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ABSTRAKT 

Titel: Från Lean production till Lean service; En undersökning om tillämpbarheten av Leans 

principer från tillverkningssektorn till tjänstesektorn. 

Nivå: C – uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Melek Puroska 

Handledare: Tomas Källquist & Stig Sörling 

Datum: 2015 - januari 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för hur tjänsteföretag 

tillämpar några av Leans principer som egentligen har sitt ursprung i tillverkningssektorn, 

främst med avseende på principerna eliminering av slöseri samt ständiga förbättringar. 

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv, där en kvalitativ ansats och abduktion är 

grundläggande för studien. För att skapa djupare förståelse används flerfallstudie där två 

tjänsteorganisationer studeras med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Slutligen genomförs 

en analys utifrån teoretiskt framarbetade teman och kategorier.  

Teori: Inledningsvis redogörs för vad Lean production innebär, för att därefter mer detaljerat 

gå in på Lean productions huvudsakliga principer som är eliminering av slöseri och ständiga 

förbättringar. Därtill även kundvärde och de åtta slöserierna som hör till principen 

eliminering av slöseri. 

Resultat & Slutsats: Studiens resultat tyder på att de grundläggande principerna från Lean 

production är tillämpbara inom tjänstesektorn, men att de måste anpassas till det egna 

tjänsteföretaget för att kundnöjdhet och effektivitet skall uppnås. 

Förslag till fortsatt forskning: Det finns möjlighet till att vidare utveckla studien och 

undersöka skillnader och likheter mellan fler företag samt undersöka om det går att utforma 

en övergripande modell för Lean productions principer inom tjänstesektorn. 

Uppsatsens bidrag: Denna studie har genomförts med syftet att bidra till kunskapsområdet 

för Lean inom tjänstesektorn på grund av den brist på forskning som råder inom området. 

Studien bidrar även till att undersöka tillämpbarheten av Lean productions principer inom 

tjänsteföretag som kan vara till nytta för andra tjänsteföretag.  

Nyckelord: Lean production, Lean service, principer, slöseri (muda), ständiga förbättringar 

(kaizen) 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: From Lean Production to Lean service; A study on the applicability of Lean principles 

from manufacturing to service. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Melek Puroska 

Supervisor: Tomas Källquist & Stig Sörling 

Date: 2015 - January 

Aim: The purpose of this study is to describe and to create an understanding of how the 

service companies applies some of the Lean principles which has its´ origin in the 

manufacturing sector, focusing on the principles elimination of waste and continuous 

improvement. 

Method: The study adopts a hermeneutic perspective, where a qualitative approach and 

abduction is fundamental to the study. Case studies are used to create deeper understanding, 

where the two service organizations is being studied using semi-structured interviews. Finally, 

an analysis is based on theoretically worked themes and categories. 

Theory: To begin with, Lean production is explained and then also Lean productions main 

principles in more detail; elimination of waste and continuous improvement. Moreover, 

customer value and the eight wastes are described, belonging to the principle of waste.  

Result & Conclusions: The study's results suggest that the fundamental principles of Lean 

production are applicable in the service sector, but they must first be adapted to the own 

service organization before customer satisfaction and efficiency can be achieved. 

Suggestions for future research: There is the opportunity to further develop the study and 

examine the similarities and differences between more companies and examine whether it is 

possible to develop a comprehensive model for Lean productions principles in the service 

sector. 

Contributions of the thesis: This study was conducted with the aim of contributing 

knowledge in the field of Lean in services due to the lack of research that prevails in the area. 

The study also helps to examine the applicability of Lean Production principles service 

organizations that may be useful to other service providers. 

Key words: Lean production, Lean service, principles, waste (muda), continuous 

improvement (kaizen)  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel behandlas bakgrund, problemdiskussion samt syftet med 

examensarbetet. Dessutom ges en översiktlig inblick i Lean production konceptet och ett av 

dess perspektiv på tjänstesektorn, det vill säga det som benämns Lean service. 

1.1 Bakgrund 

För nästan alla företag gäller det att skapa värde för kunden för att företaget skall klara sig på 

lång sikt. Kotler, Armstrong och Parment (2012) menar att en viktig faktor för att bygga 

långvariga kundrelationer är att skapa värde för kunden som följaktligen leder till nöjda 

kunder. Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) skapas värde för kunden av den totala 

upplevelsen, det vill säga att det inte bara är tjänstens kvalitet som räknas, utan det är summan 

av upplevelsen från början till slut. Vidare påstår Kotler et al. (2012) att tillfredsställda kunder 

i sin tur bidrar till företaget genom att kunderna fortsätter köpa produkten eller tjänsten, 

samtidigt som de sprider vidare goda erfarenheter från företaget. De förklarar ytterligare att 

när kunder delar med sig av sina positiva erfarenheter från produkten eller tjänsten brukar det 

benämnas ”mun-till-mun metoden” som dessutom är en viktig del av företagets 

marknadsföring. Dess betydelse beror enligt Kotler et al. (2012) på att metoden utvecklar ett 

gott rykte och förtroende för företaget samt dess produkter eller tjänster. Det är av den 

anledningen grundläggande för ett företag att utgå från kundernas behov, eftersom det 

slutligen är hos kunden produkten eller tjänsten frambringar nöje eller missnöje. Företaget bör 

sålunda inrikta sig på att skapa värde för kunder för att följaktligen erhålla nöjda kunder 

långsiktigt. För att kunna göra det anser Arlbjørn och Freytag (2013) att fokus måste ligga på 

att effektivisera verksamheten och samtidigt eliminera slöserier, följaktligen kommer det leda 

till att kostnaderna minskar. 

Enligt Arlbjørn och Freytag (2013) är Lean production konceptet ett styrkoncept som under 

de senaste åren blivit allt mer populär och uppmärksammad. De anser att konceptet 

framförallt betonar olika metoder och verktyg som används för att skapa effektivitet och 

eliminera slöserier. Det mest grundläggande för konceptet är på så sätt att använda mindre av 

allt samt lägga fokus på att eliminera slöserier och utveckla värde för kunder. För att få en 

kort historisk överblick så går det i enlighet med Kollberg, Dahlgaard och Brehmer (2006) 

enkelt att påstå att konceptet har sina rötter i den japanska tillverkningsindustrins 
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verkstadsgolv och främjades genom framgången av Toyota Motor Corporation. Arlbjørn och 

Freytag (2013) påstår därutöver att den amerikanske ingenjören Frederick Taylor i sin tur 

inspirerades av dessa idéer och genomförde studier av arbetsprocesser för att finna det bästa 

sättet för att optimera produktionen. Dessutom grundar sig Lean production konceptet främst 

på Toyotas egenutvecklade system TPS (Toyota Production System), samtidigt som termen 

Lean production introducerades först år 1988 av Krafcik och presenterades därefter genom 

boken ”The machine that changed the world” (Arlbjørn och Freytag, 2013; Kollberg et al., 

2006; Stone, 2012).  

Arlbjørn och Freytag (2013) menar i enlighet med Lummus, Vokurka och Rodeghiero (2006) 

att Lean production tidigare främst implementerats inom den tillverkande sektorn, däremot 

under senare år har även andra sektorer valt att implementera konceptet där bland annat 

tjänstesektorn. Vid en sökning på ”Lean” eller ”Lean concept” är det möjligt att få fram en 

mängd olika termer och perspektiv på konceptet, några av dem är Lean administration, Lean 

service, Lean thinking, Lean production, Lean toolbox och även fler benämningar utöver det. 

Det kan framförallt bero på bristen av en tydlig definition på konceptet, då Arlbjørn och 

Freytag (2013) betonar bristen av konkreta definitioner på det ursprungliga Lean production 

konceptet. Författarna menar dessutom att konceptet samt dess metoder och verktyg är 

anpassningsbara beroende på vilken verksamhet implementering sker i, vilket även Pettersen 

(2008) understryker genom att förklara att konceptet bör anpassas efter den egna 

verksamheten där hela eller delar av konceptet skall implementeras. Således går det att påstå 

att det inte finns någon korrekt definition på hur och var konceptet bör implementeras, 

däremot förekommer det vidare diskussioner kring hur implementering bör ske för att få ut 

det mesta av Lean productions olika perspektiv som skiljer sig från sektor till sektor. 

I enlighet med Suárez-Barraza, Smith och Dahlgaard-Park (2012) har många tjänsteföretag 

under de två senaste decennierna börjat sätta fokus på effektiviteten i verksamheten på grund 

av den ovanliga tillväxten i tjänstesektorn. Trots tjänstesektorns betydande roll i den globala 

ekonomin och samhället har produktiviteten varit mycket lägre i jämförelse med 

tillverkningssektorn. Däremot finns ett ökande yttre tryck på organisationer om att öka 

flexibiliteten, minska kostnaderna, minska ledtider och förbättra kvaliteten. Organisationer 

inom tjänstesektorn har följaktligen under senare tid börjat titta på hur tillverkningssektorn 

arbetar för att på så sätt få kunskaper om hur verksamheten kan fungera utifrån ett Lean 

perspektiv, det vill säga det som benämns Lean service. Det var Bowen och Youngdahl som 
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år 1998 skrev den allra första artikeln vilken hänvisade till Lean service, det var även vid det 

tillfället termen Lean service användes första gången. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare stycke redogör för bland annat de problem som Suárez-Barraza et al. (2012) anser 

förekommer inom tjänstesektorn. Därtill understryker även Alsmadi, Almani och Jerisat 

(2012) dessa påståenden genom att betona de utmaningar som företag går genom i dagens 

läge, vilket bland annat är kraven om att minska kostader men samtidigt förbättra kvalitén. 

Det leder i sin tur till att företagen måste sätta fullt fokus på att reducera kostnader av 

produkter och tjänster genom att i verksamheten öka adderingen av värde utan att försämra 

kvalitén utifrån ett kundperspektiv. Piercy och Rich (2009) påstår på samma sätt att 

tjänstesektorn kämpar med kunders efterfrågan på bättre kvalitet, likaså vad gäller kraven om 

kostnadsreduktion. Utöver det menar Alsmadi et al. (2012) att företag runt om i världen 

tillämpar olika metoder och verktyg för att förbättra deras verksamheter, fortsätta vara 

lönsamma såväl som konkurrenskraftiga. Men trots den stora tillväxten inom tjänstesektorn 

finns en nedgång i tjänsternas kvalitet och en ökning av kostnader, därtill är kunderna inte 

heller nöjda med den nedgående kvaliteten (Alsmadi et al., 2012; Piercy & Rich, 2009). 

I den komparativa studien genomfört av Alsmadi et al. (2012) nämner författarna vidare att 

Lean productions mål är att ständigt optimera kostnader, kvalitet och tjänster för kunder. De 

menar att detta kan uppnås genom att involvera och samtidigt engagera medarbetarna till att 

lägga fokus på värdeskapande för kunden samt eliminera sådant som inte är värdeskapande. 

Jämväl menar Song, Tan och Baranek (2009) att implementering av Lean service fokuserar på 

eliminering av slöserier genom att använda sig av olika verktyg och på så vis skapa bättre 

värde för kunder. Däremot påstår de även att de olika perspektiven på Lean production kan 

leda till olika tillvägagångssätt för implementering av konceptet eller delar av konceptet inom 

olika områden, det vill säga att tillämpningen av Lean productions principer, metoder och 

verktyg inte är detsamma för tillverkningssektorn som för tjänstesektorn. 

Det finns ett flertal olika författare som betonar både svårigheterna med Lean inom 

tjänstesektorn, men även de som menar att möjligheterna är stora. Portioli-Staudacher och 

Tantardini (2012) skriver i sin studie att möjligheterna med Lean production är stora för att 

förbättra effektiviteten i tjänsteföretag. Alsmadi et al. (2012) anser att möjligheter för 

förbättring av ekonomin kan skapas genom att eliminera slöserier som i sin tur leder till en 
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reducering av kostnader, likväl kan en förbättring av ekonomin ske genom ökad kvalitet och 

kundfokus. Därtill betonar Piercy och Rich (2009) att lösningen för problemen inom 

tjänstesektorn framförallt är tillämpningen av Lean productions metoder och verktyg, vilket 

de anser kommer att bidra till minskade kostnader samt förbättring av kvalitén. Däremot 

menar Börnfelt (2009) att effektiviseringsmodeller med utgångspunkt från Lean production 

leder till ökad stress för medarbetarna och måste av den anledningen ifrågasättas. Liker och 

Morgan (2006) menar att det kan uppstå problem vid tillämpning av principer från 

tillverkningssektorn till tjänstesektorn, av den anledningen att det finns stora skillnader mellan 

en produkt och en tjänst. Utöver det förklarar Piercy och Rich (2009) att tillämpningen av 

Lean productions strategier inom tjänsteföretag i stort sett är oprövade. Även Portioli-

Staudacher och Tantardini (2012) betonar att det inte finns tillräckligt med forskning utifrån 

många aspekter och behöver således undersökas djupare i framtiden. 

Suárez-Barraza et al. (2012) granskar och analyserar Lean service i deras litteraturstudie och 

menar att alltfler inom tjänstesektorn väljer att implementera Lean productions metoder och 

verktyg. De påstår vidare att litteratur som hänvisar till Lean service kan variera vad gäller 

betydelsen av konceptet, dess implementering samt inrättandet av teoretiska begrepp för att 

utveckla nya definitioner. Utöver det hävdar Alsmadi et al. (2012) att Lean production anses 

vara ett av de viktigare koncepten för att företag skall vara konkurrenskraftiga, däremot är 

tillämpningen av dess metoder och verktyg inom tjänstesektorn inte bevisade då konceptet 

Lean service är relativt nytt. Song et al. (2009) försöker i sin studie klargöra vilka metoder 

som kan implementeras inom tjänstesektorn med avsikt att identifiera samt eliminera 

slöserier, för att på så sätt tillfredsställa kundens förväntningar. De menar att en övervägande 

del av litteratur visar framgångsrika exempel på tillämpning av Lean production inom 

tjänstesektorn. Men att det trots allt kan vara en stor utmaning att implementera konceptet, i 

synnerhet för att majoriteten endast försöker kopiera konceptet vilket oftast leder till en 

otillräcklig eller olämplig lösning. Således är frågan om hur Lean productions metoder, 

verktyg och principer kan implementeras inom tjänstesektorn betydande. Med hänsyn till den 

rådande bristen av forskning inom detta område som ett flertal författare betonar, bland annat 

Piercy och Rich (2009) samt Portioli-Staudacher och Tantardini (2012), kan det vara aktuellt 

att undersöka tillämpningen av hela konceptet inom tjänstesektorn eller delar av konceptet 

såsom metoderna, verktygen eller principerna.  
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Bland annat Carlborg, Kindström och Kowalkowski (2013) samt Åhlström (2004) 

understryker bristen på forskning som behandlar Lean production generellt inom 

tjänstesektorn, samtidigt som dess principer till största del är oprövade inom tjänstesektorn. 

Åhlström (2004) hävdar att det krävs fler studier som undersöker tillämpningen av Lean 

productions principer i andra tjänsteföretag, till följd av att författaren i sin egen studie 

undersöker tillämpningen av ett antal principer i olika tjänsteorganisationer. Därtill skriver 

Carlborget al. (2013) att den ökade konkurrensen inom tjänstesektorn sätter press på 

företagen, det leder i sin tur till ett behov av att undersöka Leans productions principer inom 

denna sektor för att skapa effektivitet. Författarna undersöker i deras studie också 

tillämpbarheten av principerna inom tjänstesektorn, vilket skiljer sig en aning från de 

principer som Åhlström (2004) undersöker i sin studie. Därutöver är tillämpningen av Lean 

production inom tjänstesektorn fortfarande nytt då ett flertal författare understryker att fler 

studier krävs, detta skapar i sin tur ett intresse för att djupare studera hur konceptets principer 

tillämpas inom tjänsteverksamheter. Följaktligen kommer denna studie främst utgå från några 

av de principer som Åhlström (2004) och Carlborg et al. (2013) undersöker inom 

tjänstesektorn och bygga vidare på att skapa förståelse för hur andra tjänsteverksamheter 

tillämpar Lean productions principer.  

Den första principen kommer vara den som Åhlström (2004) benämner eliminering av slöseri 

och det Carlborg et al. (2013) väljer att kalla definiering av värde. Principernas innehåll är 

detsamma, vilket även styrks av Liker och Morgan (2006) som menar att för att kunna 

definiera slöseri måste först kundvärdet definieras. Carlborg et al. (2013) förklarar dessutom 

att det som inte tillför värde för kunden kallas för slöseri. Utöver det kommer Ohnos (1988) 

sju slöserier vara grundläggande som Poppendieck (2002) och även Sternberg, Stefansson, 

Westernberg, Boije af Genäs, Allenström och Nauska (2012) tar upp i deras studier, vilka är; 

överproduktion, lager, överarbete, rörelse, omarbete, väntan och transporter. Men även ett 

åttonde slöseri som Liker (2009) benämner medarbetarnas outnyttjade kreativitet.  

Den andra principen är den som Åhlström (2004) kallar för ständiga förbättringar, det är 

också den principen som är den mest grundläggande principen efter eliminering av slöseri. I 

enlighet med Åhlström (2004) strävar denna princip efter perfektion vilket är det enda målet, 

och det är just det Carlborg et al. (2013) valt att benämna denna princip, nämligen perfektion. 

Dessutom förklarar Suárez-Barraza och Ramis-Pujol (2010) att sökandet efter identifiering av 
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slöseri som är huvudmålet för Lean production åstadkommes genom principen ständiga 

förbättringar. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för hur tjänsteföretag tillämpar 

några av Leans principer som egentligen har sitt ursprung i tillverkningssektorn, främst med 

avseende på principerna eliminering av slöseri samt ständiga förbättringar. 
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2 Metod 

Metodkapitlet redogör för studiens grundläggande metodval med hänsyn till syftet. Studiens 

vetenskapsteoretiska referensram kommer att förtydligas. Därtill beskrivs tillvägagångssätten 

för litteratur- och datainsamling, vilket avser insamling av teori och empiri. Utöver det 

diskuteras de kvalitetskrav som ställs på studien. 

2.1 Övergripande metodval 

Syftet med studien är att beskriva och framförallt skapa förståelse för hur tjänsteföretag 

tillämpar principerna eliminering av slöseri samt ständig förbättring från Lean production. 

Val av metod har gjorts med utgångpunkt från syftet som framförallt bygger på att skapa 

förståelse. Till följd av det kommer en kvalitativ ansats vara grundläggande för studien, men 

även den hermeneutiska vetenskapstraditionens synsätt samt abduktion antas i studien. 

Därutöver används flerfallstudier med semistrukturerade intervjuer för att skapa djupare 

förståelse. Rosenqvist och Andrén (2006) hävdar att undersökningstekniken bör beskrivas 

noggrant innan studien påbörjas, eftersom då tvingas forskaren tänka igenom alla steg i 

undersökningsprocessen och samtidigt ta hjälp av metodlitteratur på ett systematiskt sätt. 

Följaktligen kommer övergripande metodval och tillvägagångssätt beskrivas, vilket tydliggör 

studiens undersökningsprocess. 

2.1.1 Forskningsansats 

Rosenqvist och Andrén (2006) förklarar att forskning som har beskrivning, tolkning och 

förståelse som inriktning brukar oftast kallas för hermeneutisk. Eftersom denna studie utgår 

från att beskriva, tolka och följaktligen skapa förståelse kan studien i enlighet med Rosenqvist 

och Andrén (2006) benämnas hermeneutisk. Då studien huvudsakligen ämnar skapa förståelse 

är den hermeneutiska ansatsen lämplig, eftersom Sohlberg (2013) menar att den 

hermeneutiska ansatsen är grundläggande för tolkning och strävan efter att skapa förståelse. 

Därutöver anser Yin (2013) att hermeneutiken är den aspekt av en studie som lägger tonvikten 

på tolkning av de studerande händelserna för att följaktligen fördjupa förståelsen i olika 

sammanhang i vilka händelserna uppträder. Även Lindholm (1999)  samt Rosenqvist och 

Andrén (2006) understryker att hermeneutik kan användas som metod för att genom tolkning 

skapa förståelse. Således är en hermeneutisk ansats passande för denna studie eftersom genom 

tolkning kan förståelse skapas för hur tjänsteorganisationer tillämpar några utav Lean 

productions principer. Bryman och Bell (2013) samt Thurén (1998) menar att för att skapa 
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fördjupad förståelse är det betydande att sätta sig in i människors tankar och känslor, av den 

anledningen kan den hermeneutiska ansatsen anses vara lämplig då olika individer kommer 

vara grundläggande för studien.  

Enligt Sohlberg (2013) är förförståelse en utgångspunkt för tolkningar. Förförståelsen för 

detta arbete har skapats genom tidigare kunskaper från en annan kurs där fokus låg på 

konceptet Lean production. Därefter har förförståelsen ytterligare byggts på genom insamling 

av litteratur och vetenskapliga artiklar som främst behandlar Lean production samt Lean 

service, för att senare i processen kunna genomföra en tolkning med hjälp av bland annat 

förförståelsen. Sohlberg (2013) förklarar att den hermeneutiska kunskapsprocessen tar hänsyn 

till svårigheter med att tolka och förstå. Dessutom menar de att tolkningen måste hänga ihop 

på ett logiskt sätt för att den skall ses som trovärdig. För att kunna genomföra tolkningen på 

ett logiskt sätt kommer hänsyn tas till de steg som Rosenqvist och Andrén (2006) förklarar att 

hermeneutiska tolkningen innefattar och som Lindholm (1999) benämner den hermeneutiska 

spiralen. Stegen förklaras genom att tolkningarna i varje steg sker i förhållande till helhet och 

delar, där varje steg i forskningsprocessen bidrar till ökad förståelse. Första steget går ut på att 

ta del av det empiriska materialet och få en helhetsbild och det andra steget går ut på att söka 

efter mönster eller teman. I det tredje steget jämförs tolkningarna med tidigare forskning för 

att slutligen i det sista steget genom tolkningarna gå vidare till slutsatser för undersökningen 

och på så sätt bidra till fördjupad förståelse. Lindholm (1999) förklarar ytterligare att i takt 

med att förståelsen i varje steg ökar förbättras studien till det bättre, genom möjligheten att 

kontinuerligt kunna förbättra olika avsnitt i arbetet för en ökad förståelse. Även Gummesson 

(2003) påstår att den hermeneutiska spiralen framförallt går ut på att förförståelsen utvecklas 

till en ökad förståelse steg för steg. Vilket också är syftet med denna studie, det vill säga att 

bidra med en ökad förståelse för hur Lean productions principer från tillverkningssektorn kan 

tillämpas i tjänstesektorn.  

2.1.2 Abduktion 

Inom hermeneutiken råder olika delmetoder där skiljelinjen går mellan ett induktivt och ett 

deduktivt perspektiv, menar Sohlberg (2013). Men det råder ytterligare ett tredje perspektiv 

som antas i detta arbete, det perspektivet benämns abduktion. Gold, Walton, Cureton och 

Anderson (2011) skriver att induktion granskar teorin och att deduktion utformar den, medan 

det tredje perspektivet abduktion istället kan bidra till att konstruera en teori. Dew (2007) 

menar att för att enkelt klargöra vad abduktion är kan det jämföras med induktion och 
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deduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar vidare att abduktion har drag av både 

induktion och deduktion, men stryker samtidigt under att abduktion inte bör ses som en 

kombination av dessa. Därtill menar Alvesson och Sköldberg (2008) samt Alvehus (2013) att 

abduktion pendlar mellan empiri och teori, där empirin utvecklas successivt medan teorin 

samtidigt justeras och utvecklas. Empirin och teorin kan ses utifrån två dimensioner i enlighet 

med Alvehus (2013) som vidare menar att de två dimensionerna tillsammans ständigt 

omformas och successivt bidrar till förklaring och förståelse. Det är alltså möjligt som inom 

hermeneutiken att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet, vilket också stämmer överens 

med studiens forskningsansats. Det abduktiva perspektivet är passande för denna studie då 

den inte begränsar sig så som induktion och deduktion gör, utan det är istället möjligt att 

pendla mellan teori och empiri. Därtill låter det abduktiva perspektivet forskaren att tillfälligt 

godkänna vissa antaganden för att kunna fortsätta i arbetet, menar Dew (2007). Men nämner 

också att det är fullt möjligt att kunna gå tillbaka i arbetet för justering.  

Utöver det påstår Alvesson och Sköldberg (2008) att abduktion skiljer sig från induktion och 

deduktion genom att den innefattar förståelse. Även av den anledningen är abduktion lämplig 

för studien eftersom syftet är att skapa förståelse, vilket också stämmer överens med det 

hermeneutiska perspektivet vars syfte är att skapa förståelse. Dessutom är det på grund av 

tidbegränsningen för arbetet bra att kunna pendla mellan teori och empiri, för att ständigt 

utveckla de delarna och på så sätt bidra till en bättre förståelse. 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Enligt Alvehus (2013) samt Bryman och Bell (2013) betraktas kvalitativ forskning som en 

forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord, meningar samt innebörder och anses samtidigt 

ha ett tolkande synsätt. Alvehus (2013) menar att den kvantitativa metoden skiljer sig genom 

att sätta fokus på statistiskt verifierbara samband. Syftet i denna studie kan inte besvaras 

genom den kvantitativa metoden då fokus inte ligger på det som är kvantifierbart, utan studien 

strävar efter att skapa förståelse vilket gör att en kvalitativ ansats är självklar. Dessutom 

lägger hermeneutiken tonvikten på tolkning för att skapa förståelse på liknande sätt som den 

kvalitativa forskningen gör. Följaktligen är det grundläggande att ha ett tolkande synsätt 

genom arbetets gång, då Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kvalitativ forskning 

betonar vikten av forskarens närvaro samt tolkningsarbete. De nämner vidare att kvalitativ 

forskning består av en uppsättning tolkande, materiella praktiker som skall bidra till att göra 

världen synlig och har på så sätt en tolkande syn. 
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Cassell, Symon, Buehring och Johnson (2006) förklarar att det existerar en mängd olika 

definitioner på kvalitativ forskning, däremot förekommer ingen bestämd generell definition. 

Casell et al. (2006) menar i enlighet med Yin (2013) att varierande definitioner inte begränsar 

forskning, utan skapar istället utrymme för olika perspektiv och tolkningar som kan 

uppmuntra till innovativa forskningar. Yin (2013) väljer därför att istället beskriva ett antal 

utmärkande drag för kvalitativ forskning som kan vara bra att ha i minnet och ta hänsyn till 

under studiens gång. Exempelvis att kvalitativ forskning studerar människors liv under 

verkliga förhållanden samt utmärker sig för sin förmåga att återge individers åsikter och 

synsätt. Vilket också denna studie avser att göra genom att intervjua tio individer och utifrån 

deras synsätt tolka och skapa förståelse för de verkliga förhållandena som finns inom 

verksamheten.  

Därutöver förklarar Yin (2013) att kvalitativ forskning inte bara är en presentation av verkliga 

händelser, utan vill istället genom rådande eller framväxande begrepp förklara olika 

händelser. Yin (2013) menar att den strävar efter att samla in, ställa samman och presentera 

data från ett flertal källor. Därtill skriver författaren att denna mångfald kan skapas genom att 

studera en verklig miljö och dess deltagare med hjälp av till exempel intervjuer och 

observationer. Således avser studien anta en kvalitativ ansats, eftersom den är mer 

tolkningsinriktad vilket innebär att fokus ligger på att skapa förståelse för den sociala 

verkligheten, med utgångspunkt för hur individer tolkar denna verklighet i en viss miljö. Till 

följd av dessa beskrivningar som ett flertal författare tar upp så är den kvalitativa ansatsen 

mest lämplig för studien, för att genom arbetets gång lyckas med att belysa och skapa 

förståelse för hur tjänsteföretag tillämpar Lean productions principer.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Med utgångspunkt från de övergripande metodvalen kommer denna del vidare beskriva 

tillvägagångssättet för studien för att uppnå dess syfte. I denna del kommer även 

tillvägagångssättet för litteratur- och datainsamlingen beskrivas mer utförligt. Därefter förs en 

diskussion över de kvalitetskriterier som antas i studien. Nedan har en modell utformats som 

steg för steg beskriver det övergripande tillvägagångssättet, det vill säga att modellen inte 

strikt följts i den linje som visas främst på grund av att hermeneutiken och abduktion tillåter 

att gå tillbaka till vissa delar för ständiga förbättringar i arbetet. Däremot skulle det bli för 

många pilar om det exakta tillvägagångssättet visades och skulle göra modellen komplicerad. 
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Av den anledningen visar modellen förenklat helheten för studiens tillvägagångssätt som ger 

en inblick i arbetsgången. 

 

 

2.2.1 Fallstudie 

För att kunna skapa en ökad förståelse antar denna studie en fallstudiedesign, eftersom 

Bryman och Bell (2013) anser att fallstudier kan användas för att undersöka ett visst fenomen 

då det behandlar den kontext och komplexitet som det specifika fallet uppvisar. Även 

Merriam (1994) menar att kvalitativa fallstudier framförallt används på grund av att forskaren 

inriktar sig på insikt, upptäckt samt tolkning. Yin (2013) skriver att en fallstudie är en studie 

av ett eller flera specifika fall som beskriver och förklarar dem. Yin (2003) förklarar vidare att 

fallstudieforskning kan inkludera ett eller flera fall, fallstudier med två eller flera fall kan 

benämnas jämförande fallstudie eller flerfallstudie. Bryman och Bell (2013) väljer att kalla 

det för flerfallstudie eller komparativ design som grundar sig på en jämförelselogik, eftersom 

den förutsätter en ökad förståelse av en viss företeelse vid jämförelse av två eller flera fall. 

Det är på så sätt möjligt att undersöka mer än ett fall, vilket också kommer göras i denna 

studie. Däremot kommer flerfallstudien inte grunda sig på den jämförelselogik som Bryman 

och Bell (2013) menar att flerfallstudier grundar sig på. Fallstudier kommer att ske i två olika 

typer av tjänsteverksamheter för att få en ökad förståelse för hur principerna tillämpas i 

tjänsteföretag samt bidra till en ökad trovärdighet. Det kommer naturligtvis även dras 

paralleller mellan fallen, men jämförelse är inte utgångpunkten för studien. Det grundäggande 

Modell 1. Studiens tillvägagångssätt 
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syftet med att använda sig av mer än ett fall är framförallt att skapa större trovärdighet, som 

Bryman och Bell (2013) också menar att det gör. Användning av flerfallstudie kan bidra till 

förenkling av teoriutvecklingen samt till att öka tillförlitligheten, förklarar Bryman och Bell 

(2013). Därutöver menar Alvehus (2013) att genomförandet av flerfallstudie inte handlar om 

att öka den statistiska generaliserbarheten, utan istället för att kunna utöka tolkningar som kan 

förekomma. Dessutom anser Yin (2003) att om möjlighet finns så skall fallstudier med mer än 

ett fall föredras, eftersom det skapar betydande fördelar i analysen. Dessa fördelar som 

författarna beskriver har också varit betydande och tagits hänsyn till vid valet av flerfallstudie. 

Yin (2003) skriver att fallstudier är en vanlig metod som används när frågeställningarna 

innefattar hur och varför. Utöver det kan valet av fallstudie anses vara passande i den här 

studien i enlighet med Gummesson (2003) som menar att vid hermeneutisk forskning kan 

fallstudier vara ett lämpligt val. Därtill nämner Merriam (1994) fyra grundläggande 

egenskaper som utmärker kvalitativa fallstudier, vilket är partikularistiska, deskriptiva, 

heuristiska och induktiva. Enligt de beskrivningar som Merriam (1994) gör anses detta arbete 

anta fallstudier som är heuristiska, av den anledningen att heuristiska fallstudier tros förbättra 

läsarens förståelse av det som studeras. Samtidigt kan nya innebörder skapas och läsarens 

kunskap vidgas, för att följaktligen bekräfta sådant som läsaren redan visste eller antog hade 

kunskap om.  

2.2.2 Litteraturinsamling 

För att kunna skapa en förförståelse kring det ämnet som kommer studeras är det till att börja 

med viktigt att få en inblick i ämnet. Utan kunskaper inom ett visst område som skall studeras 

menar Bryman och Bell (2013) att det är vägande att först läsa böcker, tidsskrifter och 

forskningsrapporter. Detta var precis det som gjordes till en början för att få en uppfattning av 

vad Lean allmänt innebär och kring vad som forskats inom det området. I första hand genom 

att söka efter litteratur och vetenskapliga artiklar som förklarar Lean production, således 

utökades de kunskaper jag hade sedan tidigare. Lean service som inriktar sig på Lean inom 

tjänstesektorn skapade ett särskilt intresse på grund av att konceptet är relativt nytt, men även 

för att ett flertal författare betonar bristen på forskning inom det området. Eftersom Lean 

production är det ursprungliga konceptet söktes litteratur och artiklar utifrån termen Lean 

production, men sökningar efter Lean service gjordes också för att se hur långt forskningen 

kommit inom tjänsteområdet. Ju mer information som samlas in desto mer ökar kunskaperna 

kring konceptet och leder vidare in till djupare delområden för att avgränsa forskningsområdet 
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ytterligare. I takt med att forskningsområdet preciserades söktes litteratur och artiklar mer 

detaljerat utifrån principerna. Dessutom skriver Yin (2013) att en litteraturgenomgång är 

grundläggande för att genom tidigare studier försöka definiera det troliga ämnet, metoden och 

datan. Även Merriam (1994) understryker detta påstående och anser att en genomgång av 

existerande litteratur fungerar som hjälp för vid utformning av frågor samt vid tolkning av 

data, men även vid metodval. Vilket jag har tagit hänsyn till framförallt vad gäller sökningen 

efter vetenskapliga artiklar som också bidragit till att avgränsa forskningsområdet, men även 

ge idéer för vad som vidare kan undersökas. Därefter preciserades nyckelorden till att omfatta 

ett mindre område, eftersom i takt med att kunskaperna ökar så avgränsas även 

forskningsområdet för att följaktligen kunna välja ett område som både är intressant men som 

också går att studeras djupare. Nyckelorden som användes vid sökningar, var för sig men 

även i kombination, var bland annat Lean production, Lean service, principles, waste (muda) 

och continuous improvement (kaizen).  

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av elektroniska databaser och anser att det är en 

ovärderlig källa vad gäller tidsskriftsartiklar. Även Merriam (1994) skriver att 

litteratursökning genom databaser oftast går fort och omfattar ett stort område. Litteratur 

söktes i första hand på biblioteket, litteraturen från biblioteket avsåg främst metodlitteratur.  

De vetenskapliga artiklarna hittades genom sökningar i databaser såsom Emerald, Scopus och 

Google Scholar. Utifrån de databaserna kunde hänvisningar till andra databaser göras, således 

är det inte enbart de nämnda databaserna som använts vid sökning. I samband med att 

sökningar gjordes i databaser utgick jag först och främst från att läsa sammanfattningarna för 

att få en överblick, i synnerhet för att inte behöva läsa en massa onödiga artiklar som inte är 

relevanta för studien. Enligt Merriam (1994) kan tidigare forskning fungera som vägvisare till 

litteratur och artiklar. Detta påstående hade jag i åtanke när jag sökte efter litteratur och 

artiklar, således hittade jag många väsentliga artiklar och litteratur i tidigare studiers 

referenslista. 

Merriam (1994) påstår att all forskning bör ta hänsyn till eller utgå från tidigare studier inom 

samma forskningsområde. Bryman och Bell (2013) såväl som Merriam (1994) påstår att syftet 

med att läsa tidigare forskning är att ta reda på vilka kunskaper som redan finns inom samma 

område för att undvika att göra dubbelarbete och istället bidra med ny kunskap. Dessutom 

menar Bryman och Bell (2013) att en litteraturgenomgång ger svar på begrepp och teorier 

som är relevanta för samma område, forskningsstrategier och metoder som tillämpats, samt 
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vilka motsägelser och motsättningar som existerar inom samma område. De nämner utöver 

det att en litteraturgenomgång är betydande genom att det går att upptäcka frågor som inte 

besvarats inom forskningsområdet. I denna studie har utgångspunkten varit tidigare studier 

inom samma forskningsområde för att erhålla kunskap och idéer, men även för att öka 

kunskapen kring det forskningsområde som är intresseväckande för detta arbete. Särskilt två 

studier, den ena skriven av Åhlström (2004) och den andra skriven av Carlborg et al. (2013), 

väckte intresse för vidare forskning. I författarnas studier betonas bristen på liknande 

forskning, det vill säga tillämpning av Lean productions principer inom andra 

tjänsteorganisationer. Av den anledningen anser jag också att det är relevant att vidare 

undersöka det som Åhlström (2004) ger förslag på för fortsatt forskning, men även för att 

Carlborg et al. (2013) och andra författare också betonar bristen på forskning som behandlar 

Lean productions tillämpning inom tjänstesektorn. Yin (2013) menar jämväl att tidigare 

studier kan ta upp områden som kan vara viktiga att studera ytterligare, det är således möjligt 

att en ny studie bygger vidare på den tidigare studien. Dessutom väckte studierna intresse för 

vidare forskning med syftet att bidra med en ökad förståelse och kunskap inom 

forskningsområdet. 

2.2.2.1 Källkritik 

För studiens trovärdighet är det viktigt att vara kritisk mot de källor studien hänvisar till och 

som framförallt är grundläggande för den teoretiska referensramen. Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver några regler för källkritik som kommer tas hänsyn till vid val av källor.  

Alvesson och Sköldberg (2008) nämner att om en källas äkthet är tveksam så är den inte värd 

något samt att en ensamstående källa aldrig bör accepteras, utan det krävs minst två källor för 

en konkret sakuppgift. I studien har källor som varit tveksamma och otillförlitliga undvikits. 

Dessutom vid sökning efter vetenskapliga artiklar användes databaser som är godkända av 

Högskolan i Gävle, men det innebär inte att alla källor är tillförlitliga utan det är betydande att 

alltid vara källkritisk. Därtill styrks oftast olika forskares påståenden med andra forskares 

påståenden, för att uppfylla regeln för källkritik och samtidigt stärka trovärdigheten.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är det viktigt att använda nyare källor, dessutom 

hävdar de att en källa som är mer samtida är mer värd än en källa som är mindre samtida. 

Detta synsätt har varit en grundläggande ståndpunkt vid sökandet efter källor, det vill säga att 

mer relevanta vetenskapliga artiklar har föredragits framför äldre artiklar. Däremot kan det 
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ibland vara svårt att undvika källor som är mindre samtida eftersom det kan finnas värdefull 

information i de källorna jämväl, vilket styrks av Alvesson och Sköldberg (2008). Utöver det 

förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) att förstahandskällor är mer värda än 

andrahandkällor, då Alvehus (2013) påstår att andrahandkällor kan skildra författarens egna 

tolkningar eller att det inte är korrekt eller fullständigt redovisad. Det är därför viktigt att ha 

detta i åtanke under studiens gång. Alvehus (2013) menar vidare att det inte alltid är möjligt 

att uppsöka förstahandskällan, men att det bör vara ambitionen. Ibland kan det vara så att det 

inte finns tillgång till förstahandkällan, men under studiens gång kommer förstahandkällor 

föredras i den mån det är möjligt. 

2.2.3 Datainsamling 

Yin (2013) skriver att data måste samlas in för att bedriva empirisk forskning. Författaren 

förklarar vidare att data innebär en samling organiserad information och i kvalitativ forskning 

kommer relevanta data från intervjuer, observationer, känslointryck samt insamling och 

granskning. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) råder det istället tre olika sätt för att samla in ny 

data, vilket är genom direkt observation, intervjuer eller genom experiment. Studien utgår från 

en kvalitativ ansats med syftet att tolka och skapa förståelse, av den anledningen har den 

kvalitativa intervjun valts som metod för insamling av data. Bryman och Bell (2013) menar 

att intervju den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Författarna beskriver vidare 

att kvalitativ intervju innefattar två former av intervjuer, vilket är ostrukturerade intervjuer 

samt semistrukturerade intervjuer. För att kunna erhålla en viss struktur i intervjun har 

semistrukturerade intervjuer varit grundläggande, på så vis går det att genom en intervjuguide 

hålla reda på de punkter som är viktiga för att besvara syftet.  

Innan intervjuerna kan påbörjas är det enligt Alvehus (2013) viktigt att ta hänsyn till urvalet, 

det vill säga urvalet för val av företag samt val av intervjupersoner. Med avseende till det har 

utgångspunkten vid val av företag först och främst varit utifrån det strategiska urvalet, men 

även bekvämlighetsurval har nyttjats, däremot med hänsyn till ett antal kriterier. Vad gäller 

val av intervjupersoner har det varit viktigt att kunna bygga upp en uppfattning utifrån olika 

perspektiv och av den anledningen har det strategiska urvalet varit grundläggande. 

2.2.3.1 Urval 

Enligt Alvehus (2013) måste någon form av urval göras i alla typer av studier, vid fallstudier 

måste fallen som skall studeras bestämmas, likaså vid intervjuer måste intervjupersonerna 
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väljas ut. Författaren förklarar vidare att det finns olika urvalsstrategier så som slumpmässiga 

urval, bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt strategiska urval. I den här studien har 

grundläggande för val av företag varit att det skulle vara företag inom tjänstesektorn för att 

kunna besvara syftet. Ett annat krav har varit att tjänsteföretaget i viss mån arbetar enligt 

principer från Lean production med avseende på de principer som tas upp i denna studie, det 

vill säga eliminering av slöseri samt ständiga förbättringar. Vid val av företag har i första 

hand hänsyn tagits till dessa kriterier genom att ha läst på om hur olika tjänsteföretag arbetar. 

Enligt Alvehus (2013) kallas detta urval för strategiskt urval, som går ut på att urvalet 

utformas enligt de undersökningsfrågor som ställs. Bryman och Bell (2013) väljer att 

benämna detta urval för målstyrt urval som innebär att individer och fall väljs ut med vissa 

forskningsmål i åtanke. Efter att ha valt ut ett antal relevanta tjänsteföretag har även 

bekvämlighetsurval använts i viss mån, enligt Alvehus (2013) är det urval som baseras på det 

som finns tillgängligt. Alltså har först ett strategiskt urval gjorts med vissa kriterier för att 

därefter utifrån ett antal relevanta tjänsteföretag välja ut de företag som finns tillgängliga och 

som är villiga att samarbeta under studiens gång. 

Även Yin (2013) understryker att bekvämlighetsurval görs på grund av tillgänglighet, men 

skriver också att det inte är att föredra då källor som är lättillgängliga oftast inte är 

informativa. En annan punkt som Alvehus (2013) tar upp är att det kan bli problematiskt om 

bekvämlighetsurvalet tillåts styra forskningsfrågan. Däremot gäller inte den problematik som 

författarna nämner i detta fall, av den anledningen att ett strategiskt urval först gjorts innan 

bekvämlighetsurvalet. Vilket gör att det är syftet och kriterierna som i första hand styr vilka 

företag som skall studeras, på så vis skapar inte bekvämlighetsurvalet problem eftersom det 

strategiska urvalet utförs först.  

Vad gäller val av intervjupersoner har även här strategiskt urval använts. Det har varit av vikt 

att intervjua minst två individer med ledande befattning i varje fall. Grundläggande har varit 

att intervjua personer med ledande befattning, men även medarbetare, för att på så vis bilda en 

uppfattning utifrån olika synvinklar. Alla individer inom företaget har en viss kunskap 

gällande hur de jobbar med olika principer och därför är det betydande att inte enbart lägga 

fokus på ett perspektiv, utan istället samla information från olika synvinklar. Yin (2013) 

förklarar vidare att urvalet inte bör ge intryck av vinkling i studien genom att välja källor som 

bekräftar forskarens förutfattade meningar. Vilket Alvehus (2013) också anser är ett problem 

där forskaren kan bli alltför strategisk och inrikta sig på ett begränsat perspektiv. Det leder i 
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sin tur till att värdefull information kan gås miste, men i den här studien har hänsyn tagits till 

att inte enbart intervjua en specifik grupp av individer. Fokus ligger på att involvera individer 

med olika uppgifter som innehar olika kunskaper och perspektiv som kan vara till nytta för 

arbetet, för att få ett så brett spektrum som möjligt. Yin (2013) citerar Kuzel (1992) som 

skriver att urvalet bör sträva efter att få ett brett spektrum av information och synpunkter som 

är relevanta för ämnet som studeras, vilket denna studie också strävar efter. 

Samtidigt är det enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt att tänka på hur många som skall 

intervjuas och att intervjua så många personer som behövs i studien. Författarna menar vidare 

att vissa kvalitativa studier planeras på grundval av ett missförstått kvantitativt antagande, ju 

fler intervjuer desto mer vetenskapligt. Denna studie kommer inte att planeras på grundval av 

att fler intervjuer bidrar till ett mer vetenskapligt arbete, utan fokus ligger på att genomföra så 

många intervjuer som nödvändigt. Följaktligen har sammanlagt tio intervjuer genomförts, 

vilket jag anser är tillräckligt med avseende på det data som samlats in. Det grundläggande 

vid intervjuerna var att samla in tillräckligt med information. Tillräcklig information 

kännetecknas av att respondenterna till slut kommer med samma eller liknande svar, och att 

det inte går att erhålla ny information. Det viktigaste är att insamling av data skett från olika 

perspektiv inom företagen för att få ett brett spektrum samt att informationen känns tillräcklig, 

för att därefter med hjälp av analysen bidra till en ökad förståelse. 

2.2.3.2 Intervjuer 

Den huvudsakliga källan i fallstudier är intervjuer, menar Merriam (1994). Författaren nämner 

därtill att detta beror på att intervjuer får fram kvalitativ data som krävs för att skapa 

förståelse av det som studeras, det är dessutom genom intervjuer möjligt att ta reda på vad 

någon vet eller tänker på. Yin (2013) förklarar att intervjuer faller under två kategorier, de två 

kategorierna är strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman och Bell 

(2013) samt Yin (2013) är den dominerande formen av intervjuer inom kvalitativ forskning 

just kvalitativa intervjuer, som är flexibla samt ger fylliga och detaljerade svar. Av den 

anledningen kommer kvalitativa intervjuer användas i studien, framförallt för att de anses vara 

flexibla men även bidra med fylliga och detaljerade svar som förklarar det individerna vet 

eller tänker på. De kvalitativa data som erhålls genom intervjuerna bidrar i sin tur till att 

genom tolkning skapa ökad och djupare förståelse för det som studeras. Därutöver nämner 

Bryman och Bell (2013) samt Yin (2013) att intervjupersonerna i kvalitativa intervjuer kan 
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intervjuas flera gånger om så behövs, vilket jag ser som en möjlighet om det skulle vara så att 

något glömts under intervjun eller behöver klargöras. 

Både Bryman och Bell (2013) samt Justensen och Mik-Meyer (2011) menar att kvalitativa 

intervjuer i sin tur består av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Alvehus (2013) 

såväl som Justensen och Mik-Meyer (2011) skriver att intervjuaren i den semistrukturerade 

intervjun utgår från en intervjuguide med några huvudfrågor och viktiga punkter som 

intervjun centreras kring. I studien kommer semistrukturerade intervjuer antas för att på så 

sätt hålla fokus på det punkter som skall besvaras i studien samt hålla en viss struktur under 

intervjuns gång. Dessutom förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att en intervjuguide kan ses 

som ett manus som mer eller mindre strukturerar intervjuns förlopp.  

Därtill är det är viktigt att tänka på som Yin (2013) också betonar att frågorna bör vara öppna 

istället för slutna, eftersom en kvalitativ forskare inte vill att intervjupersonernas svar 

begränsas till ett ord. Följaktligen kommer öppna frågor användas, vilket till skillnad från 

slutna frågor inte begränsar respondenternas svar samt undviker att vinkla deras svar. Det i sin 

tur leder till att mer intressanta och djupare diskussioner kan föras med personerna som 

intervjuas. Utöver det anser Kvale och Brinkmann (2014) att intervjufrågorna bör vara korta 

och enkla, därutom menar de att öppna frågor ger de mest fullständiga svaren. Syftet med 

studien är att genom tolkning bidra till förståelse. Med utgångspunkt från syftet är 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ett lämpligt val, eftersom de öppna frågorna 

leder till djupare diskussioner som kan skapa ökad förståelse. Samtidigt som 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide håller en viss struktur under 

intervjuns gång. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på ett bibliotek, med tillgång till ett mer 

avskilt rum där intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro. Däremot fanns det individer som 

endast kunde intervjuas med hjälp av telefon eller e-post, vilket berodde på distans. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att intervjuer idag i allt större utsträckning sker via telefon eller 

dator och internet. De menar också att det har vissa fördelar eftersom det går att kommunicera 

med individer som är geografiskt avlägsna. På samma gång finns naturligtvis även nackdelar 

med datorstödd intervju, vilket innebär att intervjuaren och intervjupersonen bör vara relativt 

skickliga i att skriva samtidigt som det inte finns någon vägledning från kroppar och talspråk. 

Med avseende till nackdelarna har ett tydligare och mer enkelt språk använts för att det som 
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skrivs och sägs skall vara förståeligt. Dessutom anser jag att jag varit tydlig med förklaringar 

av olika begrepp samt med att ta om det respondenterna inte förstår, men även det jag inte 

förstår för att på så vis undvika missförstånd. Utöver det tror jag att de som intervjuas genom 

e-post kan svara mer eftertänksamt, eftersom de har mer tid på sig till att svara och tänka 

igenom svaren ordentligt. På så vis antar jag att mer detaljerade och trovärdiga svar kan 

erhållas. 

2.2.3.3 Intervjukvalitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuns kvalitet är avgörande för kvaliteten på den 

följande analysen, verifieringen och rapporteringen. De beskriver dessutom sex 

kvalitetskriterier för en semistrukturerad intervju och menar att de kan fungera som riktlinjer 

för en god intervju. Alla de här kvalitetskriterierna kommer att tas hänsyn till och fungera som 

riktlinjer vid utformningen och genomförandet av intervjuerna. De tre första kriterierna i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) tar upp omfattningen av rika och relevanta svar, 

omfattningen av korta frågor och längre svar samt huruvida intervjuaren följer upp och 

klargör det relevanta i svaren. Återstående kriterier handlar till största delen om att intervjun i 

stor utsträckning bör tolkas, verifieras och rapporteras under intervjuns gång.  

Därutöver menar Yin (2003) att det kan finnas svagheter med intervjuer som måste tas i 

beaktning såsom att bias kan skapas genom dåligt konstruerade frågor, men även genom 

feltolkning av svaren. Eftersom intervjuerna i studien är semistrukturerade med öppna frågor 

kan följdfrågor ställas, vilket gör att frågorna inte är helt bestämda på förväg när en 

intervjuguide används. Intervjuguiden som används vid intervjuerna fungerar mer som 

stödord med ett antal frågor, detta för att skapa flyt i intervjun samtidigt som en viss struktur 

föreligger för att inte tappa fokus på de punkter som är viktiga för studien. Däremot kommer 

hänsyn tas till att ställa enkla och korta frågor för att inte skapa missförstånd. Dessutom för att 

undvika att svaren tolkas på fel sätt kommer den intervjuade uppmanas till att ställa frågor 

närsomhelst under intervjuns gång.  

En annan svaghet som Yin (2003) förklarar är att felaktigheter kan uppstå på grund av dåligt 

minne, det vill säga att intervjuaren kan ha svagt minne kring vissa delar av intervjun som kan 

skapa felaktigheter. Denna svaghet kommer att undvikas i detta arbete genom 

ljudinspelningar, men även genom de skriftliga svaren. Om svaren trots allt leder till 
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missförstånd finns möjligheten att återigen kontakta den intervjuade för vidare förklaring och 

på så sätt reda ut missförståndet, antingen via e-post eller via telefon. 

Den sista svagheten enligt Yin (2003) är att de intervjuade reflekterar det som de tror att 

intervjuaren vill höra. Detta kan undvikas genom att jag inte alltför tydligt förklarar varför jag 

skriver examensarbetet, det vill säga vad mitt syfte är. Det är bättre om förståelsen växer steg 

för steg, eftersom målet inte är att få svar som är vinklade enligt studien. För att skapa 

trovärdighet och för att kunna tolka och bidra till förståelse är det vägande att svaren inte är 

vinklade. 

2.2.3.4 Intervjudokumentation 

Justensen och Mik-Meyer (2011) påstår att det är viktigt att bestämma sig för hur intervjun 

skall dokumenteras innan intervjun påbörjas. Författarna menar vidare att de flesta läroböcker 

rekommenderar ljudupptagning under intervjuerna, eftersom det annars kan vara svårt att föra 

tillräckligt detaljerade anteckningar som senare ska användas i analysen. I enlighet med Yin 

(2003) är det forskaren själv som väljer om intervjuerna skall spelas in eller inte, därutöver 

förklarar författaren att ljudinspelningar ger en mer noggrann återgivning av intervjun än 

någon annan metod. Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna kommer 

ljudinspelning ske med hjälp av en dator, där även korta anteckningar kommer föras för att 

fungera som en säkerhet om det skulle uppstå problem med ljudinspelningen. Däremot finns 

vissa undantag för inspelning som Yin (2003) beskriver, vilket är att inspelning inte bör ske 

om forskaren inte får tillstånd eller om den intervjuande känner sig obekväm vid inspelning. 

Inspelning bör enligt författaren inte heller ske om det inte finns någon specifik plan för 

transkribering eller systematiskt lyssnande, om forskaren inte kan hantera tekniken eller om 

inspelningen ses som ett substitut för att lyssna under själva intervjun. För att undvika detta 

har de intervjuande varit medvetna om att ljudinspelning sker, därtill har ljudinspelning 

använts framförallt för att inte missa viktiga delar under intervjun då det kan vara svårt att få 

med allt på anteckningar och samtidigt lyssna på den intervjuande. Med hjälp av 

ljudinspelning har fokus kunnat läggas på intervjun och intervjupersonen. 

På grund av tidsmässiga skäl har transkribering av datamaterialet uteslutits, eftersom Bryman 

och Bell (2013) påstår att transkribering är en tidskrävande process. Men även på grund av att 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det oftast uppstår fel vid transkribering. Dessutom 

finner jag att en mer noggrann tolkning kan genomföras genom systematiskt lyssnande och 

tolkning av ljudinspelningen. Rosenqvist och Andrén (2006) menar att en transkription måste 
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Modell 2. Egen modell över studiens teman och kategorier  

vara noga med att redovisa allt så som pauser, hummanden, sådant som är ohörbart etcetera. 

Sådana detaljer anser jag inte kommer bidra till studien på något sätt, eftersom syftet är att 

skapa förståelse tillämpningen av ett styrkoncepts principer. Därtill förklarar Kvale och 

Brinkmann (2014) att transkribera innebär att transformera från muntligt språk till skriftligt 

språk, vilket de påstår aldrig kan översättas på ett adekvat sätt eftersom datamaterialet till 

följd av transkribering förlorar det levande muntliga samtalet. De förklarar vidare att det i 

synnerhet kan vara ogynnsamt för den hermeneutiska traditionen eftersom den bygger på 

tolkningar, vilket kan leda till att utskriften feltolkas. Även Rosenqvist och Andrén (2006) 

understryker detta och menar att transkribering kan orsaka felaktiga associationer eller att 

meningsinnehållet går förlorat. För att få ut så mycket som möjligt från datamaterialet har jag 

valt att sammanfatta intervjuerna med egna ord och endast välja ut vissa relevanta citat från de 

intervjuade som överförs till text. Dessutom menar Kvale och Brinkmann (2014) att det inte 

alltid är nödvändigt att skriva ut allt. Men i enlighet med Rosenqvist och Andrén (2006) bör 

direkta citat från datamaterialet finnas med i alla typer av redovisningar, på så vis är det 

möjligt för läsaren att granska om tolkningen är rimlig och hänger samman med citaten. 

2.2.4 Analys 

För att kunna bidra till att beskriva och skapa förståelse för tillämpbarheten av Lean 

productions principer inom tjänstesektorn har det först och främst i enlighet med Alvehus 

(2013) varit grundläggande att tematisera den teoretiska referensramen. Alvehus (2013) 

menar att tematiseringen görs utifrån uppsatsens syfte samt att det är viktigt att jämföra om 

kategorierna är relaterade till varandra eller om någon kategori bör ses som underkategori till 

en annan kategori. Till följd av det har den teoretiska referensramen främst utifrån principerna 

eliminering av slöseri samt ständiga förbättringar brutits ned i teman och kategorier som 

tydliggörs i modellen nedan.  
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Modellen visar de teman och tillhörande kategorier som studien utgår från, de två principerna 

är ständiga förbättringar samt eliminering av slöseri med underkategorierna kundvärde och 

de åtta slöserierna. Sökandet efter teman har skett med utgångspunkt utifrån det som de flesta 

forskare förklarar är det mest grundläggande inom Lean production, nämligen principerna om 

att eliminera slöseri och ständigt förbättras. Dessutom har denna modell legat till grund för 

insamlingen av empiriskt material, men även för att kunna genomföra en analys mellan den 

empiriska undersökningen och den teoretiska referensramen, vilket stämmer överens med det 

Bryman och Bell (2013) benämner tematiskt analys.  

2.2.5 Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan uppstå etiska problem när forskning berör 

intervjupersonernas tankar och privata liv, för att därefter presenteras i det offentliga. De 

påstår att sådana etiska problem bör beaktas i början av undersökningen. Av den anledningen 

kommer hänsyn tas till fyra övergripande etikregler som Bryman och Bell (2013) benämner 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

2.2.5.1 Informationskravet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att de som skall intervjuas måste informeras om syftet med 

studien samt den övergripande planen för studien. Utöver det menar Dalen (2007)  samt 

Rosenqvist och Andrén (2006) att det är grundläggande att ge övergripande information om 

studien, samt informera om att det är frivilligt att delta i studien. Dessutom skriver de att det 

måste garanteras möjlighet att avbryta medverkan när som helst. Med de här punkterna i 

beaktning anser jag att informationskravet uppfyllts, då jag utförligt förklarat de krav 

författarna tar upp. Först och främst har en självpresentation gjorts i samband med en 

redogörelse för studien. Syftet däremot förklarades rätt så övergripligt för att undvika 

vinklade svar under intervjun. När intervjun avslutades förklarades syftet mer utförligt.  

2.2.5.2 Samtyckeskravet 

Enligt Bryman och Bell (2013) samt Dalen (2007) innebär samtyckeskravet att de som skall 

intervjuas bör vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att det är möjligt att 

avbryta om de känner för det, utan att det medförs några negativa följder för den intervjuade. 

Därtill skriver Dalen (2007) att intervjupersonerna har rätt till att bestämma om hur länge och 

på vilka villkor de deltar i intervjun. Informationskravet betonar också dessa krav vilka jag 

utförligt förklarade innan intervjun påbörjades, därefter är det upp till den enskilde individen 
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att ge samtycke för dessa krav. Kravet om samtycke har inte varit något problem, då 

respondenterna redan innan intervjun fått information om studien och blivit tillfrågade om de 

frivilligt skulle vilja delta som intervjuperson i studien. 

2.2.5.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Bryman och Bell (2013) menar att de som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet samtidigt som personuppgifterna skall förvaras oåtkomligt för obehöriga, 

vilket Dalen (2007) understryker. I studien har intervjupersonerna och organisationerna 

anonymiserats, vilka endast kommer beskrivas enligt vilken befattning och typ av verksamhet. 

Detta val har gjorts dels för att jag anser att namn på individerna inte kommer vara till nytta 

för studien eftersom det som är betydande är tillämpningen av principerna från Lean 

production. Men även för att jag tror att respondenterna kan ge rikare och djupare svar om de 

hålls anonyma, då de enklare kan återspegla deras riktiga åsikter. Rosenqvist och Andrén 

(2006) menar att anonymitet är vägande i undersökningar, samtidigt som det är vanligt att 

anonymisera namn på arbetsplats och den ort där intervjun genomförts. Det visade sig även att 

de intervjuade uppskattade anonymisering, eftersom de kunde vara mer öppna i sina svar och 

ta upp både det positiva och negativa utan att känna oro för att informationen skall vara till 

nackdel för dem själva.  

2.2.5.4 Nyttjandekravet 

I enlighet med Bryman och Bell (2013) går nyttjandekravet ut på att de uppgifter som samlas 

in endast får brukas för forskningsändamålet. Datamaterialet som samlats in under 

intervjuerna kommer av den anledningen aldrig delges till tredje part och kommer endast 

användas för studiens syfte. Materialet kommer efter nyttjande i arbetet förstöras. 

2.3 Kvalitetskriterier 

Alvehus (2013) förklarar att det vanligaste sättet för att diskutera kvalitet är genom att göra en 

distinktion mellan reliabilitet och validitet. Även Justensen och Mik-Meyer (2011) påstår att 

majoriteten av traditionella läroböcker om kvalitativ forskning tar upp kvalitetskriterierna 

validitet och reliabilitet. Däremot skriver Merriam (1994) att den kvalitativa forskningen bör 

lägga en annorlunda innebörd i begreppen validitet och reliabilitet, vilket Bryman och Bell 

(2013) understryker genom att påstå att dessa kriteriers innebörd behöver förändras och 

anpassas till kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2013) föreslår följaktligen två kriterier 

som alternativ till begreppen reliabilitet och validitet, vilka är trovärdighet med fyra 
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delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Det andra kriteriet 

benämns äkthet, men kommer inte vidare diskuteras i studien till följd av att Bryman och Bell 

(2013) menar att äkthetskriteriet inte haft något inflytande samtidigt som det anses vara 

provokativ. 

2.3.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) skapas tillförlitlighet genom att tillförsäkra att forskningen 

utförs med hänsyn till de regler som råder. Under studiens gång har hänsyn tagits till 

högskolans och handledarnas riktlinjer, men även etiska regler och andra kriterier som 

beskrivits genomgående i metodkapitlet. Bryman och Bell (2013) förklarar i enlighet med 

Merriam (1994) att trovärdighet kan skapas genom att de intervjuade får ta del av de 

beskrivningar och tolkningar som gjorts i studien och ta ställning till om de anses trovärdiga. 

De intervjuade har därför löpande under studiens gång fått ta del av de beskrivningar och 

tolkningar som görs, för att reda ut missförstånd redan i ett tidigt stadie och samtidigt få 

bekräftat att intervjuerna uppfattats på rätt sätt.  

Därtill menar Bryman och Bell (2013) att en annan teknik som rekommenderas är 

triangulering. Triangulering innebär enligt Bryman och Bell (2013) samt Merriam (1994)  

användningen av flera källor, forskare och metoder. Vad gäller metoder så har en typ av 

metod använts för datainsamling, vilket är semistrukturerade intervjuer. Men utöver det har 

ett flertal forskare och källor använts i studien. Dessutom har det varit av vikt att urvalet av 

intervjupersoner varit olika, exempelvis att de jobbat olika länge eller att de innehar olika 

positioner. Framförallt för att undvika att intervjua individer som kommer att bidra med 

liknande svar, som nämnt kommer detta urval istället bidra med olika perspektiv, olika 

kunskap och följaktligen ett brett spektrum. 

2.3.2 Överförbarhet 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning syftar till att producera fylliga redogörelser och täta 

beskrivningar, med hjälp av dessa redogörelser kan överförbarheten av resultaten till en annan 

miljö bedömas, skriver Bryman och Bell (2013). Däremot förklarar Merriam (1994) att 

generaliserbarhet inte är passande för forskning som inriktar sig på tolkning. Det går att hålla 

med om att det är svårt att generalisera i tolkande studier, men det är inte omöjligt och kan 

naturligtvis generaliseras till en viss grad. Merriam (1994) beskriver några punkter som kan 

förbättra generaliserbarheten i resultaten och därmed även överförbarheten. De punkter som 

är relevanta för det här arbetet kan vara att ha en fyllig beskrivning, på så vis kan de som 
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önskar överföra resultaten få en omfattande informationsbas. I studien har jag därför försökt 

bidra med fylliga och relevanta beskrivningar, samt att forskningsprocessen utförligt beskrivs 

för att uppnå överförbarhet för de läsare som skulle vilja tillämpa resultaten i andra 

situationer. 

2.3.3 Pålitlighet  

Bryman och Bell (2013) samt Merriam (1994) beskriver betydelsen av att tydligt förklara hela 

forskningsprocessen såsom tillvägagångssätt och val av metoder. Men de betonar också 

betydelsen av att utförligt beskriva hur informationen samlats in, det vill säga att metoderna 

skall beskrivas så pass detaljerat att andra forskare skall kunna använda studien för 

upprepning eller replikering. Under metodkapitlet förklaras utförligt tillvägagångssättet, 

metoder och tekniker som använts, hur de använts och varför de använts. Dessutom menar 

Bryman och Bell (2013) att kolleger kan fungera som granskare under studiens gång och 

bedöma kvaliteten på valda metoder och dess tillämpning. På liknande vis har handledare och 

en opponentgrupp fungerat som granskare vid flera tillfällen under forskningens gång, vilket 

personligen anser har höjt studiens kvalitet och pålitlighet. 

2.3.4 Konfirmering  

Forskaren bör försöka säkerställa att hen agerat i god tro, menar Bryman och Bell (2013), det 

vill säga att det är omöjligt att vara helt objektiv. Däremot förklarar de att forskarens 

personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte avsiktligt ska influera forskningens 

utförande och slutsatser. Följaktligen har jag särskilt under intervjuernas gång haft i minnet att 

försöka utesluta mina personliga värderingar och inte försöka vinkla intervjun åt något annat 

håll som kanske skulle gynna arbetet. Således har semistrukturerade intervjuer genomförts 

med öppna frågor, i första hand för att inte styra respondenternas svar eller på något sätt färga 

svaren. Dessutom bidrar öppna frågor till att intervjupersonen pratar mer än vad intervjuaren 

gör, vilket inte ger något större utrymme för intervjuaren att få fram personliga värderingar. 
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3 Teoretisk referensram  

Under den här rubriken presenteras den teoretiska referensramen som bygger på tidigare 

forskning. För att bidra till läsarens förståelse kommer först Lean production klargöras, 

sedan redogörs för tjänstesektorn och Lean inom tjänstesektorn. Därefter tas de huvudsakliga 

principerna upp som är grundläggande för studien och för att kunna besvara syftet.  

3.1 Definition av Lean production 

Åhlström (2004) anser att det första steget för att kunna översätta och tillämpa Lean 

productions principer inom tjänstesektorn är att försöka definiera Lean production. Däremot 

förklarar Shah och Ward (2007) samt Pettersen (2008) att det inte råder någon tydlig 

definition på Lean production, vilket Carlborg et al. (2013) understryker och vidare menar att 

det inte heller existerar någon gemensam definition. Enligt Shah och Ward (2007) leder detta 

till forskning som undersöker olika aspekter utav samma koncept, därmed bidrar inte sådan 

forskning till vår förståelse eller till kunskapsområdet. Modig och Åhlström (2014) skriver att 

Lean production har utvecklats till ett fristående koncept och utvecklas fortfarande. Dessutom 

menar de att konceptet ständigt anpassas till andra funktioner, miljöer och branscher. På så vis 

anser Shah och Ward (2007) att det är grundläggande att först och främst granska konceptets 

historia innan det går att skapa en övergripande förståelse för konceptet och dess innebörd.  

Konceptet har i enlighet med Jasti och Kodali (2014), Kollberg et al. (2006) samt Modig och 

Åhlström (2014) sitt ursprung inom tillverkningssektorn där den först utvecklades. Det var år 

1988 som termen Lean production presenterades för första gången av Krafcik, vilket till en 

början avsåg tillverkningssektorn, förklarar Kollberg et al. (2006), Arlbjørn och Freytag 

(2013) samt Stone (2012). Enligt Shah och Ward (2007) utgår Lean production från Toyota 

Production System som i sin tur utvecklades av Taiichi Ohno i Toyota Motor Company. 

Konceptet blev senare uppmärksammad och populär genom boken The machine that changed 

the world av Womack och Jones år 1990, menar Jasti och Kodali (2014). 

Arlbjørn och Freytag (2013) skriver att Lean production är ett styrkoncept som blivit mer 

uppmärksammad under de senaste åren. Womack och Jones (2003) beskriver konceptet som 

en metod med syftet att minimera slöseri för att på så sätt skapa värde och möta kundens 

behov mer effektivt. Enligt Arlbjørn och Freytag (2013) tar konceptet upp olika metoder som 

bidrar till att skapa effektivitet, eliminera slöserier och utveckla värde för kunder. Därutöver 

förklarar Shah och Ward (2007) att Lean production kan beskrivas utifrån två synvinklar, 
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antingen det filosofiska perspektivet som innefattar vägledande principer och övergripande 

mål, eller från ett praktiskt perspektiv som lägger tonvikt på metoder och verktyg. Lean 

productions principer betonar enligt Liker och Morgan (2006) framförallt att fokus bör ligga 

på kunden, ständiga förbättringar och eliminering av slöseri. Dessutom menar Wood (2004) 

att det grundläggande är att alla medarbetare på alla nivåer inom organisationen har den 

kunskapen som krävs för att kunna skapa värde och sträva efter eliminering av slöseri. Utöver 

det skriver Merchant och Van der Stede (2012) att konceptet utvecklats och blivit mer populär 

till följd av den kritik som riktas mot den traditionella styrningen som lägger fokus på resultat.  

Modig och Åhlström (2014) hävdar att det inte finns någon godkänd definition på konceptet, 

men utifrån den litteraturstudie som Shah och Ward (2007) genomför kommer de fram till en 

övergripande definition av Lean production som inte heller är allmänt accepterad, men som 

kan ge en överblick av vad som ligger i fokus för majoriteten av forskare. Definitionen lyder 

enligt följande: “Lean production is an integrated socio-technical system whose main 

objective is to eliminate waste by concurrently reducing or minimizing supplier, customer and 

internal variability.” Därutöver påstår även Arlbjørn och Freytag (2013) samt Jasti och Kodali 

(2014) att Lean production framförallt betonar eliminering av slöseri, vare sig det gäller 

principer, mål, metoder eller verktyg inom konceptet och utvecklar på så vis värde för kunder. 

Bhasin och Burcher (2006) citerar Likers (1996) uppfattning om vad Lean production är: 

 ”a philosophy that when implemented reduces the time from costumer order to delivery by 

eliminating sources of waste in the production flow”. Även Narang (2008) ser Lean 

production som en filosofi med olika verktyg och metoder, samt menar att Lean production 

börjar med antagandet om att målet är att skapa mer värde och reducera slöseri för samtliga 

företag. Utöver det förklarar Hines, Holweg och Rich (2004) att det är viktigt att påpeka att 

konceptet ständigt utvecklas och av den anledningen kommer alla definitioner av Lean 

production endast gälla vid en viss tidpunkt. 

För att sammanfatta samtliga författare som försöker ge en övergripande förklaring av vad 

Lean production egentligen innebär så har jag utformat en modell på nästa sida som bör ses 

utifrån det filosofiska perspektivet som Shah och Ward (2007) nämner i deras studie, 

synvinkeln om att Lean production består av vägledande principer och övergripande mål. 

Modellen tar först upp den punkt som många författare påstår att Lean production försöker 

skapa, det vill säga effektivitet. Strävan efter effektivitet är framförallt för att uppnå målet om 

nöjda kunder. Effektivitet i sin tur kan skapas genom eliminering av slöseri, alltså att försöka 
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Modell 3. Egen sammanfattande modell av Lean production 

eliminera och minimera samtliga slöserier som existerar. Följaktligen är definiering av 

kundvärde betydande, eftersom Liker och 

Morgan (2006) menar att kundvärdet måste 

definieras för att kunna bestämma vad slöseri är. 

Det går därför att påstå att punkterna eliminering 

av slöseri och definiering av kundvärde till viss 

mån är sammankopplade med varandra, på 

grund av att de i samspel med varandra ständigt 

identifierar olika typer av slöserier som därefter 

elimineras. Genom att definiera vad kundvärde 

är kan sådant som inte tillför värde för kunden 

elimineras, vilket i sin tur bidrar till nöjda 

kunder som är det övergripande målet i denna 

modell. Det går att påstå att alla dessa punkter hör ihop och modellen visar också det genom 

att den är utformad som en cirkel där alla delar är sammankopplade till varandra. Utöver det 

är kärnan i den här cirkeln ständiga förbättringar, eftersom det är genom ständiga 

förbättringar dessa punkter ständigt kan utvecklas och bidra till att skapa ett ökat värde för 

kunderna. Dessutom menar Åhlström (2004) att ständiga förbättringar är Lean productions 

grundläggande princip, som går ut på att sträva efter ständiga förbättringar med målet om 

perfektion. Det är på så sätt alltid möjligt att förbättras och utvecklas i alla faser. 

3.2 Tjänstesektorn idag 

Tjänstesektorn börjar sakta men säkert utgöra en större del av ekonomin, i takt med att 

ekonomin utvecklas, förklarar Rust och Huang (2012). Suárez-Barraza et al. (2012) betonar 

likaså att det inom de senaste två decennierna skett en extraordinär tillväxt inom 

tjänstesektorn. Canel, Rosen och Anderson (2000) satte redan år 2000 i deras studie betoning 

på den globala konkurrensen som blev större, där nya teknologier och förbättrade 

kommunikationer ökat kunders förväntningar för full tillfredsställelse av produkter och 

tjänster de köper. Av den anledningen menar de att många tillverknings- och tjänsteföretag 

fått lägga mer fokus på kundnöjdheten samt kvalitén för de produkter och tjänster de erbjuder.  

Därtill skriver Rust och Huang (2012) att all större fokus sätts på effektivitet, kvalitet och 

kundnöjdhet. Trots det menar Piercy och Rich (2009) att kvalitén på tjänster sjunker vilket är 

oroväckande, samtidigt som Alsmadi et al. (2012) påstår att företag inom tjänstesektorn idag 
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möter många svårigheter, där de försöker dra ner på kostnaderna men samtidigt hålla en god 

nivå på kvalitén. Enligt Atkinson (2004) har det inom tjänstesektorn i synnerhet alltid varit 

betydande att minska på driftkostander och de inom tjänstesektorn försöker ständigt komma 

på nya sätt för att minska kostnader samt förbättra intäkter och lönsamhet. Canel et al. (2000) 

förklarar jämväl att företag runt om i världen är tvungna till att finna nya sätt med avsikten att 

reducera kostnader, förbättra kvalitén och möta kundernas behov som ständigt förändras, detta 

för att kunna klara av den globala konkurrensen. Dessutom hävdar Rust och Huang (2012) att 

många ledande befattningshavare idag ständigt kämpar med att lösa problemet som innebär 

att om kvalitet och kundnöjdhet ökar, leder det i sin tur till att kostnader också ökar.  

Enligt Piercy och Rich (2009) åskådliggjordes forskning inom tjänstesektorn på grund av de 

ökade kostnaderna och den sjunkande kvalitén, alltså samma trend som tidigare observerats 

inom tillverkningssektorn. Därtill understryker Suárez-Barraza et al. (2012) att 

produktiviteten inom tjänstesektorn varit lägre än i tillverkningssektorn. Dessutom hänvisar 

Jasti och Kodali (2014) till Fornell (2008) som förklarar att majoriteten av de i 

tjänstebranschen kämpar och har kämpat med att erbjuda effektiva tjänster till kunden inom 

bestämda tidsperioder. De menar vidare att det också är en faktor till att nyttja Lean 

productions element för att undvika slöserier så som väntan, defekter och onödiga lager. 

3.3 Lean inom tjänstesektorn 

Enligt Piercy och Rich (2009) var det Womack och Jones som år 1996 först föreslog Lean 

production inom tjänstesektorn, därefter menar Suárez-Barraza et al. (2012) att termen Lean 

service introducerades först år 1998 av Bowen och Youngdahl. Men Bowen och Youngdahl 

(1998) menar att överföringen av Lean productions principer från tillverkning till tjänster 

förklarades först av Levitt år 1972 samt 1976. Vidare förklarar Åhlström (2004) att det 

ursprungliga konceptet främst satte fokus på tillverkande företag och massproducerande 

företag. I enlighet med Jasti och Kodali (2014) råder det flest artiklar som behandlar Lean 

inom bildindustrin samt tillverkande sektorn, men under senare år har Lean production inom 

tjänstesektorn blivit alltmer populär. Holweg (2007) citerar Womack, Jones och Roos (1990) 

som skriver att konceptet utvecklades inom tillverkningssektorn men att de grundläggande 

idéerna av Lean production är universella, det vill säga att de kan tillämpas varsomhelst av 

vemsomhelst. Även Jasti och Kodali (2014) betonar att konceptet och dess principer kan 

implementeras i nästan alla sektorer. 
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Åhlström (2004) hävdar att konceptet än så länge inte kommit särskilt långt inom 

tjänstesektorn. Jämväl menar Alsmadi et al. (2012) att Lean production är ett betydande 

koncept, men förklarar vidare att konceptet är oprövad inom tjänstesektorn samtidigt som det 

krävs mer forskning inom området. Wei (2009) påstår likaså att litteratur och artiklar som tar 

upp tillämpningen inom tjänsteverksamheter brister rejält jämfört med den breda spridningen 

av tillämpningen inom tillverkande verksamheter.   

Enligt Song et al. (2009) fokuserar Lean service på att eliminera slöserier för att på så vis 

skapa värde för kunder. Suárez-Barraza et al. (2012) förklarar genom deras litteraturstudie att 

gemensamt för de flesta artiklar som berör Lean service är att det används som ett 

tillvägagångssätt för att uppnå förbättringar. Enligt Song et al. (2009) visar en övervägande 

del av litteratur framgångsrika exempel på implementering av Lean production inom 

tjänstesektorn. Men de förklarar även att det trots allt kan vara en stor utmaning att 

implementera konceptet, en otillräcklig eller olämplig lösning kan skapas till följd av att de 

flesta uteslutande försöker kopiera konceptet. Suárez-Barraza et al. (2012) menar därutöver att 

konceptets syfte är att eliminera slöserier, fokusera på kunder och på ständiga förbättringar. 

Däremot vill Suárez-Barraza et al. (2012) också tydliggöra att litteratur som hänvisar till Lean 

service kan skifta gällande konceptets betydelse, dess tillämpning och inrättandet av 

teoretiska begrepp på grund av att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning kring 

ämnet. Utöver det menar Piercy och Rich (2009) att tillämpbarheten av Lean production inom 

tjänstesektorn fortfarande är tveksam.  

3.4 Lean productions principer 

Lean production består enligt Åhlström (2004) av ett antal principer som ses som konceptets 

byggstenar, som i sin tur består av en uppsättning metoder för att förändra organisationen med 

syftet att uppnå önskad prestanda. Däremot menar Song et al. (2009) att beroende på vilket 

perspektiv Lean utgår från så varierar tillämpningen av konceptet inom olika områden, alltså 

tillämpas principerna inte på samma sätt inom tillverkningssektorn som inom tjänstesektorn. 

Vilket Radnor och Osborne (2013) understryker genom att påstå att Lean productions 

principer inte direkt kan överföras från tillverkningssektorn till tjänstesektorn och samtidigt 

förvänta samma fördelar, utan de måste istället anpassas till tjänsteföretaget som tillämpar 

principerna. Utöver det betonar Liker och Morgan (2006) att en bra process inte definieras 

genom teknologi utan genom goda principer, som medarbetarna därefter skapar och förbättrar 



 

31 

 

med hänsyn till principerna. Dessutom skriver Carrasqueira och Machado (2008) att Lean 

productions principer inte enbart går att tillämpas inom tillverkningssektorn, utan även inom 

tjänstesektorn. De menar att den huvudsakliga principen är att genom eliminering av slöseri 

förbättra på tjänster som erbjuds för kunden. 

Åhlström (2004) har som syfte i sin studie att genom vidare forskning utvidga Bowen och 

Youngdahls (1998) arbete som undersöker tillämparheten av Lean productions principer i 

tjänsteföretag. Dessutom väljer Åhlström (2004) att göra en egen mer detaljerad tolkning och 

översättning av principerna till tjänstesektorn. Även Carlborg et al. (2013) undersöker bland 

annat tillämpbarheten av Lean productions principer i tjänstesektorn. Principerna Carlborg et 

al. (2013) tar upp och som styrks av Shah och Ward (2007) samt Womack och Jones (2003) 

är; definiering av värde och värdekedja, produktionsflöde, pull istället för push, 

standardisering samt perfektion. De principer Åhlström (2004) beskriver är till stor grad 

samma principer men definierade annorlunda; eliminering av slöseri, noll fel, pull istället för 

push, multifunktionella team, decentralisering av ansvar, vertikala informationssystem samt 

ständiga förbättringar. I den här studien kommer fokus ligga på de principer som de flesta 

forskare anser är grundläggande för Lean production, nämligen att eliminera slöseri som inte 

skapar värde för kunden samt sträva efter kontinuerliga förbättringar med målet om att uppnå 

perfektion. Den första principen benämns i enlighet med Åhlström (2004) eliminering av 

slöseri och som Carlborg et al. (2013) kallar för definiering av värde, eftersom enligt 

Carlborg et al. (2013) och Åhlström (2004) är allt som inte tillför värde för kunden slöseri. 

Den andra principen är ständiga förbättringar enligt Åhlström (2004) eller perfektion enligt 

Carlborg et al. (2013).  

3.4.1 Kundvärde 

För att kunna bestämma vad slöseri är för den enskilda verksamheten är det grundläggande att 

först och främst definiera kundvärdet, menar Liker och Morgan (2006). Även Womack och 

Jones (2003) betonar betydelsen av att definiera värde, dessutom är det viktigt att korrekt 

definiera kundvärdet för att den följande processen ska ske på bästa möjliga vis. Därtill 

nämner Liker och Morgan (2006) att kunden alltid ses som startpunkten i alla processer, 

eftersom företagen i slutändan strävar efter att skapa kundnöjdhet. I enlighet med Womack 

och Jones (2003) är det enbart kunden som kan definiera värdet, men många organisationer 

misslyckas med detta genom att låta fel personer definiera värdet. Förr var det dessutom så att 

företagen endast försökte erbjuda produkter och tjänster som var acceptabla för kunden, att 
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skapa kundnöjdhet utöver det som var godtagbart ansågs vara slöseri med resurser, förklarar 

Waters (2002). Däremot klargör författaren för att majoriteten av företagen numera insett att 

konkurrensfördelar kan erhållas genom att överträffa kundens förväntningar.  

Resetarit (2012) förklarar att det är genom kundnöjdhet ökade vinster skapas, av den 

anledningen måste fokus sättas på kundnöjdhet och inte på att ha ökade vinster som 

huvudmål. Waters (2002) skriver att kundfokus automatiskt skapas då företag värdesätter 

kundnöjdhet. Därtill hävdar Jayaram, Vickery, och Droge (2008) att kundfokus innebär 

organisationens förmåga att kunna identifiera och möta kunders behov. Enligt Kotler et al. 

(2012) är det viktigt att skapa värde för kunden, eftersom det leder till nöjda kunder och 

långvariga kundrelationer som i sin tur bidrar till att företaget klarar sig långsiktigt. Vidare 

menar Blomqvist et al. (2004) att värde för kunden inte bara beror på tjänstens kvalitet, utan 

värde för kunden skapas av den totala upplevelsen från början till slut. Dessutom betonar 

Waters (2002) betydelsen av kundfokus, eftersom nöjda kunder är återkommande kunder. 

Kotler et al. (2012) och Waters (2002) förklarar även att nöjda kunder sprider vidare goda 

erfarenheter, medan missnöjda kunder varnar allt fler. Författarna menar vidare att det är 

billigare att kvarhålla befintliga kunder än att locka nya kunder, eftersom ”mun-till-mun 

metoden” där kunder delar med sig av sina positiva erfarenheter är en viktig del av företagets 

marknadsföring som dessutom inte medför några kostnader. Därutöver skriver Jayaram et al. 

(2008) i deras studie att goda relationer med företagets kunder bidrar till att göra Leans 

strategier bättre och följaktligen även företagets prestationer.  

Enligt Resetarit (2012) handlar Lean production om att förstå vad som är av värde för kunden, 

eftersom värde är det som kunden betalar för. Dessutom menar Radnor och Osborne (2013) 

att det är viktigt att förstå att det grundläggande för hela konceptet i sig är kundvärdet, 

samtidigt betonar de att värde och slöseri identifieras utifrån kundens perspektiv. Utöver det 

förklarar Jasti och Kodali (2014) att kundtänket har förändrats, det vill säga att kunderna idag 

är mer krävande, de kräver bland annat innovativa produkter och tjänster inom korta 

tidsperioder till låga priser.  

3.4.2 Eliminering av slöseri 

Åhlström (2004) menar att en av Lean productions mest framträdande princip är principen om 

att eliminera slöserier, det vill säga allt som inte tillför värde för kunden bör elimineras. 

Carlborg et al. (2013) samt Karlsson och Åhlström (1996) förklarar vidare att enligt Lean 
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production är alla typer av aktiviteter som inte adderar värde slöseri, och måste genomgående 

och noggrant elimineras. Därtill påstår Liker och Morgan (2006) att slöseri är det som kostar 

tid, pengar och resurser samtidigt som det inte tillför något värde utifrån kundperspektivet. På 

det sätt som Resetarit (2012) benämner det är det sådant som kunden inte vill betala för. 

Portioli-Staudacher och Tantardini (2012) anser att medvetenhet om slöserier är betydande för 

tjänsteföretag. De förklarar även att medarbetarna måste vara medvetna om vilka slöserier 

som finns och ansvara för att identifiera dessa, samtidigt som de tillsammans måste komma på 

lösningar för att motverka slöserier. 

Utöver hänvisar bland annat Jasti och Kodali (2014), Poppendieck (2002) samt Sternberg et 

al. (2012) till Ohno (1988) som identifierade sju slöserier och benämner de sju slöserierna 

enligt följande; överproduktion, lager, överarbete, rörelse, omarbete, väntan och transporter. 

Hicks (2007) redogör för att det var Ohno (1988) som först upptäckte de sju slöserierna inom 

tillverkningssektorn som senare kom att rapporteras utav Womack och Jones (1996). Därtill 

identifierade Womack och Jones (1996) ett åttonde slöseri som berör de anställdas outnyttjade 

idéer och kreativitet som kan förbättra processer och praxis, förklarar Hicks (2007). Liker 

(2009) har valt att benämna detta åttonde slöseri som medarbetarnas outnyttjade kreativitet. 

Jasti och Kodali (2014) påstår att de mest populära slöserierna bland empiriska vetenskapliga 

artiklar bland annat är fokus på att kontrollera omarbete och defekter samt onödigt lager. 

Överproduktion – Det allvarligaste slöseriet är överproduktion, förklarar Hines och Rich 

(1997), då det inte tillåter ett smidigt flöde av varor eller tjänster samtidigt som det påverkar 

kvalitén och produktiviteten negativt. Tapping och Shuker (2003) menar att det innebär att för 

mycket produceras vid fel tidpunkt. Det i sin tur leder till för långa lagringstider som kan 

resultera i att defekter inte upptäcks i ett tidigt skede, produkterna kan försämras samtidigt 

som arbetstakten kan få ett ökat tryck, hävdar Hines och Rich (1997). Enligt Hicks (2007) 

inträffar överproduktion då produktionen fortsätter fastän att det borde ha upphört, vilket 

resulterar i ett överskott av produkter, produkter som tillverkas för tidigt samt ett ökat lager.  

Lager – Karlsson och Åhlström (1996) menar att lager är den viktigaste källan till slöseri. De 

förklarar att delar och produkter på lager som inte tillför värde bör elimineras, men innan det 

bör orsaken till att lagra mer än nödvändigt elimineras. Ett annat sätt kan vara att reducera 

varupartier. Hicks (2007) skriver att lager är allt som inte är direkt nödvändigt till att uppfylla 

kundens beställningar. Hicks (2007)  samt Tapping och Shuker (2003) påstår att det är allt 
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som tar onödig plats och kan påverka säkerheten. I lagret ingår allt från råmaterial, pågående 

arbeten samt färdiga produkter, menar Hicks (2007).  

Överarbete – Hicks (2007) förklarar att överarbete innebär arbete utöver det som egentligen 

bör göras, så som omarbeten samt hantering och lagring som kan uppkomma på grund av 

defekter, överproduktion eller överskott av lager. 

Rörelse – Tapping och Shuker (2003) anser att all rörelse som inte är nödvändig för att 

genomföra en arbetsuppgift kan ses som slöseri. Hicks (2007) menar att det är de extra stegen 

som anställda men även utrustning tar för att undvika ineffektiv layout, defekter, omarbete, 

överproduktion eller stora lager. Dock tillför inte de extra stegen något värde till produkten 

eller tjänsten samtidigt som det tar onödig tid. Enligt Tapping och Shuker (2003) kan det 

jämväl innefatta kortare promenader som att gå till en skrivare eller hämta något som befinner 

sig längre bort.  

Omarbete – Defekter kräver omarbete och Hicks (2007) beskriver det som färdiga varor eller 

tjänster som inte överensstämmer med specifikation eller kundens förväntningar, vilket leder 

till missnöjda kunder. Dessutom menar Tapper och Shuker (2003) att inget egentligen skall 

behöva omarbetas, av den anledningen anses defekter eller sådant som måste rättas till eller 

göras om vara slöseri.  

Väntan – Denna typ av slöseri kan uppkomma när ett led i processen inte levererar i tid och av 

den orsaken uppstår väntan i följande led, skriver Hicks (2007). Enligt Tapping och Shuker 

(2003) omfattar väntan alla typer av väntetider, så som väntan på information, medarbetare, 

signaturer, leverantörer, teknologi eller telefonsamtal. Däremot gäller det både medarbetare 

och kund, eftersom det kan frambringa frustration hos båda parter som följaktligen kan leda 

till missnöjdhet och ekonomiska förluster.  

Transport – Hicks (2007) förklarar i enlighet med Tapping och Shuker (2003) att 

transportsträckor bör minimeras så mycket som möjligt, eftersom transportsträckan medför 

extra tid i processen som dock inte tillför något extra värde. De menar vidare att 

hanteringsskador kan uppkomma innan det når slutdestinationen ju längre transportsträckan 

är, det vill säga att risken för att något ska komma bort eller gå sönder ökar.  

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - Det åttonde slöseriet som Liker (2009) anser måste 

tas tillvara på är medarbetarnas outnyttjade kreativitet. Om de med ledande befattning inte 
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engagerar sig eller lyssnar på medarbetarna kan de gå miste om de anställdas kreativitet, 

idéer, kompetens och förbättringar. Womack och Jones (1996) betonar likaså vikten av 

medarbetaren och den kunskap varje medarbetare innehar som kan vara betydande för 

företaget. 

3.4.3 Ständiga förbättringar 

Karlsson och Åhlström (1996) förklarar att om eliminering av slöseri anses vara Lean 

productions mest fundamentala princip, då kommer givetvis principen om ständiga 

förbättringar tvåa. Den viktigaste principen efter eliminering av slöseri är likaså enligt 

Åhlström (2004) ständiga förbättringar som är konceptets grundläggande princip. Enligt 

Karlsson och Åhlström (1996) samt Åhlström (2004) går principen ut på att alltid sträva efter 

ständig förbättring där det enda målet är perfektion. Liker och Morgan (2006) anser att de 

mest hållbara konkurrensfördelarna kan uppnås genom att företag skapar möjligheter för 

ständiga förbättringar och lärande.  

Enligt Liker & Morgan (2006) samt Resetarit (2012) brukar ständiga förbättringar också 

kallas för Kaizen som blivit ett universellt ord, vilket på japanska betyder förändring till det 

bättre. Liker och Morgan (2006) menar att för att uppnå långsiktiga förändringar är det viktigt 

att varje dag jobba med ständiga förbättringar för att kunna bemöta förändringar och 

påtryckningar utifrån. Även Ax, Johansson & Kullvén (2009) anser att förbättringar bör 

genomsyra hela organisationen vardagligen, de små men ständiga förändringarna ska bidra till 

förbättringar över tid. Vidare förklarar Tapping och Shuker (2003) att ständiga förbättringar 

innebär ett ökat bemyndigande av medarbetarna samtidigt som alla har en gemensam vision, 

jämväl stärkta grupparbeten med feedback, idéer och strävan efter ständiga förbättringar. Det 

är i enlighet med Karlsson & Åhlström (1996) samt Resetarit (2012) viktigt att involvera alla i 

verksamheten i dessa förbättringar. Däremot förklarar Liker och Morgan (2006) att 

organisationer idag inte involverar alla i de ständiga förbättringarna, vid tillämpning av 

principen menar likaså Liker (2009) att det grundläggande är att hela organisationen 

genomsyras av ständiga förbättringar. Dessutom skriver Portioli-Staudacher och Tantardini 

(2012) att strävan efter förbättring måste vara kontinuerlig, det är bättre att sakta men säkert 

jobba steg för steg och ständigt utvecklas samt förbättras. 

Enligt Liker och Morgan (2006) är individerna viktiga eftersom det är medarbetarna som 

tillsammans med andra jobbar för att uppnå de gemensamma målen för företaget. Det är också 
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genom medarbetarna som förbättringar kan uppnås, då de reflekterar det som måste förbättras, 

vilket sker kontinuerligt. Därutöver menar Suárez-Barraza och Ramis-Pujol (2010) att 

huvudmålet för Lean production är att identifiera slöseri och de menar vidare att detta mål kan 

åstadkommas genom principen ständiga förbättringar. Även Womack och Jones (2003) 

förklarar att det inte finns något slut på eliminering av slöseri, det går alltid att förbättras och 

ständigt finna nya slöserier som uppkommer. Dessutom menar de att produkten eller tjänsten 

kontinuerligt närmar sig perfektion, det vill säga det kunden vill ha. Enligt Brunet och New 

(2003) leder ständiga förbättringar både till inre och yttre effektivitet i det långa loppet 

tillsammans med delaktighet från organisationens samtliga medarbetare. 

Brunet och New (2003) har utformat en modell som består av fyra grundläggande punkter för 

att sammanfatta och förstå kaizen. En god organisationskultur är den första punkten som skall 

bidra till att medarbetarna på ett självständigt och spontant sätt ägnar sig åt att förbättra det 

som är i behov av förbättring. Den andra punkten benämns förslag och går ut på att de 

anställda kommer med förslag på vad som bör förbättras. Därtill krävs att organisationens 

ledning tydliggör och främjar dess policy så att samtliga kan ta del av organisationen mål och 

planeringar. Den sista punkten behandlar små gruppaktiviteter som ska bidra till en öppenhet 

bland alla medarbetare genom hela processen för ständiga förbättringar. 

3.5 Svårigheter med Lean Production 

Hines et al. (2004) menar att konceptet kritiserats utifrån många aspekter, som bland annat 

bristen på mänsklig integrering eller dess begränsade tillämpning utanför massproducerande 

tillverkningsmiljöer. Dessutom menar de att bristen på en tydlig definition lett till ytterligare 

förvirring och oklarheter. Bowen och Youngdahl (1998) förklarar att i slutet av 1980-talet och 

1990-talet argumenterade managementlitteraturen mot överföringen av tillverkningsprinciper 

för tjänstesektorn, istället försökte de främja överföringen av principer från tjänstesektorn till 

tillverkningssektorn. Däremot beror dagens brist på tillämpning av konceptet på rätt sätt 

framförallt på bristen av förståelse för Lean productions principer, menar Narang (2008). 

Författaren skriver vidare att även om ledningen i företaget är inställda till att förbättra 

samtidigt som medarbetarna är lika engagerade, så anses dessa resurser vara bortkastade 

eftersom Lean productions tekniker och principer används på fel områden.  

Utöver det påstår Conti, Angelis, Cooper, Faragher & Gill (2006) att många kritiker menar att 

Lean production är stressframkallande, det kan bland annat bero på att avdelningscheferna 
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sätter för mycket press på medarbetarna som leder de anställda till bristningsgränsen. Allt 

detta för att eliminera slöserier och på så vis öka vinsterna. Däremot skriver Conti et al. 

(2006) att det inte går att visa något samband mellan stress och implementering av Lean 

production samt att tidigare studiers kritik inte är generaliserbara.  

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Modellen till höger visar de teman samt 

tillhörande kategorier som framkommit i den 

teoretiska referensramen och som förklaras mer 

utförligt under rubriken 2.2.5 Analys. Studiens 

struktur är övergripande utformat enligt denna 

modell då Lean productions huvudsakliga 

principer är eliminering av slöseri samt ständiga 

förbättringar. Eliminering av slöseri består i sin 

tur av två underkategorier som benämns kundvärde samt 7+1 slöserier. 

Den teoretiska referensramen tyder på att tjänstesektorn ständigt utvecklas, den globala 

konkurrensen blir större samt att större fokus sätts på effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. 

Företag inom tjänstesektorn finner lösningen i att försöka implementera Lean production, men 

forskare menar att tillämpningen av Lean production inte kommit tillräckligt långt inom 

tjänstesektorn. Dessutom finns det inte någon gemensam definition på Lean production och 

därav råder många olika definitioner, samtidigt som det är ett fristående koncept som 

fortfarande utvecklas. Däremot enligt ett flertal författare och litteraturstudier som genomförts 

av forskare läggs tonvikten främst på att skapa effektivitet genom eliminering av slöserier 

samt ständiga förbättringar. Principerna är konceptets byggstenar och bör anpassas till 

tjänstesektorn och det egna företaget innan det kan ge resultat. 

Principen eliminering av slöseri beror på definiering av kundvärdet, för att kunna eliminera 

slöserier är det grundläggande att först definiera kundvärdet eftersom allt som inte skapar 

värde för kunden anses vara slöseri. Därutöver för ytterligare fördjupning i slöserier skapar de 

åtta slöserierna en struktur som gör det omöjligt att missa slöserier inom organisationen. Den 

andra principen benämns ständiga förbättringar och går ut på att kontinuerligt sträva efter 

förbättringar och lärande med målet om perfektion. 
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4 Empiri  

I detta kapitel presenteras resultatet från insamlingen av empiriskt material. Inledningsvis ges 

korta företagsbeskrivningar och tabeller över de intervjuade, framförallt för att underlätta 

läsandet. Därefter struktureras empirin enligt de tre punkter som avses vara grundläggande i 

den teoretiska referensramen, vilka är: kundvärde, eliminering av slöseri samt ständiga 

förbättringar. 

4.1 Presentation av tjänsteföretagen 

I enlighet med de etikregler som togs upp under metodkapitlet och som berör anonymisering 

företagen valts att benämnas enligt Företag (städ) samt Organisation (måltid). Därtill 

benämns de intervjuade enligt respondent och kommer vidare att redogöras för under följande 

rubriker… 

4.1.1 Företag (städ) 

Företag (städ) är ett tjänsteföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud så som fastighets-, städ-, 

kontors- och säkerhetstjänster, samt tjänster för mat och dryck. Inom städtjänster erbjuder de 

alla typer av professionella städtjänster för alla typer av lokaler. Denna studie inriktar sig på 

företagets städtjänster. Samtliga respondenter presenteras i tabellen nedan, där respondent 2, 3 

och 4 för tillfället levererar städtjänst till ett stort multinationellt företag. 

Företag (städ) 

Respondent 1 Chef för städprojekt Telefon, e-post, 2014-11-17 

Respondent 2 Lokalvårdare Intervju, 2014-11-19 

Respondent 3 Teamledare Intervju, 2014-11-19 

Respondent 4 Lokalvårdare Intervju, 2014-11-20 

Respondent 5 Chef för städtjänst E-post, 2014-11-27 

 

4.1.2 Organisation (måltid) 

Organisation (måltid) är en tjänsteorganisation som erbjuder fastighets- och servicelösningar 

åt den huvudsakliga kunden som är hälso- och sjukvården. De erbjuder bland annat fastighets- 

och administrativa tjänster, samt andra tjänster inom serviceområdet så som måltider, tvätt- 

och textiltjänster samt lokalvård. Studien avgränsar sig till organisationens måltidtjänster, där 

de dagligen levererar måltider som tillagas i deras kök till sjukhusen. I sjukhusen arbetar 
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kökspersonal som är anställda av Organisation (måltid) och som i sin tur serverar maten till 

patienterna. 

Organisation (måltid) 

Respondent A Köksansvarig Intervju, 2014-11-22 

Respondent B Leanstrateg Telefon, e-post, 2014-11-24 

Respondent C Köksbiträde Intervju, 2014-11-24 

Respondent D Chef för servicedivision E-post, 2014-11-27 

Respondent E Dietist, kommunikatör Telefon, e-post, 2014-11-28 

 

4.2 Kundvärde 

Företag (städ)  

Samtliga respondenter betonar betydelsen av att ha kunden som utgångspunkt i större delen av 

företagets alla processer. Ett ständigt kundfokus är viktig, eftersom ett företag som erbjuder 

tjänster är beroende av att skapa kundnöjdhet för att klara sig långsiktigt. Respondent 5 

förklarar att om de inte lyckas skapa värde för kunden så kan det bli svårt att hålla sig kvar på 

den konkurrerande marknaden under lång sikt. Respondent 1 och 5 menar att det råder en stor 

konkurrens på grund av att många nya företag ständigt träder in i marknaden, vilket bidrar till 

större konkurrens samtidigt som kvalitetskraven blir högre men till billigare priser. ”Vi kanske 

inte erbjuder de billigaste alternativen på marknaden, men vi lyckas hålla oss kvar genom att 

garantera kunden kvalitetssäkrad städtjänst som är prisvärd och miljöanpassad.”, hävdar 

respondent 5. Utöver det påstår respondenterna att det största ansvaret för att skapa värde 

egentligen ligger på teamledaren och lokalvårdarna, eftersom det är de som har en direkt 

kontakt med kunden. Av den anledningen förklarar respondent 3 att det är betydande att alla 

anställda uppträder på ett trevligt sätt, framförallt de som dagligen möter kunden för att på så 

sätt bibehålla goda kundrelationer. Alla respondenter är överens om att kunden inte bara ses 

som individen som förvärvar städtjänsten, utan det är hela företaget och företagets anställda 

som ses som kunder. Respondent 2 menar att det därför inte bara är viktigt utföra sitt jobb 

som lokalvårdare ”… det är samtidigt viktigt att skapa goda relationer genom att sprida 

glädje i företaget. Det skapas en gemenskap som gör att vi alla trivs tillsammans i företaget, 

vilket också gör att de som anlitar oss blir nöjda… men vi gör ju också ett bra jobb såklart!”. 
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Utöver det förklarar respondent 3 att när kunden skall anlita städtjänst är det först och främst 

grundläggande att tillsammans med kundens önskemål börja med en behovsanalys, för att 

utifrån deras behov skapa ett städprogram. Enligt respondent 1 och 3 har de också något som 

kallas för ”cleaning exellence” som är en intern utbildning där lokalvårdarna lär sig 

grundläggande städning som de senare också kan utveckla genom andra utbildningar om det 

önskas eller behövs. Respondent 2 och 4 anser att det är viktigt att genomföra den interna 

utbildningen för att kunna nå upp till de kvalitetskraven som ställs på lokalvårdarna, bland 

annat att jobba effektivt, ergonomiskt och miljöanpassat. De själva anser att utbildningen 

hjälpt dem till att utföra ett bättre jobb, jämfört med innan utbildningen. Däremot påstår de att 

det inte är alla som gått utbildningen fastän att respondent 5 menar att det är ett 

grundläggande krav. Utöver det finns jämväl krav som kunden kan ställa på städtjänsten, 

”Efter flera år på ett företag tyckte de plötsligt att det var ett behov att lokalvårdarna skulle 

ha grundläggande kunskaper i skriftlig svenska och i muntlig engelska. Så vi fick anpassa oss 

efter det, de som nu anställs får först genomgå ett grundläggande språktest och de tidigare 

anställda som inte klarade av språktestet fick bli omplacerade”. 

Organisation (måltid) 

Alla respondenter är överens om att det mest betydande är att kunden ligger i fokus. Det är 

dessutom grundläggande att fokusera på kunden eftersom organisationen varje dag levererar 

tjänster inom serviceområdet för hälso- och sjukvård, i detta fall med avgränsning till måltider 

för patienter. Respondent B menar att upphandlingen sker med sjukhuset som är den 

huvudsakliga kunden, men att det egentligen vägande att patienterna är nöjda, följaktligen 

definierar samtliga respondenter att de ser patienterna som kunden. Framförallt för att det är 

patienterna som ska vara nöjda och må bra av den mat och service som de levererar.  

Utöver det menar respondent A och C att det är en självklarhet att arbeta rent och hygieniskt 

för att skapa värde för kunden. Dessutom kan det vara så att vissa patienter är extra känsliga 

för infektioner och det ligger ett stort ansvar i hur de i köket sköter hygienen. Därutöver måste 

de hålla koll på vad alla patienter på en avdelning får äta och inte äta, ett litet fel eller 

missförstånd kan leda till allvarliga konsekvenser. Respondent D däremot förklarar att allt 

ansvar inte ligger på de som arbetar i sjukhusets kök, utan det är hela processen som är viktig, 

det vill säga från att maten tillagas tills att den levereras till patienten. Respondent A tillägger: 

”Alltså vårt jobb går ju helt klart ut på att leverera måltider till patienter utifrån de regler vi 
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har. Men jag tycker det är viktigt att tänka på att man inte kan gå runt och sura och sprida 

negativ energi, vilket inte står i våra regler… det borde helt enkelt vara något som är 

självklart! Om man jobbar med service ska man tänka på att försöka uppmuntra patienterna 

när man serverar maten, det är inte bara maten utan helheten som räknas. Jag ser också att 

många patienter uppskattar glada människor runt omkring sig”. 

4.3 Eliminering av slöseri 

4.3.1 Överproduktion 

Företag (städ) - Överproduktion utifrån ett tjänsteperspektiv kan vara att anställa mer än vad 

som är nödvändigt. Respondent 3 menar att detta främst inträffar vid flytt- och storstädning 

eftersom det ofta kan vara svårt att räkna ut exakt hur många medarbetare som kommer 

behövas. Det är viktigt att hinna med allting i tid, eftersom kunden har absoluta deadlines som 

de inte kan ändra på. Respondent 5 förklarar att detta problem också visar sig i 

resultatuppföljningen, det vill säga att om uppdraget genererar dåliga resultat kan det bero på 

att de levererar mer än vad kunden köpt. Utöver det menar respondent 3 och 4 att överarbete 

kan utföras på grund av att det ibland kan vara svårt för lokalvårdarna att bestämma hur 

mycket som skall göras. ”Det som är rent för mig kanske inte är rent för någon annan”, 

förklarar respondent 4. Det är alltså svårt för lokalvårdarna att avgöra vad som uppfattas som 

rent och de kan ibland göra mer än vad som egentligen krävs. Samtliga respondenter menar 

alltså att de utgår från kunden och deras krav, om de däremot utför mer än vad som behövs 

kan det anses vara överproduktion eller överarbete.  

Organisation (måltid) - Överproduktion kan innebära att för mycket mat produceras och blir 

över, vilket är ett enormt slöseri både ekonomiskt och miljömässigt, hävdar respondent D. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att undvika slöseri genom att försöka minska 

matsvinnet. Respondent B förklarar att de infört olika metoder för att minska matsvinnet. 

Respondenten beskriver följande: ”Vi tittar bland annat systematiskt på den mat som kommer 

tillbaka på brickorna/kantinerna från avdelningarna. Om mer mat än vanligt kommer tillbaka 

testar man att ändra i receptet, eller att utesluta rätten i framtida menyer. Ett annat sätt (som 

dock har andra nackdelar) är att avdelningar debiteras den mat som skickas till deras 

patienter”. Däremot förklarar respondent A och C att sjukhuset under senare tid dragit ner 

rejält på både personal och måltider för patienter, bara för att dra ner på kostnaderna men 

samtidigt sjunker kvalitén. ”När vi är stressiga drar det också ner på patienternas humör, 
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samtidigt så kan de bli arga och sura om maten inte räcker till, som jag absolut har full 

förståelse för. Däremot så ligger det inte inom vårt ansvarsområde att bestämma hur mycket 

som ska beställas in. Det är sjukhuset som ska se till att beställa tillräckligt så att maten 

räcker för alla”.  

4.3.2 Väntan 

Företag (städ) - Väntan är enligt respondent 5 inte relevant, men respondent 2, 3 och 4 

förklarar att väntan kan uppstå vid projektarbeten som är utöver det vanliga arbetet, vid 

sådana tillfällen hyrs projektgrupp in. Personalen som hyrs in arbetar inte lika effektivt och 

behöver ständigt under arbetets gång vänta på nya uppgifter när de inte vet vad som skall 

göras, respondent 4 förklarar situationen enligt följande: ”Vi har inte någon tydlig struktur på 

vad som ska göras under projektarbeten, eftersom det är tillfälliga arbeten. Det är 

teamledaren som övergripande förklarar vad vi ska göra. Sen är det också så att de som hyrs 

in inte riktigt vet vad de ska göra, så vi som är anställda får hela tiden stå och visa och 

förklara. Men det stör ju flytet och de har under vissa tillfällen inget att göra när vi inte finns 

där.” Utöver det hävdar respondent 3 att väntan också kan uppstå när de inte har tillräckligt 

med städutrustning, till exempel stora städmaskiner som kostar mycket och som de inte har 

plats med på lagret. Men under den tiden menar respondenten att de istället försöker hjälpa till 

någon annanstans, för att inte slösa tid på att vänta. 

Organisation (måltid) - Väntan sker aldrig, påstår respondent A. Respondenten påstår vidare 

att det aldrig blir tid över, det är alltid något som skall göras. Ibland kan det till och med vara 

så att de inte hinner med deras uppgifter och att de då får jobba över eller skippa rasten. 

Respondent C förklarar vidare att väntan däremot kan inträffa om maten inte levereras i tid, 

vilket senare skapar ännu mer stress och följaktligen patienter som inte är nöjda med servicen. 

Det kan även vara så att vid servering av måltid till rummen kan patienten vara upptagen, 

vilket de visar hänsyn till, däremot innebär det en väntan som inte tillför något värde för 

någon. 

4.3.3 Lager 

Företag (städ) - Lager kunde förr vara ett större problem menar respondent 1 och 4. För stora 

beställningar kunde göras, det mest allvarliga var beställning av kemikalier som stod 

oanvända och som senare är skadlig för miljön. Men respondent 1 förklarar att sedan 

sommaren 2014 är deras städtjänster Svanenmärkta och miljöanpassning blir allt viktigare i 

deras tjänster. ”Vi har schemalagda leveranser som justeras några dagar innan planerad 
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leverans så vi slipper lagerhålla städmaterial.”, påstår respondent 5. Trots det förklarar 

respondent 3 att det ibland kan beställas in för mycket som inte kommer användas och som tar 

onödig plats, det är viktigt att se över beställningarna både ur ett miljöperspektiv men även ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Därutöver berättar respondent 2 och 4 att lagret fortfarande är 

stökigt och att massor med material som inte används står kvar och endast tar plats. 

Respondent 2 beskriver det såhär: ”Det är faktiskt lite roligt att vi erbjuder städtjänster, men 

och andra sidan är vårt eget lager rätt så stökigt så att det ibland kan vara svårt att hitta 

rätt”.  

Organisation (städ) - Lagret är helt klart betydande menar respondent E, det är viktigt att inte 

beställa för mycket på grund av att avdelningarna inte har något större lager för stora 

leveranser. Överbeställningar leder till ännu mer svinn och slöseri. ”Lagret försöker vi minska 

genom att inom kort införa ett så kallat tom-full-system. Det innebär att specerier som 

används på avdelningarna levereras och fylls på enligt en förbestämd plan vilket omöjliggör 

överbeställningar”, förklarar respondent D. I dagsläget förklarar respondent A att det är ett 

enormt slöseri att göra överbeställningar, eftersom det inte får plats med överbeställningar. 

Dessutom måste bäst-före datumet tas i beaktning samtidigt som de har matsedlar som de 

måste följa, vilket innebär att det mesta som inte får plats helt enkelt får returneras eller 

slängas. 

4.3.4 Rörelse 

Företag (städ) - ”Vi har metodkort som visar arbetsflöde, via avvikelser stäms det av om 

medarbetaren arbetar enligt metodkorten”, hävdar respondent 5. Därtill menar samtliga 

respondenter att om rundan inte planeras noga så leder det till onödiga steg. Dessutom har 

under den senaste tiden införts något som kallas för städbälte, där lokalvårdaren har sina 

städredskap, framförallt för att undvika onödiga rörelser. 

Organisation (måltid) - Rörelse kan innebära att respondent A och C emellanåt måste servera 

mat till rummen, på grund av att alla patienter inte kan hämta sin egen mat från köket. 

Däremot menar de att det är sådant som egentligen ingår i deras jobb. Men när de jobbar på 

egen hand i köket kan det vara svårt att springa in till rummen och servera maten, medan 

andra patienter kommer in i köket och ska hämta sin mat. Ibland kan det skapa problem med 

risker för allvarliga påföljder, då vissa patienter av misstag kan ta en annan patients måltid. 

Respondent A hävdar också att onödig rörelse kan vara att hen måste gå ner till en annan 
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avdelning för att hämta bullar och att det tar minst tio minuter. Om något annat inte finns 

tillgängligt på avdelningen gäller samma procedur, det vill säga att de måste gå till andra 

avdelningar för att få låna det som behövs. 

4.3.5 Omarbete 

Företag (städ) - Omarbete kan enligt respondenterna uppstå om klagomål kommer in och då 

måste arbetet göras om igen. De menar därför att det är viktigt att utföra städningen väldigt 

noggrant för att inte behöva göra om samma arbete igen. Respondent 3 menar att ett dåligt 

utfört arbete påverkar både städtjänsten negativt, men också kunden. Omarbete leder till 

ökade kostnader, kunder som inte är nöjda och det i sin tur medför ett dåligt rykte för Företag 

(städ). Respondenten förklarar vidare att omarbete ofta kan inträffa vid anställning av ny 

personal, då de inte lyssnar ordentligt eller känner sig förvirrade och utför arbetet på fel sätt.  

Organisation (måltid) - Omarbete är inte något som sker ofta enligt respondent A och C. Men 

det skulle kunna vara att leveranserna mellan avdelningar förväxlas. Därtill menar respondent 

D att det även kan vara så att de skickar fel leverans på grund av något missförstånd inom 

datasystement eller vid samtal. I sådana fall måste de naturligtvis åtgärda problemet, men det 

innebär omarbete för deras del som skulle kunna undvikas. 

4.3.6 Överarbete 

Företag (städ) – Samtliga respondenter hänvisar överarbete till det som tas upp i första 

punkten, nämligen överproduktion. 

Organisation (måltid) - ”Det känns som om vi alltid gör mer än vad vi borde göra. 

Patienterna kommer vi överens med och de är oftast nöjda… men avdelningschefen på 

sjukhuset kräver att vi utför mer än vad vi hinner göra eller mer än vad vi egentligen borde 

göra. Men så länge de inte anställer fler så kommer det vara svårt att hinna med att uppfylla 

alla krav de har på oss” berättar respondent C. Enligt respondent A och C har sjukhuset 

förväntningar på att det jobb som tidigare utfördes av tre anställda i köket, nu istället ska 

utföras av en heltidsanställd och en deltidsanställd, vilket för dem känns orimligt. De anser att 

överarbete är något som e med ledande befattning borde visa hänsyn till. 

4.3.7 Transport 

Företag (städ) – ”Transport av material är vad som berör tjänsten städ och det sker via 

samordning av en logistikleverantör, så vi har en transportör av städprodukter och inte av 
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produktleverantörer”, förklarar respondent 5. Det är även viktigt att tänka på transporter 

utifrån ett miljöperspektiv menar respondent 1. Att deras städtjänster är Svanenmärkta innebär 

också att transporterna måste planeras noga och köras sparsamt, även välplanerade rutter, 

användning av förnybart bränsle och bränslesnåla bilar är betydande. Allt detta för att minska 

utsläppen. Däremot menar respondent 3 att alla inte tar hänsyn till dessa punkter, då det är 

svårt att veta exakt hur föraren kör. Slöseri i detta fall kan vara att lokalvårdarna ibland får 

köra till en annan byggnad för material de är i behov av eller för att hämta leverans. Onödig 

transport kan också uppkomma då föraren glömmer något och måste köra tillbaka återigen, 

vilket tar onödig tid. 

Organisation (måltid) - Transport av maten brukar vanligen fungera felfritt förklarar 

respondent D, eftersom maten transporteras i kylvagnar och sedan värms i respektive 

avdelning. Det viktiga är att komma ut med maten i tid och undvika förseningar. Dessutom är 

det också viktigt att det inte sker fel i leveransen som kan leda till att onödiga transporter 

förekommer. 

4.3.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Företag (städ) - Medarbetarnas outnyttjade kreativitet visas det alltid hänsyn till, men 

däremot är det svårt att införa alla idéer som kommer in till oss, menar respondent 1, 3 och 4. 

Men de hävdar att de ständigt försöker uppmuntra medarbetarna till att lämna 

förbättringsförslag och goda idéer. Respondent 3 förklarar vidare att om de har befogenhet till 

att utföra vissa önskemål så kan de göra det direkt på plats. Men önskemål från lokalvårdare 

och kunder som teamledaren inte har befogenhet till att genomföra vidareförs istället till 

respektive ledare/chef som vidare undersöker om önskemålet är lämpligt. Respondent 4 

berättar att hen tillsammans med andra lokalvårdare på samma avdelning krävde nya 

städredskap som skulle bidra till att städningen utfördes effektivare, vilket de efter bara någon 

vecka fick levererade.  

Organisation (måltid) - Respondent A anser att de inte har mycket att säga till om. ”Det är 

väldigt svårt att komma med idéer eller lösningar på problem som finns, det känns som om 

ingen lyssnar… När vi kommer med förslag så slutar det alltid med att vi pratar om vilka 

kostnader det medför, så i slutändan spelar det ingen roll”. Även respondent C formulerar sig 

på liknande sätt, medan resterande respondenter väljer att inte gå djupare in i denna fråga och 
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förklarar bara att varje medarbetare har möjlighet att framföra sina åsikter och förslag på 

förbättringar.  

4.4 Ständiga förbättringar 

Företag (städ) 

Enligt respondent 5 sker leverans av städtjänsten av servicemedarbetare och huruvida 

leveransen sker optimalt eller inte märks eller mäts via olika områden, så som det ekonomiska 

genom resultatuppföljning och produktionsstandarden genom kvalitetsuppföljning. Utifrån 

dessa områden sätts fokus på vad det är som orsakar att leverans av städtjänsten inte sker 

optimalt. Respondent 1 förklarar att vad det gäller ständiga förbättringar arbetar de i ett 

system som heter C2, där samtliga avvikelser och förbättringar registreras. Om en förbättring 

kommer från en medarbetare som inte har tillgång till dator kan de lämna en lapp till sin chef 

som därefter registrerar ärendet. Dessutom menar respondent 3 att de har veckomöten där alla 

servicemedarbetare och någon eller några med ledande befattning gemensamt sitter och 

diskuterar vad som kan förbättras samt vad de är nöjda med eller inte nöjda med. Allt detta för 

att kontinuerlig bli bättre och erbjuda bättre städtjänster än någon annan på marknaden. 

Respondent 4 påstår att de under veckomötena får mer tid till att reflektera över vad som kan 

förbättras och dela med sig av sina idéer. ”Under mötena pushar vi varandra och ger beröm, 

vi har roligt samtidigt som vi jobbar hårt. Det kanske är just det som gör oss till ett bra 

team.”. Även respondent 3 menar att veckomötena skapar sammanhållning i gruppen där de 

också har tid för att umgås och ha roligt, ”Vi kan ju inte bli bättre om vi inte har en god 

sammanhållning i städteamet. Alla måste få säga sitt, ju fler åsikter desto bättre. Sen måste vi 

också ha lite skoj i vardagen så att vi håller humöret på topp!”. Utöver det förklarar 

respondenten att om nya arbetsrutiner är nödvändiga för förbättring så tas de upp under 

veckomötet. 

Respondenterna berättar också att servicemanagern tillsammans med kunden emellanåt kollar 

hur det ser ut på olika avdelningar och gör kvalitetskontroller, för att se till att allt ser bra ut 

och om det finns förbättringar som kan göras. ”Ett annat sätt att arbeta med förbättringar är 

när vi har interna och externa revisorer, då får vi en tydlig indikation på när något inte 

stämmer. Vi tittar då över processerna för att inte få samma avvikelse igen. Utöver det har vi 

också en punkt i våra protokoll som heter förbättringar”, hävdar respondent 1. Därtill menar 
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respondent 1 och 5 att de generellt pratar mycket Best Practice, det vill säga att de delar med 

sig av kunskap och lyckade aktiviteter i organisationen. 

Organisation (måltid) 

Det råder väldigt olika åsikter vad gäller ständiga förbättringar. Respondent B och E påstår att 

medarbetarna på alla nivåer enkelt kan komma med förslag på vad som bör förbättras så att de 

ständigt kan utvecklas, vilket de visar hänsyn till. Däremot hävdar respondent A och C att de 

försöker komma med förslag på förbättringsområden, men att det inte är någon som lyssnar på 

dem. ”Vi känner bristen på kommunikation mellan medarbetare och chef. När vi väl försöker 

kommunicera är det återigen kostnader, kostnader, kostnader… efter en viss tid orkar man 

inte kämpa mer.”, menar respondent A.  

Enligt respondent E är den rådande konkurrensen på marknaden något som gör att de 

kontinuerligt vill förbättras. Om de inte strävar efter att utvecklas kommer det vara svårt för 

organisationen att klara sig på lång sikt. ”Vi arbetar med förbättringar för personalen och 

cheferna. Konkurrensen är en morot för att utvecklas och förnyas ytterligare. Vi har till 

exempel deltagit i studiebesök, nationella benchmarkingprogram, och gränsöverskridande 

effektmätningar mellan vård och service.”. Utöver det är det viktigt att alla inom 

organisationen strävar efter förbättring på alla nivåer. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen parallellt med empirin. Diskussion 

följer samma teman och kategorier som strukturerats i teorin och empirin. 

5.1 Lean production och tjänstesektorn 

I takt med att tjänstesektorn utvecklas och därmed utgör en större del av ekonomin enligt Rust 

och Huang (2012) samt Suárez-Barraza et al. (2012) försöker tjänsteföretag i enlighet med 

Canel et al. (2000) hitta nya sätt för att möta kunders behov, men samtidigt minimera 

kostnader och förbättra kvalitén. Detta stämmer överens med de två organisationerna som 

ständigt betonar den ökade konkurrensen, där de för tillfället satt förtroendet på Lean 

productions principer och försöker utifrån dessa principer minimera kostnader samt förbättra 

kundfokus och kvalité. Lean production är ett av de koncept som alltfler inom tjänstesektorn 

väljer att tillämpa vilket tydliggörs av antalet vetenskapliga artiklar som publicerats under de 

senaste åren. Däremot är konceptet ursprungligen utformat för tillverkningssektorn menar 

bland annat Jasti och Kodali (2014) samt Modig och Åhlström (2014), till följd av det uppstår 

ett frågetecken kring om Lean production verkligen kan vara rätt val för tjänsteorganisationer 

att implementera. 

Song et al. (2009) och Radnor och Osborne (2013) betonar möjligheten av att tillämpa Lean 

productions principer inom tjänstesektorn, men tillägger även att principerna måste anpassas 

till tjänsteföretaget och det går således inte att tillämpa principerna direkt från ett tillverkande 

företag. Att tillämpa principerna från tillverkningssektorn till tjänstesektorn utan förändring 

hade inte fungerat för de två tjänsteföretagen, eftersom så som Liker och Morgan (2006) 

också nämner är det stor skillnad på en produkt och en tjänst. Det sker automatiskt en 

förändring och anpassning av principerna när de tillämpas inom tjänsteföretag, däremot är det 

upp till de enskilda företagen att försöka anpassa principerna så bra som möjligt för det egna 

företaget. Organisation (måltid) har exempelvis anlitat en Leanstrateg eftersom de anser att 

det inte går att tillämpa Lean productions principer endast från föreläsningar och kurser, utan 

det är grundläggande att Leanstrategen är med i företaget och dess processer. Därutöver 

betonar flertalet forskare bristen på forskning av Lean inom tjänstesektorn, bland annat 

Carlborg et al. (2013) samt Åhlström (2004) anser att det finns ett behov av att undersöka 

Lean productions principer inom tjänstesektorn. Av den anledningen är det viktigt att bidra 

med kunskap till hur principerna kan tillämpas inom tjänsteföretag. 
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För att kunna besvara studiens syfte med hjälp av tematisk analys kommer jag utgå från den 

modell som finns med i metodkapitlet under rubriken 2.2.5 Analys. Studien utgår från det 

filosofiska perspektivet som Shah och Ward (2007) förklarar består av vägledande principer 

och övergripande mål. Dessutom i enlighet med Liker och Morgan (2006) betonar Lean 

productions principer kundfokus, ständiga förbättringar och eliminering av slöseri. Två av 

Åhlströms (2004) principer kommer av den anledningen vara grundläggande i studien som 

också stryks under av Carlborg et al. (2013), vilka är eliminering av slöseri samt ständiga 

förbättringar. Principen om eliminering av slöseri utvecklas vidare till att även innefatta 

kundvärde samt de åtta slöserierna. 

5.2 Kundvärde 

Avgörandet för vad slöseri är beror först och främst på att kundvärdet definieras, menar Liker 

och Morgan (2006) samt Womack och Jones (2003). Kundfokus är den grundläggande 

principen som samtliga respondenter är helt överens om. I nästan varje process betonas 

kundfokuset, men inom Organisation (måltid) kan det ibland uppstå tveksamheter bland 

respondenterna för vad som skapar kundvärde. Dock menar Carlborg et al. (2013) att 

effektivitet och kundnöjdhet inte kan alstras om medarbetarna inte förstår sig på vad som 

skapar kundvärde, först därefter går det att eliminera sådant som inte skapar värde. Dessutom 

i enlighet med Liker och Morgan (2006) samt Carlborg et al. (2013) är en grundlig förståelse 

för organisationens alla processer nödvändig för att fastställa det som är värdeskapande.  

Det går att påstå att majoriteten av företag inom alla sektorer har ett visst kundfokus för att 

klara sig på den konkurrerande marknaden. Jayaram et al. (2008) definierar kundfokus som 

förmågan att kunna identifiera och möta kunders behov. Respondent 3 tydliggör att kunden 

alltid är i fokus då de tillsammans med kunden genomför en specifik behovsanalys, med syftet 

att klargöra vilka behoven är och följaktligen möta deras behov på bästa möjliga vis. 

Tillvägagångssättet stämmer överens med det Liker och Morgan (2006) samt Womack och 

Jones (2003) beskriver, nämligen att kunden bör vara startpunkten i alla processer och att det 

är kunden som bör definiera värdet. Detta skiljer sig från Organisation (måltid) som anser att 

de har två kunder, sjukhuset som anställer dem men även patienterna som erhåller deras 

tjänster. Det är inte helt klart för dem hur de ska arbeta och vem de bör se som den 

huvudsakliga kunden. Respondenterna är medvetna om denna förvirring, men menar att det är 

upp till sjukhuset att avgöra om patienterna skall ses som kunder eller inte. Redan i början är 

det därför grundläggande att definiera vem kunden är och vad som skapar värde för kunden. 
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Möjligtvis går det som respondent 3 nämner att göra en behovsanalys där medarbetare och 

kund sätter sig ner för att identifiera och klargöra värdeskapande aktiviteter. Womack och 

Jones (2003) förklarar att många organisationer misslyckas genom att låta fel personer 

definiera värdet. På så sätt är det vägande att endast låta kunden definiera vilka aktiviteter de 

anser vara värdeskapande. 

Därutöver skiljer sig tjänstesektorn från tillverkningssektorn eftersom de erbjuder tjänster som 

gör att de anställda till största delen är i direkt kontakt med kunden. På så vis menar 

respondenterna i båda företagen att kundmötet är en av de viktigaste delarna i arbetet som 

gäller tjänster, vilket stämmer överens med det Blomqvist et al. (2004) skriver om att värde 

för kunden inte bara beror på tjänstens kvalitet utan det beror på den totala upplevelsen. 

Framförallt respondent A understryker att det är den totala upplevelsen som är viktig för 

kunden och hur personalen uppträder i det vardagliga mötet med kunden. Samtliga 

respondenter är väl medvetna om den rådande konkurrensen och att de måste överträffa 

kundens förväntningar. Däremot anser vissa respondenter att kunderna ibland kan bli alldeles 

för krävande, vilket Jasti och Kodali (2014) också påpekar. Tjänsterna ska vara billiga och 

samtidigt ska de hålla en god nivå. Företag (städ) försöker genom ständiga förbättringar och 

eliminering av slöseri dra ner på kostnaderna, men något som de är helt överens om är att de 

aldrig skulle dra ner på kvalitén. Respondent 1 menar att även om kunden väljer ett billigare 

alternativ så väljer de alltid att återkomma till Företag (städ), främst på grund av kvalitén de 

erbjuder men även den trevliga personalen. Det tyder på att kunderna inte enbart prioriterar 

priset, utan tjänstens helhet. På samma sätt menar Kotler et al. (2012) samt Waters (2002) att 

nöjda kunder återkommande kunder och det är därför vägande att skapa värde för kunden. 

Men i fallet för Organisation (måltid) är det inte lika enkelt, då sjukhuset drar ner på både 

personal och måltider för att dra ner på kostnader som i sin tur sänker kvalitén på 

Organisations (måltid) tjänster. De med ledande befattning inom Organisation (måltid) måste 

prioritera sina anställda och genom diskussioner försöka ändra på de anställdas 

arbetsförhållanden för att deras tjänster ska hålla en hög nivå. 

Därförutom menar Kotler et al. (2012) samt Waters (2002) att värdeskapande för kunden är 

grundläggande, eftersom kostnaderna inte ökar om företagen försöker skapa kundnöjdhet och 

på så sätt kvarhålla de befintliga kunderna. Istället för att investera i marknadsföring kan de 

investera i att förbättra deras tjänster och processer. Samtidigt som Jayaram et al. (2008) 

förklarar att goda kundrelationer bidrar till att förbättra Lean productions strategier och 
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företagets prestationer. Således är det fundamentala för konceptet i enlighet med Radnor och 

Osborne (2013) kundvärdet. 

5.3 Eliminering av slöseri 

Överproduktion är enligt Hines och Rich (1997) det allvarligaste slöseriet eftersom det kan 

påverka kvalitén, flödet och produktiviteten negativt. Att överproducera kan enligt respondent 

D vara att producera för mycket mat, däremot ligger inte beställning av måltider inom deras 

ansvarsområde. Trots det har Organisation (måltid) försökt införa olika metoder för att minska 

matsvinnet, men det är upp till sjukhuset att försöka samarbeta och se till att förändra deras 

arbetssätt eftersom det är sjukhusets personal som sköter beställningarna. Dessutom jobbar 

sjukhuset på liknande sätt med principer och metoder från konceptet Lean Healthcare som 

också grundar sig på ursprungskonceptet Lean production. De två organisationerna kan 

således tillsammans se över matsvinnet med hjälp av Lean perspektivet, så att det inte bara ses 

som ett olösbart problem emellan organisationerna. 

Ytterligare kan slöseri innefatta att anställa mer än nödvändigt vid olika uppdrag utöver det 

vardagliga arbetet, på grund av att det är svårt att beräkna exakt hur många anställda som 

kommer behövas för uppdraget. Följaktligen kan det leda till onödiga kostnader för Företag 

(städ). Det kan även vara så som respondent 5 berättar att om de levererar mer än vad kunden 

har köpt visar det sig senare i resultatuppföljningen genom att uppdraget genererat dåliga 

resultat. Hicks (2007) förklarar i enlighet med Tapping och Shuker (2003) att överproduktion 

ses som ett överskott av produkter på grund av att produkterna tillverkas för tidigt och 

resulterar i ett ökat lager. Däremot eftersom de två tjänsteföretagen inte erbjuder produkter, 

ser de istället överproduktion som att göra mer arbete än nödvändigt som i sin tur innebär 

ytterligare kostnader för företaget. Det går därför också att hänvisa till slöseriet som benämns 

överarbete och är enligt Hicks (2007) det arbete som görs utöver det som egentligen borde 

utföras. Ett flertal respondenter hade svårt att skilja på slöseriet om överproduktion och 

överarbete, eftersom de erbjuder tjänster som skiljer sig oerhört från tillverkning av 

produkter. I själva verket är det inte produkter som tillverkas och kan därför inte enbart 

benämnas överproduktion när det kommer till tjänstesektorn. Till följd av att majoriteten av 

respondenter hänvisat överarbetet till överproduktion så bör de redovisas under samma rubrik.  

Tapping och Shuker (2003) menar jämväl att för mycket kan produceras vid fel tidpunkt. I 

detta fall är det för mycket jobb som utförs vid fel tidpunkt, enligt Hines och Rich (1997) kan 
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detta leda till att arbetstakten senare får ett ökat tryck. Dessutom förklarar några respondenter 

att det ibland kan vara svårt att avgöra hur mycket som skall göras enligt kundens krav. 

Respondenterna som dagligen jobbar i kontakt med kunden/kunderna brukar oftast utföra det 

som de benämner överarbete på grund av att de kan ha svårt att bedöma kundens krav till 

punkt och pricka. Ibland kan det också vara så att kraven mellan medarbetare och kund inte är 

tydliga eller alldeles för höga som ständigt bidrar till överarbete och påverkar medarbetarna 

negativt.  

Väntan är nog det slöseriet som många inte lägger märke till när det väl inträffar, eftersom 

vissa respondenter ser det som ett uppehåll från arbetet och tänker inte på de onödiga 

kostnader som skapas till följd av väntan. Hicks (2007) menar att väntan kan uppkomma då 

ett led i processen inte levererar i tid och orsakar i sin tur väntan i följande led. När maten inte 

levereras i tid kan väntan uppstå eller när vissa produkter och maskiner som behövs i arbetet 

inte levereras. Det vill säga sådant som behövs för att medarbetarna skall utföra tjänsten på 

bästa vis. Inom Företag (städ) kan det också bero på ny personal som hyrs in och inte vet 

exakt vad som ska göras eller hur det ska göras. Respondent 3 förklarar därtill att väntan 

inträffar när det är brist på de dyra maskinerna som de oftast inte vill köpa in på grund av för 

höga kostnader eller som det inte finns plats med i lagret, under den tiden försöker de hjälpa 

till på andra områden för att inte slösa på tiden. Men respondent C hävdar att väntan bara inte 

beror på organisationens egen process utan att det ibland är väntan på kunden som tar mycket 

av medarbetarens tid, vilket stämmer överens med det Tapping och Shuker (2003) förklarar 

samtidigt som de menar att det kan orsaka missnöjdhet och ekonomiska förluster. 

Lager är en av de viktigare källorna som skapar slöseri enligt Karlsson och Åhlström (1996) 

och av den anledningen bör sådant som inte tillför värde elimineras. Utifrån ett 

tjänsteperspektiv kan lager uppkomma när det beställs in för mycket. Samtliga respondenter 

menar att de har haft eller fortfarande har problem med för överbeställningar, som inte får 

plats i lagret och följaktligen får slängas eller returneras. De två företagen har lager som de 

anser är för små, men det är oftast något som de inte kan styra eftersom det är kunden som 

avgör hur stora utrymmen och hur stort lager de får i deras organisationer. I enlighet med 

Tapping och Shuker (2003) samt Hicks (2007) är det allt som tar onödig plats och som kan 

påverka säkerheten. Denna beskrivning stämmer överens med det respondenterna förklarar, 

det vill säga att för stora beställningar tar onödig plats samtidigt som lagret står huller om 

buller och naturligtvis påverkar det medarbetarnas säkerhet. Utöver det står gamla produkter i 



 

53 

 

lager som inte kan användas utan endast tar onödig plats i lagret. Karlsson och Åhlström 

(1996) menar att produkter som inte tillför värde bör elimineras, men innan det kan göras så 

är det grundläggande att eliminera orsaken till att lagra mer än nödvändigt. Orsaken till att 

lagra mer än nödvändigt är i de båda fallen överbeställningar. Däremot är både Företag (städ) 

och Organisation (måltid) medvetna om detta slöseri och har på så vis infört olika lösningar 

som de menar har förbättrat lagrets tillstånd, men att det fortfarande krävs förändringar för att 

kunna bli bättre. 

Rörelse som inte är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift anses enligt Tapping och Shuker 

(2003) vara slöseri. Metodkort kan vara ett alternativ till att minska onödiga rörelser, enligt 

respondent 5 fungerar metodkorten som hjälp samtidigt som det visar arbetsflödet där 

avvikelser kan upptäckas om de anställda inte jobbar enligt metodkorten. Dessutom planeras 

städrundan noga för att undvika onödiga rörelser. Därtill har Företag (städ) infört städbälte 

som gör att lokalvårdaren har de flesta städredskap till hands och inte behöver springa fram 

och tillbaka för att hämta redskap från städvagnen. Inom Organisation (måltid) råder också 

rörelse slöseriet eftersom de måste ner till annan avdelning för att hämta bullar eller gå till 

andra avdelningar för att hämta sådant som inte finns i deras avdelning. Hicks (2007) hävdar 

att de extra stegen inte tillför värde för tjänsten samtidigt som det tar onödig tid. De extra 

stegen kan i fallet för Organisation (måltid) dessutom leda till allvarligare följder, eftersom 

när respondent A eller C inte finns tillgänglig i köket kan patienter hämta måltider som de inte 

får äta och det kan påverka deras hälsa negativt.  

Omarbete kan ske om det kommer in klagomål från kunderna. Enligt Hicks (2007) går det att 

definiera det som tjänster som inte överensstämmer med specifikation eller kundens 

förväntningar. Om det jämförs med överarbete så anser de flesta att överarbete är mindre 

kostsamt än vad omarbete är, eftersom omarbete innebär att samma arbetsuppgifter får göras 

om och medför inget värde för tjänsten. Respondent A och C förklarar att omarbete också kan 

bero på att leveranserna mellan avdelningar förväxlas som följaktligen medför omarbete för 

medarbetarna. Samtidigt menar Tapping och Shuker (2003) att inget ska behöva omarbetas, 

på så vis ses defekter och sådant som måste rättas till som slöseri. Dessutom nämner ett flertal 

respondenter att nyanställda ibland kan genomföra arbetsuppgifterna på fel sätt, men det är 

däremot inte något som förekommer ofta. 
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Transport är ett viktigt område för Företag (städ) eftersom de tar noga hänsyn till att 

transporterna planeras och körs sparsamt, välplanerade rutter, användning av förnybart 

bränsle och bränslesnåla bilar är grundläggande för samtliga transporter. Detta tankesätt 

stämmer överens med Tapping och Shuker (2003) samt Hicks (2007) tänkande om att 

transportsträckor bör minimeras så mycket som möjligt. Men något som skiljer sig åt är att 

tjänsteföretagen inte vanligtvis kör långa sträckor med produkter som ska levereras till 

kunden, utan det brukar oftast vara sådant som de själva är i behov av för att utföra tjänsten. 

Således förekommer det inte lika stora risker för att något kommer bort eller går sönder som 

Tapping och Shuker (2003) samt Hicks (2007) menar att det finns. Onödig transport kan 

enligt tjänsteföretagen emellertid förekomma till följd av att föraren inte kör enligt anvisning, 

om företagen får fel leverans eller om något som är nödvändigt glöms bort. Det i sin tur 

brukar undvikas genom noggrannare kontroller. 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet är ett betydande slöseri som bör tas hänsyn till 

eftersom varje medarbetare alltid kan ha nya idéer eller förbättringar att komma med. Om 

hänsyn inte tas till detta slöseri kommer företaget enligt Liker (2009) gå miste om 

medarbetarnas värdefulla kreativitet som bidrar till företagets processer.  Företag (städ) tar 

hänsyn till samtliga medarbetare genom att varje vecka planera in möten där alla kan komma 

med förslag på förbättringar. Om de anställda inte vill framföra förslagen under veckomötena 

går det lika bra att skriva en lapp och lämna in den eller ta upp det med respektive chef. Deras 

arbetssätt skiljer sig en aning från Organisation (måltid) där respondent A och C menar att 

ingen visar hänsyn till deras förslag på förbättringar. Respondenterna vill naturligtvis vara 

med och förbättra, då det kommer gynna båda parter genom att skapa förutsättningar och 

förbättringar för organisationen men även för dem själva. De med ledande befattning bör av 

den anledningen se till att inte gå miste om en betydande resurs genom att inte lyssna på 

medarbetarna, eftersom varje anställd i enlighet med Womack och Jones (1996) innehar 

betydande kunskap för företaget. Dessutom brukar det oftast vara så att de som jobbar på 

”golvet” har bättre kunskaper om vad som bör förändras och vad de kan göra för att ständigt 

förbättras, än de som sköter det administrativa jobbet.  

5.4 Ständiga förbättringar 

Karlsson och Åhlström (1996) samt Åhlström (2004) menar att principen om ständiga 

förbättringar går ut på att sträva efter förbättringar i företagets alla processer där perfektion är 
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målet. Samtliga respondenter är enade om att ständiga förbättringar krävs för att företagen 

skall klara sig på den konkurrerade marknaden, samtidigt som Liker och Morgan (2006) 

påstår att hållbara konkurrensfördelar kan uppnås genom att företagen skapar möjligheter för 

ständiga förbättringar och lärande. Företag (städ) har ett ständigt fokus på förbättringar och tar 

väl hänsyn till det åttonde slöseriet som behandlar medarbetarnas outnyttjade kreativitet. 

Chefer uppmuntrar kontinuerligt medarbetarna till att komma med förslag på förbättringar och 

många av de förbättringar som genomförts har sin utgångspunkt i medarbetarnas idéer och 

förslag.  

Inom Organisation (måltid) råder inte denna företagskultur som finns inom Företag (städ) där 

alla trivs och öppet kan säga vad de tycker och tänker. Exempelvis förklarar respondent B och 

E att de anställda kan komma med förslag på förbättringar och att de visar hänsyn till 

medarbetarnas åsikter. Men det anser inte de som jobbar i köket eftersom de påstår att ingen 

lyssnar på dem. Det ledningen har gått miste om i denna princip är att så som Ax et al. (2012) 

hävdar att ständiga förbättringar bör genomsyra hela organisationen vardagligen. Det gäller 

att i enlighet med det Liker och Morgan (2006) förklarar, att varje dag jobba med 

förbättringar för att kunna bemöta förändringar idag men även i det långsiktiga. Följaktligen 

är det möjligt att varje dag sakta men säkert jobba med ständiga förbättringar och utvecklas, 

men det som de med ledande befattning måste ha i åtanke är att få medarbetarna till att känna 

att de kan vara med och dela med sig av deras värdefulla idéer.  

Många författare betonar betydelsen av att involvera samtliga i verksamheten i de ständiga 

förbättringarna, bland annat Resetarit (2012) samt Karlsson och Åhlström (1996). Respondent 

E menar att de arbetar med förbättringar både för personal men likaså för chefer. 

Respondenten förklarar vidare att de till exempel deltagit i studiebesök, nationella 

benchmarkingprogram samt gränsöverskridande effektmätningar mellan vård och service. 

Dock har missat att ta tillvara på är deras anställda som jobbar i köket och som känner att de 

inte har mycket att säga till om. Det krävs mer arbete än att bara delta i olika föreläsningar 

och projekt, eftersom det inte är till någon nytta om kunskapen inte kan tillämpas i den egna 

organisationen. Liker och Morgans (2006) påstående stämmer överens med Organisation 

(måltid), då de menar att många organisationer idag inte involverar alla i de ständiga 

förbättringarna. I enlighet med Ax et al. (2012) på samma sätt Liker och Morgan (2006) att 

grundläggande för principen är att hela organisationen genomsyras av ständiga förbättringar. 

Däremot något som bör tas i beaktning är att respondent A och C inte representerar samtliga 
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medarbetare och deras svar kan av den anledningen inte generaliseras till att omfatta samtliga 

medarbetare som jobbar för Organisation (måltid). På så vis går det inte att dra slutsatsen om 

att Organisation (måltid) inte visar hänsyn till medarbetarna, men något som är viktigt att 

tänka på är att försöka involvera samtliga medarbetare i de ständiga förbättringarna.  

Företag (städ) genomsyras fullkomligt utav ständiga förbättringar där alla har en gemensam 

vision som Tapping och Shuker (2003) anser är nödvändig. Dessutom hävdar Tapping och 

Shuker (2003) att ständiga förbättringar innebär ett ökat bemyndigande, samtidigt som alla 

har en gemensam vision, stärkta grupparbeten med feedback, idéer samt strävan efter 

kontinuerliga förbättringar. Vilket exakt stämmer överens med Företag (städ) som jobbar 

enligt de punkter Tapper och Shuker (2003) tar upp, men samtidigt även enligt Brunet och 

News (2003) modell som skapar förståelse för ständiga förbättringar. Det vill säga att 

företaget har en god organisationskultur som gör att medarbetarna för det mesta självständigt 

kan förbättra det som är i behov av förändring. De kan även komma med förslag och genom 

gruppaktiviteter skapas en öppenhet mellan medarbetarna. Sista punkten innebär att 

organisationen tydliggör dess policy så att samtliga tar del av företagets mål som tydliggörs 

under veckomötena.  

Utöver detta arbetar Företag (städ) med ett system som registrerar avvikelser samt 

förbättringar, samtidigt som de också använder sig av olika metoder som gör att de tydligt kan 

följa resultatet och kvaliteten. Genom att arbeta på detta sätt försöker de sträva efter 

perfektion och efter att erbjuda bättre städtjänster än någon annan. Under senare tid har 

företagets städtjänster dessutom blivit Svanenmärkta, vilket tyder på att företaget jobbar hårt 

med att identifiera kunders krav som idag är alltmer miljömedvetna och kräver tjänster som är 

skonsamma för miljön. Detta innebär i enlighet med Womack och Jones (2003) att tjänsten 

ständigt närmar sig perfektion, det vill säga det kunden vill ha.  
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6 Slutsats 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som studien lett fram till. Slutsatserna syftar till att 

besvara det övergripande syftet med studien, det vill säga att skapa en ökad förståelse för hur 

Lean productions principer kan tillämpas inom tjänstesektorn. 

6.1 Avslutande diskussion och studiens bidrag 

För att kunna besvara syftet om hur Lean productions principer tillämpas inom tjänstesektorn 

kommer jag stegvis återkoppla analys och slutsatser till syftet. Det visar sig i studien att 

Företag (städ) kommit en bra bit med tillämpningen av Lean productions principer. 

Framförallt eftersom Företag (städ) jobbat med principerna under en längre period, till 

skillnad från Organisation (måltid) som inte har jobbat med principerna lika länge. Detta 

tydliggör även att ju längre tid det går från tillämpningens start desto mer anpassas 

principerna efter det egna företaget, samtidigt som principerna och målen genomsyras inom 

hela organisationen på ett bättre sätt. Organisation (måltid) är fortfarande i startfasen, vilket 

tyder på att tillämpningen av principerna tar tid och att det genererar bättre resultat i det 

långsiktiga så som det har gjort för Företag (städ). Därtill leder den stress och de 

omständigheter som Organisation (måltid) är under till att företagskulturen brister, på samma 

gång blir det svårare att tillämpa Lean productions principer under sådana förhållanden. Enligt 

Brunet och New (2003) är en god organisationskultur grundläggande för att medarbetarna 

självständigt skall ägna sig åt förbättringsarbete. Dessutom kan Brunet och News (2003) 

modell för ständiga förbättringar vara mer lämplig till att börja med för de flesta 

tjänsteföretag, då författarna betonar en god organisationskultur där organisationens mål och 

planeringar är tydliga för samtliga. Därutöver bör de ständiga förbättringarna finnas med i 

företagets alla processer, vilket gör det logiskt att börja med denna princip för att därefter 

fokusera på principen för eliminering av slöseri.  

Det första steget för att tillämpa principen om eliminering av slöserier är att definiera 

kundvärdet, som är avgörande för att kunna fortsätta i processen. Kundfokuset och att skapa 

kundnöjdhet är en princip som är och bör vara grundläggande för samtliga organisationer, det 

vill säga inte enbart verksamheter inom tillverknings- eller tjänstesektorn. Dessutom gäller det 

att lägga ner tid på att tillsammans med kunden utföra en behovsanalys och diskutera vilka 

aktiviteter som är värdeskapande så som Företag (städ) gör. Detta innebär att tjänsterna 

således anpassas till varje företag, men tjänsterna anpassas även efter kunden eftersom det är 
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kunden som avgör vad värde är för dem. Tjänstesektorn skiljer sig från tillverkningssektorn 

genom att de ständigt har en direkt kontakt med kunden som gör att de tillsammans kan 

anpassa de värdeskapande aktiviteterna, vilket kan ses som en möjlighet för de som erbjuder 

tjänster. Av den anledningen tror jag dessutom att principen om kundvärde kan vara bättre 

anpassad till tjänstesektorn än till tillverkningssektorn. Detta styrks av Åhlström (2004) som 

menar att vissa av Lean productions principer kan vara mer lämplig för tjänstesektorn än 

tillverkningssektorn. Däremot förklarar Carlborg et al. (2013) att kunden inte bör vara 

involverad i företagets alla processer, eftersom det kan leda till minskad kundnöjdhet. På så 

sätt är det vägande att veta i vilka processer kundens åsikter är betydande, så som vid 

definiering av kundvärde. 

Då kundvärdet är definierat gäller det att identifiera och eliminera slöserier. Eftersom studien 

lägger fokus på tjänsteorganisationer är det svårt att definiera överproduktion som avser 

produktion. Följaktligen nämns överproduktion och överarbete under samma rubrik som 

också gjorde det enklare för respondenterna att besvara. Under den rubriken kan gemensamt 

för tjänsteföretag vara att utföra mer arbete än det kunden köpt på grund av svårigheter att 

avgöra det som anses vara acceptabelt enligt kunden. Det kan också vara att mer arbete än 

nödvändigt görs eller att anställa för många vid projekt utöver det vanliga. Väntan kan bero på 

sena leveranser, väntan på tillgång till olika redskap eller väntan på kunden. Vad gäller lagret 

så hade samtliga problem med det på grund av brist på struktur i lagret, överbeställningar 

samt gamla produkter i lager. Därtill kunde onödiga rörelser vara att springa fram och tillbaka 

för att hämta saker. Slöseriet omarbete innefattar sådant som klagomål eller förväxlade 

leveranser. Medan slöseri i samband med transport kan uppkomma om föraren inte kör enligt 

anvisning, vid fel leverans eller om något glöms bort. Med hjälp av de sju slöserierna blir det 

möjligt även för tjänsteföretag att identifiera slöserier mer detaljerat.  

Det åttonde slöseriet betonar medarbetarnas outnyttjade kreativitet och i detta fall är det 

Företag (städ) som tydligt visar att Lean productions principer är tillämpbara inom 

tjänsteföretag. De väljer att sätta stort fokus på medarbetarna som enligt Liker och Morgan 

(2006) är den viktigaste tillgången i ett företag, då det är genom medarbetarna ständiga 

förbättringar och mål kan uppnås. Däremot går Organisation (måltid) miste om kunskap som 

deras medarbetare innehar om förbättringar och andra idéer. Som nämnt går det inte att 

generalisera, då det är två respondenter som känner att de inte jobbar enligt principen ständiga 
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förbättringar. Dock bör samtliga medarbetare känna av den goda företagskulturen för att 

lyckas med principen om ständiga förbättringar. Samtidigt menar Suárez-Barazza och Ramis-

Pujol (2010) att huvudmålet som är att eliminera slöseri kan uppnås genom principen ständiga 

förbättringar. Dessutom genom att involvera alla i de ständiga förbättringarna kan 

organisationen få ut så mycket som möjligt och vardagligen förändras till det bättre. Det 

handlar om att anpassa principerna efter den egna verksamheten, även vad gäller principen 

ständiga förbättringar. Därutöver går det att påstå att Organisation (måltid) inte tillfört mycket 

lika mycket som Företag (städ) vad gäller tillämpningen av Lean productions principer. 

Däremot anser jag att det bidragit till att se skillnaden på en tjänsteorganisation som 

fortfarande är i början av tillämpningen och ett tjänsteföretag som kommit längre i den 

processen då de jobbat med principerna under en längre period. Företag (städ) som försöker 

arbeta enligt dessa principer och de har lyckats med att skapa ökad kundnöjdhet men även 

glada medarbetare som bidrar oerhört till företaget. Följaktligen tror jag att Lean productions 

principer har mycket att tillföra inom tjänstesektorn, med en viss anpassning till det specifika 

företaget. 

Studien tyder på att det först och främst är grundläggande att tjänsteföretaget genomsyras av 

ständiga förbättringar, såväl som en god företagskultur är grundläggande och kan 

åstadkommas genom principen om ständiga förbättringar. Därefter kan tonvikten läggas på att 

definiera kundvärdet och följaktligen principen eliminering av slöserier. Organisationer som 

vill lyckas med att skapa kundnöjdhet och effektivitet bör vara medvetna om att det endast 

kan skapas om företaget satsar på deras medarbetare, eftersom det ibland glöms bort att det är 

medarbetarna som i första hand måste vara nöjda för att företagets processer skall flyta på. De 

slutsatser som framkommer av studien är att Lean productions principer kan tillämpas inom 

tjänsteorganisationer, möjligtvis kan dessutom vissa punkter vara bättre lämpade än i 

tillverkande företag som Åhlström (2004) också understryker. Men det gäller det att anpassa 

principerna efter det egna företaget, då det inte är möjligt att rakt av tillämpa principerna från 

tillverkningssektorn till tjänstesektorn. Detta påstående styrks även av Åhlström (2004) samt 

Carlborg et al. (2013). Det grundläggande är att kunna översätta och anpassa principerna efter 

varje specifikt fall, eftersom den ena organisationen inte är det andra lik trots att de verkar 

inom samma sektor.  
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Denna studie har genomförts med syftet att bidra till kunskapsområdet för tillämpningen av 

Lean productions principer inom tjänstesektorn på grund av den brist på forskning som råder 

inom området. Tillämpbarheten av de mest frekventa och grundläggande principerna som 

bidrar till kundnöjdhet och effektivitet har studerats. Det i sin tur skapar förståelse för 

individer med ledande befattning inom tjänsteföretag då de får möjligheten att se hur andra 

tjänsteföretag tillämpar principerna. Genom att läsa studien ökar förståelsen för vilka 

principer som är mest fundamentala och det som är viktigt att tänka på för att lyckas få ett 

effektivare företag med nöjda kunder. 

Slutligen är det möjligt att tillämpa Lean productions principer inom tjänstesektorn, däremot 

måste det anpassas till det egna företaget som Åhlström (2004) samt Carlborg et al. (2013) 

också betonar. Jämväl menar Jasti och Kodali (2014) att Lean productions principer är 

tillämpbara i nästan alla sektorer, men att konceptet och dess principer bör anpassas till varje 

specifikt företag. Därtill hänvisar Holweg (2007) till Womack, Jones och Roos (1990) som 

påstår att konceptets grundläggande idéer är universella trots att de utvecklats inom 

tillverkningssektorn. Dessa påståenden stämmer överens med resultatet som framkommit 

under studiens gång som behandlar tillämpbarheten inom tjänstesektorn. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns möjlighet till att vidare utveckla studien och undersöka skillnader och likheter 

mellan fler företag samt undersöka om det går att utforma en övergripande modell för Lean 

productions principer inom tjänstesektorn. 

Ett annat förslag kan vara att undersöka tillämpbarheten av metod och verktyg som är 

nödvändig inom varje princip enligt Carlborg et al. (2013), de menar även att principerna är 

abstrakta och kan vara svåra att implementera utan metod och verktyg. I denna studie har 

utgångspunkten varit det filosofiska perspektivet med vägledande principer och övergripande 

mål. Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka det praktiska perspektivet som 

lägger tonvikt på metoder och verktyg. 
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