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Abstract  
Lean services is an improvement concept and philosophy that has grown into the service 

sector during the last decades. However, those that have not adapted Lean into their own 

culture, have a tendency to fail the implementation. The purpose of this paper is to examine 

how service companies’ different prerequisite in terms of standardization and variation affect 

their Lean-application and why the banking sector and hospitals applicate Lean into their 

organization. The Study has taken a quantitative reach and a document survey with published 

research in the Lean banking and Lean healthcare area has been completed. The Results are 

that banks main reason for implementing Lean was that the financial crisis in 2008 that 

forced banks to lower the costs. In recent years the reason is mainly to maintain their 

competitive advantages. That reason was also the single most common reason for Lean-

implementation in hospitals in this survey as well. that Hospitals have a harder time to 

implement Lean because they have a harder time to standardize their processes. Banks have 

however taken advantage of the artificial intelligence and digitisation to standardize their 

processes which makes it easier to applicate the rest of Leans principles. The conclusion is 

that service companies’ different prerequisite do affect how well they applicate Lean into the 

organization. 

 

Key words: Lean, Lean service, Lean banking, Lean healthcare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 
.........................................................................................................................................................................................	1	
1.0 INLEDNING	..........................................................................................................................................................	1	
1.2	PROBLEMATISERING	...............................................................................................................................................................3	
1.3	SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNING	....................................................................................................................................................4	
1.4	AVGRÄNSNING	.........................................................................................................................................................................4	

2.0 REFERENSRAM	..................................................................................................................................................	5	
2.1	TJÄNSTESEKTORN	...................................................................................................................................................................5	

2.1.1 Definitionen av ett tjänsteföretag	...........................................................................................................................................	5	
2.1.2 Produktivitet i tjänsteföretag	....................................................................................................................................................	5	

2.2	VARIATION...............................................................................................................................................................................6	
2.3	LEANS	PRINCIPER	....................................................................................................................................................................7	

2.3.1 Grundprinciperna för lean	........................................................................................................................................................	7	
2.3.2 Lean tempel	......................................................................................................................................................................................	8	

2.4	STANDARDISERING	.................................................................................................................................................................9	
2.5	ELIMINERING	AV	SLÖSERI	....................................................................................................................................................	10	
2.6	STÄNDIGA	FÖRBÄTTRINGAR	................................................................................................................................................	12	
2.7	MÄNNISKOR..........................................................................................................................................................................	12	
2.8	TEORETISK	REFERENSRAM	..................................................................................................................................................	13	

2.8.1 Institutionell teori	.......................................................................................................................................................................	13	
2.8.2 Isomorfism	......................................................................................................................................................................................	14	

2.9	SAMMANFATTNING	AV	REFERENSRAM	...............................................................................................................................	15	
3.0 METOD.................................................................................................................................................................17	
3.1	VAL	AV	METOD	.....................................................................................................................................................................	17	
3.2	KVALITATIV	ANSATS	............................................................................................................................................................	17	
3.3	FORSKNINGSANSATS	............................................................................................................................................................	18	
3.4	LITTERATURINSAMLING	......................................................................................................................................................	18	
3.5	DATAINSAMLING	..................................................................................................................................................................	19	
3.6	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	..........................................................................................................................................................	19	
3.7	URVAL	...................................................................................................................................................................................	20	
3.8	TROVÄRDIGHET	....................................................................................................................................................................	21	
3.9	KRITIK	MOT	METODEN.........................................................................................................................................................	21	

4.0 RESULTAT AV LITTERATURSTUDIE	.......................................................................................................23	
4.1	BANKSEKTOR........................................................................................................................................................................	23	
4.2	SJUKVÅRD	.............................................................................................................................................................................	27	

5.0 ANALYS	...............................................................................................................................................................31	
6.0 SLUTSATS	...........................................................................................................................................................37	
7.0 FORTSATT FORSKNING................................................................................................................................38	
8.0 REFERENSLISTA..............................................................................................................................................39	
BILAGA 1	...................................................................................................................................................................47	
BILAGA 2 (BANKER)	.............................................................................................................................................49	
BILAGA 3	...................................................................................................................................................................50	
BILAGA 4 (SJUKVÅRD)	........................................................................................................................................53	



 1 

1.0 Inledning 

 Det första kapitlet i denna uppsats inleds med bakgrund kring leans uppkomst inom 

tjänstesektorn och hur det kan användas för att effektivisera tjänsteföretagets processer. 

Därefter problematiseras problematik med tillämpningen inom området för att sedan leda 

fram till syftet och frågeställning. Banksektorn och sjukvården ligger till grund i denna 

uppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

Lean är ett framgångsrikt förbättringskoncept som länge använts i tillverkningssektorn och 

idag blivit omåttligt populär även i tjänstesektorn (Alsmadi, Almani & Jerisat 2012). Ett 

tjänsteföretag anses verksamheter med tjänster som sin kärnprodukt och inte tillverkar 

produkter (Grönroos, 2015). Begreppet Lean är svårt att definiera samt dess exakta innebörd 

(Dahlgaard & Dahlgaard- Park, 2006; Engström, Johnsson & Medbod, 1996; Lewis, 2000; 

Pettersen, 2009). Forskare har försökt att definiera begreppet Lean och gett en förklaring , 

detta har dock snarare lett till ytterligare förvirring, då definitionen gått isär (Lewis, 2000; 

Shah & Ward, 2007; Hines, Holweg & Rich 2004; Pettersen, 2009).  

 

Det var år 1988 som konceptet Lean production lanserades utav Krafcik och slog igenom 

efter Womack & Jones, (1996) studier kring Toyotas tillverkningskoncept  “Toyota 

production system” (TPS). Liker (2004) menar att Japan efter andra världskriget hade knappa 

resurser och var tvungna att hitta ett arbetssätt som minst var lika effektivt som 

konkurrenternas genom att använda mindre resurser. Syftet med Lean är enligt Womack & 

Jones (2003) att skapa mer kundnytta samtidigt som resurserna minimeras. 

 

När framväxten av tjänsteföretag dök upp på marknaden på 1970-talet var ofta de befintliga 

ledningskoncepten inom företagsekonomi baserade på tillverkande företag då dessa 

dominerat företagsmarknaden fram tills denna tid (Bowen & Youngdahl, 1998). Det var 

under denna tid som Lewitt (1972) kom med de första tankarna kring att det fanns flera 

fördelar att hämta om tjänsteföretag lyckades tillämpa ett tillverkningsorienterat synsätt. Till 

exempel hävdade han att det fanns stora möjligheter att förbättra kvaliteten och reducera 

kostnader och därmed göra verksamheten effektivare. Han argumenterade även att fördelarna 

var minskad variation i verksamheten och att serviceföretag med fördel kunde applicera detta 

tänk. Lewitts tidiga tankar stödjs av Alsmadi, Lehaney, & Khan (2012) som menar att företag 
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som möter en allt mer konkurrenskraftig marknad måste använda sig utav verktyg som 

hjälper företaget att bibehålla sina konkurrensfördelar.  

 

I takt med att tjänsteföretagen växte så ökade frustration kring ineffektivitet och Arlbjørn & 

Freytag (2013) menar att det har introducerats en stor mängd teorier och principer för att öka 

företags komparativa fördelar. Bowen & Youngdahl (1998) presenterar i “Lean service”, den 

första kända avhandlingen på tillämpningen av Lean i serviceföretag, förslag på hur man kan 

använda principerna för tillverkningssektorn även i tjänstesektorn. Levitt (1972;1976) menar 

dock att det var svårt att förutspå när efterfrågan från kunden uppstår och att det skulle 

innebära att man behandlar de anställda som robotar. Han argumenterade också för att om 

företag lyckades implementera Leans principer på tjänsteföretag fanns det stora möjligheter 

att förbättra effektiviteten. Trots att det var 20 år sedan som den första avhandlingen om Lean 

service lanserades så diskuterar Chase (2007) att det fortfarande saknas forskning kring 

produktivitet och effektivitet inom tjänstesektorn.  

 

Det var i början av 2000- talet som begreppet Lean börja ta del inom banksektorn  (Suárez-

Barraza et.al, 2012). Grunden till implementering av Lean var en lösning på den finansiella 

krisen. Banker var tvungna att effektivisera verksamheten för att bli mer lönsamma. Detta har 

lett till att utbytet av tjänsterna ökade genom krav från kunder vilket gjorde tjänsterna mer 

komplexa (Dos Santod &Cabrita, 2016). Fler aktörer har gjort att priser pressats ner och 

processer blivit snabbare. Större krav har ställts på ledningen, de är tvungna att arbeta med 

förbättringar för att hantera processer mer effektivt. Detta för att konkurrera på sikt. 

Banksektorn står än idag inför stora förändringar i och med digitaliseringen för att över 

huvud taget kunna vara med och konkurrera om framtidens kunder som kräver avancerade 

lösningar. Att byta ut gamla kärnsystem mot nya är kostsamt och det kan vara svårt då många 

lagar ligger till grund för hur man agerar och arbetar på marknaden (Framtidens bank & 

Försäkring, u.å; finansinspektionen, 2018). Däremot är det en förutsättning för att finnas kvar 

i framtiden.  

 

En annan bransch som har applicerat Lean är sjukvården. Runt om i världen ser sjukvården 

väldigt olika ut. I till exempel USA är de flesta sjukhus privatägda medan Sveriges sjukhus är 

statligt ägda. Det världens sjukhus dock har gemensamt är att man vill optimera och 

effektivisera verksamheten där målet ofta är kostnadsreduktion och effektivare processer. 

Slack et.al. (2015) beskriver att sjukhus har olika delar som har olika förutsättningar och ej 
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kan generaliseras. Till exempel är rutinmässiga operationer något som lätt kan standardiseras 

och göras Lean medan akutmottagningarna ibland är helt oförutsägbara. Forskning (2017) 

menar att mer ordning och reda i processerna gör att man kan eliminera misstag som kan ge 

förödande konsekvenser och att Lean då passar bra att implementera. Det hjälper även 

sjukhusen att höja kvaliteten.  

1.2 Problematisering 

 Det är många forskare som är eniga om att misslyckanden vid implementering av Lean är 

vanliga och att de flesta inte uppnår sina mål (Halling & Wijk, 2013; Ahmed, 2013; Bhasin & 

Burcher, 2006; Spear & Bowen, 1999; Liker & Morgan, 2006). Beer (2003) talar för att 

enbart en tredjedel uppnår önskade resultat. Vilket även Ahmed (2013) understryker när han 

talar för att 70 procent misslyckas därför att man använder lean som ett verktyg utan att 

anpassa det till företaget. 

 

Komplexiteten i tjänsteföretag är att kunden medverkar i processen vilket gör att man inte 

kan kontrollera kundflödet, det är en väsentlig skillnad från produktionsverksamheten (Slack, 

et.al., 2015; Alsmadi et.al., 2012; Liker & Morgan, 2006). Grönroos (2015) menar att den 

upplevda kvaliteten påverkas av att man förändrar tjänstens processer eftersom kunden är så 

pass integrerad i den. En av svårigheterna i tjänsteföretag är att flertalet aktörer erbjuder 

liknande tjänster, det gör att kvalitet har en stor betydelse (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Ytterligare utmaning som tjänsteföretag står inför är att de ständigt måste hantera marknadens 

svängningar och de ökade kundkraven (Alsmadi et. al., 2012). För att klara dessa måste de 

ideligen förbättrar företagets aktiviteter och processer. Författare betonar att forskning kring 

ämnet är begränsat och att Leans strategier i tjänsteföretag är i stor mån oprövade (Piercy & 

Rich, 2009; Portioli-Staudacher & Tantardini, 2012). Arlbjørn & Freytag (2013) menar att de 

olika teorier som finns om verksamhetsstyrning medför ett dilemma för företag då det skapar 

osäkerhet kring vilket styrkoncept som är optimalt för verksamheten. De riskerar att tillämpa 

nya och inte tillräckligt välutvecklade styrkoncept eller så riskerar företaget att inte följa med 

i utvecklingen.  

  

Det finns även en problematik kring att planera sina resurser efter rådande efterfråga. Att 

klara av variation i efterfrågan är komplext och det finns inte tydliga lösningar (Slack, 

Chambers, Johnston & Betts, 2015). Problematiken ligger bland annat i hur man ska bemanna 
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optimalt och inte använda för mycket eller för lite resurser. Tjänster kan inte lagras utan 

skapas i den stunden utbytet med kunden sker. Det riskerar att medföra väntetider vid högre 

efterfrågan än förväntat.  

 

Traditionellt sett så menar man att Lean främst passar företag med låg variation, har en 

lågkostnadsstrategi och att de flesta kostnaderna är bundna till materialkostnader (Mason-

Jones, Naylor & Towill, 2000). Dock finns flera framgångsrika tillämpningar av lean i både 

sjukhus och i banker, typiska kunskapsföretag som strider mot de tidigare tankarna. Dock är 

tillämpningen mer komplex, då variation, standardiseringar och flexibiliteten skiljer sig 

kraftigt åt i de olika branscherna. Det gäller att hitta en lösning för att tillämpa Lean hållbart 

och långsiktigt utifrån deras förutsättningar.   

1.3 Syfte & frågeställning 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka om tjänsteföretags egenskaper har olika 

förutsättningar att tillämpa lean. Finns det förutsättningar som gör att vissa kommer lyckas 

bättre än andra, eller har förutsättningar ingen betydelse.     

För att kunna utreda syftet har följande frågeställning används:  

  

 Hur påverkar de olika förutsättningar som finns hos tjänsteföretag deras tillämpning av 

lean?  

Varför tillämpar banker och sjukhus lean? 

1.4 Avgränsning 

Studien är begränsad till sjukvården och banksektorn, detta eftersom en stor mängd forskning 

om Lean i tjänsteföretag finns inom dessa branscher. För att samla in trovärdigt material har 

avgränsningar gjort till länder runt om i världen med en stabil ekonomi som kan jämställas 

med varandra. Det finns ingen geografisk avgränsning utan det har begränsats till moderna 

artiklar från 2010 och framåt.   
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2.0 Referensram 

I detta kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Den är till för att skapa förståelse 

och bidra till ökad kunskap för läsaren. Teoretiska referensramen bygger på erfarenhet av 

tidigare forskning som gjort kring området.  Olika principer som ligger för grund för lean 

kommer att presenteras samt olika metoder på hur man kan se på det.  

2.1 Tjänstesektorn 

2.1.1 Definitionen av ett tjänsteföretag 

En avgörande förutsättning för att definiera företaget som en tjänsteverksamhet är enligt 

Grönroos (2015) att ha en grundläggande förståelse för kundernas processer, relationerna 

mellan dessa processer och att förstå kundernas behov. En modernare syn på 

tjänsteverksamhet är att det är mindre viktigt vad företagets kärnprodukt är. Det beror istället 

på hur man ser på verksamheten utifrån ett relationsbaserat synsätt där man värderar vad 

kunden vill ha och levererar service för att underlätta kundernas värdeskapande. 

Tjänsteföretagen har lagt ett ökat fokus på hur man kan effektivisera verksamheten genom att 

den ständigt ökar och spelar en allt mer viktigt roll i den globala ekonomin och samhället 

(Suárez-Barraza, Smith & Dahlgaard-Park, 2012).   

2.1.2 Produktivitet i tjänsteföretag 

Grönroos (2015) menar att det har publicerats en mängd publikationer de senaste decennierna 

som menar att produktiviteten i tjänsteföretag är låg och att de kräver mycket kostnader. Ett 

sätt att effektivisera är att byta ut dyra resurser till automatiserade, billigare andra resurser. 

Till exempel med automatiserad incheckning vid flygresor eller att man hänvisar sina kunder 

till internetsidan för hjälp. Effektivisering av processer kan ske på bekostnad av den upplevda 

kvaliteten eftersom den sker med integration med kunden. Detta argument stödjs av Rust & 

Huang (2012) som menar att automatiseringar som ökar produktiviteten inte alltid är önskvärt 

då det ofta sker på bekostnad av kvaliteten. Grönroos (2015) visar dock på exempel på när 

effektivisering förkortar ner väntetid och ökar den upplevda tjänstekvaliteten. För att kunna 

hantera alla tjänsteprocesser som uppstår i och med det utvidgade tjänsteerbjudandet måste 

man ha ett tydligt styrkoncept för att manövrera verksamheten.  

 

Lindkvist et.al. (2014) menar att en del av förändringsprocessen inom företag handlar om 

deras förmåga att konkurrera med andra organisationer. För att hänga med i sin marknad så 
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jämför sig företagen med de organisationer som är de bästa inom det specifika området man 

vill ha en förändring inom, så kallad benchmarking. Dock finns det forskare som menar att 

det inte alltid är lönsamt att öka produktiviteten inom tjänstesektorn. Rust & Huang (2012) 

menar att det finns en optimal produktivitet och att den inte alltid ska förbättras. Det finns en 

gräns tills att den upplevda tjänstekvaliteten tar skada av för hög produktivitet och att när 

man närmar sig den gränsen bör man snarare fokusera på att öka kvaliteten och inte 

produktiviteten för att maximera sin vinst. Den optimala produktiviteten är beroende av 

företagets kapacitet. Blir efterfrågan för hög så tar kvaliteten ofta skada i tjänsteverksamheter 

eftersom kunden interagerar i processen och ska man tillgodose ökad efterfrågan genom att 

öka produktiviteten så riskerar man att stressa sig igenom processen vilket sänker kvaliteten.  

2.2 Variation  

Slack et.al. (2015) förklarar att för att Lean ska passa verksamheten så ska den helst ha en 

efterfrågan som är förutsägbar, ha låg variation, och att det finns små marginaler för 

prissättning. Det passar bättre för verksamheter som producerar standardiserade produkter 

och mindre bra för företag som drivs av innovation. Om variation i efterfrågan går att 

förutspå går det att planera kapaciteten i förväg och lära sig att hantera sin variation genom 

att matcha den planerade efterfrågan med sina resurser. Har man istället en hög grad av 

oförutsedd variation så behöver företagets resurser vara flexibla för att hantera svängningar i 

efterfrågan och företaget kan då inte kapacitetsplanera sina resurser för att matcha 

efterfrågan. Det gör det svårare att reducera kostnader och använda sig utav lean. Slack et.al. 

(2015) förespråkar istället agile som koncept då det främjar flexibilitet och att möta en snabb 

och föränderlig marknad istället för leans eliminering av slöseri. Författarna presenterar i en 

matris, det bästa sättet för att förenkla och optimera sina resurser mot marknaden är att 

hantera den oförutsedda variationen är att försöka skapa prognoser och hitta mönster för att få 

den att bli förutsedd. Även Schmenner (2004) presenterar en matris som menar att om 

företaget kan reducera variationen och processtiden som varje moment tar så kan man röra 

sig mot en högre produktivitet, effektivitet och jämnare flöde. Dock hävdar schmenner att det 

finns ett samband mellan produktivitet och hur kapitalintensiv ett moment är. Bonaccorsi, 

Carmignani & Zammori (2011) talar för  att variation egentligen går emot Leans vanligaste 

principer standardisering men att det inte ska användas som en ursäkt för att inte tillämpa 

lean i tjänstesektorn.  
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Chase & Apte (2007) talar om att det viktigaste för tjänsteföretag är att på ett framgångsrikt 

sätt kunna bedriva en tjänsteverksamhet så måste de först kategorisera in verksamheten i 

olika sektioner. Detta är ett sätt att hantera variation som författarna menar är viktig att man 

håller så låg som möjligt. Kan man inte sänka variationen så bör man åtminstone kunna 

hantera den, därav vikten av att kategorisera tjänsterna. Ett sätt att kategorisera dem är efter 

graden av standardisering, de tjänster som kan ske på ett standardiserat sätt bör kategoriseras 

för sig och de arbetsintensiva tjänster ska delvis standardiseras och sedan kompletteras med. 

2.3 Leans principer 

2.3.1 Grundprinciperna för lean 

Forskare förklara lean utifrån olika principer. Lean kan  sammanställas utifrån Womack & 

Jones (1996) principer för att kunna implementera lean och minimera onödigt slöseri 

(Womack & Jones, 1996; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006). Womack & Jones (2003) 

menar att de olika principerna påverkar varandra och även talar Piercy & Rich (2009) för att 

grundprinciperna kan användas av alla olika slags företag, även tjänsteföretag för att införa 

lean i organisationen.   

  

Den första principen som Womack & Jones (1996) beskriver är identifera värde, den ses som 

kärnan i Lean. Värde menas med det kunden efterfrågar och kan förklaras som det kunden är 

villig att betala för. Kundvärdet är en mycket central del av lean genom att det handlar om att 

sträva efter att eliminera allt slöseri för att öka det upplevda kundvärdet (Liker & Morgan, 

2006). När det är möjligt att identifiera värdet är det viktigt att kartlägga varje steg som är 

inblandat i processen (Womack and Jones, 2003; Pettersen ,2009; Shah & Ward ,2007). 

Åtgärder ska läggas i olika kategorier, de som kunden uppfattar skapar värde och de som inte 

gör det. Därav är denna princip mycket viktig genom att den granskar vilka delar som inte 

fungerar (Womack & Jones ,1996). När man kan kartlägga ligger fokus på flödet. Det är 

information som strömmar genom värdeflödet i verksamheten(Carlborg, Kindström & 

Kowalkowski, 2013). Istället för att granska de tillgängliga resurserna och hur man tillämpar 

dem effektivt så fokuserar flödet på processen och hur de olika elementen i flödet bör 

optimeras (Womack & Jones, 2003; Pettersen ,2009; Shah & Ward, 2007).  

  

Den fjärde principen som finns är pull. Det innebär att man enbart skall leverera output vid 

behov och inte efter prognos (Womack & Jones, 1996).  Pull kan sammanställas med ordet 
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marknadsefterfrågan och det handlar om att verksamheten inte ska producera före beställning 

(Womack & Jones, 2003; Pettersen, 2009; Shah & Ward, 2007).  

  

Den sista principen som Womack & Jones (1996) beskriver är Perfektion. Womack & Jones, 

(2003); Pettersen (2009); Shah & Ward (2007) beskriver att strävan efter perfektion är målet 

för lean. Det uppfylls när alla andra principer har tagits i beaktning. Genom att det ständigt 

finns delar som kan effektiviseras kan man aldrig riktigt uppnå perfektion, utan det är ett 

kontinuerligt arbete och strävan efter nya mål (Womack & Jones, 1996).  

  

2.3.2 Lean tempel 

 

 
Figur 1 Lean tempel (Alsterman et.al., 2009) 

  

Alsterman, Blücher, Broman, Johansson & Petersson (2009) påtalar att ett vanligt sätt att 

kommunicera ut leans principer för ett företag är att presentera principerna i den klassiska 

TPS-templet, en modell Toyota tog fram för flera decennier sedan. Lean-Templets grund 

består enligt författarna av standardiseringar av verksamheten på både flödesnivå och 

processnivå för att kunna upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet i verksamheten och 

skapa lärande. Förutsägbarhet är viktigt för att på lång sikt kunna driva bort och eliminera 

slöseriet, ett exempel författarna redogör för är att om en process är förutsägbar så kräver den 

mindre säkerhetsbuffertar i form av lager eller extra tid. Att uppnå denna grund är en 

förutsättning för att lyckas med Lean.  

  

Alsterman et.al (2009) beskriver vidare att pelarna i templet består av två huvudprinciper, just 

in time och Jidoka. Den ena väggen, Just in time förkortat JIT. Just in time´s huvudsyfte är att 



 9 

leverera varan eller tjänsten i rätt tid till och det markanden exakt efterfrågar. Uppnår man 

just in time huvudprincipen så är man på god väg att eliminera slöseriet eftersom det sparar 

förutsägbara flöden där man reducera mängden resurser som läggs i de olika processerna. 

Den andra pelaren i huset benämner författarna som Jidoka och står för att bygga in kvalitet i 

produkten eller tjänsten och säkerställa att processen utförs rätt och att fel stoppas direkt och 

åtgärdas. Den viktigaste delen av templet är att sträva mot perfektion (Alsterman et.al, 2009). 

I Lean är det medarbetarna som äger och därmed ansvarar för processerna. Det är via 

medarbetarna i organisationen som man även kan arbeta mot eliminering av slöseri. För 

minska slöseri gäller det att finna avvikelser. När organisationer förstår medarbetarnas 

betydelse, kan lean börja uppnås.  

2.4 Standardisering 

Standardisering innebär att man ska ställa in standarder för att uppnå en plattform som 

möjliggör förbättringar (Pettersen, 2009). Johansson, Broman & Alsterman (2005) menar att 

utan standardiseringar är det svårt att kartlägga sina arbetssätt det är viktigt både i 

processnivå och flödesnivå. Alsterman et.al. (2009) menar att alla inom organisationen måste 

använda samma standarder som arbetssätt annars är det sannolikt att processer tar ta olika 

lång tid. Pettersen (2009) menar att det finns flera Lean-verktyg som kan användas för 

standardiseringar. Dessa verktyg är bland annat 5S och Visual Management  

 

5s 

Metoden antas för att minska avfall, skapa en ren arbetsplats och förbättra arbetskraftens 

produktivitet (Al-Aomar, 2011). För att lyckas med 5s gäller det att samtliga medarbetare ska 

vara motiverade och vela utföra arbetsuppgifter. Larsson (2008) & Al-Aomar (2011) har 

beskrivit dessa fem begrepp och anpassat dem mot tjänster och service.   

  

Sortera- Det handlar om att ta bort slöseri och rensa arbetsplatsen och dela upp föremålen 

beroende på hur ofta de används (Larsson, 2008; Al-Aomar, 2011).  

  

Systematisera- Alla föremål som finns inom verksamheten ska ha sin specifika plats och var 

märkta, detta för att underlätta i dagliga processen (Al-Aomar, 2011).  

  

Städa- Arbetsplatsen skall rengöras och vara fräsch. Det gäller att förbättra arbetsplatsens 

utseende och att kontrollera att allt fungerar och är i ordning (Larsson, 2008).  
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 Standardisera- När stegen innan är uppfyllda kan man börja standardisera arbetssättet 

(Larsson, 2008). För att hålla koll på arbetssättet är dokumentation av arbetsmetoden viktigt 

samt dess praxis och standardverktyg (Al-Aomar, 2011).  

  

Skapa vana- Att skapa vanna är den svåraste av alla moment samt den viktigaste, då det 

gäller att upprätthålla förbättringarna man kommit fram till (Larsson, 2008;Al-Aomar, 2011).  

 

Visual Management  

En del av Leans visual management är kartläggningen av värdeflöden. Bonaccorsi, 

Carmignani & Zammori (2011) menar att denna princip innebär att man kartlägger var värdet 

för kunden uppstår och skapas och hur det flödar genom processerna från ett kundperspektiv. 

I denna värdekedja vill man identifiera alla väntetider, processtider och hur alla moment 

hänger ihop. Detta är kritiskt att ledarna klarar av, författarna menar att kan man inte rita upp 

sina värdeflöden och identifiera processerna kan man sannolikt inte heller hantera dem. En  

annan del av visual management är dagliga styrtavlor som främjar informationsflödet och 

uppdaterar personalen på det rådande läget av efterfrågan och planering av dagens aktiviteter. 

  

2.5 Eliminering av slöseri 

Eliminering av slöseri är lean mest omtalade principer och det innebär att allt som inte bidrar 

till något värde bör med noggranhet elimineras (Åhlström, 2004; Carlborg et al, 2013; 

Karlsson & Åhlström, 1996). Poppendieck (2002) talar för att det första steget i lean thinking 

är att förstå vad värde är och vilka resurser och aktiviteter som är nödvändiga för att skapa 

det. När det är identifierat kan allt annat klassas som slöseri. Slöseri kan även ses till att som 

kunder inte är villiga att betala för (Resetarit, 2012), om det inte säljs tillför det inget och 

kostar enbart företag pengar, tid och resurser (Liker & Morgan, 2006).  För att motverka 

slöseri måste samtliga medarbetare vara medvetna om vilka slöserier som finns och 

identifiera dessa (Portioli-Staudacher & Tantardin, 2012).  

  

Åtta olika slöseri som har blivit centralt inom lean är: överproduktion, lager, överarbete, 

rörelse, omarbete, väntan och transporter, medarbetarnas outnyttjade kreativitet (Womack 

& Jones; 1996; Ohno, 1998). Begreppet har till grund att betrakta de anställda och dess 

kompetens. Ofta benämns begreppet som sju slöseri.   
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Överproduktion-  Det handlar om att man inte ska utföra mer arbete än vad som krävs. 

(Braun & Kessiakoff, 2005). Att producera vid fel tillfälle leder till att defekta produkter inte 

upptäcks i tid samt att det blir ett annan tryck i arbetstakten. 

  

Lager- Alla produkter som ligger i lager menar Hicks (2007) är produkter som inte är 

nödvändiga för att uppfylla kundens efterfråga. Lager i tjänsteföretag är produkter som är 

nödvändiga för att utföra arbetet, t.ex. städprodukter i ett städföretag (Slack, et al., 2015).   

 

Överarbete- Baggaley & Maskell (2004) & Hicks (2007) talar för att överarbete är att man 

lägger ner mer arbete än vad kunden kräver och är beredd att betala för.  

  

Omarbeten-  Det är att rätta till fel eller komplettera varor som inte motsvarar kundernas 

förväntningar eller specifikationer vilket leder till missnöjdhet (Hicks, 2007; Tapping & 

Shuker, 2003).  

  

Rörelse- Alla onödiga processerna som medarbetarna gör när de utför sina arbetsuppgifter, 

t.ex är alla de extra stegen medarbetarna tar i onödan (Baggaley & Maskell, 2004;Tapping 

och Shuker, 2003; Hick, 2007).  

  

Väntan-  Det uppstår när en del av processen inte håller tidsramarna som gör att följande led 

får vänta vilket genererar missnöjdhet hos kunder och medarbetare. (Hicks, 2007) & 

(Tapping & Shuker, 2003). 

  

Transporter- Onödiga transporter av material bör elimineras (Baggaley & Maskell (2004). 

Transportsträckan medför extra tider i processen utan att de tillför något värde (Hicks, 2007; 

Tapping & Shuker, 2003).   

  

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet- Medarbetare kan sitta på kompetens, ideer och 

förbättringar, om inte ledningen tar sig tid att engagera och lyssna kan man gå miste om detta 

(Liker, 2009). 
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2.6 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är en av lean mest framträdande principer. Karlsson & Åhlström 

(1996) menar på att det är den näst viktigaste principen efter eliminering av slöseri. För att 

sträva mot perfektion som är en grund i lean har ständiga förbättringar en stor betydelse 

(Åhlström, 2004; Karlsson & Åhlström, 1996), då strävan efter utveckling och att bli bättre. 

Möjligheter till förbättringar och lärande skapar hållbara konkurrensfördelar på marknaden 

(Liker & Morgan, 2006).  Ständiga förbättringar innebär att hela organisationen måste jobba 

mot att göra förbättringar i alla verksamhetens delar (Ax et al, 2009). För att uppnå det måste 

det genomsyra hela organisationen och att arbeta framåt för att kunna bemöta alla olika 

förändringar (Liker & Morgan, 2006). Tapper & Shuker (2003) förklarar att ständiga 

förbättringar innebär att alla inom organisationen har gemensamma visioner men även att 

komma med nyskapande och idéer för att eftersträva principen.  För att uppnå ständiga 

förbättringar är medarbetarna nycklarna, det är dem tillsammans som jobbar för att uppnå 

målen (Liker & Morgan, 2006).  

  

2.7 Människor 

Om grundläggande principer och filosofi inte efterlevs så kommer företagets verksamhet inte 

få någon effekt (Rüttimann & Stöckli, 2016). Mann (2009) menar för att lyckas ligger 

förändringen inom ledarskapet och inte i verktygen, vilket leder till att företag inte lyckas. 

Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014) hävdar att trots att många organisationer infört lean så 

är förståelsen och den praktiska kunskapen väldigt varierande.  

 

Medarbetarna 

Medarbetarna är grunden för för ett hållbart och framgångsrikt koncept och de som driver 

processen framåt (Alsterman et.al, 2009; Womack & Jones, 2003). För att uppnå förändring 

är det viktigt att involvera samtliga medarbetare och att få alla inom organisationen 

engagerade och lägga fokus på allt som är värdeskapande och bidrar till någon nytta (Alsmadi 

et.al., 2012; Mann, 2009). Runt om i världen vill företag ständigt förbättra sina verksamheter 

och tillämpar olika verktyg och metoder för att vara lönsamma och konkurrensstarka på 

marknaden men glömmer bort medarbetarnas funktion.  Alsterman et.al. (2009) talar för att 

medarbetare har två viktiga arbetsuppgifter och det är att producera och förbättra 

verksamheten. Det innebär att medarbetarna blir både processutvecklare och problemlösare 
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och ger företaget en väsentlig roll. De befinner sig i mitten av processen och kan göra viktiga 

åtgärder och reducera slöseri och tillämpa leans principer på bästa sätt.   

  

Ledare 

Ledarskapet är en grund i tillämpning av Lean (Van der Merwe, Pieterse & Lourens, 2014). 

Ledarna har en väsentlig roll när det gäller att göra en förändring, det krävs att förändra deras 

praxis, beteende och deras tankegång då deras engagemang innefattar upprättande av 

styrsystem mellan avdelningar inom en organisation. Förutsättningarna de innehar gör det 

möjligt att lyckas och införa en långsiktigt Lean-implementering (Mann, 2009). För att 

tillämpa Lean ställs det stora krav på ledarskapet (Alsterman et.al., 2009). En framgångsrik 

ledare som har kommit långt med strävan mot Lean intresserar sig för detaljerna, att det finns 

en förståelse som bygger på helheten. Det handlar om leda och uppmuntra gruppen åt rätt håll 

för att införa Lean. Även Mann (2009) talar för ledare i olika positioner kan uppmuntra 

medarbetarna till förbättringsidéer som kan omvandlas till faktiska förändringar och skapa 

förutsättningar för en hållbar och långsiktigt tillämpning av Lean. Signalerna ledaren sänder 

ut är viktiga förutsättningar för att få medarbetare att upptäcka avvikelser och på så sätt 

minimera slöseri och strävan mot perfektion (Alsterman et.al., 2009).  

2.8 Teoretisk referensram 

För att vetenskapligt ge svar på frågeställningar kommer problemet analyserats utifrån 
institutionell teori. Då det är en teori som studerar omvärldsfaktorer så kan denna användas 
för att förstå vilka incitament som ligger till grund för varför företag tillämpar Lean.  

2.8.1 Institutionell teori 

Institutionell teori utgår från ett omvärldsperspektiv, som skiljer sig från många 

organisationer där ekonomisk maximering ligger till grund (Eriksson- Zetterquist; Kalling & 

Styhre, 2015). Det är en social verklighet och det är flertal faktorer i samhället som påverkar 

hur man agerar och gör, människan fattar inte enbart beslut för att maximera sin egna nytta. 

Institutionell teori tvivlar på en rationalistisk syn och att den uppfyller olika formella 

målsättningar inom organisationen. Teorin kretsar kring omvärldsfaktorer och hur saker och 

ting förändras med samhällets utveckling. Utgångspunkten i  teorin är att anpassa och 

utveckla sin legitimitet för möta och uppfylla intressenternas förväntningar. Det är genom 

legitimitet som företag skapa fördelar och har möjlighet att överleva på sikt. Det går att dela 

upp teorin i två delar, en tidigt och Nyinstitutionell teori. Det som har utvecklats från 

institutionell teori till nyinstitutionell teori är att den tar hänsyn till hur organisationen 



 14 

påverkar sin omgivning. Organisationsrätt och Isomorfism är begrepp som diskuteras inom 

den Nyinstitutionell teorin. Det handlar om fokusera på processer och organisationsstrukturer 

inom ett organisationsfält. Fokus ligger inte på den enskilda organisationen utan på 

organisationer som samverkar under samma fält. I de olika fälten finns grad av 

homogenisering, detta innebär att organisationer blir mer lika varandra. Omgivningar skapas 

som i sin tur skapar organisationer. Alla olika organisationer tillhör ett fält och blir därmed 

mer lika varandra, för att förklara detta används begreppet isomorfism. Begreppet delas upp i 

tre olika delar tvingande, imiterande och normativ isomorfism  (Eriksson- Zetterquist; et.al. , 

2015). 

2.8.2 Isomorfism  

Mot bakgrunden att organisationerna med tiden kommer att efterlikna varandra menar 

Lindkvist et.al. (2014) att de isomorfa förändringar kan ske på tre olika sätt, tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. Denna Teori kan användas för 

att förstå vilka incitament som finns när organisationer förändras. 

 

Tvingande isomorfism är politiska aspekter i form av  kulturbestämda förväntningar eller 

lagar eller direktiv från samhället som tvingar in organisationen i en förändringsfas 

(Eriksson- Zetterquist; et.al. , 2015). Den är till för att se till att organisationer tar ett 

ansvarstagande och följer olika policys och regleringar, vilket gör att organisationer tvingas 

till att utvecklas och förändras. Det kan till exempel vara statliga krav som innebär att statligt 

ägda organisationer måste förvalta sina resurser på ett bättre sätt. Det kan även innebära att 

nya krav på strukturen som man måste förhålla sig till.  Den tvingande isomorfismen finns 

både i informell och formell isomorfism. Formell isomorfism är krav från myndigheter som 

ger direktiv till hur man skall göra. Informell är istället påtryckningar från organisationer som 

är i beroende av som gör att man måste ändra på sig.    

 

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer imiterar och härmar andra för att uppnå 

liknande framgång eller legitimitet som dem (Eriksson- Zetterquist; et.al. , 2015). Till 

exempel att man efterliknar ett koncept som fungerat för andra eftersom det råder osäkerhet 

på hur man på bästa sätt organiserar sin egna verksamhet. Organisationer väljer ofta att 

imiterar andra företag när man står i situationer när man vill finna lösningar och utveckling. 

Det kan även handla om att man tar in konsulter som inspirerar organisationerna på samma 

sätt vilket gör att de efterliknar varandra mer och mer.  
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Den tredje typen av isomorfism är den normativa som innefattar normer som skapas inom en 

yrkeskategori. Det kan ge förklaring till hur organisationer arbetar, och vad som anses som 

”rätt” sätt. Det kan vara i form av traditioner inom organisationen (Eriksson- Zetterquist; 

et.al. , 2015). Det är till exempel ramar och standardiseringar av arbetssätt och metoder för att 

kontrollera produktionen. Detta för att skapa en gemensam kunskapsbas som främjar 

automatiseringar och legitimitet. Det kan även vara normer från samhället, att man bör göra 

på ett sätt. Att anpassa sig till samhällets normer gör att man skapar legitimitet. 

2.9 Sammanfattning av referensram 

 

För att svara på de två forskningsfrågorna har de ovan presenterade praktiska verktygsramar 

och teori använts enligt figuren nedan. För att besvara forskningsfrågan ”Hur påverkar de 

olika förutsättningarna som finns hos tjänsteföretag deras tillämpning av Lean?” har dels 

institutionell teori och tvingande isomorfism använts för att förklara varför ledarskapet ibland 

faller i organisationer som tillämpar Lean. För att undersöka hur tillämpningen påverkas av 

förutsättningarna har även grad av variation och grad av standardisering tagits i beaktning för 

att förklara förmågan att förklara Leans principer. Grad av variation delas in i förutsedd och 

oförutsedd i analysramen (Se bilaga 1 & 3) eftersom dessa två kan ha betydelse för hur väl 

verksamheten kan standardiseras. I litteraturundersökningen undersöktes förutsättningar samt 

vilka principer som var vanligast inom bank & sjukhusbranschen. Dessa två vägar genom 

förutsättningarna och institutionell teori möjliggör en diskussion kring hur detta påverkar 

möjligheten att tillämpa Leans principer. Detta mynnar sedan ut i ett svar av 

forskningsfrågan. För att svara på frågan ”Varför tillämpar banker och sjukhus Lean” 

används främst den institutionella teorin och alla de tre delarna av isomorfismen. Med hjälp 

av teorins delar och litteraturinsamlingen där en av frågorna som ställdes var just ”varför 

banker respektive sjukhus tillämpar Lean” kan det identifieras flera incitament som kan svara 

på även denna forskningsfråga.  
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Figur 2 analysmodell 
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3.0 Metod 

I detta kapitlet presenteras val av metod, hur material har samlats in, tillvägagångssätt och 

kritik.  

 

3.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om olika branschers förutsättningar påverkar 

tillämpning av Lean. Med ansats från syftet har en passande metod utformats. Uppsatsen tar 

en deduktiv ansats där studien går från teori till empiri. Det görs via att först kartlägga 

området och skapa förståelse för tjänstesektorn samt lean service, för att sedan hitta 

nyckelfaktorer som påverkar användningen av förbättringskonceptet. För att på bästa sätt 

genomföra en trovärdig och säker empirisk undersökning valdes en dokumentundersökning 

av publicerade artiklar. Trovärdigheten stärks av en dokumentundersökning då mer grund 

ligger till svaren. Att gå ut och intervjua ett antal personer i olika företag ger en synvinkel 

utifrån deras uppfattningar och erfarenheter och gör att studien baseras på deras svar, vilket 

ofta inte är objektivt. Att istället använda publicerade artiklar ger en bredare synvinkel och 

ger mer betydande information att sammanställa. Samtliga utvalda artiklar har studerat flertal 

företag inom de två branscherna. Detta gör materialet mer trovärdigt och omfattande än om 

studien baserats på exempelvis 14 personer utifrån olika företag. Detta stärker validiteten 

enligt Bryman & Bell (2007).    

3.2 Kvalitativ ansats 

När man gör empiriska studier är det viktigt att identifiera om den skall utgå från en 

kvantitativ eller kvalitativ metod. De två metoderna har olika utformningar och tillämpning 

sker beroende på vad som skall undersökas.  

  

Enligt Alvesson & Deetz (2000) utgår kvantitativ forskning från mångfald, undersökningar 

sker via  statistik, observationsskalor, frågeformulär, experiment och test för att kunna dra 

slutsatser och verifiera samband. Vid annat syfte än mångfald blir metodvalet inriktat på 

kvalitativ forskning, som är den aktuella metoden i denna uppsats.  Jacobsen (2017) menar att 

om verkligheten är för komplex för att kunna dra slutsatser genom att reducera ner dem till 

siffror eller enkla svar så passar sig en kvalitativ ansats i metodvalet, kvalitativ forskning går 

enligt Bryman & Bell (2007) ut på att förstå och som Alvesson & Deetz (2000) beskriver en 
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tolkande forskning. Det är en forskning som skapar förutsättningar till bredare samt rikare 

beskrivningar och få idéer (Alvesson & Deetz, 2000). I denna uppsats har data samlat in från 

tidigare forskning, granska och analyserat vad de kommit fram till. Detta för att sammanställa 

och se samband. Jacobsen (2017) beskriver att en metod för insamling av kvalitativ data är 

dokumentundersökning. Dokumentundersökning är data som samlas in i form av berättelser, 

ord och meningar från tidigare forskning. Det lämpar sig bra i uppsatsen för att skapa en 

helhetsbild hur lean tillämpas och ger en bred bild genom att använda tidigare forskning. 

Detta eftersom dessa gjort stora och omfattande undersökningar i olika delar av världen, detta 

stärker denna uppsats validitet.  

3.3 Forskningsansats 

Deduktiv teori är enligt Jacobsen (2017) det mest skapande tillvägagångssättet. Det handlar 

om att först skapa förväntningar om verkligheten för att sedan gå ut och samla data för att se 

om förväntningarna stämmer överens.  Det kan förklaras från att man utgår från det allmänna 

för att prova på det enskilda. Det andra tillvägagångssättet är induktiv, det skiljer sig genom 

att man utgår från  det enskilda för att sedan tillämpa på det allmänna (Jacobsen, 2017). 

Denna uppsats utgår från publicerad forskning, därav är en deduktiv ansats rimlig.  

3.4 Litteraturinsamling 

I denna uppsats har teoriinsamling varit grunden för att få kunskap kring och få inblick i 

området. Främst har artiklar kring lean production och lean service använts för skapa 

förståelse.  Att samla in kunskap kring ett område är viktigt att få inblick och samla 

information (Bryman & Bell, 2013). Det vägledande sättet för att skaffa kunskap är främst 

genom böcker, tidskrifter och forskningsrapporter.   

  

Universitets databaser har använts för att söka på publicerade forskningsprojekt och litteratur. 

Databaserna har tillgängliggjort väldigt mycket forskning, och medfört det lätt finna relevant 

tidigare forskning och litteratur att bygga uppsatsen på. Elektroniska databaserna är en 

värdefull källa när det gäller att samla tidskriftsartiklar menar Bryman & Bell (2013) på. Att  

söka via databaser har medfört det enkelt för oss att finna relevanta artiklar då ett stor utbud 

finns under samma bas. Merriam (1994) skriver att litteratursökning via elektroniska 

databaser omfattar stora områden som gör att det går fort att finna information. Vetenskapliga 

artiklar hittades främst genom sökning via universitetets databaser samt google scholar. 

Databaserna möjliggör att finna andra artiklar via hänvisningar, som leder till ytterligare 
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sortiment. Som Merriam (1994) menar kan tidigare forskning fungera för att finna och 

vägvisare till artiklar och litteratur. Detta var till stor hjälp i denna uppsats.  

  

För att inte påbörja en uppsats med ett område som redan undersökts har stor tid lagts på att 

läsa tidigare forskningar för att identifiera vilka områden som kan undersökas för att bidra 

med ny forskning. Syftet med att läsa tidigare forskning menar Bryman & Bell (2013) likväl 

Merriam (1994) är att få kunskap befintlig forskning inom området, detta för att veta vad som 

har gjort och vad som behöver utvecklas. Vid insamling av teori identifierades ett gap i 

forskningen, flertal författare argumenterade för inte tillräcklig forskning kring lean service. 

Detta skapade utgångspunkten för denna uppsats.   

3.5 Datainsamling 

Studien baseras på insamling från tidigare forskning. Vetenskapliga artiklar har 

sammanställts och format en litteraturinsamling, se bilagor i slutet av rapporten. Denna 

studies data har samlat in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar som vi funnit på olika 

databaser och bibliotek. Sedan har den granskats för att finna information som är relevant för 

studien. Tidigare forskning ligger till grund för bakgrund och teoretisk referensramen. För att 

skapa förståelse kring ämnet har befintligt forskning används för att förklara och skapa 

relevans och trovärdighet.     

3.6 Tillvägagångssätt 

 
Figur 3 processkarta 

 

De övergripande metodvalet är grunden till denna uppsats. För att beskriva 

tillvägagångssättet har nedan en modell utformats för att ge läsaren en övergripande bild. 

Modellen har utformats via steg för steg för att enkelt ge en beskrivning. Dock är modellen 
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en förenklad modell, för att visa det exakta tillvägagångssättet hade det blivit för många pilar 

och komplicerad att följa. Av denna anledning visa enbart helheten.   

3.7 Urval 

Uppsatsen har avgränsats till banksektorn och sjukvården. Tanken var först att utgå från tre 

olika branscher, och ett alternativ var hotell och restaurang. När forskning kring områdena 

sammanställdes fanns det så pass mycket forskning kring banker och sjukvård, för att basera 

uppsatsen på de två olika branscherna och att istället gå djupare in på dem. Urvalet har riktats 

till artiklar som är nyare än år 2010. Det kvalitén i artikeln som varit relevant och därför 

skiljer sig antal artiklar i de två branscherna. Fokus har legat på kvalitet istället för samma 

mängd.   

  
Figur 4 sammanställning av antal artiklar tillhörande ett visst årtal i dokumentundersökning 
 

Målinriktade urval är ofta grunden för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Det menas 

med att man väljer med omsorg ut vilka individer, organisationer samt litteratur som ska 

användas för att besvara forskningsfrågorna. Det första urvalet var att söka artiklar som 

representerar ämnet och i denna uppsats har sökord som; lean, lean service, lean banking, 

lean healthcare och lean financial services, använts för att finna vetenskapliga artiklar. För 

att bedöma om olika vetenskapliga artiklar med de angivna sökordet är relevanta har vi följt 

en ordning för att enkelt kunna finna om materialet är lämpligt: 

1. Granska rubriken (låter den relevant) 

2. Kolla årtal (2010 och framåt) 

3. Artiklar om är skrivna/undersökta i länder med välutvecklade ekonomiska system. 

4. Läsa abstract  

5. Läsa conclusions 

 

När alla dessa kriterier uppfylls, börja materialet att samlats in.   
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Rubriken var det första som avgjorde artikelns relevans. Vid väckt intresse är årtalet det 

andra som är viktigt. Empirin har begränsats till forskning som publicerats under de senaste 

decenniet. Det vill säga från 2010 och framåt. Detta för att det händer väldigt mycket inom 

detta område och forskningen behöver vara uppdaterad för att motsvara dessa branschers 

förutsättningar. Till exempel är artificiell intelligens och kraftfulla IT-system två faktorer som 

påverkar förutsättningarna som ej finns inom äldre forskning. Nästa steg är att finna om den 

geografiska delen är okej att utgå från. Bedömning har gjorts att använda artiklar som är 

skrivna/undersökta i länder med god ekonomi och utvecklade system. Det gör det enklare att 

göra en bedömning och sammanställning då de flesta står inför samma förutsättningar.   

 

Nästa steg är att börja läsa, för att inte behöva läsa allt för att se om materialet motsvara 

förväntningar lästes abstract. Det ger en tydlig inblick i vad artikeln innehåller. Om abstract 

bedömdes som intresseväckande blev nästa del att gå igenom conclusion.  

 

Att gå efter följande ordning har lett till tydligt urval. Artiklar från problematiseringen och 

empirin har behandlats på lika sätt och utgått från ovan nämnda bas. Dock har vissa artiklar 

avvikit från ordningen, de är vissa artiklar som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen. Istället att fokusera på året artikeln publicerats, gick fokus till att använda 

välbekanta forskare som har erfarenhet kring ämnet. Det medföljde att antalet citeringar blev 

relevant. Detta för att kombinera äldre artiklar med erfarenhet och nya för en nutidsbild.      

3.8 Trovärdighet  

Mycket av forskningen som använts i denna uppsats har genomgående varit av hög kvalitet. 

Flera av forskarna har tillämpad forskningsmetoder som följt sjukhus eller banker under flera 

år och haft i vissa fall flera hundra olika forskningsobjekt som de studerat. Dessa studier har 

sedan granskats av utgivare av “journals”. Detta gör att trovärdigheten i dessa publicerade 

artiklarna är väldigt hög. Att använda nya artiklar stärker även det trovärdigheten då forskare 

studerat en miljö i dessa två branscher som motsvarar den rådande i nutiden. Den insamlade 

mängden data till denna typ av studie är lämplig för den frågeställning som ska besvaras.  

3.9 Kritik mot metoden 

Det är viktigt att vara kritisk mot källor man hänvisar till för att skapa trovärdighet hos 

studien genom att det är källor ligger som grund för den teoretiska referensramen. För att 

skapa trovärdighet ska vetenskapliga artiklar sökas via godkända databaser (Alvesson & 
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Sköldberg, 2008). Det kan vara till fördel att kombinera källor med varandra, att kunna 

bevisa på att forskare kommit fram till liknande påståenden.  I denna studie har flera källor 

som stöds av varandra använts tillsammans med andra.  

  

Vid en ny studie är det viktigt att tillämpa nyare källor, för att stärka sina argument. Detta 

bidrar till mer relevans (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid sökandet efter källor har det varit 

en grund i uppsatsen, och nya artiklar har föredragits. Dock menar författarna på att det är 

svårt att undvika äldre artiklar och att de i många fall innehar värdefull information.       

  

Det är viktigt att granska vart källorna kommer ifrån, samt om det är första- eller 

andrahandskällor. Problem vid andrahandskällor är att tolkningar kan skilja sig från 

ursprunget, författarna kan skapat sig en annan tolkning än den faktiska grunden (Alvehus, 

2013).  Det är dock inte alltid möjligt menar Alvehus (2013) att använda förstahandskällor, 

men det är viktigt att ha det i åtanke vart informationen kommer ifrån och att i största mån 

använda förstahandskällor.  

  

Kritik kan även riktas till metodvalet av en kvalitativ studie.  Jacobsen (2017) talar för att 

dessa metoder är intensiva, de går in på djupet men med fåtal enheter. Det bidrar till att man 

enbart får en lite insyn i forskningsobjektet. Bryman & Bell (2013) menar på att kvalitativa 

forskningar är impressionistiska och subjektiva och bygger ofta på det forskaren anser är 

viktigt. De menar även på att de är svåra att generalisera genom ett fåtal observationer. 

Därför stärks validiteten när data från ett flertal kvalitativa studier sammanställs.   

Det är viktigt är att granska och själv ställa sig frågan om relevans och trovärdighet. Detta 

gäller genom hela uppsatsen, från inledning till analys för att göra en sådan rättvis bedömning 

som möjligt.    
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4.0 Resultat av litteraturstudie  

I detta kapitel presenteras resultatet. Det har sammanställs i löpande text utifrån en kvalitativ 

granskning matris. Materialet är insamlat från vetenskapliga artiklar inom sjukvård och 

banksektorn. Inom banksektorn har åtta artiklar sammanställs och i sjukvården tio. 

Granskning matrisen är bifogad i en bilaga i slutet av denna uppsats.      

4.1 Banksektor 

Under banksektorn presenteras materialet som har samlats in från de granskade 

vetenskapliga artiklarna. Sammanställningarna är gjorda från bilaga 1 och 2.   

 

Grad av standardisering 

Standardisering skiljer sig mellan avdelningar på banker. Utifrån sammanställningen i bilaga 

1 har IT- utvecklingen har gjort att man kan standardisera i högre grad, vilket även kan göras 

i back-office och homebanking. De delar som kräver mer flexibilitet och därmed är svårare 

att standardisera är de delar med personlig rådgivning som kräver skräddarsydda lösningar 

men även front-disk (Tinillä, 2013). Sunder (2016) menar också att arbeten i back-office ska 

standardiseras och även i alla delar i verksamheten som det är möjligt. Genom att identifiera 

värdeflöden gör att man enklare kan standardisera sin arbetsuppgifter, vilket även Gong & 

Jansen (2012) & Tamtam & Tourabi (2018) är eniga om då de menar att implementering av 

Lean bidrar till ökad standardisering. Vissa delar i banker är dock fortfarande flexibla och har 

en hög grad av dynamik i tjänsteutbudet vilket försvårar standardisering (Tamtam & Tourabi, 

2018).  

 

Dos santos & Cabrita (2016) & Riva & Pilotti (2017) menar att standardiseringar varierar. 

Standardisering är låg i komplext krävande delar, då det fortfarande är viktigt att skräddarsy 

värdeerbjudanden, medan betydligt högre i avdelningar som kräver mindre kompetens, där 

ska utföra samma arbetsmoment och göra på samma sätt.   

 

Artificiell intelligens kommer att standardisera och effektivisera bankbranschen. Den hjälper 

anställda att bibehålla sin flexibilitet med hjälp av standardiseringar (Sharma, Sharma & 

Barua, 2013). Lean har hjälpt banker att standardisera arbeten som ej var möjligt innan. 

Vilket gör att processerna blir effektivare (Sunder, 2016).  
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Grad av variation 

Tinillä (2013) hävdar att banker har en låg variation inom de områden som man lyckats att 

standardisera men att den är högre inom inom företagstjänster och investeringsrådgivning för 

rika. Sharma, Sharma & Baruan, (2013) menar att variationen av erbjudna tjänster är hög 

eftersom att alla processer som är direkt värdeskapande för kund, ska ses som output.  

 

Gong & Jansen (2012) menar att det finns en hög grad av förutsedd variation i processerna 

men att kraftfull IT möjliggör standardiseringar vilket automatiserar processerna och 

eliminerar ej värdeskapande aktiviteter. Detta gör att att processerna blir snabbare och 

levererar när kunden vill ha det, just in time. Denna typ av artificiell intelligens reducerar 

även den oförutsedda variationen.  Däremot menar Tamtam & Tourabi (2018) att banker har 

en hög variation och Dos santos & Cabrita (2016) menar att den kräver samordning mellan 

olika avdelningar. Så kallade helkunder har högre variation och kräver större samordning 

mellan processer.  Det ej automatiserade arbetssätten klarar hög variationen men de 

automatiserade har högre produktivitet. Men Sunder (2016) talar för att det finns sätt att 

reducera variation och hantera den, dels genom Leans principer där man kan kartlägga 

värdeerbjudandet som förvandlar oförutsedd variation till förutsedd. Den reduceras även 

genom att kunden sköter processerna själv via digitaliseringen (Riva & Pilotti, 2017).   

 

Behov av att förändras  

Tinillä (2013) påpekar att det finns ett stort behov att förändras och Riva & Pilotti (2017) 

menar att det behövs innovation inom digitaliseringen av banker för att kunna reducera ej 

värdeskapande processer, vilket redogörs för i bilaga 1. Gong & Janssen (2012) & Sunder 

(2016) menar att det senaste decenniet har funnits ett  stort behov av att tillgodose kundernas 

nya behov, mer kostnadseffektivt. Behovet blev enligt dos Santos & Cabrita (2016) & 

Tamtam & Tourabi (2018) speciellt hög efter finanskrisen 2008 då banker var tvungna att 

sänka sina kostnader medan ökad konkurrens och en global marknad samtidigt gör att de 

måste öka sin prestanda. Leans principer kan standardisera och göra processen snabbare, de 

kan även ge ökad kvalitet menar författarna.  

 

Andra motiv för att tillämpa Lean är att andra konkurrenter har lyckas med implementeringen 

som gjort att många tagit efter för att följa med i utvecklingen samt att kunna konkurrera 

(Sunder, 2016;Tamtam & Tourabi, 2018; Sunder, 2016). En annan anledning är eftersom att 
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bankerna är lönsamma spelar en stor roll för länders övriga ekonomi. Tidigare styrning har 

bara varit med nyckeltal och det säger ingenting om effektiviteten om deras processer 

(Sharma, Sharma & Barua, 2013).   

 

Sammanställning av de vanligaste lean-principerna inom banksektorn 

- 5s 

- Kartläggning av värdeflöden  

- Visual management  

- Just in time  

- Six sigma  

- Ständiga förbättringar  

- Eliminering av slöseri (de sju slöserier)  

- Pull 

- Förbättrad kvalitet mot kund 

- Standardiseringar  

 

För- och nackdelar med Lean i banksektorn 

Utifrån sammanställningen i Bilaga 2 menar Gong & Janssen (2012) att fördelarna med Lean 

inom innovativa företag är att man skapar en kultur där problem analyseras och ger bästa 

möjliga förutsättningar till att utveckla och förbättra en process eller tjänst. Det bidra man 

ständigt jobbar proaktivt för att komma och förbättra idéer. Lean kan skapa en stolt 

organisation och engagerad personal. Dock menar författaren att Lean kan vara svårt i 

innovativa företag då man inte kan se det direkt värdeskapande med att vara innovativ och 

därför eliminerar den typen av slöseri. Författaren menar även  att genomföra innovativa 

ideér kan kräva mycket resurser utan att man vet säkert hur utfallet blir samt att det ej går att 

standardisera. Det gör att resurserna i värsta fall blir till slöseri. 

 

Lean kan effektivisera processerna för att kunna konkurrera med sin omvärld samtidigt som 

man ökar kundvärdet (Dos santos & Cabrita, 2016). Det möjliggör lönsamhet samtidigt som 

man tillgodoser kundens behov. Användning av Leans principer leder för många banker till: 

kortare ledtider, ökad kvalite på tjänsterna, ökad produktivitet, minskade kostnader, ökad 

konkurrenskraft och ökad kundnytta. Nackdelarna är att det kan vara svårt att anpassa Lean 

till hela verksamheten, om man inte lyckas finns en risk att man äventyrar verksamheten. I en 

organisation där det krävs en hög kompetensnivå för att utföra vissa arbetsuppgifter ökar 
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komplexiteten och därmed minskar standardiseringen. Det gör det svårt uppnå kontinuerliga 

flöden som är en del av Lean.    

 

Riva & Pilotti (2017) menar att fördelen är att Lean har tagit bort alla icke värdeskapande 

aktiviteter. Resultaten av Lean har minskat processtiden, kostnader, väntetider och 

felfrekvenser, vilket har gjort att bankernas prestation har förbättrats och mer fokusering på 

kundvärde. Nackdel är att om inte ledningen är fullt engagerad kommer företaget att 

misslyckas. Lean även visat en tendens till ökad stress hos medarbetare genom att de ständigt 

måste tänka lean.  

 

Sunder (2016) hävdar att Lean gör tjänsteprocesser snabbare vilket ökar upplevd kundnytta. 

Men krävs att ledningen är  övertygad och förmedlar förtroende så att hela organisationen 

anammar lean-filosofin. Speciellt inom back-office delarna där man kan nå högre 

standardisering. Däremot argumenterar han för att Lean ibland används för snabba resultat 

vilket gör att långsiktighet i ständiga förbättringar försvinner. Därför är ledarskapet är kritiskt 

för att Lean ska lyckas.  

 

Tamtam & Tourabi (2018) talar för att fördelar banker har skaffats sig vid tillämpning av 

Lean är effektivare processtider, reduceringar i kostnader och ökad kvalitet.  

 

Sunder (2016) menar att flertalet banker har uppnått högre effektivitet och produktivitet 

sedan implementeringen av lean men hävdar samtidigt att genomförandet av innovativa idéer 

kan kräva mycket resurser utan att man vet om utfallet blir lyckat. Det gör att resurserna i 

värsta fall blir till slöseri. Därför kan vara svårt att använda sig utav lean om företaget 

föredrar innovativa idéer över standardiserat arbete. Författaren menar även att felaktig 

implementering kan leda till stress, minskad motivation, bristande ledarskapsansvar. Det kan 

även leda till att resurserna blir för knappa samt bristande kommunikation.  
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4.2 Sjukvård  

Under sjukvård presenteras materialet som har samlats in från de granskade vetenskapliga 

artiklarna. Sammanställningen är gjort från bilaga 3 och 4.   

 

Grad av standardisering  

Att standardisera inom sjukvård är en utmaning då det krävs en hög grad av flexibilitet 

genom att man inte kan planera sin kapacitet och detta speciellt på avdelningar inom 

akutsjukvård (Schonberger, 2018), se bilaga 3. Standardisering krävs på grundnivå, att alla de 

medicinska processerna och beställningar ska utföras på samma sätt inom organisationen, det 

leder till effektivisering och tidsminskning (Kovacevic, Jovici, Djapan & Zivanovic-Macuzic, 

2016; Hallam & Contreras, 2018). Spagnol, Min & Newbold (2013) är eniga om detta och 

menar att för att kunna standardisera måste hela organisationen involveras, och det innebär att 

följa samma principer. Dock är det inte möjligt mer än på grundnivå då vården måste 

anpassas efter den enskilda patienten och dess aktiviteter eftersom att kunden är målet.   

 

Det är viktigt att vara flexibel, då kunden är viktigast och värde skapas efter hur man kan 

anpassa vården, vilket innebär att det finns en hög grad av flexibilitet (Hallam & Contreras, 

2018).  Det finns ingen hög grad av standardisering då allt anpassas efter den enskilda 

individen (Burgess & Radnor, 2011). Likväl menar Roemeling, Land & Ahaus (2016) att all 

personal bör vara flexibla för att ha möjlighet att hantera olika kunder och processer.   

 

Tjänsteprocesser i sjukhus är väldigt dynamiska och har en låg grad av standardisering.  

(Gomes, Vieira & Cunha Reis, 2017). Det är Willis (2018) hävdar att förändringsinsatserna 

inom Lean har lett till lägre standardiseringar eftersom alla inte anpassar sina arbetssätt. Vissa 

utför  arbetsuppgifter som den alltid har gjort och andra enligt de nya direktiven, vilket gör 

det oerhört svårt att standardisera. Att öka standardiseringar har inom sjukvården lett till 

negativa konsekvenser för medarbetarnas välmående (Rees & Gauld, 2017). Det är viktigt att 

alla teknologier inom sjukvården måste vara flexibla och öppna för förändring (Warring & 

Bishop, 2010).  

 

Grad av variation 

Utifrån sammanställningen i bilaga 3 menar Warring & Bishop (2010) att variationen skiljer 

sig åt mellan olika avdelningar och projekt i sjukhus. Rees & Gauld (2017) och Burgess & 
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Radnor (2011) pekar på att den oändligt stora variationen i processer och arbetsuppgifter 

inom sjukvårdens gör det svårt att beräkna patientflödet vilket även Hallam & Contreras 

(2018) & Spagnol, Min & Newbold (2013) understryker.  

 

Schonberger (2018)  & Rees & Gauld (2017) menar att det finns en hög grad av oförutsedd 

variation i akut-sjukvården eftersom man inte vet vilket kapacitet man måste ligga på i förväg 

och exakt vilka processer som kommer ske innan patienten kommer in vilket gör det svårt att 

planera sin kapacitet. 

 

Artificiell variation finns på sjukhusen, det är variation som både kan beräknas och minskas.  

Naturlig variation går inte att göra något åt. Det handlar om reaktioner hos kunder som man 

inte kan förutse (Roemeling, Land & Ahaus, 2016).   

 

Genom att införa Leans arbetsmetoder är det enklare att granska variationen. Det ger en 

tydligare processtruktur. Det finns dock variation som man ej kan förutse och det är svårt att 

beräkna när kunders söker vård (Kovacevic, Jovici, Djapan & Zivanovic-Macuzic, 2016). En 

metod som kan hjälpa sjukhuset att förvandla oförutsedd variation till förutsedd är enligt 

willis (2018) visual management. Den tydliggör mönster, identifierar processer och 

värdeflöden vilket gör att sjukhus kan förutse ledtider . Dock förblir den oförutsedda 

variationen fortfarande hög eftersom alla processer inte kan kartläggas. 

 

Behov av att förändras 

Behov av att förändra styrningen på sjukhus kommer främst från krav från stat och 

intressenter att reducera kostnader, se bilaga 3 detta för att effektivisera processerna samt att 

höja kvalitén för att kunna rädda fler liv (schonberger, 2018) & (Willis, 2018). Detta för att 

det finns många delar på sjukhus som har ett stort behov av att utveckla sina processer 

(Burgess & Radnor, 2011; Kovacevic, Jovici, Djapan & Zivanovic-Macuzic, 2016).  Det är 

främst ökad konkurrens från andra aktörer tvingar in sjukhus i förändringsarbetet för öka 

lönsamheten och kvalitén (Gomes, Vieira & Cunha Reis, 2017). Just ett behov av att ändra 

inställning och fokusera på kvalitén istället för kostnader gör enligt Burgess & Radnor (2011) 

Lean till ett bra val av förbättringskoncept. 

 

Lean har blivit populärt senaste decenniet vilket gör att allt fler sjukhus väljer att tillämpa det. 

Däremot behöver Lean inom sjukvården utvecklas (Hallam & Contreras, 2018). Flertal 



 29 

studier visar att sjukhus implementerar Lean då det gett framgångsrika resultat (Warring & 

Bishop, 2010; Burgess & Radnor, 2011). Det finns ett stort behov av förändring och ett är att 

många fortfarande ser Lean som ett snabbfix, vilket gör att många misslyckas (Spagnol, Min 

& Newbold, 2013). Sjukhus som har lyckats med implementeringen och ledningen inom 

företaget ser stor anledning till att tillämpa Lean, det har reducerat kostnader och optimerat 

processer för företaget (Rees & Gauld, 2017). För att förbättra resultatet av Lean gäller det att 

ge ledare utbildning inom området, för att öka kunskapen och förståelsen (Warring & Bishop, 

2010). Det gäller även att lägga mer fokus på den naturliga variationen, när man först kan 

förstå den går den att förbättra (Roemeling, Land & Ahaus, 2016). 

 

Sammanfattning av de vanligaste lean-principerna inom sjukvård 

- Kartläggning av värdeflöden  

- 5s  

- Visual management  

- Eliminering av slöseri (sju slöserier)  

- Kanban  

- Six sigma  

- TPS-modellen 

- Ständiga förbättringar 

- Pull 

- Takt/Just in time  

 

För- och nackdelar med Lean i sjukvården 

Schonberger (2018) talat för att Lean har genererat till effektivare processer och det finns 

bevis att det finns långsiktiga fördelar med Lean inom sjukvården, se bilaga 4. Dock kan 

Lean få konsekvenser för det upplevda kundvärdet, om man inte justerar principerna för den 

enskilda verksamheten.  

 

Spagnol, Min & Newbold (2013) menar att Lean leder till ökad produktivitet, minskade 

kostnader, högre kvalitet och snabbare leverans av vård. Dock finns fem hinder: kultur och 

motstånd till förändring, bristande medvetenhet, dålig coaching, inte tillgång till resurser och 

brist och tid på ledarskapet. Alla inom organisationen måste ha samma mål och värderingar 

för att det ska fungera att tillämpa lean.   
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Hallam & Contreras (2017) menar att Lean förbättrar patientplanering, ökar patientnöjdhet, 

eliminerar slöseri samt förenklar alla delar i en process. Det interagerar även kunden i 

processen. 

 

Roemeling, Land & Ahaus (2016) hävdar att Lean har lett till framgångsrika resultat som 

förkortade processer och flöden. Dock menar författarna att svårigheten till Lean i sjukvård är 

hög variation, vilket kan göra det svårt att tillämpa Lean.  

 

Framgångsfaktorerna med Lean implementeringen är informationsflödet och att göra 

medarbetare engagerade (Willis, 2018). Det har även förkortat kötiderna, effektiviserat 

processerna och en höjt kvaliteten. Nackdelen med Lean är att det har gett blandade resultat, 

detta för att ett långsiktigt perspektiv saknats. Likväl uteblivit ofta resultaten om 

medarbetarna inte förstår varför man applicerar Lean.  

 

Rees & Gauld (2017) menar att Lean har visat sig ha positiva effekter på patientflöden, 

väntetider och även kvaliteten på sjukhusets processer. Däremot menar författarna att utan 

fördjupad förståelse för Lean och hur arbetssätten och processerna faktiskt förändras så blir 

effekterna av att implementeringen inte speciellt stora. De menar även att Lean kan ha en 

dålig effekt på arbetsmiljön och stressnivåerna hos anställda då man snarare jobbar 

intensivare än smartare. Ytterligare ett problem är att när man förkortar sina processer kan 

kunden uppleva (patienten) att den får mindre tid med doktorn vilket försämrar den upplevda 

kvaliteten.  

 

Lean minskar onödiga sölerier och fokuserar på patienten (Burgess & Radnor, 2011). 

Däremot finns det forskning på att man likställer lean med resultatoptimering och snabba 

effekter. Författarna menar att det är medarbetarnas engagemang som gör att tillämpningen 

lyckad.  

 

Warring & Bishop (2010) talar för att Leans implementering har eliminerat slöseri och ökat 

säkerheten och bygger på ett effektivt ledarskap och kan inte ledarna prestera så fallerar lean-

tillämpningen.  
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5.0 Analys 

I detta kapitlet har en analys sammanställts utifrån den teoretiska referensramen och 

litteraturundersökningen. Samband och skillnader mellan banker och sjukvård kommer att 

analyseras, jämföras och diskuteras för att vidare tydliggöras med hjälp av forskning samt 

vår litteraturstudie. Analysen har delats upp i olika rubriker utifrån Leans olika principer 

som ligger till grund hur väl Lean kan tillämpas, på samma sätt som i referensramen. 

Analysen börjar att presentera grunden till varför företag väljer att tillämpa Lean för att 

sedan analyseras de två branschernas förutsättningar att arbeta efter Leans principer.       

 

En grund till implementering av Lean är att företag känner ett behov av förändring, vilket 

presenteras i bilagorna och att utveckla sin organisation för att bli konkurrenskraftiga på 

marknaden. Genom att införa förbättringskoncept kan man effektivisera och i många fall 

kostnadsminimera sin verksamhet. En annan grund är att framgångsrika koncept har påverkat 

att andra företag imiterar och tar efter.    

 

Sjukvårdens anledning till att de implementerat Lean handlar inte bara om 

konkurrenssituationen utan ofta kommer krav från ägare som vill kostnadseffektivisera 

processerna, se bilaga 3. Detta kan tydligt kopplas till Lindkvist et.al. (2014) där den 

tvingande isomorfismen handlar om att lagar eller statliga påtryckningar tvingar in 

organisationen i förändring oavsett vad chefer och ledningen egentligen vill. Utifrån detta 

perspektiv kan det vara komplext att tillämpa Lean vilket litteraturstudien och forskning är 

eniga om. De menar att det ej går att tillämpa Lean om inte hela organisationen och samtliga 

medarbetare och chefer tror på konceptet (Alsmadi et.al., 2012; Mann, 2009). Studien visar 

att misslyckade implementeringar av Lean ofta beror på bristande ledarskap samt att få 

organisationen att tro på det nya förbättringskonceptet. Hindren för sjukvårdens tillämpning 

är kulturen, motstånd till förändring och att medarbetarna inte förstår varför förändringen 

görs. Det går i enlighet med tidigare forskning kring ämnet (Mann, 2009; Alsterman et.al., 

2009). Kopplat till den tvingande isomorfismen så måste kraven från stat och intressenter 

presenteras övertygande i alla delar av organisationen för att skapa framgångsrika resultat. 

 

Ett annat tillvägagångssätt som litteraturstudien visar på är att branscherna har skådat andra 

organisationer, antingen konkurrenter eller branschöverskridande företag, som tillämpat Lean 

och nått stor framgång. Det har varit ett tillräckligt stort incitament för att ta efter och imitera. 
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Detta kopplas till Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014) tolkning att mimetisk isomorfism 

innebär att företag imiterar varandra. Det kan göra att många av dessa implementeringar 

liknar varandra och ett vanlig skäl till detta är att man använder samma experter för att 

tillämpa lean i organisationen. Som den empiriska undersökningen och Womack & Jones 

(2003) & Mann (2009) visar ligger utmaningen i att anpassa Lean till företaget kultur. De 

företag som har skapat framgångsrika resultat, har lyckats att skräddarsy Lean för att få den 

att fungera.   

 

Litteraturstudien visar på ytterligare en tendens till bankernas anledning till implementering 

av Lean. Utifrån bilaga 1 var det efter finanskrisen, de härmade andra framgångsrika 

branscher och företag för att uppnå en liknande framgång samt att det finns ett stort behov av 

att utveckla verksamheten i takt med digitaliseringen. Detta menar även Framtidens bank & 

Försäkring (u.å) som menar att digitaliseringen ställer höga krav på att leverera önskad 

kvalitet och klara av att vara lönsamma. Litteraturundersökningen visar även på ökad 

konkurrens som en av anledningarna till att Lean implementerades. Anledningen till att man 

tillämpar Lean inom sjukvården är främst framgångsrika studier som gjort att 

förbättringskonceptet har vuxit och blivit populärt. Denna studie visar på att sjukhusens 

effektivitet ökar med Lean. Vilket gör att fler sjukhus vill ta efter för att uppnå samma 

framgång som stämmer överens med vad Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014) menar med 

mimetisk isomorfism.  

 

Bankerna och Sjukhusen nämnde alla att de använde sig av Leans principer för 

standardisering vilket kan kopplas till den normativa isomorfismen som Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal (2014) menar är att standardiseringar är grunden för att arbeten utförs på automatik. 

Detta går i enlighet med Leans koncept som menar att de olika verktygen för standardisering, 

såsom 5S och visual management är grunden till en framgångsrik tillämpning. En gemensam 

nämnare till förändring i branscherna är omvärldsfaktorer. De skapar normer och 

påtryckningar för hur de bör agera på marknaden.  

  

Standardisering  

Pettersen (2009); Johansson et.al. (2005) & Blütcher et.al. (2009) talar för att 

standardiseringar är en av de viktigaste delarna av Lean. Att standardisera kräver olika 

verktyg. Både sjukvård och banker visar tydliga resultat på att de vanligaste principerna att 

tillämpa är 5s och visual management precis som pettersen (2009) menar. Att städa, sortera 



 33 

och systematisera inom 5s skall inte vara några svårigheter för något tjänsteföretag. För att 

tillämpa detta krävs det egentligen inte speciella förutsättningar utan handlar mer om att göra 

arbetsmiljön enkel att arbeta i, att vissa verktyg alltid hittas på samma ställe med mera. 

Svårigheten för sjukhus är att standardisera verksamheten för att sedan skapa vana. Detta 

eftersom det är svårt att tillämpa visual management, till exempel kartläggning av 

värdeflöden om man inte kan identifiera all sin variation. Det betyder att den oförutsedda 

variationen blir ett hinder för att visual management och 5S ska kunna tillämpas obehindrat.  

 

Utifrån litteraturstudien kan det konstateras att både sjukvård och banker kan standardiseras 

till en viss del. Inom sjukvården diskuterade flertal studier att en del av organisationen bör 

standardiseras. Alla ska utföra rutinmässiga arbetsuppgifter på samma sätt, till exempel 

förberedelser till grundmedicinering. Här finns inte några större problem med att tillämpa 

visual management och 5s. Problematiken är dock att varje patient är unik och kräver olika 

behandlingar, vilket gör svårt att standardisera en hel process, det gäller att kunna vara 

flexibel och möta de olika kundernas intressen. Detta menar Slack et.al. (2015) gör det svårt 

att kartlägga värdeflöden, då variationen hos sjukvården är stor grad oförutsedd. Vet man inte 

hur processen ska se ut eller kan förutse variation så är det svårt att kartlägga den. Slack et.al. 

(2015) menar att en process som måste vara flexibel snarare bör vara agile. Grad av 

standardisering skiljer sig åt beroende på avdelning precis som teorin nämnt. Avdelningar på 

sjukhus som har en förutsedd variation har större möjlighet att standardisera verksamheten 

medan till exempel akutavdelningen aldrig kan förutse sin variation eftersom det är svårt att 

beräkna komplexitet och flöde av patienter. 

 

Litteraturstudien visar att banker har stor förmåga att standardisera verksamheten. Det visar 

att det går att standardisera delar av verksamheten som inte är för komplexa. De komplexa 

delarna kräver flexibilitet och skräddarsydda lösningar, som Slack et.al. (2015) menar gör det 

svårt att standardisera. Detta medför att alla processer inte kan standardiseras inom banker. 

Litteraturstudien visar att med teknikutvecklingen har man lyckats ökat andelen 

standardiserade erbjudande och tjänster. Innovativ teknik och artificiell intelligens klarar av 

att standardisera arbetsprocesser som tidigare varit för komplexa. Här motsäger sig delvis 

undersökningen till Slack. et. al. (2015) som menar att Lean inte passar innovativa företag. 

Banker har en stor variation på erbjudna tjänster, skillnaden är att de kan förutspå den och 

därmed hantera den, vilket Slack et.al. (2015) talar för är nyckeln till lyckad tillämpning av 

Lean. Det är förutsättningen för kartläggning av värdeflöden i visual management. Alsterman 
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et.al. (2009) menar att denna standardisering möjliggör en framgångsrik tillämpning av Leans 

övriga principer. IT har möjliggjort att kunder själva kan hantera delar av processen, de har 

minskat variationen på arbetsuppgifter för personal och som medfört mer standardiseringar.  

 

Just in time  

Banker har relativt enkelt att leverera just in time, utifrån vad som kan avläsas i den 

empiriska undersökning. Teknologin och digitalisering av tjänster har skapat möjligheter att 

leverera tjänster direkt när kunden vill ha dem. Banker har lyckats att tillgängliggöra 

komplicerade tjänster genom automatisering via internet, till exempel låne eller 

placeringsärenden. Processerna har blivit effektivare och fått ett jämnt flöde och takt då det 

nästan inte existerar någon kö eller behandlingstid. Dessa två principer flöde och takt menar 

Alsterman et.al. (2009) & Womack & Jones (1996) är viktiga för effektivitet och just in time. 

Det gör att kunden får det den vill ha, precis när den vill ha den. Den får tjänsten Just in time.  

 

Utifrån sjukvården visar litteraturstudien att processer har blivit effektivare och visar på 

kortare ledtider och ett jämnare flöde. Svårigheter sjukvård står inför är att de inte har en 

jämn takt. De har en hög oförutsedd variation som bidrar till svårigheter att standardisera 

vissa processers tid samt kapacitet som behövs i form av personal och utrustning, vilket Slack 

et.al. (2015) understryker då hög oförutsedd inte går ihop med jämnt flöde. Viktigt att notera 

är att just in time skiljer sig mellan avdelningar, några kan leverera snabbare processer än 

andra. Undersökningen visade att vissa har en jämn kapacitet och rutinmässiga 

arbetsuppgifter vilket gör att de kan planera och korta ner väntetiderna medan andra 

avdelningar inte kan planera sin den då variationen är okänd 

 

Både sjukvården och bankbranschen står inför samma svårigheter som övriga tjänstesektorn, 

att tjänsten uppstår samtidigt som kunden efterfrågar den. Det är därför svårt att leverera på 

beställning och inte prognos, alltså Lean-principen pull som Alsterman et.al (2009); Womack 

& Jones (1996) talar om. Inom bankbranschen visar denna undersökning att problemet främst 

finns inom front-office personal som möter kunden på plats. Tjänster online gör det däremot  

lättare att alltid ha tillgängliga tjänster där kunden själv är med och driver sin process. Även i 

sjukvården skiljer sig akutsjukvård mot rutinmässig, undersökningen visa på att den 

rutinmässiga går att planera i förtid då variationen går att förutse medan akutsjukvård har stor 

oförutsedd variation som ej går att planera för. Detta understryker även Slack et.al. (2015) när 
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han talar för att rutinmässig och akutsjukvård har olika variation. Det gör att man ej 

standardisera processerna vilket gör att man inte leverera JIT.  

 

Jidoka 

Precis som Grönroos (2015) nämnde så påverkas den upplevda kvaliteten direkt när man 

ändrar en process. Undersökningen visar att sjukhus med hjälp av tillämpningen av Lean har 

lyckats förkorta processen och därmed väntetiden. Den förändringen höjer tjänstens kvalité. 

Även i banker har i flera fall lyckats höja kvalitén på grund av sina snabba processer eftersom 

de levererar JIT. Däremot kan ökad automatisering ibland dra ner den upplevda kvalitén om 

kunden istället önskar personlig kontakt i vissa frågor som Grönroos (2015) menar. Även 

inom sjukvård visa empirin att leans principer höjde den upplevda kvaliteten.  

 

Eliminering av slöseri  

Bankbranschen och sjukhus visar båda mycket tydligt på att eliminering av slöseri är viktigt 

då de minskar kostnader och ökar kundvärdet, se bilaga 2 och 4. Digitaliseringen har gjort att 

banker kan ta bort processer som kostar mycket pengar och tar tid, detta leder till ökat värde 

för kunderna. Genom att de klara av att tillämpa just in time kan överproduktion minska som 

Hines & Rich (1997) & Braun & Kessiakoff (2005) menar är allvarligt. Genom att 

digitaliseringen i banker har vuxit sig allt större ger det möjligheter att ta minska omarbeten 

(då kunder ofta gör arbeten själv) och väntan (när kunden själv kan göra arbete, minskar 

kötider och väntan). Svårigheter för banker är medarbetarnas outnyttjade kreativitet, då 

mycket lagar ligger till grund för beslut gör det att personal måste hålla sig inom bestämda 

regelverk. Litteraturstudien visar att både banker och sjukhus har lyckats att förkorta sina 

processer genom tillämpningen av Leans principer. Denna förkortade ledtid minskar slöseriet 

av tid och resurser. Sjukhusen menade även att väntetiderna minskat vilket även dem är en 

form av slöseri.  

 

Ständiga förbättringar 

Det finns tydliga arbetssätt att sträva mot ständiga förbättringar inom både sjukhus och 

bankbranschen. I båda branscherna visar undersökningen att ett verktyg som används för 

förbättringsarbetet är six sigma, som ger både sjukvården och banker möjlighet till 

förbättringsarbeten. Detta är ett begrepp som dök upp under insamlingen av litteraturstudien. 

Generellt visar båda branscherna på tydliga resultat att många använder Lean för att uppnå 
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snabba och effektiva processer. Detta går emot Leans koncept, då det är ett långsiktigt 

förändringsarbete. Det är ett tankesätt som måste förändras för att uppnå förbättringar. 

 

Ledarna/medarbetarna 

Båda branscherna är beroende av ledarnas förmåga att effektivt inspirera och styra sina 

anställda. Både Mann (2009) och litteraturstudien visar att ledarskapet är avgörande för om 

tillämpningen av Lean blir framgångsrik eller inte. Utifrån bilaga 2 och 4 visa studien att 

Lean inom banker och sjukvård kan öka stress hos medarbetare,vilket leder till minskade 

engagemang. Denna faktor är en av de största anledningarna till att man lyckas eller 

misslyckas med Lean. Mann (2009) understryker att ledare har en väsentlig roll, att möta sina 

medarbetare för att uppnå resultat. Studien visar även att de anställdas motstånd till 

förändring var en av de största svårigheterna med tillämpningen, vilket gör att företag 

misslyckas med tillämpningen på grund av de inte lyckas övertyga anställda om 

förändringen. Alsterman et.al. (2009) tar fasta på att det är medarbetarna som driver 

förbättringsarbetet i processerna eftersom de befinner sig mitt av den och i den empiriska 

undersökningen menade flertalet studier att en av fördelarna med Lean inom dessa branscher 

var att det involverar och engagerar medarbetarna.  
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6.0 Slutsats 
 

Utifrån syftet och frågeställningen, hur företags olika förutsättningar  påverkar tillämpningen 

av Lean kan det konstateras att de står inför olika förutsättningar. Bankbranschen har 

betydligt enklare då de kan standardisera flertalet processer. Att ha möjlighet till 

standardisering är grunden till att kunna uppfylla Leans olika verktyg och principer som gör 

att just in time och Jidoka kan tillämpas vilket ger förutsättningar till framgångsrika resultat. 

Det som ligger till grund till att banker lyckats bättre är digitaliseringen och att deras 

förutsedda variation möjliggör standardisering och kartläggning av deras processer. 

Sjukvårdens främsta problem är graden av oförutsedd variation som orsakar problematik vid 

standardiserisering vilket försvårigar tillämpningen av Lean. Dock är det viktigt att poängtera 

att det skiljer sig åt beroende på avdelning då vissa avdelningar har stor grad av förutsedd 

variation. Ledningens betydelsen vid implementeringen av Lean visade sig vara av stor 

betydelse i de båda branscherna då ledningen spelar en väsentlig roll för en lyckad 

implementering. Ledarskapet är grunden till att inspirera och engagera medarbetarna, som är 

nyckeln till framgångsrika resultat. En effekt av ett sämre ledarskap som inte visar vägen och 

engagerar medarbetarna är att Lean kan ha en dålig påverkan på arbetsmiljön och har lett till 

stressade medarbetare. 

 

Svaret till varför banker och sjukhus tillämpar Lean trots många misslyckanden är främst för 

att uppnå liknande framgång som konkurrenter inom samma bransch. Företag inom banker 

och sjukvård har bevisat att Lean har lett till framgångsrika resultat som gör att andra inom 

samma bransch väljer samma väg. Detta är en tydlig koppling med den mimetiska 

isomorfismen som förklara att företag måste anpassa sig till omvärlden för att utvecklas. 

Sjukvård har ibland tvingats in i förändringsfasen och inte gjort det av egen vilja likt den 

tvingande isomorfismen. Detta kan påverka ledare och anställdas inställning till Lean 

negativt. Trots detta bevittnar denna studie att flertal fördelar finns att hämta vid tillämpning 

av Lean 

 

Slutligen kan konstateras att tjänsteföretagens olika förutsättningar har påverkan för hur Lean 

kan tillämpas och användas. De tjänsteföretag som har möjlighet att använda teknologi för att 

standardisera verksamheten, kommer skapa sig fördelar att tillämpa lean.  
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7.0 Fortsatt forskning 

För framtida studier rekommenderas en övergripande undersökning av fler branscher inom 

tjänstesektorn för att kunna dra slutsatser kring varför olika branscher tillämpar Lean hur 

deras olika förutsättningar påverkar tillämpningen. Speciellt intressant vore att studera hur 

teknikutvecklingen kan hjälpa företag att standardisera komplexa processer.  
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