103

 Införandet av SEB Way började i back-officeverksamheten och även i 

kontorsrörelsen.
104

 Med SEB Way ska processer strömlinjeformas, kvaliteten förbättras och 

en affärskultur präglad av ständiga förbättringar uppmuntras, för att bättre kunna möta 

kundernas ökade krav på kvalitet och produktivitetspressen inom finansbranschen.
 105

  Vidare 

började SEB med att genomlysa divisioner och affärsområden och startade förändringsprojekt 

som omfattade små grupper på 10-15 personer. Och fram till utgången av 2006 hade SEB 

motsvarande 1500 befattningar deltagit i förändringsarbete, cirka 6000 medarbetare 

omfattades av projekten.
106

   

 

Metoden implementeras genom transformation, det vill säga en analys av en avdelning som 

sedan är tänkt att fortsätta arbeta på det nya sättet. Så kallade navigatörer har anställts, de har 

som arbetsuppgift att coacha cheferna på de olika enheterna där metoden har införts. Genom 

att involvera alla anställda i problemlösning så ska man få dessa att bli motiverade, att komma 

med förslag. Detta ska leda till en ökad kontroll över arbetsprocessen och öka flexibiliteten. 

Genom att utföra arbetet på ett smartare sätt, på kortare vägar och med minskad felprocent så 

ska resurser frigöras.
107
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4.1.2 Ledningens agerande och chefernas roll 

Den som har stått som ansvarig för SEB under processens start är koncernchefen Annika 

Falkengren. Hon presenterade en ny organisation och bytte ut nästan hela den gamla 

ledningsgruppen. 2006 var hon övertygad om att banken kunde göra det den redan gjorde, 

men på ett effektivare sätt.
108

 Hon menade att det kan komma uppsägningar men just då 

handlade det inte om några stora sparpaket:  

”SEB ska bli bäst, ha nöjdast kunder och bästa avkastningen av 

branschkollegorna i den här delen av världen. Det är en hög 

ambition, men jag känner att personalen är med på resan.”
109

  

Många ställde sig oförstående till att SEB våren 2006, när det gick som bäst för banken, 

lanserade SEB Way inspirerat av den japanska biltillverkaren Toyota. Hon säger själv att det 

inte var lätt att sätta fokus på kostnader när konjunkturen stod på topp. Vidare säger hon i en 

intervju i Dagens Nyheter att medvetenheten har ökat och att saker och ting inte bara förblir 

bra utan att man kontinuerligt måste förbättra sig. Hon framhåller att med SEB Way förändrar 

SEB också attityden och kulturen i banken.
110

 

 

Under året 2007 hade ungefär en tredjedel av alla medarbetare implementerats och arbetade 

involverat i pågående eller avslutade projekt enligt SEB Way. SEB har nu delat in sin 

”Operational Excellence” i tre delar, varav SEB Way är en del, Cost Management ytterligare 

en och den tredje är Capital Management. Definitionen av SEB Way är fortfarande som ett 

koncerngemensamt program som syftar till samma strömlinjeformade processer för att öka 

den operationella effektiviteten som man hade 2006. SEB vill öka kvaliteten så att resurser 

frigörs och används mer effektivt i syftet att generera fler affärer.
111

  

 

Vid 2008 års slut hade mer än 60 procent av alla anställda genomgått den övergripande 

”diagnosen”. Banken skriver i början av sin årsredovisning att tillämpningen av SEB Way 

inom hela koncernen har lett till konkreta resultat, både för försäljnings- och 

stödfunktionerna. SEB menar att de ökat betalningstransaktionerna med 30 procent samtidigt 

som produktiviteten inom SEB när det gäller transaktioner per anställd har ökat med 34 

procent. Den tid som har frigjorts motsvarar 7 procent av SEB:s arbetsstyrka – eller 1 500 

heltidstjänster.
 112

 Vidare konstaterar Annika Falkengren att personalen numera har drygt 20 

procent mer tid för kunderna.
113
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Annika Falkengren menar att bankens största tillgång är de anställdas engagemang och 

kunskap. I och med att personalen är så starkt motiverade att göra det där lilla extra så märker 

kunden skillnad.
114

Inom SEB arbetar man med att bygga en kultur där man mäter och belönar 

prestationer vilket ska leda till att SEB:s strategiska mål ska uppfyllas. Det ska ske genom att 

medarbetarna delar bankens värderingar, engagemang, kontinuitet och ömsesidig respekt.
115

 

 

2006 skrev SEB i sin Årsredovisning att ”Nöjda kunder är vår högsta prioritet. Vi har 

intensifierat ansträngningarna för att erbjuda kunderna marknadens bästa service och 

produktutbud på våra utvalda områden.” Tre år senare konstaterar man på Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI) att av storbankerna har SEB tappat betydligt i kundnöjdhet bland 

företagskunderna och ökningen sedan 2004 är nu raderad.
116

 Även bland privatkunder får 

SEB lägre betyg.
117

 Det här är något som bekräftas av Johan Parmler på SKI. Han säger att: ”I 

tider av kris är serviceaspekten viktig, dvs. att privatkunder kan komma i kontakt och få den 

service de vill ha. SEB har inte lyckats lika bra som andra banker i det avseendet.”
118

 

 

Varje morgon hålls så kallade tavelmöten i exakt femton minuter, varken mer eller mindre. 

Under dessa möten går man igenom hur mycket var och en har sålt och hur stor del av 

veckans mål som är uppfyllda. Fokus ligger på individens prestation, och det gäller att ha 

ligga i fas med förväntade resultat. I centrum för mötet är en whiteboardtavla där det som ska 

tas upp finns noterat. Respekten för dessa möten är stor, och man svarar till exempel inte i 

telefonen eller bokar in kundmöten på den tiden. Det som inte tas upp på dessa möten är 

mjuka aspekter, till exempel om en kollega hjälpt en annan kollega.
119

 

 

4.1.3 Anställdas åsikter 

En artikel i DN visar att personalen känner sig överkörd och att arbetet har blivit stressigare.
 

120 
Maths Isacson, som är professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, menar att 

anställda inom finanssektorn av tradition är lojala och därmed får de svårt att acceptera lean, 

som är en managementstrategi som bygger på tron att människor måste styras för att de i 

grunden är illojala. Isacson anser att Lean bygger på att de anställda förväntas medverka och 

känna sig som en del av modellen. Även P-O Börnfelt, forskare vid Institutionen för 

Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. menar att filosofin bygger på ”management by 

stress” och bidrar till stor press och gör människor sjuka.
121
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Det finns anställda som ställer sig frågande till varför SEB Way är ett så känsligt ämne. 

Kanske beror det på att banken planerat att minska kostnaderna eller så kan det vara en 

naturlig rädsla för förändringar. Det finns chefer som direkt säger till de anställda att om de 

inte är med på SEB Way så ser de helst att man lämnar banken. Det är också så att de som 

kritiserar SEB Way inte får nya tjänster eller får sämre löneutveckling, det vill säga utsätts för 

en form av utfrysning. Vidare menas att de anställda upplever att de dumförklaras när varje 

liten arbetsuppgift ska sammanställas till utförliga arbetsinstruktioner. Arbetsuppgifterna 

kommer på så sätt att likna arbetet i en fabrik, man ska bara bry sig om sin egen lilla ruta, folk 

ska vara utbytbara vilket leder till frustration. Arbetsinstruktionerna leder också till att arbetet 

upplevs som tråkigare, de som arbetar vill ha utmaningar. I och med det så uppfattar de 

anställda att SEB ledningen inte har någon respekt för deras kunskaper. Det har fört med sig 

att många inte fortsätter att arbeta på det nya sättet utan istället har återgått till det tidigare 

arbetssättet.
122

  

 

En känsla som anställda lyfter fram är att det är mycket pengar och prestige investerat i SEB 

Way.
123

 Hur höga kostnaderna för konsulter, ökat missnöje hos kunderna med mer är omöjligt 

att få grepp om. Det vi däremot kan konstatera är att enligt årsredovisningarna 2007-2008 så 

har 1331 miljoner satts av till avgångsvederlag för koncernen och 893 miljoner för 

moderbolagets del.
124

   

 

4.2 Implementeringen av SEB Way  

Här redogör vi för hur SEB Way har implementerats enligt våra respondenter. 

4.2.1 Handboken  

När SEB Way implementerades så var handboken det första som delades ut. Handboken 

beskriver i detalj hur ett kundärende ska utföras. Det finns olika handböcker beroende på 

tjänst och dessa är strikt sekretessbelagda. Exempelvis så börjar ett kundärende med att 

kunden bokas in, sedan ska handläggaren skicka ut en agenda med vad ska behandlas under 

kundmötet, agendan ska kunden ha med sig till det bokade mötet. Frågor ska skickas till 

kunden, även detta före kundmötet, dessa ska besvaras av kunden och skickas in i ett 

svarskuvert för analys av handläggaren på banken. Sammantaget leder detta till många olika 

steg innan den anställda verkligen träffade kunden. Respondent Y säger att:  

”Det är någon som sitter någonstans som aldrig har varit i 

verkligheten som har bestämt hur vi ska jobba.” (Respondent Y)  

Respondent X poängterar: 

                                                             
122 http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/7.htx?id=1686 
123 Ibid. 
124 SEB:s Årsredovisningar 2007 och 2008 
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”För det första, när en kund ringer in och vill boka en tid så har de 

ofta ett specifikt ärende, de har ofta bråttom. Då kan jag inte säga, 

nej, jag kan inte boka in dig förrän om fyra dagar, jag måste hinna 

skicka ut mötesbekräftelse. Detta ledde till att när jag bokade in en 

kund samma dag och gjorde en affär jobbade jag inte enligt 

handboken.” (Respondent X) 

4.2.2 Kompetenskartläggningen 

Kompetenskartläggningen var startskottet för implementeringen av SEB Way. Enligt 

Respondent X råder inga som helst tvivel om att det fanns ett samband mellan SEB Way och 

kompetenskartläggningen. 

Kompetenskartläggningen utfördes av närmaste chefen och inleddes längst ner med de som 

arbetade ut mot kund. Vid senare tillfälle skulle kompetenskartläggningen göras på de lägre 

cheferna och sedan vidare uppåt. Respondent Y tycker att det hade varit bra om man börjat 

uppifrån och gått neråt, så de som utförde själva kartläggningen själva hade gått igenom detta 

och hade förståelse för vad det gick ut på. Respondent Y säger att: 

”...då tror inte jag att de skulle ha varit lika hårda för då hade de 

landat i det, då hade de förstått vad de utsätter personalen för.” 

(Respondent Y) 

Kartläggningen gick ut på att betygsätta personalen inom olika områden. Betygen som sattes 

var 1-5, där en 5:a var bäst och en 1:a var sämst. För att bli godkänd krävdes minst en 3:a. En 

punkt var social förmåga, för att se om den anställda hade den önskvärda sociala 

kompetensen. Ett annat område var om personalen hade rätt kompetens och kunskaper för 

arbetet och ett tredje om affärsfokus fanns.  

Det som skedde när någon i personalen fick en tvåa var att han eller hon fick välja mellan en 

handlingsplan eller ett erbjudande om avgångsvederlag. Handlingsplanen var uppställd av 

närmaste chefen och om den efter ett halvår inte hade uppfyllts så var det troliga, enligt 

Respondent X, att den anställda avskedades och då utan någon ersättning. Det andra 

alternativet, avgångsvederlaget, blev samtliga som erhållit en tvåa i kartläggningen erbjudna. 

Respondent X uppskattar att det var mer än hälften av personalen som blev erbjuden 

avgångsvederlag eller handlingsplan. Respondent X känner dock att det är viktigt att påpeka 

att detta skilde sig åt mellan de olika kontoren. Hur chefen agerade avgjorde hur många som 

omfattades av tvåor. Respondent Y tror inte att det var något direktiv uppifrån att rensa bort 

överflödig personal.  

Det fanns inga specifika kriterier som skulle uppfyllas för att uppnå ett visst betyg, det var 

enligt Respondent Y lite godtycke. De anställda fick en folder som de skulle läsa igenom och 

sen skulle de betygsätta sig själva och motivera varför just det betyget gavs. Vidare skulle ett 

möte med närmaste chef ske. På det mötet lyssnade chefen på vad den anställde hade satt för 

betyg på sig själv, men tog inte hänsyn till det i sin bedömning. Respondent X menar att 

chefens betygsättning i de flesta fall var lägre än vad personalen själva hade satt, så 
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snittbetyget blev lågt. På det kontor som Respondent X och Y jobbade blev betygen väldigt 

låga. Båda två tycker att det är konstigt eftersom deras lilla kontor trots allt haft en väldigt 

stark resultatutveckling både 2007 och 2008 och detta borde inte varit möjligt när det är 

samma personal som har jobbat dessa år, trots det fick flera på deras kontor underkänt i mer 

än en kategori.  

Respondent X tror att en av tankarna bakom kompetenskartläggningen var att få de som inte 

ansträngde sig så mycket för att uppnå resultat att skärpa till sig. Det håller Respondent Y 

med om. Båda är dock överens om att det var fel sätt att göra det, det är så viktigt för 

utgången på vilket sätt det läggs fram av chefen. Respondent Y säger att:  

”Tanken var kanske att skärpa till personalen och inte att så många 

skulle sluta.” (Respondent Y) 

Och Respondent X fyller i med: 

”Det handlar ju alltid om hur en chef lägger upp saker och ting. ” (Respondent 

X) 

Respondent X berättar att även i den här situationen så var genomförande väldigt olika på 

olika kontor, beroende på hur kontorschefen agerade. Respondent X tror också att det 

handlade om att cheferna inte hade någon speciell utbildning.  

4.2.3 Det praktiska arbetet 

Respondent X berättar om att varje morgon kl.9.45-10.00 hölls morgonmöte. Då skulle alla 

vara närvarande och det var inte i sin ordning att boka in kunder för att göra affärer den tiden, 

vilket även Respondent Y instämmer i.  

I fokus under morgonmötena stod en whiteboardtavla. På tavlan fanns även en klocka som 

exakt visade tiden när mötet skulle börja och sluta. På tavlan visades vilka affärer var och en 

hade gjort dagen innan. Resultaten visades i staplar, en stapel för varje anställd, och även 

staplar för hur stor del av veckans mål som hade uppfyllts. Det var det som behandlades under 

den kvart som morgonmötet höll på, mer hanns inte med. Även om det var viktigt att uppnå 

sina mål så hamnade fokus på de som klarat av målen, det var de som fick staplarna som fick 

berätta hur de gjort sina affärer, berättar Respondent X. Respondent Y säger att det ofta var 

samma grupp med människor som inte nådde sina mål, men att man på morgonmötena inte 

fokuserade så mycket på dessa. 

Man diskuterade aldrig om att anpassa mål på morgonmötena, utan om det skedde någon 

anpassning så var det något som togs upp på tvåveckorsuppföljningarna. De som oftast inte 

nådde sina mål var de som jobbade i kundtjänst. Mycket av deras problem berodde på att de 

som jobbar där har så många uppgifter, dessutom är det också där ny personal börjar sina jobb 

tills de får en fast anställning och kan söka nya jobb i banken. Respondent X tror att det är 

därför det sällan blir några bra affärer där men de har ju ändå de höga målen på sig. 
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4.2.4 Ledningens agerande och chefernas roll 

Respondent X menar att ledningens avsikter var oklara för de anställda på bankkontoren. Det 

kunde skilja sig mycket åt beroende på olika kontor, eftersom kontorscheferna agerade på 

olika sätt. Kontorscheferna är den närmaste chefen för de anställda på ett bankkontor. 

Eftersom de arbetar på samma arbetsplats så träffas de dagligen, det är också kontorschefen 

som leder morgonmötena. Över kontorschefen finns en chef för distriktet och över den finns 

en regionchef. De chefer som är ovanför kontorschefen är dock inga som de bankanställda 

träffar särskilt ofta, utan bara när godkännande i särskilt komplicerade ärenden krävs.  

Det som däremot var tydligt var konkreta mål som varje anställd i kontorsrörelsen (retail) 

skulle uppfylla, bl.a. utlåning, finansiering, placering och vardagsekonomi. Dessa mål var på 

olika nivåer beroende tjänst. Alla inom samma tjänstegrupp, till exempel privatrådgivare, har 

ungefär samma mål. Målen som de anställda hade att uppfylla var från början individuella och 

baserades då på föregående års prestation, men under 2009 fick alla anställda med samma typ 

av tjänst samma mål, även om de var anpassade efter den lokala marknaden.  

Dessutom fanns ett system som enligt Respondent X var ”jättenoga” att mäta. När någon i 

personalen går in på en kund i datorn så kom det upp kundtips. Det var mycket noga att man 

då markerade att man hade frågat kunden, oavsett om kunden tackade ja eller nej. Målen för 

dessa markeringar, som av personalen kallades ”pluppar”, var mycket höga. Uppfylldes inte 

dessa mål fick personalen stå till svars för varför man inte uppfyllt dessa. Det här upplevdes 

som lite konstigt av personalen, som menar att de ändå erbjuder kunden det den kan behöva. 

Det var alltså ”plupparna” som var viktiga trots att de i sig inte genererar pengar och oavsett 

hur väl placera- och finansieramålen var uppfyllda. Banken ville överhuvudtaget att de skulle 

hålla sig till de mål som var satta, oavsett vad kunden ville ha hjälp med. Som Respondent X 

säger:  

”Man får ju ändå ta och göra det kunderna ringer in och ber om, man kan 

inte styra kunder som ringer in och vill ha ett bolån till att säga ’nej, jag 

tror du ska ha ett visakort istället’. Att man ska tacka nej till affärer som 

landar i knäet för att göra andra affärer. Det finns ju liksom inte någon rim 

och reson i det.”.  (Respondent X)  

4.2.5 Nöjda kunder och kvaliteten på tjänsterna 

Kundundersökningar görs och presenteras för de anställda på kontorsnivå. Det var en 

nedåtgående kurva menar Respondent X och säger att de fick mer och mer missnöjda kunder.  

Några riktlinjer på kvaliteten på tjänsterna fanns inte och inte heller några kriterier för hur bra 

en anställd hade presterat förutom de hårda målen, med konkreta siffror. Respondent X 

berättar att det inte fanns information om hur nöjda just hennes kunder var, om det säger 

Respondent X: 
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”Det tyckte jag var synd, jag hade gärna tagit det, för jag vet ju att 

mina kunder var nöjda, men det var bara totalt sett och så på 

kontorsnivå.” (Respondent X) 

SEB själva säger att SEB Way har gjort så att man har 20 procent mer tid för kunderna, på 

grund av att man har effektiviserat så mycket.
125

 Det är något som Respondent X och Y inte 

håller med om, åtminstone inte på kundnivå. Båda anser att det är tvärtom.  

 

4.3 Anställdas reaktioner på implementeringen  

Här presenteras de reaktioner respondenterna hade på implementeringen. 

4.3.1 Handboken 

Både Respondent X och Y anser att handboken gjorde arbetet väldigt tillkrånglat och 

fyrkantigt. Alla skulle jobba på samma sätt. Respondent X säger att:  

”Det kanske fungerar att tvinga en personalstyrka att foga sig, men 

det går inte att passa in en stor kundmassa i den här fyrkantiga 

mallen.” (Respondent X) 

Respondent X hänvisar till den vikande kurvan gällande kundnöjdhet när SEB Way 

implementerades. Hon säger att:  

”För kunderna får inte det de efterfrågar. De får något som SEB har 

bestämt att de ska ha. Och det är det SEB inte har insett.” 

(Respondent X) 

4.3.2 Kompetenskartläggningen 

SEB gjorde något som de kallar för ”kompetenskartläggning”. Respondent X och Y har båda 

sparat kompetenskartläggningen, för som Respondent X säger: 

”Den vill jag ha kvar, för när jag kommer på dumma tankar då kan 

jag ta fram den här och det finns ingenting så dumt som den här 

kompetenskartläggningen, för det är nog det mest makalösa jag har 

varit med om.”  (Respondent X) 

Respondent X menar att det är ingen hemlighet att det på banken, liksom på i princip alla 

andra arbetsplatser finns väldigt mycket folk som inte ”gör någonting”, de som inte vill, kan 

eller har någon lust att jobba. Respondent X trodde att det var sådana som banken ville åt med 

sin kartläggning, kanske inte få bort dem, men få igång dem att börja jobba. Hela den här 

kompetenskartläggningen slog så fel, det tycker både Respondent X och Y. Först och främst 

var det väldigt låga betyg som delades ut. Skalan som användes var ett till fem. Och 

Respondent X säger: 

                                                             
125http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DD
UID_0E632FD03CC85A59C12574260046ACF7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com  
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”Såvitt jag vet, i hela city, kanske 250 man, så var det två personer på 

ett varsitt område som hade en femma. Det finns ju ingen rim och 

reson i det heller för så dålig personal har de inte på SEB. Det vore 

jättekonstigt. Det var inget normalt betyg på något vis. 

Jättenedvärderande.”  (Respondent X) 

Respondent X fick starka betyg på affärsfokus och kunskap i jobbet, men fick däremot en tvåa 

i social kompetens. Respondent X säger själv:  

”Jag har enligt banken ingen social kompetens… så det höll jag på 

att skratta ihjäl mig åt. Det är otroligt lågt i tak. Men man säger utåt 

att man vill ha högt i tak och hela SEB Way går ju ut på att hitta 

problem i vardagen, de ska lyftas och så ska man hitta ett bättre sätt 

och gå vidare och få ett enklare jobb. Jag säger det jag tycker är fel 

och jag har ofta förslag på förbättringar. Men när allting kommer 

omkring så vill de inte att man ska ha förslag på förbättringar för då 

är man obstinat och man skriver inte under på hur banken vill att man 

ska jobba. Och då föll det in under att jag inte har någon social 

kompetens för hon visste inte vart hon skulle lägga det någonstans. 

Och där kom också in att jag inte tog undan kaffekopparna på mitt 

skrivbord.” (Respondent X) 

Fast egentligen anser Respondent X att det inte handlar om kaffekoppar och social 

kompetens. Respondent X menar att det var känsligt att ha bättre kunskaper inom vissa delar 

som rörde arbetet än vad chefen hade och att Respondent X våga stå upp och säga det också. 

Respondent X säger dock: 

”Jag tycker nästan att det är lite skrattretande att jag får 

avgångsvederlag på samma premisser som jag faktiskt anställdes en 

gång, för jag anställdes faktiskt på grund av att jag hade så bra social 

kompetens.” (Respondent X) 

Respondent Y fick godkänt i sin sociala förmåga och skötte sig med kaffekopparna med. 

Däremot fick Respondent Y sin tvåa i affärsfokusering och chefen ansåg att denne inte landat 

i sin nya roll, som ändrat sig ett flertal gånger efter återgång till sin tjänst efter 

föräldraledighet hösten 2008.  

Respondent Y berättar om många kollegor som var duktiga, hade nöjda kunder och alltid hade 

genererat bra resultat, men som till följd av att de har fått tvåor i kompetenskartläggningen 

bestämde sig för att lämna banken efter den förnedringen. För det har upplevts som en 

förnedring, intygar både Respondent X och Y, att av en ofta outbildad ung chef, som inte alls 

har den kunskapen som man själv sitter inne med, få ett underkännande.  

Respondent Y menar att tanken bakom kompetenskartläggningen kanske var god, men det 

fick de som genomgick kompetenskartläggningen inte någon information om. Respondent Y 
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kan inte tänka sig att tanken bakom det hela var att det skulle bli som det blev. Respondent X 

poängterar att man måste komma ihåg att i princip alla chefer på den nivån där de jobbade var 

lågutbildade och det inte var någon av dem som hade en högskoleutbildning. Anledningen till 

detta tror både Respondent X är att cheferna på lägre nivå blir plockade och ditsatta enbart för 

att de inte tänker så mycket själva och inte heller vågar säga emot en annan chef. Som 

Respondent X säger: 

”Och sen gör de bara som de blir tillsagda utan att tänka själva och 

då kan det bli fel. För får du information från någon och inte själv 

kan tänka ’hur menar de, hur ska det göras’ eller kan ifrågasätta då 

förstår du kanske inte heller vad du förväntas göra. Alla som har läst 

på högskola vet att vad du än läser så ska du kritiskt granska 

materialet men som sagt eftersom de här cheferna aldrig har läst på 

högskola så vet de inte vad det är.” (Respondent X) 

 

4.3.3 Det praktiska arbetet 

Problem skulle tas upp på tavlan och då gällde det främst små problem som till exempel att 

det behövdes köpa batterier till klockan för att den hade stannat. Respondent Y menar att det 

var fånigt att skriva upp på tavlan, det var jobbigare och tog mycket längre tid än att helt 

enkelt gå och köpa batterierna. Både Respondent X och Y påtalar att deras chef hade ofta som 

stående punkt på tavlan att deras största problem var att de inte hade några problem. Om det 

säger Respondent X: 

”Jag fattade inte riktigt vad hon menade, för jag tycket inte att det 

var något problem. Men det var ju inte SEB-anda att inte ha 

problem på tavlan. SEB Way, då ska man ha problem.” 

(Respondent X) 

Både Respondent X och Y menar att ”riktiga” problem fick man inte ta upp. Respondent X 

var inkallad på ett möte på grund av dennes stora erfarenhet av lån. Man skulle göra en 

handbok, liknande den för privatrådgivare, men om hur man handlägger ett bolån. Man hade 

skrivit i ordning en manual om hur man handlägger ett bolån genom att man bjudit in 

personer, varav många som inte ens jobbade med bolån, som satt och bestämde hur 

handboken skulle göras. Sedan fick Respondent X komma med på mötet där man skulle 

presentera den nya handboken och kommenterar det:  

”… där blir jag också så himla förbaskad, för då ska man göra saker 

på ett bra mycket krångligare sätt. Det som skulle vara det mest 

självklara i ett sådant läge det är ju att fråga sig vem som processar 

ett bolån på snabbaste, enklaste, smidigaste sättet. Att bjuda in några 

av dessa som får sätta ihop ett schema så att alla kan jobba lika 

enkelt. Nej, istället så tar de några strulputtar, som är de här riktigt 

omständliga, och skriver en handbok. Ska jag göra ett lån enligt den 

här handboken, då förstår jag att du inte gör några affärer, då skulle 
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jag hinna med ett ärende om dagen, medan jag gav 10 lånelöften om 

dagen.” (Respondent X) 

Regionchefen ansåg att om man hade synpunkter på det här då skulle man samla ihop dessa 

och skicka till honom, som sedan bedömde om handboken skulle ändras utifrån dessa 

synpunkter. Med andra ord fick man inte jobba på sitt eget sätt, man skulle jobba enligt 

handboken. Det var väldigt omständligt. Det var inte något man kunde ta på 

problemlösningstavlan menar Respondent Y. 

 

4.3.4 Ledningens agerande och chefernas roll 

När det gäller möjligheter och hinder för utveckling i arbetet anser Respondent Y att det helt 

är beroende av vilken chef man har. Det är chefen som bestämmer om du får utvecklas eller 

inte, det är både Respondent X och Y överens om. Så det hänger på hur väl man kommer 

överens med chefen om möjligheterna eller hindren är störst. Respondent Y menar att det 

gäller att passa in och säger:  

”Precis, ja, nej, nicka, det är bara nicka som gäller.” (Respondent Y) 

För Respondent X var det inga förändringar. Det som man tyckte var förbättringar det såg 

Respondent X på en gång att det var försämringar. När Respondent X sa till sin chef att det 

inte var möjligt att arbeta enligt handboken, blev svaret att handboken måste göras till sin 

egen. Respondent X ifrågasatte vad chefen sa och undrade om den skulle tolkas precis som 

Respondent X själv ville. Detta skulle i så fall betyda att Respondent X skulle arbeta efter sin 

egen handbok. Svaret blev att det fick man inte göra. Respondent X säger:  

”Där var hon lite otydlig… men det var ju för att hon skulle kunna 

säga till sin chef att vi jobbade enligt handboken och då tycker hon att 

vi skulle svara ja.” (Respondent X)  

Varken Respondent X och Y har upplevt att ledningen har gjort något alls för att motivera de 

anställda att uppfylla sina mål. Varannan vecka gjordes en uppföljning för varje anställd, en 

timme per gång. Det var mer ett konstaterande om målen uppfyllts eller inte, chefen satt mest 

och lyssnade och bidrog inte för att motivera den anställde. 

 

4.3.5 Nöjda kunder och kvaliteten på tjänsterna 

Både Respondent X och Y menar att kunden inte alls är i fokus efter införandet av SEB Way. 

Bankens mål att höja kundnöjdheten är bara sådant som sägs. Respondent X berättar att 

dennes mål ett år kraftigt sänktes på utlåning för att banken ville placera mer istället. 

Respondent X fortsätter:  

”Så efter tre månader så skulle jag alltså säga till kunderna, nej 

men jag har slut på min utlåningsvolym, nej jag får inte låna ut mer, 
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men vill du placera så går det bra. Det är så makalöst dumt.” 

(Respondent X) 

Respondent X påpekar ytterligare en gång att: 

”För att vi skulle ha mindre att göra efter SEB Way, för att det är så 

många nya bra sätt att jobba på, det stämmer inte.” (Respondent X) 

Överhuvudtaget så har det varit mycket rykten som har omgärdat implementeringen. Även att 

införandet inte gjordes samtidigt utan i olika omgångar menar respondenterna har ökat 

osäkerheten och ryktesspridningen. Båda är överens om att det innebär mest negativitet för 

SEB och inte så mycket för de som tog avgångsvederlaget.  

Respondent X berättar om en artikel i fackets tidning om en cancersjuk kvinna som även hon 

tvingades välja mellan handlingsplan eller avgångsvederlag. Respondent X säger också att det 

finns massor av liknande historier. Personligen vill Respondent X inte jobba för en 

arbetsgivare som sparkar undan fötterna på den som redan ligger och menar att det borde vem 

som helst förstå att det inte går att uppfylla sina mål om man är sjukskriven.  

 

4.4 Sammanfattning 

Implementeringen inleddes med att en handbok delades ut till de anställda. Handboken 

innehåller enligt våra respondenter detaljbeskrivningar av hur arbetet ska utföras. Att arbeta 

enligt handboken ansågs av våra respondenter vara ett tillkrånglat och tidsödande arbetssätt 

istället för att, som det var tänkt, vara ett mer effektivt arbetssätt. En kompetenskartläggning 

genomfördes bland personalen som skulle belysa de anställdas styrkor och svagheter. Även 

detta var något som de anställda upplevde negativt och i många fall till och med kränkande. 

Den negativa upplevelsen grundande sig på okunskap hos de som utförde kartläggningen, 

menar våra respondenter. Morgonmöten infördes, dessa var till för att behandla och lösa 

eventuella problem. Våra respondenter upplevde inte att de fyllde sin funktion, då de viktiga 

problemen inte fick utrymme. En aspekt som våra respondenter lyfte fram var att nöjdheten 

bland kunderna har sjunkit, vilket de tror till stor del beror på SEB Way, som har fört med sig 

att kunden inte längre står i fokus.  

På det hela taget är våra respondenter kritiska till hur ledningen och de närmsta cheferna har 

agerat vid implementeringen av SEB Way, de menar att tydlighet och engagemang hade haft 

en positiv inverkan på implementeringen. Våra respondenter är överens om att inom SEB 

finns potential bland personalen som inte tas till vara på.                            
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5. ANALYS 

___________________________________________________________________________  

I det här kapitlet presenterar vi vår analys av den intervju vi genomfört och kopplar samman 

den med den teoretiska referensramen. För att få en lättöverskådlig struktur så utgår vi från 

Womack och Jones fem grundprinciper. Därefter ha vi tolkat och analyserat SEB Way utifrån 

Lean-templet. Avslutningsvis har vi andra aspekter som vi bedömer som viktiga i analysen av 

SEB Way. Analysen bygger också på vår under arbetets gång utvecklade förståelse för 

problemet. Som utgångspunkt för analysen har vi problemformuleringen, frågeställningarna 

och syftet med studien. 

__________________________________________________________________________________ 

5.1 Definiera värdet 

Det som borde stå i centrum är kundens önskningar och behov, men våra respondenter menar 

att så är inte fallet. Det centrala när det gäller värdeskapande är för vem produkten/tjänsten 

skapar värde. Våra respondenter anser att kunderna inte får det som de efterfrågar. Vidare så 

påpekas, när det gäller att definiera värdet, att medarbetarna också behöver få uppleva att 

deras arbete skapar värde. Detta för att det ska vara långsiktigt hållbart och leda till utveckling 

för både företaget och den anställde. Om vi ser till hur de två intervjuade upplevde sig själva 

på sin arbetsplats så kände de snarare att deras kompetens inte var viktig utan att arbetet 

skulle genomföras på ett rutinartat sätt, där vem som helst kunde utföra arbetet enligt steg-för-

steg-instruktionerna i handboken. 

  

5.2 Eliminera slöseri - Muda 

En stor del inom lean är att minimera slöseriet, muda. I beskrivningar som har med Lean att 

göra påpekas vikten av att effektivisera och reducera muda. Det innebär alltså att man inte ska 

göra något som inte tillför kundvärde. SEB:s lean-variant, SEB Way, har i sina direktiv att 

effektivisera och öka kundnöjdheten, däremot så ser verkligheten ut på ett annat sätt än den 

teoretiska. Det framgår av vår intervju att de arbetsrutiner som infördes i samband med att 

SEB Way implementerades och som befästes i handboken inte bidrog till att förenkla arbetet. 

Snarare blev det mycket mer arbete med ett kundärende och det tog längre tid både att 

genomföra och att planera. Det tar sig uttryck i att Respondent X menar att det är orimligt att 

begära av en kund att de ska vänta fyra dagar på ett möte för att det ska skickas ut brev, 

besvaras och analyseras frågor, mm. Genom det förfarandet menar Respondent X att det inte 

går att genomföra några affärer. Kunderna blir missnöjda och går kanske till en annan bank 

istället.  

 

När det gäller det här arbetssättet så menar även Respondent Y att det är uppenbart att det är 

någon som inte vet något om hur arbetet i praktiken fungerar, när man har en 

arbetsbeskrivning som gör arbetet så mycket mer komplicerat.  
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Det är alltså tvärtom mot vad Lean-principerna förespråkar, som vi tolkar det.  Enligt Lean 

ska endast moment som tillför kundvärde utföras. Då kan man fråga sig i vilken mån dessa 

mer komplicerade och mer tidskrävande arbetsrutiner tillför värde för kunden. Vår åsikt är att 

det snarare är bankens behov som ska tillgodoses. Till exempel så kan man fundera på vilken 

nytta kunden har av att besvara frågor som sedan en banktjänsteman ska lägga ner tid på att 

analysera. Dessa frågor kan säkert vara till fördel för lånehandläggaren att känna till svaren 

på, men de skulle säkert vara mindre tidskrävande och dessutom säkert tillföra kunden ännu 

mer värde om lånehandläggaren frågade kunden direkt vid mötet istället för att skicka ut 

papper som ska fyllas i och skickas in. Enligt våra observationer verkar det som att SEB har 

skapat mer muda än de har lyckats eliminera. 

 

5.3 Värdeflöde 

Våra respondenter upplevde att det skulle problematiseras när en kund till exempel ville boka 

in en tid för ett möte, enligt SEB Way skulle ett antal steg utföras innan kunden kunde komma 

till banken. Detta gjorde det svårt att följa handboken om kunden önskade ett snabbt besked.  

Vi finner det motsägelsefullt att lean går ut på att underlätta för både anställda och kunder 

men i verkligheten så blir det tvärtom. Vi kan också se fördelarna med att implementera ett 

sådant system som SEB har gjort, men man borde kanske ha funderat över hur det fungerar i 

praktiken.  

 

5.4 Implementera ett Pull-system 

Våra respondenter upplevde att SEB Way medförde merarbete som inte hade någon koppling 

till att öka kundnöjdheten. Rent konkret skulle till exempel inte kundernas primära önskningar 

tillgodoses utan istället skulle man erbjuda andra produkter som banken ville sälja in och 

ansåg att kunden kanske behövde. Vi menar att banken inte hade en pull-attityd utan istället 

en push-attityd. I långa loppet kan det innebära att banken förlorar kunder som istället väljer 

en bank som levererar det de vill ha och inte försöker trycka på dem något annat, menar vi.  

Enligt översättningsmetoden så är en dragande tjänsteorganisation inte något problem att 

bygga upp och använda sig av. Det har inte SEB tagit fasta på utan tvärtom valt att 

implementera ett tryckande (push) förhållningssätt enligt våra observationer. Som vi ser det 

har översättningsmetoden, som trots allt är en av de få mest etablerade, inte har tjänat som 

inspiration för SEB. Däremot har de anammat idén att anlita externa experter för själva 

övergången, dock har det varit svårt att få fram någon information om det. Emellertid kan vi 

dra slutsatsen att det även i det här avseendet har varit en komplicerad och kostsam övergång i 

och med att det varit en omställning i hela organisationen.  

 

5.5 Eftersträva perfektion 

Ett annat viktigt verktyg inom lean är kaizen. På SEB användes en problemtavla vid 

morgonmötena. Där var meningen att problemen skulle noteras på tavlan, sen tas upp till 
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diskussion för att sedermera lösas. Dock fungerade det inte riktigt så, och våra respondenter 

ansåg att det var ett komplicerat sätt att lösa vad de kallar struntsaker. De menade att istället 

för att bara fixa en enkel sak så skulle det skrivas, diskuteras och sen utföras. Dessutom 

behandlades inte de stora problemen, de som verkligen skulle kunna anses som problem, utan 

där tystades det ner istället. Eftersom hela Lean-konceptet går ut på att förenkla och förbättra 

anser vi att det här området också visar att SEB har missuppfattat de grundläggande 

principerna.  

 

De anställda hade möjlighet att påverka innehållet i handboken, men vägen för att få till en 

ändring på innehållet var så pass lång och byråkratisk att idén kändes ogenomförbar. 

 

Ledningen och cheferna har en central roll vid stora förändringar. Det vi har förstått från de 

intervjuade är att kontorscheferna delade ut de direktiv de erhållit från ledningen utan att 

själva ifrågasätta. Detta ledde till att när det gäller framförallt kompetenskartläggningen slog 

det fel och banken förlorade duktiga anställda. För de enskilda individerna ledde det i många 

fall till att självkänsla och självförtroende fick sig en rejäl törn. Avsaknad av både stöd och 

förtroende för närmaste chefen gjorde att våra respondenter fick en känsla av närmast 

kränkning, som vi tolkar det.  

 

5.6 SEB Way och Lean-templet 

SEB Way består av fyra komponenter, se avsnitt 1.3. Dessa motsvaras i Lean-templet av 

grunden, den högra pelaren och taket, se avsnitt 3.1. Utifrån vår analys har vi konstruerat en 

egen figur, 5:1, där vi visar hur SEB Way förhåller sig till Lean-templet.  

 

Den viktigaste delen i Lean-templet, grunden, som består av stabilitet och standard motsvaras 

av den första komponenten i SEB Way, det vill säga försäljningsverkyg och standardiserade 

processer. När det gäller standard upplever vi att SEB Way har medfört en invecklad 

standardisering. Men stabiliteten för personalstyrkan verkar sämre, i och med 

implementeringen av SEB Way skapades en oro bland personalen som förstärktes ytterligare i 

och med kompetenskartläggningen. I och med att empirin är begränsad så går det inte att göra 

en komplett analys av den delen, men det vi kan konstatera är att vissa delar belystes under 

intervjun. Bland annat så hade Respondent X fått en tvåa i kompetenskartläggningen delvis 

för att inte kaffekoppen plockades undan från skrivbordet. Det är alltså av största vikt att man 

bland annat håller arbetsplatsen i bästa skick, men vi anser att det har fått för stora 

proportioner i sammanhanget.  

 

Den högra pelaren, kvalitet, motsvaras något modifierad av den andra komponenten i SEB 

Way, performance management. Våra respondenter upplevde att kvaliteten försämrats då SEB 

Way medförde ett mycket krångligare arbetssätt och omfattande administrativt merarbete. 

Systemet innefattar alltså kvalitetsuppföljning även om det inte har kommit fram några 

positiva resultat.  
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När det gäller den vänstra pelaren konstaterar vi att den har uteslutits i SEB:s Lean-variant. 

Upplevelsen bland personalen har varit att man primärt inte har erbjudit kunderna de tjänster 

de efterfrågat utan banken har velat erbjuda andra tjänster.  

 

När man ser på Lean-templet så ska taket bestå av kundfokus och ständiga förbättringar, 

vilket kan liknas vid den fjärde komponenten i SEB Way, tankesätt och uppförande. Som vi 

tidigare konstaterade så krävs det att de båda pelarna är på plats för att taket ska vara stabilt. 

Vi menar att eftersom den vänstra pelaren inte finns på plats så leder det till att även taket 

vacklar. När taket inte sitter på plats så blir det ingen helhet av Lean vilket leder till att de 

fördelar som man kan uppnå med ett komplett system uteblir.  

 

Slutligen ska det i templet i centrum finnas ett engagemang och lagarbete, vilket är en 

förutsättning för att framgångsrikt hålla samman templets delar. För detta så krävs motivation. 

Eftersom förutsättningen för att skapa motivation – självständighet och möjligheter till 

initiativtagande – omöjliggjorts av ledningen så kommer även den delen att bli svävande. 

 

Figur 5:1: SEB Way:s Lean-tempel 

Egen konstruktion utifrån figur hämtad från: http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm, 

(2009-11-06)   

5.7 Systemtänkande 

Den viktigaste delen av Lean-konceptet är systemtänkandet. Genom att se organisationen och 

dess processer ur kundens perspektiv kan man få en helhet i att skapa kundvärde. För 

tjänsteföretagens del så kan brister i systemtänkandet yttra sig i kostnader förknippade med 

dålig service, vilket har visat sig i minskad kundnöjdhet hos SEB. Trots att SEB:s ambition 

har varit att öka kundvärdet så har man inte nått upp till dessa mål. Tvärt om bekräftar våra 

respondenter att kundernas missnöje har ökat på grund av det tillkrånglade arbetssättet. Om 

SEB istället hade fokuserat på att minska slöseriet i form av onödiga arbetsmoment så hade 

http://extra.ivf.se/lean/Principer/grunder.htm
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kapaciteten ökat, kostnaderna sjunkit och nya utvecklingsmöjligheter skapats. Det här måste 

genomföras av ledningen för att kunna slå igenom i kontorsorganisationen. Det här är även en 

av de viktigaste delarna i Vanguard-metoden, som menar att den för tjänsteföretag 

karaktäristiska varierande efterfrågan måste bli en del av systemet. 

 

Systemtänkandet innebär även att ledningen behöver ha kunskap om alla komponenter och 

människor i systemet och hur de samverkar. Ledningen är alltså viktig för en framgångsrik 

implementering av Lean. Bland annat påpekar Deming, se avsnitt 3.1.1, att brister i systemet, 

till exempel inkompetenta medarbetare, utgör effektivitetsbrister.  

 

5.8 Företagskulturens inverkan vid implementeringen av SEB Way 

Förändringen av företagskulturen är den viktigaste delen av att implementera Lean, medan 

verktygen bara är en liten del av förändringen. För att lyckas med SEB Way är alltså en 

förutsättning att man lyckas få de anställda att utveckla nya grundläggande antaganden om 

hur man ska vara och agera för att passa in, det vill säga att kulturen, såsom Schein beskriver 

den i avsnitt 3.3, måste förändras. Dessutom ska det vara så pass inarbetat att det ses som en 

naturlig del vid integrering av nyanställda. Då kan kulturen bli den förenande faktorn på det 

sätt som Alvesson menar, se avsnitt 3.3. Enligt vad vi erfar från den insamlade empirin 

förhåller det sig inte på det sättet när det gäller SEB Way. De vi har intervjuat menar att det 

inte har förändrat företagskulturen alls. En av våra respondenter, Respondent X, säger 

exempelvis att det inte gick att arbeta enligt handboken, då skulle det inte ha blivit några 

affärer eftersom arbetet blev fyrkantigt och tillkrånglat. Respondent X valde att inte arbeta 

enligt SEB Way utan fortsatte att arbeta på samma sätt som före implementeringen. Även 

andra anställda inom SEB har valt att återgå till det tidigare arbetssättet eftersom de har ansett 

att handboken visar att ledningen inte har någon respekt för deras kunskaper. De menar att 

handboken gör arbetet enformigt och tråkigt, något som även våra respondenter håller med 

om. Respondent X utvidgar det till att omfatta även kunderna och påpekar att arbetet enligt 

SEB Way gjorde att kundnöjdheten minskade eftersom det inte går att passa in en stor 

kundmassa i en så fyrkantig mall som det nya arbetssättet utgjorde.  

Utifrån den information vi har fått dels genom genomförd intervju men även genom de 

artiklar där vi har hittat anställdas åsikter så anser vi oss kunna dra slutsatsen att det har 

funnits ett tekniskt kunskapsintresse hos ledningen för att genomföra kulturförändring. Det 

främsta syftet med att implementera SEB Way har varit att kunna kontrollera och manipulera 

olika variabler för att uppnå de resultat man eftersträvar. Trots att handboken har inneburit 

exakta och konkreta arbetsmetoder så har inte önskvärd effekt uppnåtts eftersom kopplingarna 

mellan de specifika kulturella fenomenen tydligen inte har kunnat identifieras av ledningen.  

 

5.8.1 Förändringar i företagskulturen för att implementera SEB Way 

Överhuvudtaget verkar det, utifrån den information vi har kunnat inhämta och haft tillgång 

till, som att ledningen för SEB Way inte har satsat nämnvärt på att förändra eller ens 

undersöka hur företagskulturen ser ut inom SEB. Det har i sin tur medfört att förändringarna 
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inte fått genomslag i företagskulturen och därmed inte inneburit någon reell förändring. SEB 

verkar istället ha satsat på att använda en stor del av de verktyg som förknippas med Lean, 

men de har missat att den största delen består av förändringar av företagskulturen.  

 

Ytterligare en aspekt av att förändra företagskulturen är att det i allmänhet innebär att det 

framhävs även i den externa marknadsföringen. Även här avviker SEB. Att SEB Way är ett 

begrepp som är internt och något som ingen utomstående bör känna till var synpunkter vi fick 

ta del av vid den inledande kontakten med SEB. Även här anser vi att SEB hade kunnat uppnå 

ett större förtroende hos de anställda om det hade förankrats även utanför företaget.   

 

5.8.2 Lärande organisation 

En komponent i att bli ett framgångsrikt företag är att anta en lärande attityd i arbetssättet, på 

det sätt som Granberg och Ottosson beskriver, se avsnitt 3.3.2. Om man kan ta till sig vad som 

är fel och förändra det så kan man som företag uppnå fördelar. Då är stödet från företaget 

viktigt för att kunna ta tillvara de anställdas kunskaper. Våra respondenter belyser det faktum 

att för att få till stånd förändringar så var proceduren så komplicerad att man helt enkelt lät 

bli. Dessa komplicerade regler för förändringar påverkade de anställdas motivation och känsla 

av att bidra med något viktigt. Genom att försvåra för de anställda som hade idéer och förslag 

som hade kunnat leda till förbättringar i arbetssättet så missade SEB en möjlighet att dra nytta 

av de fördelar en lärande organisation kan ge.  

 
5.8.3 Ledarskapets betydelse vid implementeringen av SEB Way 

Som vi beskrev i avsnitt 3.3.3 så är det stödjande ledarskapets betydelse och att fel och brister 

tillåts att komma fram viktig i en förändringsprocess. Helt uppenbart är det så att de före detta 

anställda som vi har intervjuat inte har upplevt stöd från vare sig närmaste chefen eller högre 

chefer. Cheferna inom SEB har missat att en av de viktigaste funktionerna för en ledare är att 

inspirera, att få alla inom företaget att vara med på förändringen och att minska motståndet 

mot förändringen. Här har alltså ledarskapet, som är en viktig beståndsdel för att kunna 

genomföra en förändring brustit, som vi ser det. 

 

5.9 Sammanfattning 

Vi har konstaterat i vår analys att SEB Way ur både ett personal- respektive kundperspektiv 

inte har fungerat tillfredställande. Vår analys utgår ifrån fem huvudaspekter som väl 

etablerade inom Lean, men som inte anammats av SEB. Även de andra aspekterna vi har 

bedömt som viktiga har förbisetts i den praktiska utformningen av SEB Way. 

Själva implementeringen av SEB Way har påverkat det praktiska arbetet på ett negativt sätt 

bland annat genom att medföra merarbete och ge kunderna sämre service. Förtjänsterna med 

SEB Way har uteblivit medan bristerna är uppenbara. 
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

 

___________________________________________________________________________  

Nedan redogör vi först för vilka slutsatser vi dragit av vår studie för att sedan presentera 

förslag på vidare studier. Vi avslutar kapitlet med att förklara på vilket sätt vår studie bidrar. 

__________________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser 

Våra frågeställningar besvaras nedan: 

 Hur har implementeringen av SEB Way skett? 

 

Implementeringen inleddes med en kompetenskartläggning av de anställda. Vår studie visar 

att implementeringen av SEB Way har skett på ett sätt som hittills har lett till missnöje bland 

personalen.  

 Vilken påverkan har det haft på det praktiska arbetet för de anställda? 

 

Genom våra respondenter har vi mött en sida av SEB Way som visar att implementeringen 

har medfört omfattande merarbete, vilket högst sannolikt inte var SEB:s tanke med 

implementeringen som har varit en stor satsning både ekonomiskt och tidsmässigt. Den 

inledande kompetenskartläggningen har uppfattats som kränkande i vissa delar. Vidare har 

tidigare enkla ärenden komplicerats i och med det nya arbetssättet.  

 

 Vilka är förtjänsterna respektive bristerna med SEB Way ur anställdas perspektiv? 

 

Vår studie visar att det inte har blivit några förtjänster med SEB Way. Enligt SEB så ska 

förtjänsterna vara effektivitetsvinster som ska ge mer tid med kunderna. Detta motsägs av 

våra respondenters åsikter. De anser att implementeringen enbart fört med sig negativa 

aspekter så som mindre tid för kunderna. Ett antal brister är påpekade i vår studie, vilka har 

föranlett ett antal anställda att välja att sluta på företaget.   

 

6.2 Kritisk reflektion samt studiens bidrag 

Med de kunskaper vi idag besitter hade vi nog ändå valt att fördjupa oss i SEB Way, då vi 

anser att det är ett väldigt intressant och aktuellt ämne. Dock hade vi troligen valt ett annat 

perspektiv där det hade varit enklare att få fram information från fler respondenter, möjligen 

ett kundperspektiv. 

Ett av problemen för tjänsteföretag som vill implementera Lean är att det mesta som finns 

skrivet om ämnet handlar om varuproducerande företag. Det finns olika arbeten, artiklar och 

dylikt gjorda på företag inom produktionen som har tillämpat Lean, men inom tjänstesektorn 

är det svårare att hitta studier i ämnet.  De studier som vi har tagit del av under arbetets gång 
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är i princip enbart vinklade mot den positiva aspekten och ytterst få negativa röster har fått 

höras.  

Genom våra respondenter har vi fångat upp en aspekt som tidigare inte synliggjorts. Där 

menar vi att vi har fyllt en del av det tomrummet, och belyst att den negativa aspekten av 

Lean finns. Detta kan underlätta för företag som överväger att implementera konceptet och på 

så sätt undvika att samma misstag begås. För den som intresserar sig för Lean och liknande 

koncept har vi bidragit med hur människor som är involverade i stora förändringsarbeten 

upplever implementeringsprocessen.   

Vår förhoppning är att arbetet ska tillföra kunskaper om hur Lean kan implementeras i 

serviceföretag, både för företag och andra, till exempel studenter som har en önskan om att 

fördjupa sig i Lean. 

För att teorin eller Lean konceptet ska tillföra praktiken fördelar så måste den anpassas till de 

förutsättningar som råder i den praktiska situationen. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

 Det vore intressant att få en bild av SEB Way från olika perspektiv, både de som 

möter kunderna, chefer på olika nivåer samt ur ett kundperspektiv. 

 Eftersom man måste ha ett långsiktigt tänkande när det gäller Lean, så vore det 

intressant att återkomma till SEB om ett antal år för att se hur projektet har utvecklats. 

 Förutom SEB har även Nordea och Swedbank implementerat Lean-konceptet under 

senare år. Det vore intressant att undersöka hur dessa projekt har utfallit och göra en 

komparativ studie.  
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BILAGA 1: Frågor Lean, till före detta anställda 

 

1. Först, beskriv lite kortfattat dig själv, ålder, anställningstid, utbildning/bakgrund etc. 

2. Beskriv ditt f.d. arbete, vilka uppgifter hade du? 

3. Vad anser du att ledningen ville och vad hade de för förväntningar på dig som individ och 

på arbetsgruppen (om ni arbetade i grupp)?  

4. Vad gjorde ledningen för att motivera de anställda att uppfylla satt mål? 

5. I vilket sammanhang hade du kontakt med överordnad chef/chefer? 

6. Kunde du/gruppen ta egna beslut i vardagen? Vilka?  

7. Vad hade du/gruppen för ansvar? 

8. Beskriv kortfattat vad som hände på morgonmöten/andra möten? Användes tavla etc. 

9. Vilka möjligheter/hinder fanns det för utveckling i ditt arbete? 

10. Vad fungerade bra/mindre bra i verksamheten och varför? 

11. Hur avgjordes kvaliteten på tjänsterna, vem avgjorde? (Gjordes kundundersökningar?) 

12. Vilka löste de problem som uppkom i det löpande arbetet och vad i stora drag bestod 

problemen av och hur gick det till? 

13. Hur skedde förbättringar/förändringar i det praktiska arbetet? 

14. Vad tyckte du om ditt arbete? 

15. Är det något du skulle ha velat ändra på i ditt arbete/arbetsplatsen när du jobbade där? 

Tror du i så fall, om det skett förändringar att du fortfarande hade jobbat kvar? 

16. Vad var roligast i arbetet/tråkigast? 

17. Varför arbetade du med det du gjorde? 

18. Vad tycker du om företaget X, och vad är din uppfattning att andra tycker? 

19.  Har du något annat du vill tillägga? 

 


