
Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp | Civilekonomprogrammet 

Vårterminen 2018 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--18/02754--SE 

Lean och tjänstefiering i 
samspel 
En fallstudie inom den svenska 

tillverkningsindustrin 

Catrin Gustavsson 

Sandra Öjergren 

Handledare: Aku Valtakoski 



 



 

I 

Förord 

Det här examensarbetet syftar till att visa att vi som civilekonomstudenter har de kunskaper 

och de förmågor som krävs för att på ett kvalificerat och självständigt sätt utföra ett arbete 

inom det företagsekonomiska området. Genomförandet av examensarbetet har gett oss 

fördjupade kunskaper inom områdena lean och tjänstefiering och det har därtill gett oss nya 

erfarenheter gällande forskningsarbete. Viktigast av allt är att detta examensarbete har lett 

fram till det som i snart fyra år har varit vårt mål - en civilekonomexamen.  

 

Vi vill därför rikta ett stort tack till vår handledare Aku Valtakoski för det stöd och den 

vägledning som han givit oss under arbetet med denna studie. Vi vill även tacka 

intervjupersonerna på Toyota Material Handling för den tid och det engagemang de lagt ned 

för att bidra till genomförandet av vårt examensarbete. Slutligen vill vi tacka vår kontakt på 

Toyota Material Handling, bland annat för deltagandet i en pilotintervju. Utan dessa 

personer hade just detta examensarbete inte varit möjligt att genomföra.  

 

 

 

Linköping, den 28 maj 2018 

 

 

Catrin Gustavsson Sandra Öjergren 
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Sammanfattning 

Titel Lean och tjänstefiering i samspel - En fallstudie inom den svenska 

tillverkningsindustrin 

Författare Catrin Gustavsson & Sandra Öjergren 

Handledare Aku Valtakoski 

Bakgrund Till följd av en förändrad marknadssituation blir tidigare differentierings-

verktyg snabbt till standardiserade normer och idag pressas företags 

vinstmarginaler hårt. Lean har länge applicerats i tillverkningsindustrin 

i syfte att uppnå en ökad effektivitet och samtidigt växer intresset för 

tjänstefiering, en omställning som ämnar skapa en värdeökning i företags 

kunderbjudanden. Respektive koncept antas kunna stärka ett 

tillverkningsföretags position på marknaden, men trots en ökad 

kombinerad tillämpning av koncepten i praktiken finns det få forskare 

som har studerat kombinationen. För företagsledare kan det tänkas 

viktigt att få svar på om koncepten går att samordna utan problem eller 

om en avvägning krävs. 

Syfte Syftet med studien är att utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv 

beskriva kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering i tillverknings-

industrin, för att identifiera betydelsefulla aspekter att beakta vid en 

kombinerad tillämpning av lean och tjänstefiering. 

Metod Med ett deskriptivt fenomenologiskt perspektiv samt en kvalitativ 

strategi har studien sökt att besvara syftet genom en enfallsstudie. 

Empirisk data har främst samlats in med hjälp av intervjuer som har 

genomförts med åtta anställda i ledande positioner, men även genom 

vissa dokumentstudier samt observationer. Genomgående är studien 

uppbyggd kring tolv beslutskategorier inom verksamhetsstyrning, vilka 

har styrt insamlingen av både teoretisk och empirisk data samt har 

fungerat som utgångspunkt för studiens analys. 

Slutsats Studien redogör för en hög kompatibilitet mellan lean och tjänstefiering, 

vilket i synnerhet bygger på en gemensam utgångspunkt i kundvärde. 

Samtidigt presenteras flertalet motstridiga samt gynnsamma aspekter att 

ta hänsyn till vid en samordning av koncepten och dessutom identifieras 

aspekter som visar på potentiella samverkande effekter. Dessa resultat 

kan tänkas vara värdefulla för företag och företagsledare som står inför 

denna kombination av managementkoncept, men antas även bidra till 

den påbörjade forskningen inom området. 

Nyckelord Verksamhetsstyrning, Lean, Tjänstefiering, Tillverkningsindustri, 

Kompatibilitet, Fallstudie 
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Abstract 

Title An Interplay Between Lean and Servitization - A case study within the 

Swedish manufacturing industry 

Authors Catrin Gustavsson & Sandra Öjergren 

Supervisor Aku Valtakoski 

Background As a result of a changing market situation, earlier differentiation tools 

quickly become standardized norms and today profit margins are 

squeezed hard. Lean has long been applied in the manufacturing industry 

in order to achieve increased efficiency and, at the same time, there is a 

growing interest for servitization, a transition that aims to create 

increased value in the customer offerings of firms. Each concept is 

believed to strengthen the market position of a manufacturing company, 

but despite the increased combined application of the concepts in 

practice, there are few researchers who have studied the combination. For 

business executives, it may be important to get answers in regard to if the 

concepts can be coordinated without problems or if a trade-off is 

required. 

Purpose The purpose of this study is to from an operations management 

perspective describe the compatibility between lean and servitization in 

the manufacturing industry, in order to identify significant aspects to 

consider in a combined application of lean and servitization. 

Method With a descriptive phenomenological perspective and a qualitative 

strategy, this study has sought to answer the purpose through a case 

study. Empirical data have been gathered primarily through interviews 

conducted with eight employees in leading positions, but also through 

document studies and observations. Overall the study is structured 

around twelve decision categories within operations management, which 

have guided the collection of both theoretical and empirical data and have 

served as the basis for the study’s analysis. 

Conclusion This study describes a high level of compatibility between lean and 

servitization, which in particular is based on the concepts common 

starting point in customer value. At the same time, several contradictory 

as well as favourable aspects that need to be considered when 

coordinating the concepts are presented, and in addition aspects that 

indicate potential synergies are identified. These findings may be useful 

for organizations and business leaders who face the combination of these 

management concepts but are also believed to contribute to the 

commenced research in the area. 

Key Words Operations Management, Lean, Servitization, Manufacturing Industry, 

Compatibility, Case Study 
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Definition av studiens nyckelord 

Tillverkningsindustri “Näringsgren som bygger på tillverkning och förädling i 

större skala vanligen med maskiner” (Svenska 

Akademiens Ordböcker 2018a, u.s.) 

 

Lean “An integrated socio-technical system whose main 

objective is to eliminate waste by concurrently reducing 

or minimizing supplier, customer, and internal 

variability” (Shah & Ward 2007, s. 791) 

 

Tjänstefiering 

(eng. servitization) 

“The innovation of an organisation’s capabilities and 

processes to shift from selling products to selling 

integrated products and services that deliver value in 

use” (Baines et al.  2009a, s. 563) 

 

Kompatibel “A state in which two things are able to exist or occur 

together without problems or conflict” (Oxford 

Dictionaries 2018, u.s.) 

 

Verksamhetsstyrning 

(eng. operations 

management) 

“The activity of managing the resources which produce 

and deliver products and services” (Slack et al. 2010, s .4) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förändring är ett ord som kan beskriva vad företag har upplevt under de senaste decennierna 

(Lindvall, 2011) och en industri som fortsatt upplever detta är tillverkningsindustrin. 

Förändringarna som sker ställer intensifierade krav på tillverkande företag samt hur de väljer 

att organisera sina verksamheter och yttrar sig exempelvis i ökad global konkurrens och nya 

kundbehov (Kommerskollegium, 2016; Vandermerwe & Rada, 1988). I och med detta har 

vad som tidigare kunde differentiera ett företag och dess produkter blivit fastställda normer 

som nästintill samtliga aktörer på en marknad kan, eller rent utav förutsätts, erbjuda 

(Matthyssens & Vandenbempt, 2008). Denna process leder till att företagens 

vinstmarginaler pressas och således finns ett behov av att på ett nytänkande sätt omdefiniera 

vad kunder värdesätter (ibid). Nedanstående citat illustrerar en del av den omvälvning som 

idag sker globalt i ekonomin: 

 

“Uber,  the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the 

world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most 

valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest 

accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is 

happening.”  

 

(Goodwin 2015, u.s.) 

 

I strävan efter ökad effektivitet samt konkurrenskraft har det i tillverkningsindustrin blivit 

allt vanligare att tillämpa lean (James-Moore & Gibbons, 1997; Johansson et al., 2013; 

Holweg, 2006); ett koncept som har sin kärna i just effektiv resurshantering (Johansson et 

al., 2013). Idag möter denna industri dock kunder som är mer intresserade av det behov som 

fysiska varor ska uppfylla än varorna i sig (Swerea, 2015). Med bakgrund i detta utvecklar 

tillverkande företag erbjudanden bestående av varor sammankopplade med tätt relaterade 

tjänster för att skapa en värdeökning i kunderbjudandet; en utveckling som benämns 

tjänstefiering (Lightfoot et al., 2013; Vandermerwe & Rada, 1988). I likhet med lean kan 

tjänstefiering ses som en möjlighet till stärkt konkurrenskraft (Baines et al., 2009a; Lightfoot 

et al., 2013; Vandermerwe & Rada, 1988) och detta kan antas förklara det genomslag som 

även det här konceptet har fått.  

 



 

2 

De förändringar som sker i den globala ekonomin samt den ökade förekomsten av både lean 

och tjänstefiering, väcker tankar kring vilken roll den kombinerade tillämpningen av de två 

koncepten har att spela i den föränderliga omvärld som företag möter. Enskilt verkar 

koncepten kunna ge underlag till framgångsfaktorer, men hur kan dessa koncept kombineras 

i praktiken? Finns det olikheter som leder till utmaningar? Eller finns det likheter att dra 

nytta av? Nedan följer en kort presentation av respektive koncept. 

Lean 

Lean är en västerländsk anpassning av det japanska konceptet Toyota Production System 

(TPS) (Holweg, 2006; Shah & Ward, 2007) och beskrivs allmänt som ett koncept för ökad 

effektivitet genom eliminering av slöseri med målet att skapa värde, i synnerhet för kunder 

(Christopher et al., 1999; Murman et al., 2002). Enligt Womack et al. (1997) innefattar lean 

samtliga processer i en organisation, från produktutveckling till leverans, och essentiellt är 

att lean bör ses som ett tankesätt som vägleder företag vid styrning av verksamheter och 

processer (Bhasin & Burcher, 2006; Liker, 2009). Trots detta tenderar lean att bli begränsat 

till varuproduktion (Christopher, 2000; Panizzolo, 1998; Womack & Jones, 2005) och risken 

med detta är att kunderna förbises och att syftet med konceptet delvis går förlorat (Jomer & 

Larsson, 2014).  

 

Idag beskrivs lean som ett av de mest implementerade managementkoncepten i Sverige 

(Johansson et al., 2013; Jomer & Larsson, 2014) och har fått störst och snabbast genomslag 

i just produktionssammanhang (ibid.). Viss implementering har även skett inom utveckling 

och konstruktion samt administration, men inom marknad och försäljning har konceptet inte 

anammats i lika hög grad (Jomer & Larsson, 2014). Lean har därutöver spridit sig till flera 

olika branscher, varav de mest frekventa utövarna av konceptet återfinns inom just 

tillverkningsindustrin men även tjänstesektorn (Johansson et al., 2013).  

 

Vid en undersökning av lean i Sverige 2014 framkommer det att de främsta motiven för 

tillämpning av lean är ökad kundorientering och sänkta kostnader samt ökat engagemang, 

motivation och teamarbete bland de anställda (Jomer & Larsson, 2014). Emellertid har lean 

ofta kritiserats för att de anställdas perspektiv åsidosätts (Hines et al., 2004; Pettersen, 

2009a). Jämfört med traditionella managementkoncept antas de främsta fördelarna med 

lean ändå vara att resurser frigörs samt att företag utifrån kunders önskemål kan skapa 

produkter med färre defekter (Womack 2007, refererad i Thomas 2007). Därtill bör lean som 

en källa till ökad konkurrenskraft återigen betonas, då det var just denna aspekt som väckte 

uppmärksamheten för konceptet (Holweg, 2006).  
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Tjänstefiering 

Begreppet tjänstefiering (eng. servitization) är ett uttryck för den positioneringsförändring 

som sker när företag övergår från att basera sitt utbud på antingen varor eller tjänster till att 

erbjuda kundfokuserade paketeringar av varor och tjänster i kombination (Lightfoot et al., 

2013; Vandermerwe & Rada, 1988). Den alltmer omfattande integrationen av varor och 

tjänster kan förklaras av att inriktningen i ekonomin har skiftat från försäljning av rena 

handelsvaror till försäljning av funktion (Baines et al., 2007). Tidigare har dock tjänster 

betraktats som ett nödvändigt ont och värdeskapandet har främst ansetts härstamma från 

fysiska varor (Baines et al., 2009a). Idag har tjänster tagit plats i företags strategiska 

medvetande och ses där som viktiga differentieringsverktyg (Baines et al., 2009a; Lightfoot 

et al., 2013; Vandermerwe & Rada, 1988).   

 

I näringslivet syns en tydlig bild av tjänstefieringens framfart. Under år 2011 utgjorde 

tjänsteproduktion cirka 40 procent av tillverkningsindustrins förädlingsvärde inom EU och 

denna tjänstefieringstransformation sker i snabbare takt i Sverige än i EU som helhet 

(Kommerskollegium, 2016). Från ett globalt perspektiv kan det urskiljas att tjänster numera 

utgör mer än två tredjedelar av global BNP och vidare ger tjänster upphov till fler nya 

jobbtillfällen än någon annan sektor (OECD, 2017).  

 

På marknader där det blir allt svårare att få tillräcklig inkomster enbart via högkvalitativa 

varor (Woodruff, 1997) förmodas tjänster ge en stabilare inkomst då de antas vara mindre 

pris- och konjunkturkänsliga (Baines et al., 2009a; Kowalkowski & Kindström, 2012). 

Däremot bör det finnas en medvetenhet om utmaningar kopplade till att påbörja en 

tjänstefieringsresa, exempelvis med tanke på att varutillverkande företag i ett initialt skede 

sällan besitter den kunskap och de förmågor som fordras för denna typ av omställning (Ayala 

et al., 2017). Överlag anser ändå både Oliva och Kallenberg (2003) samt Baines et al. (2007) 

att litteraturen står nästintill enade bakom rekommendationen att tillverkande företag bör 

integrera tjänster tillsammans med sina nyckelvaror i syfte att bibehålla sin konkurrenskraft. 

1.2 Problematisering 

Lean och tjänstefiering är båda koncept som avser stärka konkurrenskraften hos företag och 

vid en explicit jämförelse framstår det instinktivt som att det finns förenliga aspekter mellan 

koncepten, men även en del motstridiga sådana.  Lean är från början utvecklat för 

biltillverkning (Hines et al., 2004) och tillämpningen av konceptet tenderar som beskrivet 

att bli begränsat till företags interna processer. Följaktligen ses arbetet med de externa 

relationerna, vilket är centralt i tjänstefiering (Gebauer et al., 2005), som den främsta 

utmaningen för lean-styrda företag i praktiken (Jomer & Larsson, 2014; Panizzolo, 1998). 

Det här beskrivs av Jomer och Larsson (2014) som en paradox med tanke på att lean som 



 

4 

koncept har en väldigt tydlig utgångspunkt i att leverera just kundvärde, vilket tillika 

tjänstefieringskonceptet har (Gebauer et al., 2005; Kanninen et al., 2017). Därtill finns det 

teoretiker som menar på att koncept som fokuserar på att leverera kundvärde borde vara 

gynnsamma att kombinera med lean (Bhamu & Sangwan, 2014; Hines et al., 2004), vilket 

indikerar samverkan mellan koncepten. Att lean främst är anpassat för en produktion med 

stor volym och låg varians (Christopher, 2000; Hines et al., 2004) kan däremot te sig 

motstridigt vid tjänstefiering, där produktionen snarare består av små volymer med hög 

varians till följd av de tjänster som ska svara mot unika och individuella kundbehov (Baines 

et al., 2009a). Initialt verkar det således finnas en brist på enighet kring samspelet mellan 

lean och tjänstefiering. 

 

Winroth och Johansson (2011) framhåller att det antas finnas gynnsamma effekter av att 

koppla samman de två koncepten, men kunskapen kring detta tvärdisciplinära ämne inom 

det företagsekonomiska området är begränsad (Resta et. al., 2015; Winroth & Johansson, 

2011). Trots det faktum att lean har blivit allt vanligare i tjänste- och servicesammanhang är 

förståelsen för lean i denna kontext mindre (Hines et al., 2008) och vidare har tidigare 

forskning inte explicit studerat kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering. Begreppet 

kompatibilitet definieras enligt följande: 

 

“A state in which two things are able to exist or occur together without 

problems or conflict.”  

 

(Oxford Dictionaries 2018, u.s.) 

 

För att tydliggöra saknas en kartläggning av motstridiga respektive förenliga aspekter mellan 

koncepten. Den studie som närmast fångar den här frågan är genomförd av Resta et al. 

(2015), vars syfte är att ta fram ett ramverk för ett förbättrat tjänstefieringsarbete genom 

appliceringen av lean-principer. Resta et al. (2015) konstaterar att tjänstefieringsprocessen 

ofta innebär stora utmaningar för företag och att dessa kan effektiviseras genom 

appliceringen av lean, något som även Winroth och Johansson (2011) kommer fram till. 

Ingen av dessa två studier fångar dock den omvända interaktionen mellan koncepten och 

vidare beskriver både Resta et al. (2015) och Winroth och Johansson (2011) sina egna studier 

som startpunkter för vidare forskning gällande relationen mellan lean och 

tjänstefiering.     Därtill finns det ett fåtal andra forskare som har studerat kombinationen av 

lean och tjänstefiering, exempelvis Sassanelli et al. (2015) och Machan (2015). Sassanelli et 

al. (2015) diskuterar genom en litteraturstudie hur den initiala tjänstefieringsomställningen 

kan främjas genom tillämpandet av lean-principer. I en fallstudie som syftar till att anpassa 

och testa en vald definition av lean i en tjänstefieringskontext ämnar Machan (2015) att visa 

på länken mellan de två koncepten. Därutöver finns det forskare som har studerat lean i 



 

5 

tjänstesammanhang (t.ex. Carlborg, 2013; Song, 2009; Åhlström, 2004), dessa fokuserar 

dock på fristående tjänsteproduktion och inte den sammankoppling av varor och tjänster 

som tjänstefieringen innefattar.  

 

Det förekommer sammanfattningsvis i litteraturen indikationer på att de effekter som kan 

uppstå i en växelverkan mellan koncepten lean och tjänstefiering överlag kräver fortsatt 

forskning och utveckling (Resta et al., 2015; Sassanelli et al., 2015; Winroth & Johansson, 

2011). En förutsättning för att gå vidare med forskningen borde dock vara att först, på en mer 

elementär nivå, studera hur kompatibla koncepten egentligen är. Att endast anta att det finns 

positiva effekter att erhålla genom att kombinera lean och tjänstefiering kan te sig aningen 

naivt, då potentiella motstridigheter riskerar att förbises. Vidare är gemensamt för de 

relaterbara studier som presenterats ovan dels att få av dem är artiklar publicerade i 

granskade vetenskapliga journaler, men främst att de flesta har ett teoretiskt förhållningssätt 

och därmed låg förankring till praktiken. Dessutom har Winroth och Johansson (2011) 

tidigare konstaterat att det finns otillräckligt med empiriska studier gällande lean i 

kombination med tjänstefiering. Resta et al. (2015) som ändå bygger sin studie på empiriska 

undersökningar poängterar därtill att det fortsatt finns ett behov av att genomföra den här 

typen av studier i ytterligare fallföretag, branscher och länder.  

 

Den i praktiken stora utbredningen av lean och den tilltagande tillämpningen av 

tjänstefiering inom svensk tillverkningsindustri medför att den kombinerade användningen 

av koncepten är betydelsefull att studera, i synnerhet med empirisk förankring. Skiftet mot 

tjänstefiering kan medföra att många företagsledare måste ompröva sin förutfattade syn 

gällande lean som ett koncept för endast intern effektivitet, detta eftersom försäljning av 

tjänster och service kräver ett ökat fokus på externa relationer. Som det ser ut i praktiken 

idag anser många företag att arbetet med lean stjäl tid från kunderna (Jomer & Larsson, 

2014). Samtidigt framhåller flertalet forskare att det för överlevnad krävs genomgripande 

förändringar i företags tankesätt kring både lean (Jones, 2005) och den tilltagande 

tjänstefieringsutvecklingen (Brax, 2005).  

 

Tillverkningsföretag som i strävan att öka sin konkurrenskraft överväger en kombinerad 

tillämpning av dessa koncept kan tänkas gynnas av en kompatibilitetsstudie när de söker få 

svar på om lean och tjänstefiering går att samordna på ett problemfritt sätt eller om viss 

avvägning förutsätts. Vidare kan ett verksamhetsstyrningsperspektiv antas lämpligt att 

applicera på denna typ av studie, då det går att argumentera för att ett holistiskt perspektiv 

fordras för att identifiera i vilka områden som koncepten konvergerar alternativt divergerar. 

Bigdeli et al. (2017) anser rent utav att en heltäckande infallsvinkel är obligatorisk då 

tjänstefiering som koncept medför genomgående förändringar i en organisation, vilket tillika 

lean gör (Jomer & Larsson, 2014; Liker, 2009). Genom att redogöra för möjligheten att 
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samordna lean och tjänstefiering förväntas både gynnsamma effekter som inte utnyttjas till 

fullo, samt eventuella kritiska motstridigheter som måste hanteras, att belysas. Slutligen kan 

en sådan studie tänkas bemöta det tidigare beskrivna behovet av fundamentala studier inom 

detta ämne.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv beskriva 

kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering i tillverkningsindustrin, för att identifiera 

betydelsefulla aspekter att beakta vid en kombinerad tillämpning av lean och tjänstefiering.  

1.4 Forskningsfrågor 

Med hjälp av vetenskaplig litteratur samt genom studier av ett empiriskt exempel i en svensk 

kontext kommer studien att söka svar på följande forskningsfrågor:  

 

• Hur kan kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering beskrivas? 

• Vilka potentiella motstridiga aspekter finns det att beakta när lean och tjänstefiering 

kombineras? 

• Vilka potentiella gynnsamma aspekter finns det att beakta när lean och tjänstefiering 

kombineras? 

1.5 Avgränsningar 

Följande studie är avgränsad till ett verksamhetsstyrningsperspektiv, vilket medför att det är 

detta teoretiska område som har satt en ram för studien och dess olika processer. Med andra 

ord är det utifrån denna infallsvinkel som både teori samt empiri genererats och det är även 

detta perspektiv som har guidat utformningen av studiens analys. Den här avgränsningen 

kan förefalla tämligen extensiv men anses trots allt bidra med ett betydelsefullt fokus vid en 

beskrivning av kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering, vilket framförallt beror på att 

dessa teoretiska områden i sig är omfattande. Mer konkret innebär avgränsningen till ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv exempelvis att samtliga verktyg inom lean inte kommer att 

återges samt att tjänstefiering inte kommer att belysas ur ett rent marknadsförings-

perspektiv, vilket annars är en vanligt förekommande ansats, då detta inte framstår som 

relevant med hänsyn till studiens syfte.  

 

Vidare bör det tydliggöras att valet att studera tillverkningsindustrin är en avgränsning som 

härrör denna studie. Den konventionella uppfattningen gällande tjänstefiering är att den är 

begränsad till tillverkningsindustrin (Kowalkowski et al., 2017). Detta är dock en bristfällig 
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uppfattning då tjänstefiering inte endast förekommer bland tillverkare eller andra 

varubaserade företag (ibid), varför även ett tydliggörande av denna avgränsning anses 

nödvändigt.   

 

Studien är därtill begränsad till en svensk kontext vilket kan motiveras med hänsyn till 

utbredningen av både lean och tjänstefiering inom den svenska tillverkningsindustrin. Som 

tidigare beskrivet är tjänstefieringsutvecklingen särskilt framträdande i just Sverige 

(Kommerskollegium, 2016), där samtidigt lean är ett av de mest tillämpade management-

koncepten (Johansson et al., 2013; Jomer & Larsson, 2014). Dessutom grundar sig detta val 

till viss del på bekvämlighet när det gäller åtkomst av empirisk data men också på det faktum 

att det finns brist på tidigare liknande forskning i denna kontext. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv och ansats 

Denna studie har utgått från ett deskriptivt fenomenologiskt perspektiv och forsknings-

problemet har vidtagits med en abduktiv ansats.  Studien har byggts upp kring ett behov av 

en empiriskt förankrad studie av de nämnda ämnesområdena och även ett realistisk 

vetenskapsteoretisk perspektiv kan lämpa sig för studier som ämnar att fokusera på de i 

verkligheten handlande aktörerna samt deras beskrivningar av sin omvärld (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Utifrån ett realistiskt perspektiv går det att argumentera för att den helhetsbild 

av en organisation som den här studien ämnar att fånga, i linje med det valda verksamhets-

styrningsperspektivet, bör utgöra en objektiv och sann spegling av verkligheten. På grund av 

det begränsade urvalet som kan genomföras inom ramen för detta examensarbete, minskar 

dock möjligheten att återge en fullständigt objektiv verksamhetsbild. Ett fenomenologiskt 

perspektiv öppnar istället upp för författares subjektiva tolkningar av den data som samlas 

in (Bryman & Bell, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2011), varför detta perspektiv anses mer 

lämpligt för att återge en helhetsbild i denna studie.  

 

Vidare medför den valda deskriptiva inriktningen på det fenomenologiska perspektivet ett 

viktigt särdrag för studien i form av reduktion, där tidigare kunskap och förutfattade 

meningar om det fenomen som undersöks ska åsidosättas vid insamlingen av den empiriska 

datan för att eftersträva objektivitet (Birkler, 2008; Robinson & Englander, 2007). Denna 

inriktning kan anses ha möjliggjort att en viss närhet till det realistiska perspektivet ändå har 

bibehållits i studien. Detta stöds även av den abduktiva ansatsen som likaså utgår från 

behovet av att åsidosätta de egna övertygelserna (Birkler, 2008). Dessutom medför det 

abduktiva synsättet möjligheten att dubbelriktat röra sig mellan teori och praktik (ibid.), 

vilket tillåter att förståelsen successivt växer fram (Bryman & Bell, 2017).  

2.2 Forskningsstrategi och studiedesign 

Empirisk data har i denna studie genererats inom ramen av en fallstudie och studien har 

genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi. Studien syftar dels till att beskriva 

kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering och då termen beskriva innebär att återge 

något i ord (Svenska Akademiens Ordböcker, 2018b) bedömdes en kvalitativ strategi lämplig, 

då den typen av forskning lägger tonvikt på just ord (Bryman & Bell, 2017). Enligt Silverman 

(2013) innebär dock valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi inte ett 

skarpt ställningstagande mellan ord eller siffror, utan frågan rör behovet av mer eller mindre 

preciserad data. Den kvalitativa forskningsstrategin är dessutom starkt representerad i 
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forskning rörande lean likväl som inom tjänstefieringsfältet. Att vidhålla den metodiken vid 

en studie av båda koncepten i kombination anses därför lämpligt för att bibehålla en 

gemensam grund in i studien. Vidare grundade sig även beslutet på att en kvalitativ 

forskningsstrategi kan öppna upp för rikare och mer utförligare svar än en kvantitativ metod 

(Bryman & Bell, 2017) samt det faktum att det är en naturlig tillämpning av ett 

fenomenologiskt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

För att uppnå ett djup i studien, samt fånga den komplicerade kombinationen av olika 

aspekter inom de båda ämnesområden som syftet med studien ämnar att fokusera på, har 

studien samlat in empiriskt material genom en fallstudie av en enskild organisation. 

Fallstudiedesignen gör det möjligt att bibehålla en helhet i studien vid undersökning av 

verkliga händelser (Yin, 2006), vilket ansågs vara av stor vikt i denna studie som ämnar 

vidhålla en bred helhetsbild genom ett verksamhetsstyrningsperspektiv. Med hjälp av ett 

fallföretag anses även studiens syfte få den förankring i praktiken som saknas i studier 

gällande lean och tjänstefiering i kombination. Tidigare studier inom detta tvärdisciplinära 

ämne är, som tidigare beskrivits, oftast rent konceptuella i sin form (Resta et al., 2015; 

Winroth & Johansson, 2011).  Denna studie har sökt svar på frågor om hur en organisation 

arbetar och varför en organisation tänker och agerar som den gör. För att fånga den här 

typen av frågor anser Yin (2006) att fallstudier alternativt historiskt inriktade studier eller 

experiment är de bäst lämpade alternativen av forskningsdesign. Dock faller en 

historiskt inriktad studie bort då denna studie till stor del vill fokusera på aktuella 

skeenden och då ett experiment kräver att forskaren har kontroll över den situation som 

studeras (ibid.) faller även det alternativet bort. 

Beslutet att endast studera ett fallföretag grundar sig i att verkställandet av en flerfallsstudie 

är oerhört resurskrävande. Resultatet av en flerfallsstudie anses ofta vara starkare och mer 

övertygande (Yin, 2006) men inom ramen för examensarbetet anses en enfallsstudie mer 

genomförbar då denna studie dels har ett brett och holistiskt perspektiv samt en intensiv 

design med intresse för många olika variabler och aspekter. Fallstudier som forskningsdesign 

kritiseras ofta för den inneboende svårigheten att på ett vetenskapligt sätt generalisera 

utifrån dem (ibid.) vilket även förefaller vara en problematisk för kvalitativa studier (Bryman 

& Bell, 2017). Kvale (1997 refererad i Justesen & Mik-Meyer, 2011) menar dock att resultaten 

kan vara informativa för andra även om generaliserbarhet inte är en tydlig utgångspunkt, och 

Yin (2006) belyser att målet med en fallstudie snarare bör ses som generalisering av teorier 

snarare än populationer.  
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2.3 Urval av fallföretag 

Med avseende på studiens syfte var utgångspunkten vid valet av empiriskt studieobjekt att 

det skulle vara ett lean-styrt och tjänstefierat företag som är verksamt inom den svenska 

tillverkningsindustrin. Ett urval av denna typ beskrivs enligt Bryman och Bell (2017) som ett 

målstyrt urval, vilket vanligen används i kvalitativa studier, samt ett kriteriestyrt urval. För 

att identifiera potentiella och relevanta fallföretag utifrån de operationella kriterierna 

genomfördes ett förarbete. Det första steget i förarbetet inkluderade studier av omnämnda 

företag inom tjänstefieringslitteraturen, vilket kan förklaras av att tjänstefiering inte 

nödvändigtvis är ett ord som företag tenderar att använda i extern kommunikation. Nästa 

steg blev således att undersöka om de tjänstefierade företagen även tillämpade lean och detta 

utfördes med hjälp av studier av exempelvis företagens hemsidor och årsredovisningar. I 

samband med detta verifierades även förekomsten av tjänstefiering genom en överskådlig 

granskning av de potentiella fallföretagens kunderbjudanden.  

 

Med tanke på förekomsten av lean och tjänstefiering inom den svenska tillverkningsindustrin 

genererades dock flertalet passande fallföretag och för att vidare begränsa urvalet 

tillämpades därtill urval av ett typiskt fall. Ett typiskt fall innebär att det fall som studeras 

syftar till att exemplifiera en för studien relevant dimension (Bryman & Bell, 2017) och är 

vanligt förekommande vid just enfallsstudier (Yin, 2006). Lean har som tidigare beskrivet 

sitt ursprung i Toyotas produktionssystem (TPS) och bland annat framhåller Resta et al. 

(2015) att Toyota ofta beskrivs som bäst i klassen när det kommer till lean. Dessa 

kombinerade målstyrda urvalsmetoder resulterade följaktligen i att Toyota Material 

Handling (TMH) valdes som fallföretag för denna studie. 

 

Då TMH utgör en företagsgrupp, vilken benämns Toyota Material Handling Group, finns 

vidare ett behov av att specificera vilka delar av företaget som ingår i urvalet. I denna studie 

är det i huvudsak de svenska delarna av den europeiska sammanslutningen Toyota Material 

Handling Europe (TMHE) som har studerats. I de svenska delarna ingår TMHEs 

huvudkontor i Mjölby, den svenska sälj- och serviceenheten Toyota Material Handling 

Sweden (TMHS) med huvudkontor i Solna samt den svenska produktionsenheten Toyota 

Material Handling Manufacturing Sweden (TMHMS), även den belägen i Mjölby. Ett 

förtydligande av den organisatoriska strukturen mellan dessa företag återfinns i 

företagspresentationen (se avsnitt 4.1). Förklaringen till att samtliga tre enheter studeras 

bygger på det verksamhetsstyrningsperspektiv som denna studie tillämpar och för att fånga 

det förutsätts att vissa funktioner inom dessa enheter studeras. Det är därmed inte den 

organisatoriska tillhörigheten som är det centrala, utan istället funktionernas syfte.  
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång har genomförts i syfte att kartlägga de teoretiska områdena: lean 

och tjänstefiering, samt för att identifiera relevant litteratur till den teoretiska 

referensramen. Enligt Silverman (2013) bör den litteratur som presenteras i referensramen 

vara väsentlig nog att förhålla den empiriska datan mot i analysskedet. Ur ett vidare 

perspektiv har litteraturgenomgången för denna studie även utgjort en process där 

författarnas förståelse och helhetsbild av fälten har breddats och egna frågor har fått svar. En 

balans mellan känd litteratur från längre bak i tiden och mer aktuell forskning har 

genomgående eftersträvats och en blandning av vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt en 

del konferensbidrag har studerats. Dessa har initialt identifierats med hjälp av söktermerna 

lean och tjänstefiering (alternativt engelskans servitization), både fristående från varandra 

samt i kombination. Att utgå från så pass breda söktermer kan te sig problematiskt då 

litteraturgenomgången blir omfattande och därmed resurskrävande. Silverman (2013) 

poängterar dock att respekt måste visas mot tidigare forskning. Eftersom en studie inte 

enbart bör bidra med ny kunskap utan även bör skydda och vidarebefordra existerande 

kunskap måste ett brett angreppssätt vidtas så att ingen litteratur avsiktligt utesluts för tidigt 

(ibid.). Detta breda angreppssätt bör dock balanseras med ett bibehållet fokus på vad som är 

relevant för att hålla litteraturgenomgången på en rimlig och hanterlig nivå (ibid.), vilket kan 

upprätthållas genom att ta utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor (Schweizer & 

Nair, 2017). 

 

I litteraturgenomgången användes även forskningsgenomgångar över de båda ämnes-

områdena för att skapa en överblick av vilka förstahandskällor som anses vara kända och ofta 

refererade källor samt teorier. Här kunde även mer preciserade söktermer som ansågs 

relevanta identifieras och sedan användas för att uppnå en mer definierad sökning och 

litteraturgenomgång. Den processade litteraturen loggades och förutom en kort 

sammanfattning av innehållet noterades även förmodad relevans för studien samt antal 

citeringar för att visa på erkännandet inom fältet. Kvalitetsbedömningar är en nödvändig del 

i genomgångar av litteratur (Schweizer & Nair, 2017) och i denna studie har detta även styrkts 

genom att främst processa litteratur som har granskats av andra forskare inom samma fält. 

När det gäller konferensbidrag har författarna vidhållit viss reservation gällande 

användningen av dessa i rapporten, då de ännu inte har blivit accepterade av vetenskapliga 

journaler. Ett kritiskt förhållningssätt till det studerade materialet är ytterligare en 

nödvändighet i litteraturgenomgångar (Silverman, 2013), vilket även har tillämpats i denna 

studie. Avslutningsvis syftar även en litteraturgenomgång till att underbygga de valda design- 

och metodvalen i studien (Silverman, 2013). Därmed har även metodlitteratur studerats, i 
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syfte att generera kunskap och information nödvändig för att planera studiens upplägg och 

ge vägledning kring de olika val som presenteras i detta kapitel.  

2.4.2 Intervjuer 

För att beskriva kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering med hjälp av ett empiriskt 

exempel samt för att identifiera betydelsefulla aspekter att beakta vid en kombinerad 

tillämpning av koncepten, har insamlingen av den empiriska datan främst utgått från 

intervjuer. Valet kan motiveras av att problemställningen bäst torde låta sig belysas genom 

denna typ av kvalitativ forskningsmetod, då intervjuer lämpar sig för intensiva studier av 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017) samt att de generellt genererar mer detaljerad 

information (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Yin (2006) framhåller dessutom att 

intervjuer i sammanhanget för fallstudier utgör en essentiell grund för datainsamling.  

 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad form, där den huvudsakliga fördelen är 

balansen mellan struktur och flexibilitet (Alvesson, 2011; Gillham, 2005). I denna studie 

yttrade sig detta genom användandet av en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal 

övergripande huvudfrågor, vilka var konstruerade med hänsyn till de teoretiskt identifierade 

och valda temana inom området verksamhetsstyrning, samtidigt som ett antal fördjupande 

delfrågor var formulerade för att säkerställa viss samstämmighet i svaren. Utöver dessa 

delfrågor som ställdes vid behov fanns det även utrymme att ställa andra följdfrågor i 

händelse av att intervjupersonerna nämnde intresseväckande aspekter som den på förhand 

konstruerade intervjuguiden inte inkluderade. Att semistrukturerade intervjuer stämmer 

överens med studiens fenomenologiska perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

förespråkar vidare tillämpandet.  

 

Då intervjufrågorna hade sin utgångspunkt i teori kring verksamhetsstyrning fanns ett behov 

av att genomföra en provintervju för att säkerställa begreppsapparatens praktiska förankring 

och begriplighet. Provintervjun genomfördes med en kontakt på företaget som ej ingick i 

underlaget för intervjupersoner, men som likväl ansågs vara relevant för ändamålet med 

tanke på individens anställningsperiod på över fem år samt tvärfunktionella erfarenheter 

inom företaget. Precis som Gillham (2005) beskriver bidrog provintervjun även med en 

övning inför de riktiga intervjutillfällena, vilket med tanke på författarnas bristande 

erfarenhet av situationen ansågs betydelsefullt.  

 

Vid insamlingen av empirisk data var målet att få en inblick i hur de anställda individerna på 

det valda fallföretaget reflekterar och arbetar inom sina respektive avdelningar. Följaktligen, 

och i linje med det fenomenologiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011) samt 

semistrukturerade intervjuer (Gillham, 2005), hade intervjufrågorna i huvudsak en öppen 

karaktär, vilket gav intervjupersonerna stor frihet att uttrycka sina egna uppfattningar. Med 
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tanke på intervjupersonernas skilda befattningar och kunskaper inom företaget fanns ett 

behov av att anpassa intervjuerna i förhållande till de enskilda intervjupersonerna, något som 

även Kvale och Brinkmann (2015) poängterar. Gillham (2005) menar dock på att 

semistrukturerade intervjuer bör eftersträva standardisering, det vill säga att samma frågor 

ställs till samtliga intervjupersoner. Det går emellertid att argumentera för att det 

verksamhetsstyrningsperspektiv som denna studie utgår från samt det djup som en fallstudie 

ämnar fånga, förutsatte att data samlades in från olika delar av verksamheten. Således var 

viss anpassning, gällande vilka intervjufrågor som ställdes till vilka intervjupersoner, 

nödvändig. Det bör dock tilläggas att intervjufrågorna trots anpassning ställdes med samma 

formuleringar till berörda intervjupersoner och att majoriteten av intervjufrågorna ställdes 

till flertalet intervjupersoner för att minimera risken för en bristfällig skildring av 

verksamheten.  

Under samtliga intervjutillfällen på fallföretaget närvarade båda författarna och dessa 

tilldelades olika roller. Den ena ansvarade för att balansera intervjuguidens struktur med 

anpassningsbarhet för att säkerställa att studiens valda teman inkluderades, medan den 

andra författaren observerade intervjusituationen och hade som uppgift att vid tillfälle ställa 

relevanta följdfrågor. Alvesson (2011) menar dock på att närvaron av två forskare ses som ett 

maktövertag för den intervjuade personen och således är en reflektion av vilken påverkan 

den sociala miljön har på den insamlade empiriska datan nödvändig. Från en annan 

synvinkel kan närvaron av två forskare anses bidra till att fallet ses från flera perspektiv, 

vilket i sin tur kan stärka resultaten i den empiriska datan (Eisenhardt, 1989). 

Utöver den påverkan som närvaron av två forskare kan ha på en intervju kan även 

ljudinspelning påverka intervjupersoner. Bryman och Bell (2017) framhåller att inspelning 

av intervjuer ofta medför att intervjupersoner undanhåller information då de kan känna ett 

visst obehag inför denna aspekt. Seidman (2013) menar emellertid att intervjupersoner 

tenderar att bortse från teknisk utrustning vid själva intervjutillfället och således ger det 

sällan upphov för några problem. Att ljudinspelning av en intervju även medför att ett större 

fokus kan läggas på intervjuguiden och intervjupersonen (Alvesson, 2011; Seidman, 2013) 

samt att det inte leder till att data reduceras eller misstolkas (Lantz, 2013) talar för 

användandet av denna typ av utrustning. För att ändå minimera risken för att 

ljudinspelningen skulle påverka de intervjuade personernas svar erhöll samtliga personer 

tidigt en förfrågan om hur de ställde sig till denna aspekt. I samband med intervjuerna 

erbjöds de även en möjlighet att bekräfta det insamlade materialet samt godkänna 

användandet av det för att avdramatisera det faktum att all information som de delar med 

sig av lagras.  
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Det bör också tilläggas att det inte endast är risken för att intervjupersonerna undanhåller 

svar som bör beaktas, utan det kan även finnas motiv för intervjupersoner att försköna och 

anpassa sina svar med avseende på vad de tror att intervjuaren vill höra (Alvesson, 2011). 

Detta benämns ofta för intervjuareffekten och Larsen (2009) menar på att det är en av de 

främsta nackdelarna vid kvalitativa intervjuer. Det faktum att intervjupersonerna hade en 

möjlighet att validera den insamlade informationen och att datan i så hög utsträckning som 

möjligt triangulerades anses ändå ha minskat denna risk. Att studieobjekt i kvalitativa 

studier generellt är färre till antalet (Larsen, 2009) och mer spårbara kan vidare ha en 

inverkan på intervjupersonernas agerande och svar. I just denna studie var graden av 

anonymitet som kunde erbjudas till intervjupersonerna begränsad. Anledningen till detta var 

att samtliga intervjupersoner valdes på basis av deras befattning i företaget och att deras 

titlar ansågs betydelsefulla för att kunna motivera urvalet. Däremot ansågs inkluderingen av 

intervjupersonernas förnamn och/eller efternamn inte lika väsentligt i denna studie, vilket 

stärker anonymiteten, utan det var just deras professionella åsikter samt kunskaper som var 

nödvändiga för genomförandet. Intervjupersonernas rättighet att vara helt anonyma 

kommunicerades givetvis och samtliga intervjupersoner godkände användandet av deras 

titlar. 

Intervjupersoner 

Angående urval av intervjupersoner genomfördes precis som vid urval av fallföretag en 

strategisk och målstyrd urvalsprocess, det vill säga individerna som valdes ut ansågs vara 

relevanta för det formulerade syftet (Bryman & Bell, 2017). Med tanke på det 

verksamhetsstyrningsperspektiv som studien utgår från fanns en målsättning att göra ett 

urval av anställda som speglade och hade förståelse för företagets olika verksamhets-

områden. Dessa anställda ansågs exempelvis vara chefer med ansvar för och/eller insikt i: 

lean, kvalitet, produktion, leverantörer, kunder, utveckling samt försäljning (se tabell 1). 

Urvalet av anställda kunde därtill motiveras med hänsyn till de teoretiskt identifierade och 

valda temana inom området verksamhetsstyrning. 

 

Tabell 1 - Intervjupersonernas titlar samt tidsåtgång vid respektive intervju 

Titel Tidsåtgång 

Group Manager – Mechanic Project Purchasing 51 min 

Manager Customer Order Department 46 min 

Manger R&D Project Management Office 41 min 

Operations Director 51 min (exklusive rundvandring) 

Quality & Safety Assurance Manager 37 min (exklusive rundvandring) 

Senior TPS Advisor & Regional Manager 57 min 

Service Director 52 min 

Supplier & Design Quality Manager 37 min (exklusive rundvandring) 
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Vidare var det även väsentligt att urvalet av intervjupersoner främjade triangulering av 

information och att det på så vis kunde skapa en viss överlappning mellan de anställdas 

perspektiv. Med hänsyn till detta går det att argumentera för att valet att intervjua endast 

chefer var särskilt lämpligt, då chefer tenderar att ha en mer övergripande bild av 

verksamheten och troligen har lättare att se länkar mellan olika avdelningar i företag. Att 

majoriteten av intervjupersonerna utöver deras ledande befattningar tidigare hade haft 

andra anställningar på företaget samt tämligen långa anställningsperioder styrker ytterligare 

deras förmåga att se verksamheten som en helhet. Alvesson (2011) menar dock på att 

forskare bör sträva efter en representativitet i urvalet för att öka tillförlitligheten i den 

insamlade datan och detta kan ses som kritik mot valet att endast intervjua chefer. Att tankar 

och synsätt hos medarbetare på en lägre nivå inte inkluderas kan vidare te sig problematiskt 

med tanke på att lean som koncept tidigare har erhållit stor kritik för att förbise de anställdas 

perspektiv (Hines et al., 2004; Pettersen, 2009a). Emellertid kan det finnas anledning att 

lägga större fokus på vissa intervjupersoner för att belysa det som studeras, förutsatt att dessa 

intervjupersoner har en bättre överblick och förståelse för det som studeras (Alvesson, 2011), 

vilket ansågs vara fallet i denna studie.  

 

Gällande urvalsstorleken i kvalitativa studier understryker Bryman och Bell (2017) att 

teoretisk mättnad bör eftersträvas. I denna studie valdes intervjupersonerna som tidigare 

beskrivet med avseende på de på förhand identifierade temana inom verksamhetsstyrning 

och överlappning eftersträvades, vilket främjar strävan efter teoretisk mättnad. Precis som 

Bryman och Bell (2017) framhåller är det svårt att på förhand känna till hur många 

intervjupersoner som bidrar till uppfyllandet av teoretisk mättnad och i detta fall medförde 

det att en intervjuperson i ett ganska sent skede fick adderas till urvalet. Det bör dock 

tilläggas att teoretisk mättnad inte eftersträvades i den bemärkelse att data samlades in tills 

dess att ingen ny eller relevant data framkom, men att viss validering uppnåddes med hjälp 

av att majoriteten av intervjufrågorna ställdes till flertalet intervjupersoner.  

2.4.3 Ytterligare källor vid empirisk datainsamling 

Med tanke på de brister som empirisk datainsamling via intervjuer kan innehålla kan det 

finnas anledning att kontrastera och komplettera intervjuer med information från ytterligare 

källor. Detta understryks av Yin (2006, s. 31) som menar på att “fallstudien bygger på flera 

källor till empiriska belägg och att data behöver löpa samman på ett triangulerande sätt.”. 

Dessutom har datainsamling via flera källor en möjlighet att hjälpa intervjuare att lära känna 

den miljö där intervjupersonerna befinner sig, något som Bryman och Bell (2017) menar på 

främjar tolkning och förståelse av datainsamling via intervjuer. I denna studie har de 

semistrukturerade intervjuerna därför kompletterats med dokumentstudier samt direkta 

observationer.  
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Dokumentstudierna i denna studie bestod av officiella dokument i form av företagets 

hemsida, foldrar som samlades in på företaget samt filmklipp på företagets Youtube-sida. Då 

dokumentstudier kan bidra med att skapa en kontext och ge relevant bakgrundsinformation 

om en organisation (Bryman & Bell, 2017; Yin, 2006), genomfördes en del av dokument-

studierna innan intervjutillfällena. Följaktligen medförde det att intervjuerna inte behövde 

ägnas åt att be om svar på lättillgänglig information. Vidare sågs dokumentstudierna som en 

potentiell referenspunkt för att triangulera viss del av den information som intervju-

personerna delade med sig av och med anledning av detta utfördes studier av dokument även 

parallellt med samt efter intervjutillfällena. Flera författare (t.ex. Bryman & Bell, 2017; 

Justesen och Mik-Meyer, 2011; Yin, 2006) framhåller dock att dokument som är officiella 

inte bör betraktas som en objektiv verklighet, varför information om fallföretaget som 

samlades in via dokument behandlades med ett kritiskt förhållningssätt. Yin (2006) menar 

på att detta kan bland annat tillämpas genom att försöka förstå i vilket syfte och för vilken 

målgrupp som dokument har skapats. Följaktligen fanns det en medvetenhet kring att data 

som i denna studie exempelvis erhölls via företagets hemsida har skapats i ett externt 

kommunikationssyfte till företagets kunder och att den här typen av information således 

tenderar att vara förskönande. 

 

Utöver officiella dokument var den initiala ambitionen även att granska interna dokument, 

men precis som Bryman och Bell (2007) beskriver, finns det ofta problem med att få tillgång 

till dessa och därför blir forskare i hög utsträckning tvungna att förlita sig på offentliga 

dokument. Något som däremot ansågs mindre problematiskt var möjligheten till att göra 

direkta observationer. Somliga av intervjupersonerna föreslog själva ett fältbesök för att 

enklare kunna beskriva hur de arbetar inom sina områden och med hänsyn till fallstudiens 

syfte ansågs detta lämpligt. Precis som dokument betraktas information som observeras 

passande för att triangulera på annan väg insamlad data (Yin, 2006). De direkta 

observationerna omfattade ett besök i företagets fabrik för att få en djupare insikt i hur 

produktionen är utformad, samt en rundtur i verksamhetens kvalitetsyta, där komponenter 

med kvalitetsbrister tas emot, granskas, testas samt verifieras. Närvaron av två forskare, som 

vid intervjuer kan ha en viss negativ påverkan på datainsamlingen, beskrivs vid observationer 

istället som något positivt. Yin (2006) anser att två observatörer har en möjlighet att öka 

tillförlitligheten i den insamlade datan. En förklaring till detta torde vara att inspelnings-

möjligheterna är något begränsade vid denna typ av datainsamling, ytterligare en är att 

människor när de studerar något visuellt inte bara registrerar information, utan att de även 

selekterar och tolkar den (Gillham, 2005).  
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2.5 Analysmetod 

Analysprocessen för denna studie påbörjades redan under insamlingen av den empiriska 

datan, det vill säga i samband med intervjuerna. I form av en mättnadsprocess genomfördes 

löpande med insamlingen en delvis analys, vilket syftar till att skapa medvetenhet om när 

datainsamlingen kan anses vara komplett (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Intervjuerna 

har sedan transkriberats, då detta enligt Bryman och Bell (2017) underlättar en noggrann 

analys och upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar. Tillsammans med 

relevanta dokument och anteckningar från observationer har det transkriberade materialet 

utgjort den empiriska data som analysprocessen har utgått ifrån. 

 

För att vidare analysera den insamlade empiriska datan tillämpades en tematisk analys, 

vilket delvis kan motiveras med hänsyn till att det är ett av de vanligaste sätten att ta sig an 

en kvalitativ analys av data (Bryman & Bell, 2017). Att en tematisk analys innebär en 

eftersökning av mönster och teman i den empiriska datan (Aronson, 1995; Bryman & Bell, 

2017) och att en analysteknik likt denna är att anse som relevant vid genomförandet av en 

fallstudie (Yin, 2006) motiverar valet ytterligare. Följaktligen har den här studiens analys, i 

linje med Bryman och Bells (2017) rekommendationer för en tematisk analys, eftersökt 

exempelvis upprepningar, likheter och skillnader samt avsaknad av data. 

 

Den tematiska analysen inleddes med skapandet av centrala teman och subteman utifrån 

studiens teoretiska referensram som sedan tillämpades på den empiriska datan för att skapa 

en grund för analysen, vilket Bryman och Bell (2017) beskriver som en generell ansats till en 

tematisk analys. Temana baserades mer specifikt på tolv beslutskategorier inom 

verksamhetsstyrning (se avsnitt 3.3.1), vilka således har fungerat som analysverktyg och 

konceptuellt ramverk för studien. Initialt kan det här ses som en deduktiv ansats och med 

tanke på den abduktiva ansats som valts för denna studie kan detta framstå som något 

motsägelsefullt. Valet av en deduktiv ansats i just analysen motiveras dock av att de teman 

som används i analysen först måste valideras i litteratur (Aronson, 1995; Bryman & Bell, 

2017). Vidare framhåller Yin (2006) att detta tillvägagångssätt är relevant vid en fallstudie 

då teorin kan skapa förståelse för vad som ska studeras samt analyseras. Efter en 

kodningsprocess har passande empiri hänförts till varje tema och i kombination med teori 

har sedan den empiriska datan kontrasterats, tolkats och analyserats i relation till studiens 

syfte. Enligt Yin (2006) kan en hög kvalitet på analysen uppnås när mönster i den empiriska 

jämförs med redan förutsagda mönster eftersom fallstudiens interna validitet stärks om 

dessa stämmer överens med varandra.  
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2.6 Etisk diskussion 

Vid genomförandet av denna vetenskapliga studie har värdet av det förväntade 

kunskapsbidraget satts i relation till de negativa konsekvenser som potentiellt kan uppstå för 

medverkande deltagare och eventuellt övriga intressenter. Studien har således gjort en 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Bryman och Bell (2017) poängterar att hänsynstagandet av etiska principer kan aktualiseras 

under olika delar av forskningsprocessen. I denna studie har informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet, vilka alla är konkretiserade 

delar av individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002), efterföljts både vid insamling, 

hantering och bearbetning av empirisk data.  

 

Som ett första steg, inför de inbokade intervjuerna, fick intervjupersonerna mottaga ett 

utskick gällande hur dessa forskningsetiska principer beaktas i denna studie. I linje med 

informationskravet, informerades intervjupersonerna om studiens syfte och vidare 

specificerades avsikten med just deras intervju. Hänsyn till konfidentialitetskravet togs 

genom att en förfrågan ställdes till varje individ gällande användningen av deras titel i den 

slutgiltiga rapporten och via berörda personer eftersöktes även ett godkännande angående 

publiceringen av fallföretagets namn. Samtliga intervjupersoner samtyckte till användandet 

av deras titel och ett godkännande gällande publicering av företagets namn erhölls även. 

Överlag har intervjupersonernas kompletta namn- och kontaktuppgifter hanterats med 

största respekt och en minimal återgivning av dessa i egna interna dokument har 

eftersträvats. 

 

I syfte att ta hänsyn till samtyckeskravet klargjordes i ett tidigt skede intervjupersonernas 

rätt till att be om en paus, avstå från att svara eller rent utav avbryta sin medverkan. Vidare 

presenterades redan i det initiala utskicket ett önskemål om ljudupptagning under 

intervjuerna, något som varje intervjuperson fick ta ställning till individuellt, eftersom 

samtyckeskravet även innefattar ett godkännande kring användningen av inspelningsverktyg 

(Bryman & Bell, 2017). Intervjupersonerna erhöll även information om hur intervju-

materialet skulle användas, vilket är i linje med nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2017; 

Vetenskapsrådet, 2002). Det som förmedlades var att intervjuerna skulle brytas ned och 

sammanställas tillsammans med annan empirisk data från dokumentstudier och 

observationer till en helhetsbild kring hur TMH tänker och arbetar, vilket även realiserades 

vid bearbetningen av det empiriska materialet.  

 

Kring arbetet med att sammanställa denna helhetsbild återfanns en viss risk att författarna 

skulle komma att identifiera olika konflikter eller motstridigheter mellan olika empiriska 

källor. I sammanställningen av data från olika källor kan vissa aspekter av TMHs arbete 
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komma att belysas under vad som kan uppfattas som ett negativt sken, vilket kan ses som 

icke önskvärt ur ett företagsperspektiv. Detta utgör ett etiskt dilemma kopplat till 

spridningen av studiens resultat där forskningskravet återigen ställs mot individskydds-

kravet. För att säkerställa att nyttjandet av det material som har samlats in via intervjuerna 

sker i enlighet med intervjupersonernas premisser, har dessa getts möjligheten att ta del av 

det inspelade, transkriberade materialet samt sedan godkänna användandet av det. 

Fortsättningsvis, i enlighet med nyttjandekravet, har intervjupersonerna även garanterats att 

intervjuerna endast kommer att utgöra underlag för vetenskaplig forskning i form av detta 

examensarbete. Slutligen omfattar de för intervjuerna redogjorda etiska hänsynstaganden 

även studiens observationer, då dessa har genomförts i samband med vissa av 

intervjutillfällena och vidare har ingen särskilt hänsyn tagits vid dokumentstudierna då de 

valda dokumenten utgörs av officiella dokument.  

2.7 Kvalitetsaspekter 

Meningsskiljaktigheterna är många beträffande vilka kvalitetsaspekter som bör tillämpas vid 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Denna studie 

kommer att utgå från de fyra kvalitativa kvalitetsaspekter som Bryman och Bell (2017) 

beskriver: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

När det kommer till tillförlitlighet är det av stor betydelse att säkerställa att intervjuerna och 

tolkningarna av dem återspeglar de fenomen som studien syftar till att öka förståelsen kring 

(Bryman & Bell, 2017). För att främja detta i denna studie vidtogs flera åtgärder. Till att börja 

med spelades samtliga intervjuer in, vilket minimerar risken att data reduceras eller 

misstolkas (Lantz, 2013). Vidare användes även tillvägagångssätten respondentvalidering 

och triangulering. Respondentvalidering innebär att intervjupersonerna ges en möjlighet att 

bekräfta att deras verklighet uppfattas på ett adekvat sätt (Bryman & Bell, 2017). Samtliga 

intervjupersoner ansåg att den informationen som de hade delat med sig av stämde överens 

med deras syn och arbetssätt. Det faktum att inte fler intervjupersoner intervjuades kan dock 

minska tillförlitligheten, då det finns en risk att intervjupersoner förskönar (Alvesson, 2011) 

eller återhåller (Bryman & Bell, 2017) information vid intervjuer. Genom att den empiriska 

datan triangulerades anses denna risk ändå ha minimerats. Gällande tillförlitligheten i den 

teoretiska datan bör även den beaktas. I just denna studie har det som tidigare nämnt gjorts 

en kvalitetsbedömning i samband med genomgång av litteratur och vid användning av 

litteratur som anses vara mindre tillförlitlig har ett kritiskt förhållningssätt antagits.  

 

Något som å andra sidan är svårare att säkerställa i kvalitativa studier är resultatens 

generaliserbarhet, med andra ord överförbarhet (Bryman & Bell, 2017). Detta grundar sig till 

stor del i valet av en enfallsstudie, då endast ett objekt studeras (Yin, 2006). Även gällande 
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denna aspekt kan det jämförelsevis lilla antalet intervjuade personer motverka 

generaliserbarheten, då det är svårt att hävda att dessa individer är representativa för det 

studerade fallet och utöver det även andra fall. Att det är just TMH som studeras i denna 

studie kan också ha en viss inverkan på studiens resultat och dess överförbarhet. 

Anledningen till detta är att lean (av Toyota benämnt TPS) anses djupt rotat i företags-

kulturen och att företaget således bör tillämpa konceptet mer holistiskt än vad andra företag 

tenderar att göra. Som tidigare beskrivet bör emellertid målet gällande generalisering vid 

fallstudier snarare avse generalisering av teorier än populationer (ibid.). 

 

Vad gäller pålitligheten i denna studie, det vill säga möjligheten till en upprepad studie med 

liknande resultat, är det enligt Bryman och Bell (2017) generellt svårt att garantera denna 

aspekt vid kvalitativa studier. Med tanke på studiens fenomenologiska perspektiv och 

semistrukturerade intervjuer försvåras denna aspekt ytterligare, då det är just de individuella 

upplevelserna som är centrala vid insamling av data och för att förklara fenomenen. Något 

som däremot kan främja pålitligheten en aning är tillämpandet av transparens (Bryman & 

Bell, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Transparens uppfylls i denna studie bland annat 

genom en tydlig och explicit metodbeskrivning samt genom en kritisk reflektion över de 

konsekvenser som de beskrivna metodvalen kan medföra. Ytterligare en aspekt som Bryman 

och Bell (2017) menar på bidrar till transparens är användandet av klart formulerade 

argument, vilket även det har eftersträvats genomgående i denna rapport. 

 

Gällande den sista kvalitetsaspekten, konfirmering, vilken representerar objektivitet 

(Bryman & Bell, 2017), går det att argumentera för att objektiviteten i denna studie stärks 

genom författarnas till viss del skilda teoretiska bakgrunder. På så vis torde det bli svårare 

för en part att avsiktligen påverka resultaten i studien med hänsyn till dennes egenintresse. 

Därtill kan, som tidigare nämnt, närvaron av två forskare vid intervjuer stimulera objektivitet 

då den sociala situationen och interaktionen betraktas och influeras från mer än ett 

perspektiv (Eisenhardt, 1989). Att beakta är dock att kvalitativ forskning generellt beskylls 

för att vara alldeles för subjektiv och att vad som anses vara relevant att studera starkt 

influeras av de enskilda forskarna (Bryman & Bell, 2017). Sålunda bör det framhållas att 

subjektivitet i denna studie är ofrånkomligt, men att objektivitet ändå har främjats genom 

tillämpandet av den deskriptiva inriktningen på det fenomenologiska perspektivet och den 

abduktiva ansatsen, vilka som tidigare nämnt bidrar till en åsidosättning av tidigare 

övertygelser.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Lean 

Konceptuellt och operationellt är lean ett rikt nyanserat begrepp och dess definition är långt 

ifrån entydig (Bhamu & Sangwan, 2014; Carlborg et al., 2013; Pettersen, 2009a; Shah & 

Ward, 2007). Denna tvetydighet beror delvis på att implementeringen av lean varierar 

(Pettersen, 2009b), att begreppet förväxlas med andra relaterade koncept (Shah & Ward, 

2007) och framförallt på att begreppet har utvecklats över tid (Hines et al., 2004; Shah & 

Ward, 2007; Womack et al., 1997). Exempelvis fanns det tidigare inom lean-litteraturen ett 

tydligare fokus på kostnadsreduktion och produktivitetsförbättringar, medan litteraturen 

under de senaste decennierna även har inriktat sig på kundnöjdhet och värdeskapande 

(Bhamu & Sangwan, 2014). Hines et al. (2004) framhåller dessutom att lean fortsätter att 

utvecklas och att det därför är svårt att säkerställa begreppets validitet. Detta förtydligas av 

Pettersen (2009a, s. 136) som menar på att ”…any ”definition” of the concept will only be a 

“still image” of a moving target, only being valid in a certain point of time.”. En inom fältet 

accepterad definition presenteras dock av Shah och Ward (2007):  

“An integrated socio-technical system whose main objective is to eliminate 

waste by concurrently reducing or minimizing supplier, customer, and internal 

variability.”  

(Shah & Ward 2007, s. 791) 

Trots lean-konceptets divergens finns det ändå viss konvergens när det kommer till 

karakteriseringen av begreppet som helhet; generellt beskrivs det från två perspektiv - det 

filosofiska och det praktiska perspektivet (Bhamu & Sangwan, 2014; Pettersen, 2009a; Shah 

& Ward, 2007). Det filosofiska perspektivet å ena sidan relaterar till tankesätten: de 

vägledande principerna och de övergripande målen (Bhamu & Sangwan, 2014; Shah & Ward, 

2007). Detta perspektiv förutsätter ett långsiktigt tänkande där samtliga medarbetare i 

organisationen arbetar mot ett gemensamt mål, vilket inte är monetärt utan utgångspunkten 

bör vara att skapa värde för kunden, samhället och ekonomin (Liker, 2009). Genom att 

utveckla ledare, team och individer inom organisationen samt genom att hjälpa samarbets-

partners att växa finns stora möjligheter att tillföra värde (ibid.). Vidare fokuserar filosofin 

på resurseffektivitet och eliminering av slöseri samtidigt som den strävar efter ständiga 

förbättringar och att bli en lärande organisation (ibid.). Centralt i det filosofiska perspektivet 

är att det krävs en holistisk tillämpning för att vara lean (Liker, 2009; Womack & Jones, 

2003). 
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Det praktiska perspektivet å andra sidan relaterar till arbetssätten: metoderna och verktygen 

(Bhamu & Sangwan, 2014; Shah & Ward, 2003; Shah & Ward, 2007). Arbetssätten återfinns 

i stor mängd och är något svårare att definiera då vissa av dem har flertalet namn och en del 

av dem överlappar (Pavnaskar et al., 2003). Några av de arbetssätt som inom litteraturen 

återkommer mest frekvent kan emellertid sammanfattas som just-in-time, kontinuerligt 

flöde (Shah & Ward, 2003) och därtill felsäkring samt produktionsutjämning (Pettersen, 

2009a). De för studien relevanta arbetssätten presenteras närmare under avsnitt 3.4. 

Distinktionen mellan lean på en strategisk nivå och lean på en verksamhetsnivå är dock 

väsentlig, då detta är essentiellt för att förstå lean som en helhet (Hines et al., 2004; Liker, 

2009). För att underlätta förståelsen av distinktionen beskriver Moyano-Fuentes och 

Sacristán-Díaz (2012) lean som ett isberg. Toppen, den delen av isberget som är ovan 

vattenytan och visuellt synlig, illustrerar metoderna och verktygen. Botten, den delen av 

isberget som är nedan vattenytan och ej synlig, illustrerar filosofin och är den volymmässigt 

största delen av isberget. 

 

Det filosofiska och praktiska perspektivet i lean-konceptet kan enligt Womack et al. (1997) 

appliceras på tillverkning såväl som produktutveckling, supply chain management och 

distribution. Utöver de här områdena framhåller Panizzolo (1988) att lean även kan 

appliceras i personalavdelningen, leverantörsrelationer och kundrelationer. Således bör lean 

snarare ses som en holistisk verksamhetsstrategi och inte enbart som ett koncept för 

produktion (Holweg, 2006). Även Ohno (1998) belyser att lean inte enbart är ett system för 

produktionsstyrning, utan att det är ett totalt system för verksamhetsstyrning. Trots detta är 

den konventionella uppfattningen att lean enbart är applicerbart i produktion, varför företag 

som har denna föreställning tenderar att rikta fokus i deras lean-arbete internt, där 

eliminering av slöseri antas utgöra den viktigaste funktionen i konceptet (Schonberger, 

2005). Schonberger (2005) menar på att företag som tillämpar lean med utgångspunkt i 

denna föreställning kommer att ha svårt att vara framgångsrika på dagens konkurrensutsatta 

marknad. Istället bör en strategisk inriktning antas, där fokus riktas externt mot kunder och 

leverantörer med målsättningen “bättre kvalitet, snabbare respons, ökad flexibilitet och 

större värde” (Schonberger 2005, s. 27). 

 

Relaterbart till Schonbergs (2005) beskrivning av de skilda utgångspunkterna i lean är 

Panizzolos (1998) kategorisering av lean-tillämpande företag, vilken bygger på graden av 

integration inom de två dimensionerna logistik och partnerskap. Denna inkluderar tre typer 

av lean-företag: flexibla företag, nätverksföretag samt kunddrivna företag (Panizzolo, 1998) 

(se figur 1). Inom flexibla företag återfinns en hög nivå av logistisk integration, både med 

kunder och leverantörer, och i leverantörsrelationer riktas uppmärksamheten mot aspekter 

som främjar den egna produktionen enligt lean-principer, medan det i kundrelationer 
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fokuseras på att skapa en tillverkning som svarar på kundernas kvantitativa behov (ibid.). 

Nätverksföretag har utöver den höga logistiska integrationen därtill utvecklat en 

partnerskapsrelation med leverantörerna, där integrationen även tar en teknisk och 

strategisk form, exempelvis gällande forskning och utveckling, och där gemensamma mål 

återfinns (ibid.). Vad gäller de kunddrivna företagen är graden av integration högst inom 

denna kategori då det dessutom finns en utvecklad partnerskapsrelation till kunder (ibid.). 

Dessa företag har en förståelse för att deras kunder värderar tjänster högt, varför dessa antas 

utgöra en viktig konkurrensfördel och inte hanteras sekundärt utan är tydligt integrerade i 

verksamheten. Tjänsterna är, både vad gäller service och varor, skräddarsydda för att kunna 

möta kundens individuella behov och således är en deltagande roll för kunden nödvändig 

(ibid.). 

 

Figur 1 - Tre typer av lean-företag (egen konstruktion av Panizzolo, 1998) 

 

Slutligen har den vidgade synen på appliceringen av lean under de senaste decennierna 

medfört att konceptet och dess principer har spridit sig utanför tillverkningsindustrin (Hines 

et al., 2004; Jasti & Kodali, 2015; Stone, 2012). Tjänstesektorn är i synnerhet en av de 

sektorer där lean blivit mer frekvent förekommande (ibid.) och följaktligen har lean service 

blivit ett etablerat begrepp. Även om lean service precis som lean produktion strävar efter att 

eliminera slöseri och sålunda skapa kundvärde (Song, 2009), förutsätter emellertid lean i en 

tjänstekontext att beaktning tas för tjänstens och den enskilda verksamhetens förut-

sättningar (Åhlström, 2004). Womack et al. (1997) framhåller att det vid implementering av 

lean finns positiva effekter att dra fördel av inom både varu- och tjänstetillverkning. 

3.2 Tjänstefiering 

Begreppet tjänstefiering (eng. servitization) är, som tidigare beskrivet, ett uttryck för 

företagens allt mer utbredda paketeringen av produkter i kombination med tjänster i syfte 

att skapa en värdeökning i sina kunderbjudanden (Lightfoot et al., 2013; Vandermerwe & 

Rada, 1988). Marknadsmässigt kan det vara fördelaktigt att addera tjänster då dessa 

förväntas skapa en bra grund för ökad kundintegration och kundlojalitet i den egna 
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verksamheten (Baines et al., 2009a; Lightfoot et al., 2013; Vandermerwe & Rada, 1988). 

Terminologin för denna utveckling har dock inte alltid varit självklar och i litteraturen 

återfinns ett flertal begrepp1 för att beskriva detta fenomen (Baines et al., 2009b; Kinnunen 

& Turunen, 2012). Generellt sett finns det hos de flesta definitioner ändå en viss 

överensstämmelse med den företeelse som Vandermerwe och Rada, redan 1988, rubricerade 

som tjänstefiering (Baines et al., 2009a). Oavsett benämning har de flesta definitionerna en 

gemensam grund i att fenomenet tjänstefiering ofta beskrivs som en omställning, ett skifte 

eller en övergång mot integrerade varu- och tjänsteerbjudanden (Baines, 2015; Baines et al., 

2009b; Kinnunen & Turunen, 2012; Kowalkowski & Kindström, 2012; Kowalkowski et al., 

2017; Oliva & Kallenberg, 2003). Vidare tycks det finnas en samstämmighet kring behovet 

av att involvera kunderna i denna förändring för att tillsammans skapa värde för kunden 

(Baines, 2015; Kowalkowski & Kindström, 2012; Nudurupati et al., 2015). En definition som 

fångar den omfattande organisatoriska omställningen samt även, i likhet med konceptet lean, 

inkluderar ett fokus på kundvärde ges av Baines et al. (2009a): 

 

“The innovation of an organisations capabilities and processes to shift from 

selling products to selling integrated products and services that deliver value 

in use.”  

 

(Baines et al. 2009a, s.563) 

 

Användningen av begreppet produkt i kontrast till termen tjänst i ovanstående definition kan 

dock diskuteras. Enligt Vargo och Lusch (2004) kan tjänster ses som immateriella produkter, 

vilket innebär att benämningen produkt kan betraktas som ett paraplyuttryck för begreppen 

vara (eng. goods) samt tjänst. I den här rapporten inbegriper således ordet produkt både 

varor och tjänster. 

 

När det kommer till tjänstefiering är begreppen vara respektive tjänst ofrånkomligt 

sammankopplade (Baines et al., 2009a; Baines et al., 2009b; Lightfoot et al., 2013). Både 

varor och tjänster ses som hjälpmedel i värdeskapande processer (Baines et al., 2009b) och 

varor kan skräddarsys för att inkludera tjänster (Beuren et al., 2013). Tidigare har det dock 

funnits en tradition i att skilja på varor och tjänster (Baines et al., 2007). Begreppet vara är 

ofta konkret i ögonen hos många tillverkare (Baines et al., 2009a) och beskrivs vanligen som 

ett föremål av fysisk och materiell karaktär (Baines et al., 2009a; Vargo & Lusch, 2004). En 

                                                           

1 Ytterligare benämningar (anges här på engelska): 
Product-Service System (PSS), Industry 4.0, Service Innovation (Baines, 2015), 
Service Infusion (Kowalkowski et al., 2017) 
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tidig distinktion gjorde även gällande att varor är något vars äganderätt kan fastställas eller 

utbytas (Lovelock & Gummesson, 2004; Normann, 1992). 

 

Begreppet tjänst anses emellertid vara något mer svårfångat då tjänster ofta definieras av vad 

det inte är, nämligen just en vara (Baines et al. 2009a). I det svenska språket kan ordet tjänst 

även innebära en anställningsposition inom arbetslivet, en hjälpande hand eller betraktas 

utifrån idén att tjäna någon (Svenska Akademiens Ordböcker, 2018c). För att förtydliga 

innefattar, i detta sammanhang, begreppet tjänst ett ekonomiskt värde och/eller ett 

ekonomiskt utbyte. Vidare är en tjänst omöjlig att lagra och då produktion samt konsumtion 

av en tjänst ofta infaller samtidigt anses dessa inte kunna hållas klart åtskilda (Normann, 

1992). Även om olika facetter av begreppet tjänst har identifierats är betydelsen ändå inte 

helt klarlagd. Detta kan förklaras av en kontinuerlig framväxt av allt fler tjänstetyper samt en 

nästintill ständig sammankoppling med varor, då de ofta erbjuds tillsammans (Lovelock & 

Gummesson, 2004). 

 

I takt med en ökad utbredning av tjänstefiering anses den gamla dikotomin mellan varor och 

tjänster ersättas av ett varu- och tjänstekontinuum (Lovelock & Gummesson, 2004). 

Tjänstefiering innebär en utökning av företags kunderbjudande där tjänster får en ökad 

strategisk betydelse (Kowalkowski & Kindström, 2012). Denna transition illustreras ofta med 

en skala (se figur 2), där värdet i kunderbjudandet övergår från att bygga på själva 

varuinnehållet till att tjänster och helhetslösningar utgör den betydande värdekällan 

(Tukker, 2004). 

 

 

Figur 2 - Tjänstefieringstransition (inspirerad av Kowalkowski & Kindström, 2012; Oliva & 

Kallenberg, 2003; Tukker, 2004) 

 

Flertalet författare har även försökt att dela upp denna skala och istället kategorisera 

tjänstefiering efter olika grupperingar av de tjänstetyper som ett tillverkningsföretag 

erbjuder (Gebauer et al., 2010; Saccani et al., 2014) och ur litteraturen framträder fyra 

huvudsakliga grupper av tjänster. En första klassificering omnämns som kundtjänst och 

innefattar tjänster som syftar till att förbättra kundrelationen till existerande kunder 

(Gebauer et al., 2010; Raddats et al., 2016). Tjänster som stöttar varor i syfte att säkerställa 

deras funktionalitet över tiden klassas som bastjänster och utgör gruppering nummer två 

(Gebauer et al., 2010; Raddats et al., 2016; Saccani et al., 2014). Till denna kategori av 
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tjänster tillhör exempelvis reservdelar, inspektioner och grundläggande utbildning (Gebauer 

et al., 2010). En vidareutveckling av dessa tjänster leder till en tredje kategori. Dit hänförs 

tjänster som syftar till att förhindra ett haveri eller ett driftstopp genom att stötta kunder i 

att hantera och optimera de processer som produkten har gett upphov till (Gebauer et al., 

2010; Saccani et al., 2014). Dessa tjänster innefattar förebyggande underhåll, process-

optimering, vidareutbildning och underhållskontrakt (Gebauer et al., 2010). Klassificering 

nummer fyra benämns av Raddats et al. (2016) som kundrelaterade tjänster och omfattar de 

tjänster vars syfte är att stötta kundens verksamhetsbehov och möjliggöra nya inkomster för 

kunden. Dessa tjänster kan innebära att tillverkaren tar över ansvaret för styrandet av en 

produkt eller en process åt kunden (Saccani et al., 2014). Baines et al. (2009b) menar dock 

att den här typen av uppdelning endast fokuserar på tjänsternas attribut och är otillräcklig i 

att ta hänsyn till tjänsternas verkliga värde, något företag bör skapa sig en medvetenhet kring 

för att uppnå en optimal konfiguration av sina verksamheter vid en tjänstefierings-

omställning. 

 

Den främsta problematiken relaterad till tjänstefiering ligger i att omställningen förutsätter 

ett nytt sätt att tänka samt omfattande förändringar i den redan etablerade organisatoriska 

förmågan hos det enskilda företaget (Alghisi & Saccani, 2015; Baines et al., 2009a; Brax, 

2005). Oliva och Kallenberg (2003) menar att andra organisatoriska strukturer och 

processer är relevanta för tjänsteproduktion jämfört med varuproduktion, vilket innebär att 

övergången mot en tjänstefierad verksamhet utgör en betydande utmaning ur ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv. En lyckad tjänstefieringsomställning förutsätter dels ett 

väldefinierat tjänsteutvecklingsprogram som genom samarbete med kunderna utvecklar 

marknadsorienterade tjänster (Kinnunen & Turunen, 2012; Vargo & Lusch, 2004; Zhang & 

Banerji, 2017). Det är viktigt att tjänster ej betraktas som pålägg på varor då ett sådant 

perspektiv begränsar möjligheten att generera högkvalitativa tjänster (Brax, 2005). Vidare 

behöver kommunikation av tjänsterelaterad kunskap fostras och hanteras i syfte att 

säkerställa en medvetenhet hos de anställda gällande tjänsters ökade strategiska betydelse 

(Alghisi & Saccani, 2015; Kinnunen & Turunen, 2012; Zhang & Banerji, 2017). Dessutom bör 

organisationer även utveckla en tjänsteorienterad företagskultur som fokuserar på 

tjänstekvalitet, problemlösning och flexibilitet istället för att vidhålla ett varucentrerat 

tankesätt (Kinnunen & Turunen, 2012). Utan denna organisatoriska omställning kan, trots 

betydande investeringar längs vägen, förväntade strategiska och finansiella vinster av 

tjänstefieringen till viss del utebli (Brax, 2005), vilket beskrivs som en tjänsteparadox (eng. 

service paradox) (Gebauer et al., 2005). Att enbart bredda själva varu- och tjänsteutbudet är 

därmed otillräckligt då ett framgångsrikt tjänstefieringsarbete dessutom förutsätter en väl 

integrerad strategi och verksamhetsstyrning (Baines et al., 2009b; Gebauer et al., 2005). 
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3.3 Verksamhetsstyrning 

Genom ett ökat intresse för specialisering av arbetsuppgifter inom tillverkning lades under 

1700-talet grunden till det som idag benämns verksamhetsstyrning (Kumar & Suresh, 2009). 

Utöver tankar om arbetsfördelning utvecklades under 1930-talet även ett fokus på 

ekonomisk effektivitet samt reducering av tidsödslande aktiviteter och fältet produktions-

styrning hade därmed växt fram (ibid). När tjänstesektorn sedan blev alltmer framträdande 

i ekonomin breddade styrningen sitt traditionella fokus på produktion och började belysa 

tillhandahållandet av produkter i kombination med tjänster (Kumar & Suresh, 2009; 

Lightfoot et al., 2013). Detta omfattande styrningsarbete benämns idag verksamhetsstyrning 

(eng. operations management) och Slack et al. (2010) definierar begreppet enligt följande: 

  

“The activity of managing the resources which produce and deliver products 

and services.” 

 

(Slack et al. 2010, s.4) 

 

Enligt Slack et al. (2010) omfattar numera verksamhetsstyrning allt från försörjningsbeslut, 

personalfrågor och informationsflöden till utveckling och marknadsföring av både varor och 

tjänster. Centralt i arbetet är kunden och fokus ligger på de dagliga aktiviteter och resurser 

som krävs för att säkerställa att dennes förväntningar och önskemål möts (Kumar & Suresh, 

2009). Verksamhetsstyrning anses avgörande för att säkerställa god och kostnadseffektiv 

kvalitet idag samt vidare för att skapa en grund för innovation och lärande i framtiden (Slack 

et al., 2010). Slack et al. (2010) menar att även under mer utmanande förhållanden skapas 

strategiska framgångar samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft genom verksamhets-

styrning. Detta tyder på att arbetet utgör en heltäckande nyckelfunktion för organisationer 

med förmågan att ”… either ’make or break’ any business.” (Slack et al. 2010, s. 34). 

3.3.1 Kategorisering av beslutspunkter inom verksamhetsstyrning 

Inom verksamhetsstyrning finns det ett antal beslutspunkter vilka kan påverka produktionen 

och leveransen av varor och tjänster. Beslutspunkterna fångar både materiella aspekter samt 

styrningen av en organisations system, policys och arbetssätt (Hayes et al., 2005). Det finns 

mellan beslutspunkterna en ömsesidig påverkan då beslut i den ena kategorin kan ge 

konsekvenser för en annan (Hayes et al., 1996) och därför måste alla dessa beslutspunkter 

kopplas samman på ett sätt som avspeglar hur företaget önskar att konkurrera på marknaden 

(Hayes et al., 2005). Denna studie utgår från Baines et als. (2009b) kategorisering av 

beslutspunkter inom verksamhetsstyrning, vilken i sin tur grundar sig i existerande teorier 

inom området (t.ex. Hayes & Wheelwright, 1984; Hill, 2000; Wheelwright, 1978). Baines et 

als. (2009b) kategorisering är dock mer omfattande och inkluderar tolv beslutskategorier i 
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jämförelse med Hayes och Wheelwrights (1984) åtta kategorier. Ett exempel på en kategori 

som många av de tidigare modellerna exkluderar är kundrelationer, vilket kan förklaras av 

att de till stor del är utvecklade för traditionell varuproduktion. Att utelämna kundrelationer 

ses dock inte som ändamålsenligt för denna studie då kunden, som tidigare beskrivet, är 

central inom både lean och tjänstefiering. Med bakgrund i detta lämpar sig Baines et als. 

(2009b) kategorisering väl och dessutom är deras ramverk även tämligen holistiskt vilket går 

i linje med den beskrivning av verksamhetsstyrning som presenterats. 

 

I denna studie har dock viss utveckling gjorts av Baines et als. (2009b) ramverk, vilken först 

och främst innefattar en egen tolkning och översättning av beslutskategorierna. Vidare har 

till viss del egna beslutspunkter identifierats med hjälp av relevant litteratur inom området 

och nedan presenteras en sammanfattande tabell över ramverket (se tabell 2). I bilaga 2 

återfinns utvecklingen av detta ramverk med en tillhörande beskrivning av varje kategori och 

dess beslutspunkter. Då denna utveckling av verksamhetsstyrning ej kommer att belysas 

enskilt i analysen, utan endast syftar till att ge ett visst perspektiv åt studien, återges den inte 

till fullo här i den teoretiska referensramen. Trots allt utgör denna djupare studie av de tolv 

beslutskategorierna en viktig grund för studien då den har guidat processen att studera 

koncepten lean och tjänstefiering i en kontext av verksamhetsstyrning. I nästkommande 

avsnitt kommer slutligen dessa beslutskategorier att utvecklas vidare från ett lean- respektive 

tjänstefieringsperspektiv.  

 

Tabell 2 - Kategorisering av beslutspunkter inom verksamhetsstyrning 

Beslutskategorier Beslutspunkter 

1. Process och teknologi Flexibilitet, automatisering, koordination, integration 

2. Kapacitet Omfattning, anpassning, timing 

3. Faciliteter Antal, storlek, lokalisering, specialisering 

4. Supply chain-struktur Balans, lokalisering, specialisering, konfiguration 

5. Planering och styrning Tidshorisont, inriktning, system 

6. Personalstyrka Ansvarsfördelning, förmågor 

7. Kvalitet Mått, förbättringar, åtgärder 

8. Produktutbud Längd, djup, bredd, mix 

9. Produktutveckling Drivkraft, tester 

10. Prestationsmätning Prestationskriterier, måttval, incitament 

11. Leverantörsrelationer Komplexitet, anpassning, långsiktighet, beroende, förtroende vs 

formalisering, konflikt vs samverkan 

12. Kundrelationer Interaktion, konflikt vs samverkan, långsiktighet, anpassning 
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3.4 Lean och tjänstefiering i kontexten verksamhetsstyrning 

3.4.1 Process och teknologi 

Lean 

Grundläggande vid val och utformning av processer i lean produktion är att åstadkomma ett 

kontinuerligt flöde (eng. continuous flow) (Petersson et al., 2017; Shah & Ward, 2007; Slack 

et al., 2007; Womack & Jones, 2003). Att skapa ett kontinuerligt flöde innebär att tillhanda-

hållandet av en produkt utgår från produkten och dess egenskaper, samt att alla aktiviteter, 

från design till leverans, förekommer i ett jämnt och sammanhängande flöde (Womack & 

Jones, 2003). Centralt är att värde ska adderas till produkten i det kontinuerliga flödet 

(Petersson et al., 2017). Således ska värdeförstörande aktiviteter minimeras, exempelvis 

driftstopp längs flödet och mellan produktövergångar (Petersson et al., 2017; Shah & Ward, 

2007) samt att avstånd mellan aktiviteter bör vara korta (Petersson et al., 2017).  

 

För att kommunicera och signalera behov mellan processerna i produktion används visuella 

signaler, vilket benämns Kanban (Petersson et al., 2017). Angående teknologierna framhåller 

Slack et al. (2007) att de inom lean gärna bör utgöras av liten och flexibel utrustning som 

med fördel är okomplicerad att flytta om i olika konfigurationer. Vidare eftersträvas 

autonomation i utrustningen, vilket kan beskrivas som automatisering som inkluderar 

mänsklig intelligens (Womack & Jones, 2003). Fördelen med detta är att maskinerna har en 

möjlighet att upptäcka fel i produktionen (ibid.). Slutligen är ett annat grundläggande 

element i lean produktion standardiserade processer (Petersson et al., 2017). Med 

standardisering menas att det gällande arbetssätt finns tydliga riktlinjer för hur uppgifter ska 

utföras (ibid.). Angående kopplingarna mellan processer och aktiviteter bör också dessa vara 

standardiserade (ibid.). 

Tjänstefiering 

När tjänstearbetet i ett tillverkande industriföretag blir allt mer omfattande krävs 

förändringar i organisationens processval. Traditionella varuproducenter tenderar att 

automatisera sina processer, med syfte att minska personalstyrkans inblandning, (Baines et 

al., 2009b) medan tjänstefierade företag möter krav på mångsidighet och flexibilitet i 

produktionen (Kowalkowski & Kindström, 2012).  

 

En viktig prioritet i omställningen är att inkludera ett kundperspektiv i processvalet då det 

krävs förståelse för kundens alltmer aktiva roll, jämfört med vid traditionell varuproduktion, 

för att skapa effektivitet i tjänsteproduktionen (Carlborg et al., 2013). Då en omfattande 

ökning i antalet kontaktytor med kunder är ett kännetecken för tjänstefierade verksamheter 
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(Baines & Lightfoot, 2013) och när allt mer information flödar in från olika kunder samt i 

olika format, krävs det även hög grad av koordination i länken mellan organisation och kund 

(Baines et al., 2009b). För att vidare kunna hantera samt utnyttja den ökade mängden 

information måste företag även säkerställa ett väl fungerande informationsflöde mellan de 

egna interna enheterna (Baines et al., 2009b; Brax, 2005; Kowalkowski & Kindström, 2012). 

Avgörande i den teknologiska frågan blir för tjänstefierade företag valet av IT-system. Enligt 

Kanninen et al. (2016) krävs det ett system med förmågan att sprida information och 

kunskap gällande tjänster och dess värde för kunden samt angående hur tjänster levereras 

framgångsrikt. Vidare krävs det då en hög grad av integration mellan både informations-

system och arbetsprocesser för att uppnå effektivitet i produktion samt i tillhandahållandet 

av tjänster (Baines et al., 2009b).  

3.4.2 Kapacitet 

Lean 

Inom lean finns det många riktlinjer för hur kapacitet ska planeras för att matcha utbud med 

efterfrågan. Till att börja med bygger kapacitetsnivån på pull-principer och utgår med andra 

ord från marknadens och kundens efterfrågan (Hines & Taylor, 2000; Karlsson & Åhlström, 

1996a; Shah & Ward, 2007; Slack et al., 2007). Följaktligen produceras inget överflödigt 

(Slack et al., 2007) och kunder påtvingas ej oönskade produkter (Womack & Jones, 2003). I 

samstämmighet med detta strävar lean-styrda verksamheter efter att minimera lager då det, 

utöver risken att det leder till slöseri om överflödiga och oönskade produkter produceras, 

även binder onödigt kapital (Slack et al., 2007). Risken med obefintliga eller låga lagernivåer 

är dock att kundernas behov inte kan tillgodoses omedelbart, vilket blir särskilt tydligt vid en 

mindre förutsägbar efterfrågan (Christopher, 2000). 

 

Samtidigt eftersträvas inom lean en jämn produktionsnivå, där antalet produkter som 

produceras är detsamma från dag till dag utan påverkan av hur kundorder kommer in, ett 

tankesätt som benämns Heijunka (Petersson et al., 2017). Till sist, för att stödja 

genomförandet av den jämna produktionsnivån tillämpas takttid för att beräkna hastigheten 

på produktionen, det vill säga hur många produkter som måste produceras inom en viss 

tidsperiod för att möta efterfrågan (Petersson et al., 2017; Womack & Jones, 2003).  

Tjänstefiering 

För tjänstefierade företag innebär kapacitetsplaneringen att stipulera den blandning av 

faciliteter, teknologier och framförallt personalstyrka som anses mest lämpad för att 

förväntad efterfråga ska kunna mötas (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). Att adressera 

kapacitetsfrågan utgör en verklig utmaning för en tjänsteverksamhet. Det stora antalet 

kontaktytor med kunder öppnar upp för fluktuerande nivåer i efterfrågan samt variation i 
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vad som efterfrågas, vilket gör det svårt för företaget att skapa en konstant arbetsström av 

aktiviteter (Baines et al., 2009b; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001).  

 

Kapacitetens omfattning tenderar vid tjänstefiering att hållas större än den genomsnittliga 

efterfrågenivån i syfte att skapa utrymme för toppar i efterfrågan (Chase, 1978; Fitzsimmons 

& Fitzsimmons, 2001). Detta gör att stillastående och outnyttjad kapacitet är en konstant 

faktor i en tjänsteverksamhet (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). Emellertid har 

verksamheter med ett större varufokus i sitt tjänstearbete generellt det lättare att anpassa 

kapaciteten efter förändringar i efterfrågan, då variansen och fluktuationerna tenderar att 

vara mindre (Baines et al., 2009b).  

3.4.3 Faciliteter 

Lean 

Då lean produktion är uppbyggt kring ett kontinuerligt flöde (Petersson et al., 2017; Shah & 

Ward, 2007; Slack et al., 2007; Womack & Jones, 2003) förutsätts faciliteter som främjar 

skapandet av detta. Vidare bör de faciliteter som krävs för att producera en produkt placeras 

nära varandra i syfte att minska processtiden (Bhasin och Burcher, 2006). Utöver detta är en 

annan betydande aspekt inom lean att hålla sig borta från aktiviteter som inte skapar värde, 

vilket benämns slöseri eller Muda (t.ex. Liker, 2009; Womack & Jones, 2003). Bland annat 

ses onödigt stora lager, onödiga arbetsmoment samt onödiga förflyttningar av exempelvis 

produkter i arbete som slöseri (Liker, 2009). Dessa aspekter talar sålunda för att en mindre 

storlek på fabriker och lokaler kan bidra till att minska slöseri, då det ger en möjlighet att 

minska transportvägar samt motverka uppbyggandet av onödiga lager. Samtidigt har dock 

Shah och Ward (2003) genom empiriska studier funnit att lean i en högre utsträckning är 

implementerat i större fabriker än i mindre.  

Tjänstefiering 

Vid en tjänstefieringsomställning förändras tillverkningsindustriernas syn på faciliteter då 

tjänstefokuserade verksamheter tenderar att behöva ett större antal faciliteter men i mindre 

storlek (Baines et al., 2009b). I frågan om lokalisering övergår behovet från centraliserad 

tillverkning till förläggning av faciliteter på flera olika platser i syfte att uppnå geografisk 

representation med närhet till marknaden och dess kunder (Baines et al., 2009b; Baines & 

Lightfoot, 2013; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). I vissa fall samordnas till och med 

lokaliseringsfrågan med kunden så att faciliteterna kan placeras hand i hand med kundens 

verksamhet för att på så sätt kunna leverera tjänster vid den punkt där behov uppstår (Baines 

& Lightfoot, 2013). Tjänstefieringsomställningen påverkar även faciliteternas specialisering. 

Varuinriktade tjänsteverksamheter tenderar att kombinera sina produktionsenheter med 

fältfaciliteter inriktade på underhåll och reparationer (Chase, 1978). Mer tjänsteinriktade 
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enheter fokuserar istället på kundvänlighet, att bemöta och överträffa kundens förväntningar 

samt upprätthålla en stark kundrelation (Baines et al., 2009b). 

3.4.4 Supply chain-struktur 

Lean 

Vertikal integration mellan lean-styrda företag och dess leverantörer uppmanas (Bhasin & 

Burcher, 2006; Hines & Taylor, 2000). Bland företag i allmänhet har dock den vertikala 

integrationen minskat något över tid och outsourcing har blivit ett mer förekommande val 

(Hines & Taylor, 2000). Betydande i detta sammanhang är att lean-styrda företag strävar 

efter att bestämma sitt eget öde och således kan kärnkompetenser ej läggas ut på 

entreprenader (Liker & Meier, 2006). Vidare bör tillämpandet av lean-principer utvidgas till 

att omfatta alla parter i en supply chain (Slack et al., 2007), något som går i linje med tanken 

om Keiretsu inom lean. Keiretsu innebär att företag strävar efter att skapa “integrerade 

nätverk av leverantörer som kontinuerligt lär sig, förbättras och lyckas tillsammans med sina 

moderbolag” (Liker & Choi 2004 s. 106, egen översättning). När det kommer till den senare 

delen av en supply chain utgör kunderna en betydande roll vid lean verksamhetsstyrning, 

men samtidigt finns det inom litteraturen en avsaknad av fokus på den del av 

implementeringsprocessen som rör just kundrelationer, samt kundens deltagande i olika 

processer (Jasti & Kodali, 2014).  

Tjänstefiering 

I tjänsteinriktade företags supply chain-struktur eftersträvas balans, vilket innebär 

utmaningen att göra det bästa både för den egna verksamheten samt för kunden då denne 

ofta är involverad i en samproduktion av tjänsten (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). 

Varuinriktade tjänsteverksamheters supply chain-struktur tenderar att utgöras av en 

kombination av vertikalt integrerad varuproduktion, i syfte att kontrollera kostnad och 

kvalitet, samt involverade partnerorganisationer som assisterar i tjänsteleveransen (Baines 

et al., 2009b). Än mer tjänstefokuserade företag tenderar istället att utforma en supply chain-

plattform som är fokuserad på samordningen av den kunskap och kapacitet som krävs för att 

snabbt kunna bemöta kundernas önskemål (Baines et al., 2009b) där de även tar med sig ett 

bakre produktionsfokus i syfte att bära med sig avgörande design- och produktionsförmågor 

(Baines & Lightfoot, 2013). Överlag anses tjänstefierade företag röra sig framåt i det vertikala 

nätverket genom att de fysiskt närmar sig kundens verksamhet (Baines & Lightfoot, 2013; 

Vandermerwe & Rada, 1988).  
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3.4.5 Planering och styrning 

Lean 

I och med applicerandet av pull-principer upprättas inga prognoser vid planering av 

produktionsflödet i lean-styrda företag, utan istället finns en strävan efter att minska antalet 

planeringspunkter, det vill säga antalet beslut för planering (Petersson et al., 2017). Få 

planeringspunkter underlättas av direkta produktionsflöden, vilket innebär att det finns en 

tydlig ordningsföljd i produktionen (ibid.). Det innebär alltså att den enda planerings-

punkten som krävs är den som initierar produktionen (ibid.) och vid tillämpning av pull 

medför det att planeringen utgår från kundens behov.  

 

För att främja pull och det direkta produktionsflödet används det visuella styrsystem Kanban 

som signalerar när produktion ska starta eller stoppa (Shah & Ward, 2007). Med andra ord 

kan Kanban illustrera den “...“dragande” impuls som sprids bakåt till början av tillverknings-

cykeln.” (Liker 2009, s.44). Kanban underlättar även tillämpandet av takttid i produktionen 

och synliggör problem då alla har en möjlighet att följa produktionen (Liker, 2009; Womack 

& Jones, 2003).  

Tjänstefiering 

Orienteringen hos de tjänstefierade verksamheter som erbjuder helhetslösningar skiljer sig 

åt jämfört med hos de som är mer varuinriktade, då de förstnämnda har fokus på att uppnå 

snabb respons i tjänstearbetet medan de senare ämnar optimera produkttillgängligheten 

(Baines et al., 2009b). Betydelsen av stora, komplexa, automatiserade system för schema-

läggning, planering och styrning tenderar att bli allt mindre desto mer tjänsteinriktad en 

verksamhet blir (Baines et al., 2009b; Baines & Lightfoot, 2013).  

  

Att viss information måste hanteras är dock oundvikligt. Genom sina system kan 

tjänstefierade verksamheter få insikt i hur stor andel av affärerna som utgörs av 

tjänsteerbjudanden (Oliva & Kallenberg, 2003) och mätning av lönsamhet per tjänst eller per 

kund behöver göras över ett flertal olika tidshorisonter (Kanninen et al., 2016). 

Tjänstefierade företag kan inte se tjänstearbetet som en separat del av verksamheten 

(Vandermerwe & Rada, 1988) och för att effektivitet ska uppnås måste alla system skapa 

länkar både mellan olika interna arbetsprocesser samt mellan företaget och dess marknad 

(Hill, 2000). 
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3.4.6 Personalstyrka 

Lean 

Lean bygger till stor del på standardiserade arbetssätt (Liker, 2009; Petersson et al., 2017), 

men samtidigt antas de anställda göra mer än vad som förväntas (ibid.) och autonomi 

uppmanas (Slack et al., 2007). Detta kan delvis förklaras av att det är de anställdas 

engagemang som bidrar till att kontinuerligt förbättra processer och att lösa problem 

(Petersson et al., 2017; Shah & Ward, 2007). Liker (2009) argumenterar således för att lean 

trots standardiserade arbetssätt innebär ett större förtroende för de anställda och inte 

mindre, vilket går emot den kritik som tidigare presenterats gällande åsidosättningen av 

personalstyrkans perspektiv vid tillämpningen av lean (Hines et al., 2004; Pettersen, 2009a; 

Pettersen, 2009b). 

 

En lean personalstyrka karaktäriseras bland annat av tvärfunktionella team (Karlsson & 

Åhlström, 1996a; Shah & Ward, 2007) och teamwork förespråkas (Petersson et al., 2017). 

Inom produktion innebär tvärfunktionella team att många av de anställda kan utföra ett 

större antal arbetsuppgifter, vilket således ökar flexibiliteten i personalstyrkan och minskar 

sårbarheten i produktionssystemet (Karlsson & Åhlström, 1996a). Utöver detta är ett annat 

utmärkande drag decentraliserat ansvar, vilket exempelvis tar sig uttryck genom en avsaknad 

av en överordnad, samt att ansvarsområdena för de tvärfunktionella teamen är större (ibid.).  

Tjänstefiering 

Att producera och leverera tjänster innebär arbetsprocesser med hög grad av personal-

inblandning och för framgång krävs kreativitet i att identifiera, utveckla och placera dessa 

mänskliga resurser (Normann, 1992). Från högre nivåer i verksamheten krävs det att tjänste-

arbetet stöttas och lyfts fram så att de anställda kan skifta fokus från varuverksamheten och 

börja tro på potentialen bakom tjänster (Gebauer et al., 2005; Kanninen et al., 2016). 

 

Tjänstefiering kräver även att andra förmågor hos de anställda måste prioriteras, vilket vissa 

företag säkerställer genom egna skolor och utbildningar (Baines et al., 2009b; Gebauer et al., 

2010; Normann, 1992). Då tjänstearbetet medför en ökning i kontaktytor mot kunder 

behöver personalstyrkan exempelvis kunna förstå kundens verksamhet och arbetsprocesser 

(Kanninen et al., 2016) samt ha förmågan att samspela med kunden (Chase, 1978), det vill 

säga vara problemlösande och behandla varje situation på ett kundorienterat sätt (Normann, 

1992). Vidare krävs det att tjänsteutförarna har goda kommunikationsförmågor (Baines et 

al., 2009b; Gebauer et al., 2010) samt att de är flexibla för att på så sätt bygga upp positiva 

och långsiktiga kundrelationer (Baines & Lightfoot, 2013). För de som inte övergår helt till 
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att erbjuda helhetslösningar har dock även tekniska- och produktinriktade förmågor 

fortfarande stor betydelse (Baines et al., 2009b; Gebauer et al., 2010).  

3.4.7 Kvalitet 

Lean 

Hög kvalitet utgör en tydlig utgångspunkt inom lean verksamhetsstyrning (Liker, 2009) och 

Liker och Meier (2006) menar på att kvalitetsnormerna baseras på kundernas förväntningar. 

Den tydliga utgångspunkten kan förklaras av att många av konceptets principer har för avsikt 

att säkerställa och förbättra kvaliteten. Till att börja med är Jidoka en huvudsaklig princip 

som bygger på en ambition om noll fel (Liker, 2009; Petersson et al., 2017). För att uppnå 

Jidoka förutsätts att kvalitet kontinuerligt byggs in i processerna, det vill säga målsättningen 

är att göra rätt från början (Karlsson & Åhlström, 1996a; Petersson et al., 2017). En metod 

som beskrivs som central i arbetet med felsäkring är Poka yoke (Pettersen, 2009a), vilket 

innebär att åtgärder som förhindrar att brister uppstår vidtas (Womack & Jones, 2003). Om 

en brist i kvaliteten ändå skulle uppstå måste processen avstanna för att inte överföra 

problemet till nästa del i produktionsflödet (Petersson et al., 2017).  

 

Utöver Jidoka och Poka yoke är Kaizen en annan viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom lean. 

Kaizen bygger på kontinuerliga förbättringar (Petersson et al., 2017) och Slack et al. (2007) 

framhåller att drivkraften till förbättring är viktigare än graden av förbättring inom lean. Vad 

som också är grundläggande när det kommer till kvalitetskontroll inom lean är att det ses 

som ett kollektivt ansvar bland de anställda (Karlsson & Åhlström, 1996a; Liker & Meier, 

2006). Detta kan enligt Slack et al. (2007) förklaras av att alla fel ses som en källa till slöseri 

och således måste alla i verksamheten sträva efter att minimera fel.  

Tjänstefiering 

Kvalitetsarbete utgör en utmaning för tjänstefierade företag då kvalitet avgörs av kunden och 

dennes preferenser kan vara föränderliga samt svåra att fånga (Baines et al., 2009b; Carlborg 

et al., 2013). Bristande intresse från företagsledningen samt en alldeles för kortsiktig ansats 

anses vara vanliga orsaker till misslyckat kvalitetsarbete (Normann, 1992). Kvalitet i tjänster 

är vidare en mångfacetterad fråga. Kunder efterfrågar pålitlighet, noggrannhet, lyhördhet, 

respekt, empati samt fysiska bevis på att tjänsten ska leva upp till förväntningarna, såsom 

korrekt och ren utrustning samt lämpliga kommunikationsverktyg (Fitzsimmons & 

Fitzsimmons, 2001). Att välja passande mått för att mäta tjänstekvalitet är vidare en komplex 

fråga då utvärderingen sker i samband med själva utförandet av tjänsten (Fitzsimmons & 

Fitzsimmons, 2001). Varuinriktade tjänsteverksamheter tenderar att mäta produktkvaliteten 

med traditionella metoder och mått vilket sedan kombineras med en utvärdering av 

kundnöjdhet för att mäta tjänstekvaliteten, medan mer tjänsteinriktade företag gör 
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subjektiva utvärderingar av varje kundinteraktion baserat på olika individuellt utvalda mått 

(Baines et al., 2009b).  

 

En annan del av kvalitetsarbetet innebär att vara proaktiv och eftersöka förbättringar i 

arbetet som kan förhöja kvaliteten innan den förändringen efterfrågas eller rent utav krävs 

av kunderna. Detta arbete bör innefatta exempelvis inspektioner och repetitiv övning 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). Fitzsimmons och Fitzsimmons (2001) föreslår att 

företag bör studera om de uttalade arbetsprocesserna verkligen efterföljs, om turordningen i 

de bakomliggande aktiviteterna i tjänsteleveransen är passande samt om faciliteter och 

organisationsstruktur är ordnad på ett sätt som passar tjänstearbetet. 

3.4.8 Produktutbud 

Lean 

När det kommer till antalet produktvarianter som erbjuds till marknaden finns det inom lean 

verksamhetsstyrning inga explicita riktlinjer kring detta. Det här bekräftas av Womack et al. 

(2007) som trots detta framhåller att i jämförelse med massproduktion har antalet 

produktvarianter ökat och följaktligen har försäljningen per produkt minskat. Resta et al. 

(2015) menar dock på att det inom lean finns en strävan mot att minska antalet produkt-

varianter då detta går i linje med normen om standardisering. 

Tjänstefiering 

Enligt Baines et al. (2009b) finns det överlag väldigt begränsat med riktlinjer i litteraturen 

även kring tjänstefierade företags sortimentet. Det som ändå har observerats är att varu-

inriktade tjänsteorganisationer tenderar att ha ett mindre utbud av varor, i syfte att behålla 

effektivitet i produktion, och sedan erbjuder de ett flertal stöttande tjänster (ibid.). De 

tjänstefierade organisationer som erbjuder helhetslösningar tenderar istället att hög varians 

i sitt tjänsteutbud samt få tillhörande varor (ibid.).  

3.4.9 Produktutveckling 

Lean 

Kunden först är ett grundläggande tankesätt inom lean (Liker, 2009) och tillika är kunderna 

en viktig utgångspunkt inom produktutveckling (Hines et al., 2006). Karlsson och Åhlström 

(1996b) belyser att ett nära samarbete med lämpliga kunder främjar utvecklingen av nya 

produkter men även att leverantörer spelar en viktig roll i denna process, detta eftersom det 

generellt är de som är ansvariga för att tillverka de moduler som produkten består av. Utöver 

kundens behov är en viktig aspekt vid lean produktutveckling att designa produkter som är 
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förhållandevis okomplicerade och ekonomiska att producera (eng. design for manufacturing) 

(Slack et al., 2007).  

Tjänstefiering 

Enligt Gebauer et al. (2005) bör expansionen av tjänsteerbjudanden ta sin utgångspunkt i de 

varurelaterade tjänster som ämnar att säkerställa själva varans funktionalitet, såsom 

exempelvis underhåll, inspektioner och reparationer. Vidare bör sedan tjänster som syftar 

till att förhindra ett haveri eller ett driftstopp i kundens verksamhet utvecklas (ibid.), en 

kategori av tjänster som innefattar exempelvis vidareutbildning och processoptimering 

(Gebauer et al., 2010). Enligt Gebauer et al. (2005) är det denna typ av gradvisa expansion 

av ett tjänstesortiment som sedan möjliggör tjänstefierade företags övergång till att erbjuda 

helhetslösningar.  

Tjänstefieringsomställningen kräver även en implementering av nya produktutvecklings-

processer (Gebauer et al., 2005). I detta arbete måste fokus skiftas från en varas 

funktionalitet till hur effektivt en vara kan utnyttjas i kundens arbetsprocesser vilket gör 

varan till en del av erbjudandet istället för att utgöra erbjudandets centrala mittpunkt (Oliva 

& Kallenberg, 2003). Vid varuutveckling ligger fokus på att utveckla tekniska och fysiska 

aspekter och företaget drivs ofta på av de interna idéerna och förmågorna (Kowalkowski & 

Kindström, 2012). I kontrast ligger tjänsteutvecklingens tyngdpunkt på kundens situation 

och innehållsrik information om dennes behov och önskningar driver på utvecklings-

processerna (Baines et al., 20009b; Gebauer et al., 2005; Kowalkowski & Kindström, 2012; 

Vandermerwe & Rada, 1988). 

3.4.10 Prestationsmätning 

Lean 

Traditionella finansiella mått för att mäta prestation utgör överlag inte en tillräckligt 

omfattande grund för lean prestationsmätning (Charron et al., 2015; Petersson et al., 2009). 

Även om det exempelvis finns ett tydligt samband mellan lean och kostnadsreduktion 

(Petersson et al., 2009) finns det en risk att ett ensidigt användande av internt fokuserade 

mått, likt kostnadsreduktion, flyttar fokus från skapandet av kundvärde (Charron et al., 

2015). Lean-styrda företag fordrar dessutom relevanta mått som är i linje med och uppmanar 

till lean (Petersson et al., 2009) och dessa ska i synnerhet berika verksamheten samt ha en 

tydlig koppling till dess helhet och strategi (Petersson et al., 2009).  

För ett företag som tillämpar lean kan det kan även finnas fördelar med att ha mått som 

sträcker sig utanför det egna företaget och som med andra ord är horisontellt anpassade över 

ett företags supply chain (Charron et al., 2015). Vidare är det processerna och flödena som 
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bör vara i fokus vid prestationsmätning och inte den enskilda individens prestation 

(Petersson et al., 2009). Samtidigt är det viktigt att måtten är nedbrutna och riktade mot 

kundvärde och slöseri på en konkret medarbetarnivå (ibid.). Detta eftersom beslutsfattande 

i värdeflödet till stor del är decentraliserat i lean-styrda företag och att medarbetarna således 

är i behov av prestationskriterier som guidar deras beslut i rätt riktning (Charron et al, 2015; 

Petersson et al., 2009). 

Tjänstefiering 

Att bedöma resultaten i ett tjänstearbete kan vara utmanande. Vad som utgör en acceptabel 

nivå av kvalitet på en tjänst är, som tidigare nämnt, en subjektiv bedömning som görs av 

varje individuell kund (Baines et al., 2009b) men det är ändå viktigt att övervaka och 

utvärdera tjänstearbetet systematiskt (Gebauer et al., 2010). Baines et al. (2009b) framhåller 

att mätning och utvärdering av prestationer bör ske vid varje enskild tjänstekontakt med 

kunden då varje tillfälle kan påverka kundnöjdheten. Därtill är olika mått som fångar 

kundnöjdhet av stort intresse för tjänstefierade företag och urvalet av mått bör göras med 

utgångspunkt i kundens förväntningar på ett högkvalitativt tjänstearbete (Baines et al., 

2009b). I varuinriktade verksamheter är även mått som fångar varukvalitet intressanta för 

prestationsmätningen (ibid.).  

3.4.11 Leverantörsrelationer 

Lean 

Nära och samarbetsorienterade leverantörsrelationer är vanligt förekommande inom lean 

verksamhetsstyrning och leverantörer bör rent utav ses och behandlas som en förlängning av 

den egna organisationen (Liker & Meier, 2006). Genom att samarbeta och dela information 

parterna emellan skapas förutsättningar för gemensam förbättring samt vinning (Womack 

et al., 2007). I lean-sammanhang indikerar samarbete dock inte en avslappnad relation 

(Womack et al., 2007) utan en mer passande beskrivning är föräldraskap, vilken antyder 

disciplin och förväntningar på utveckling men även förtroende och omtänksamhet (Liker & 

Choi, 2004; Liker & Meier, 2006). Relationerna tenderar således även att vara långsiktiga 

(ibid.) och gemensamma mål förespråkas (Liker, 2009; Womack et al., 2007).  

 

Till att börja med innebär det här i praktiken att det hos det egna företaget bör finns en stor 

förståelse för hur leverantörernas verksamheter och arbetssätt ser ut (Liker & Choi, 2004). 

Detta främjas framförallt av att företaget med egna ögon “går och ser” hur leverantörerna 

arbetar, ett lean-verktyg som benämns Genchi Genbutsu (ibid.). Vidare bör leverantören 

erhålla omfattande och nödvändig information om lean-metoder för produktion (Womack et 

al., 2007), vilket exempelvis kan förklaras av att leverantörerna måste ha samma förmåga 

som det egna företag när det kommer till produktion och leverans enligt just-in-time (JIT) 



 

41 

(Liker, 2009). JIT i en leverantörskontext innebär att de har en förmåga att leverera rätt 

kvantitet vid rätt tid och till rätt plats (Shah & Ward, 2007). Leverantörerna bör även erhålla 

regelbunden återkoppling angående deras prestation (Shah & Ward, 2007; Womack et al., 

2007) för att på så sätt ges förutsättningar för förbättring. Genom att utveckla sina 

produktionsprocesser utifrån lean-principer finns det stora möjligheter för leverantörerna 

att minska sina kostnader och öka sin kvalitet (Womack et al., 2007).  

Tjänstefiering 

För tjänstefierade företag är det viktigt att se leverantörer som mer än åtkomstpunkter till 

viktiga insatsvaror och resurser. Enligt Kinnunen och Turunen (2012) kan leverantörer även 

ses som potentiellt betydande källor till den sortens information som kan bidra i 

genereringen och utvecklingen av nya tjänster. Vidare tenderar tjänstefierade tillverknings-

företag att eftersträva en nivå av partnerskap i sina leverantörsrelationer, vilka kännetecknas 

av långsiktigt ömsesidigt omhändertagande och anpassning (Baines et al., 2009b). 

Upprättandet av denna typ av leverantörsrelationer kan däremot te sig utmanande då 

leverantören förväntas demonstrera samma nivå av lyhördhet och engagemang som det 

tjänstefierade företaget själva skulle visa sina kunder (ibid.). Några verktyg för hur denna 

relation kan upprätthållas återfinns emellertid inte och Saccani et al. (2014) samt Lockett et 

al. (2011) konstaterar att det endast finns ett fåtal forskare som har studerat tjänstefierade 

företags leverantörsrelationer. 

3.4.12 Kundrelationer 

Lean 

Trots att det inom lean-litteraturen finns en bristande inriktning på kundrelationer och 

kundens deltagande i olika processer (Jasti & Kodali, 2014) spelar kunden ändå en central 

roll vid tillämpning av lean, då det är just kundens behov som är i fokus (Shah & Ward, 2007). 

Detta förutsätter nära kontakt och lean-styrda företag bör därför se kunden som en 

integrerad del av produktionsprocessen (Womack et al., 2007). Initialt bör företagen 

identifiera vad kunderna önskar erhålla för att på så vis definiera värdet (Liker, 2009). Det 

här tankesättet går att applicera både för den externa slutgiltiga kunden och den interna 

kunden som återfinns i det efterföljande processteget (ibid.). Womack och Jones (2003) 

poängterar dock att det endast är den slutgiltiga kunden som kan definiera värdet. Genom 

en förståelse för värdeskapandet ges även en möjlighet att urskilja och eliminera de 

aktiviteter som inte uppfattas som värdehöjande (Hines et al., 2004; Liker, 2009). 

Tjänstefiering 

Tjänstefiering är en omställning som drivs av kunderna och deras efterfrågan (Vandermerwe 

& Rada, 1988). Idag har kunderna blivit mer medvetna och de är bättre informerade om vilka 
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alternativ de har att tillgå på marknaden och de använder denna ökade förhandlingskraft allt 

mer resolut (ibid.). Ett tjänstefieringsarbete tar avstamp i förståelsen för kundens behov, 

verksamhet och processer (Kanninen et al., 2016) och kundens roll blir komplex då parterna 

samverkar genom att kunden deltar både i produktion och leverans av en tjänst och inte 

enbart agerar som en mottagare och konsument (Normann, 1992). Vidare skiftar företagets 

affärsmodell från transaktionell till relationell (Oliva & Kallenberg, 2003) och genom 

breddning av kunderbjudanden läggs tonvikt istället på upprätthållandet av goda kund-

relationer (Vandermerwe & Rada, 1988). 

 

För tjänstefierade tillverkningsföretag som är fortsatt varuinriktade tenderar interaktionen 

med kunder att vara stark och kretsa kring tillgängligheten och prestandan hos de varor som 

är centrala (Baines et al., 2009b). De företag som erbjuder helhetslösningar bygger vidare på 

interaktionen och genom olika marknadsinsatser och strategier för hantering av 

kundrelationer siktar de mot att skapa stabila, ömsesidiga och långsiktiga relationer (ibid.). 

Att tänka långsiktigt kring hantering av kundrelationer anses öka tjänsteproduktiviteten 

(Kowalkowski & Kindström, 2012). Dels kan en etablerad relation ses som en kontinuerlig 

lärprocess för båda parter vilket gör att de kan integrera på ett sådant sätt att kvalitetsbrister, 

kommunikationsfel och andra misstag kan minimeras och dels kan relationen ge företaget 

ökad kunskap om kundens framtida anspråk och behov vilket möjliggör en bättre kapacitets-

planering för det tillverkande företaget (ibid.). 

3.5 Konceptuellt ramverk 

Ovanstående beskrivning av lean respektive tjänstefiering ur ett verksamhetsstyrnings-

perspektiv bildar sammantaget det ramverk som företrädesvis utgör grunden för denna 

studies analys. Följande tabell (tabell 3) ämnar att på ett strukturerat och överskådligt sätt 

presentera de huvudsakliga observationerna som gjorts inom dessa teoretiska områden.  

 

Tabell 3 - Sammanfattning av lean och tjänstefiering i kontexten verksamhetsstyrning 

Beslutskategorier Lean Tjänstefiering 

1. Process och teknologi Utgår från ett kontinuerligt flöde, 
där värde adderas till produkten och 
slöseri elimineras, samt 
standardisering i både processer och 
arbetssätt. Styrs i hög grad av 
visuella signaler. 

Ställer ökade krav på mångsidighet 
samt flexibilitet. Integration och 
skapandet av ett väl fungerande 
informationsflöde förutsätts i och 
med ökade kontaktytor med kunder. 

2. Kapacitet Centralt är tillämpningen av pull, en 
jämn produktionsnivå samt takttid. 
Även här eftersträvas eliminering av 
slöseri, främst i lager. 

En varierande efterfråga försvårar 
upprättandet av en konstant 
arbetsström av aktiviteter, således 
tenderar överkapacitet att tillämpas. 

3. Faciliteter Bör möjliggöra flödestillverkning, ej 
generera slöseri (t.ex. i form av 
förflyttningar och lager) och 
faciliteter i värdeflödet bör vara  
lokaliserade nära varandra. 

Faciliteter förändras till att bli 
större i antal och mindre i storlek, 
specialisering ökar och närhet till 
 kunden blir än mer centralt. 
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4. Supply chain-struktur Trots att det finns ett tydligare fokus 
på leverantörer uppmanas vertikal 
integration.  Kärnkompetenser 
outsourcas ej och samtliga parter 
bör anamma lean-principer. 

Balans eftersträvas även om ett 
större fokus riktas mot kundens 
verksamhet. 

5. Planering och styrning Prognoser upprättas inte utan 
istället utgår planering från 
kundens behov, vilket främjas av ett 
dragande produktionssystem. 
Visuell styrning är essentiellt.   

Snabb respons och optimerad 
produkttillgänglighet för kunden är 
av stor vikt och effektivitet 
förutsätter länkar mellan interna 
och externa arbetsprocesser. 

6. Personalstyrka Utgår från standardiserade 
arbetssätt och autonomi uppmanas. 
Ansvaret är decentraliserat och 
tvärfunktionellt teamarbete 
förespråkas. 

Personalen utgör en essentiell roll i 
arbetet med att förstå kundernas 
verksamhet. Behovet av god 
kommunikation och samspel med 
varje unik kund ökar. 

7. Kvalitet Strävar efter noll fel och att göra rätt 
från början. Använder metoder som 
felsäkring och kontinuerliga 
förbättringar, och kvalitetskontroll 
är ett kollektivt ansvar. Överlag 
eftersträvas proaktivitet. 

Kunden avgör vad kvalitet är vilket 
gör detta arbete och valet av 
relevanta kvalitetsmått komplext. 
Kvalitetsarbete i förebyggande syfte 
och eftersökning av förbättringar 
ses som viktiga delar. 

8. Produktutbud Få explicita riktlinjer. Vissa 
författare menar på att produkt-
utbudet ökar medan andra 
framhåller att det finns en önskan 
om standardisering och minskad 
varians. 

Få explicita riktlinjer gäller här 
med. Tjänstefierade företag 
tenderar dock att erbjuda en stor 
varians av tjänster och få 
tillhörande varor. 

9. Produktutveckling Både kunder och leverantörer spelar 
en viktig roll vid produktutveckling. 
Jämte kundens behov eftersträvas 
produkter som är okomplicerade 
och ekonomiska att producera. 

Produktutvecklingen har sin 
utgångspunkt i varurelaterade 
tjänster, vilket möjliggör 
övergången till helhetslösningar. En 
ökad tyngdpunkt läggs på kundens 
situation då den driver på 
utvecklingsprocesserna.  

10. Prestationsmätning Finns ett behov att addera lean-
anpassade mått utöver traditionella 
finansiella mått och processerna 
samt flödena bör vara i fokus. 
Måtten bör vara nedbrutna och 
riktade mot kundvärde och slöseri. 

Mätning och utvärdering av 
prestation bör ske vid varje enskild 
tjänstekontakt med kunden, 
dessutom bör måttvalet grundas i 
kundens förväntningar. 

11. Leverantörsrelationer Långsiktighet är centralt. Genom att 
samarbeta och dela information 
med leverantörer främjas 
tillämpandet av lean produktions-
metoder. Även leverantörerna antas 
erhålla fördelar av nära relationer. 

Partnerskap med leverantörer 
eftersträvas och således förutsätts 
långsiktig ömsesidighet samt 
anpassning. Det är dock svårt för 
leverantörerna att hålla samma 
engagemangsnivå som det egna 
företaget riktar mot sina kunder. 

12. Kundrelationer Kunden definierar värde samt 
bidrar till att identifiera värde-
minimerande aktiviteter och bör 
därför långsiktigt ses som en 
integrerad del av produktions-
processen. Gör skillnad på interna 
och externa kunder. 

Kunderna är de som driver på 
initieringen av tjänstefierings-
arbetet och i det vidare arbetet 
krävs kontinuerlig samverkan 
genom ömsesidiga och långsiktiga 
relationer. 
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4 Empiri 

4.1 Företagspresentation 

Toyota Material Handling Europe (TMHE) beskriver sig själva som en världsledande 

leverantör inom materialhantering och deras kunder verkar framförallt inom tillverkning, 

distribution, detaljhandel samt lager. Målet är att erbjuda sina kunder lösningar för en 

säkrare och effektivare materialhantering och detta realiseras genom att producera samt 

marknadsföra ett kombinerat varu- och tjänstesortiment.  Företaget har sin produktion 

belägen på tre platser runt om i Europa: Sverige, Frankrike samt Italien. Fabrikerna är 

separerade utifrån produktinnehåll, där den svenska tillverkningsenheten producerar 

elektriska lagertruckar samt manuella handtruckar. Fabriken i Frankrike producerar istället 

förbränningsdrivna motviktstruckar medan produktionen av eldrivna motviktstruckar är 

förlagd i Italien. Utöver tillverkningsenheterna inkluderar TMHE även ett omfattande 

försäljnings- och servicenätverk, där både säljenheterna och serviceteknikerna har en hög 

lokal närvaro. TMHEs huvudkontor återfinns på den svenska orten Mjölby, var även den 

svenska produktionsenheten Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (TMHMS) är 

placerad. Huvudkontoret för det svenska sälj- och servicebolaget, Toyota Material Handling 

Sweden (TMHS), är däremot beläget i Solna. I denna studie benämns som tidigare beskrivet 

de svenska delarna av TMHE för TMH, som då innefattar huvudkontoret i Mjölby, 

produktionsenheten TMHMS samt sälj- och servicebolaget TMHS (se figur 3). För att 

återigen förtydliga är det dessa bolag i form av en gemensam företagsenhet som studien har 

sin empiriska förankring i (se avsnitt 2.3). 

Figur 3 - Förtydligande av organisationsstruktur för det som i denna studie benämns TMH 

4.2 TMHs verksamhetsstyrning 

TMHs inträde på den svenska marknaden påbörjades år 2000 i och med förvärvet av BT 

Industries; den svenska lagertrucktillverkaren som startade sin produktion i mitten på 40-

talet. Den nuvarande fabriken, belägen i Mjölby, invigdes av BT Industries i slutet på 60-talet 

och utgör än idag kärnan i TMHs utveckling och tillverkning av lagertruckar. I takt med att 
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försäljningen ökat, och tillika produktionen, har det dock funnits ett behov av att utnyttja 

närliggande lokaler för lagerhållning. Övergången från BT Industries till TMH har medfört 

en resa där ambitionen har varit att föra in Toyotas tankesätt och arbetssätt i samtliga delar 

av verksamheten. En viktig förutsättning för denna omställning som fortfarande pågår har 

varit att ledningens engagemang återspeglas hela vägen till den operativa verksamheten. 

 

“TPS är inget produktionssystem, TPS är ett ledningssystem; hur vi jobbar och 

hur vi tänker, även om det råkar heta Toyota Production System”  

 

(TMHs Senior TPS Advisor & Regional Manager) 

 

Toyota Production System (TPS) är en av de tydligaste influenserna som TMH har fört med 

sig och utgör, som tidigare beskrivet, grunden för de värderingar och principer som konceptet 

lean har utvecklats från. Hos TMH likställs lean med TPS och särskilt tydlig blir 

tillämpningen av dess tankesätt och arbetssätt i TMHs varutillverkning, som sysselsätter 

ungefär 1 500 kollektivanställda. Då endast en liten del av produktvärdet förädlas av TMH 

består deras produktion av varor främst av montering. Tidigare baserades denna på stationer 

men har sedan millennieskiftet övergått till att ske i tillverkningslinor där montering av 

truckar genomförs i en systematisk och förutbestämd ordning. Initialt i produktionen sker 

en kittning, där inköpta komponenter samt egentillverkade samlas ihop till ett kit, utifrån 

vilket monteringen påbörjas. TMH har fyra monteringslinor, vilka beroende på flöde 

inkluderar omkring 20-40 olika processer. De beskriver själva att de genom ett pull-system 

endast producerar mot kundorder och att detta medför att rätt vara kan tillverkas i rätt tid. 

Genom att TMH planerar den tillgängliga tiden utifrån kundernas behov beräknas 

produktionens takttid som sedan efterföljs under en viss tidsperiod i syfte att uppnå jämna 

produktionsnivåer. Takttiden varierar mellan de olika tillverkningslinorna och sträcker sig 

från fyra till sexton minuter, vilket förklaras av den stora skillnaden i antal processer. Att 

genomföra förändringar i takttiden kräver ungefär en månad av förberedelser och beror dels 

på att TMH måste säkerställa rätt bemanning samt upplärning, men även hemtagning av 

material där leverantörerna spelar en avgörande roll.  

 

För att styra tillverkningen mot de beräknade takttiderna är visualisering ett grundläggande 

verktyg i syfte att tydliggöra arbetsprocesserna för de anställda. Med hjälp av digitala tavlor 

illustreras målet för arbetsskiftet, de olika processernas status i realtid samt hur takttiden 

räknar ned. Visualiseringen hjälper även TMH att bryta ned den operativa verksamhetens 

mer långsiktiga mål på daglig basis för att underbygga den kortsiktiga styrningen. För att 

vidare säkerställa en smidig produktion är det viktigt att de varor som produceras faktiskt är 

designade för tillverkning. TMH lägger därför stor vikt vid att det finns en god 

kommunikation mellan fabriken och produktutvecklingen, men även inköpsfunktionen då 
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de i arbetet med leverantörer kan bidra till att understödja att krav gällande både tidshållning 

och design efterföljs för de komponenter som köps in. Hos TMH och inom TPS är dessutom 

standardisering en viktig princip, vilken innebär att det finns ett bästa arbetssätt som 

fastställs som en standard för samtliga produktionsmedarbetare, men även uppdateras vid 

behov. Genom att bryta ned och visualisera de fastställda arbetssätten kan TMH säkerställa 

att standardiseringen upprätthålls. I detta syfte används exempelvis, i både produktion och 

vid kvalitetskontroller, uppmärkningar och elementblad som inkluderar såväl bilder som 

text. 

“Standardiseringen är det viktigaste för oss för att få en jämn rytm och ett bra 

kvalitetsutfall.” 

(TMHs Operations Director) 

Just kvalitet betraktas som synonymt med Toyota och både i TMHs varuproduktion samt 

övriga verksamhet återfinns ett omfattande fokus på kvalitet. Utöver standardisering är 

arbetet med kontinuerliga förbättringar i de egna processerna samt synliggörandet och 

lösningen av problem när de uppkommer två ytterligare betydelsefulla lean-aspekter i TMHs 

kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat att det arbete som lämnas över från en anställd 

till en annan ska vara korrekt och TMH menar till och med att kollegan i nästföljande 

processteg kan betraktas som en intern kund. Därtill eftersträvar TMH att fånga upp 

kvalitetsbrister redan innan kunden upptäcker dem, vilket grundar sig i att de anser att det 

är kunden som avgör vad kvalitet är. Svårigheten med att tidigt identifiera kvalitetsbrister är 

dock att TMH och kunden inte alltid har en delad uppfattning av problembilden och utöver 

det proaktiva arbetet krävs därför en dialog med kunderna. Proaktiviteten i TMHs 

kvalitetsarbete yttrar sig exempelvis i att kvalitetskontroller och tillhörande mätningar 

sträcker sig över den egna verksamheten, både till leverantörerna och ut i fältet. En 

förutsättning för att leverantörerna faktiskt ska kunna bidra till att upprätthålla god kvalitet 

till TMHs kunder är att relevant information delges och att även leverantörerna tänker och 

arbetar enligt lean. TMH spelar en stor roll i att hjälpa och stötta sina leverantörer i detta och 

det intensiva arbetet med leverantörerna kan förklaras av att cirka tre fjärdedelar av 

komponenterna som ingår i en truck tillverkas av just leverantörerna. Genom TMHs TPS-

baserade arbete med kvalitet möjliggörs ett frigörande av resurser, både i form av tid och 

kapital, och vidare antas det stärka företagets marknadsposition i och med nöjda och 

fortsättningsvis lojala kunder. För att kunna tillhandahålla hög kvalitet i sina produkter 

tillämpas även vissa lean-värderingar vid TMHs serviceutförande. I detta sammanhang 

benämns det strukturerade arbetssättet som serviceorganisationen tillämpar för Toyota 

Service Concept (TSC) och syftar till att optimera kundens användning av TMHs olika 

produkter.  
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Genom att arbeta med TPS respektive TSC vill TMH skapa långsiktiga och nära 

kundrelationer som bidrar till en högre förståelse för kundernas förväntningar och 

önskningar. Då TMH ser kunderna som sin främsta prioritet driver de inte bara den egna 

verksamheten mot att besvara kundernas behov utan de ser även leverantörernas deltagande 

i denna process som avgörande. Än mer betydande anser TMH att deltagandet blir vid 

försäljning av tjänster och i samband med detta tror de även att det krävs kontaktytor mellan 

leverantören och kunden. När det gäller produktutveckling anser TMH att leverantörerna 

ofta innehar spetskompetenser vilket medför att det kan ske ett utbyte parterna emellan, där 

både kunskap och idéer delas i syfte att skapa ökat kundvärde. Svårigheten i att möta 

kundernas behov ligger dock i kundernas skiftande preferenser. Idag efterfrågar kunder 

tillgänglighet vilket har föranlett att funktionsförsäljning i form av uthyrning med tillhörande 

service har etablerats som det fundamentala erbjudandet hos TMH. För framtiden diskuterar 

TMH dessutom möjligheten att övergå till resultatförsäljning, exempelvis antal flyttade pall 

per tidsenhet. Därtill efterfrågar kunder effektivitet och flexibilitet i sina egna verksamheter 

och till följd av detta har TMH uppmärksammat ett intresse hos kunderna rörande 

automation inom logistik. Automatisering av truckar innebär exempelvis att människor blir 

mindre närvarande, vilket medför en möjlighet att minska arbetskostnader samt minimera 

skador. Samtidigt är TMH medvetna om att det finns stora frågor gällande säkerhet att ta 

hänsyn till då viss interaktion mellan människor och de automatiserade lösningarna är 

ofrånkomlig. För TMH gäller det vidare att hantera de utmaningar samt ta till vara på de 

möjligheter som digitalisering och konnektivitet för med sig. De beskriver själva att de går 

från att vara ett klassiskt mekaniktungt företag till att bli ett mer mjukvaruutvecklande 

företag, samtidigt som deras erbjudande förändras från att vara isolerade produkter till att 

bli integrerade system.  

 

“För 10 år sedan var en truck en truck. Idag kan en truck ingå i en massa andra 

system. Vi säger därför att det är en tjänst eller en förmåga att flytta på gods 

som vi erbjuder våra kunder. Det här leder till nya utmaningar.” 

 

(TMHs Supplier & Design Quality Manager) 

 

TMHs grundläggande utbud av varor innefattar allt från motordrivna lagertruckar till 

manuella lyftvagnar och tillhörande reservdelar. Deras tjänstesortiment bygger på dessa 

varor och förutom de tidigare nämnda rental-lösningarna, som tillhandahålls under både 

kortare och längre perioder, erbjuds kunderna dessutom att köpa begagnade varor eller 

beställa specialtruckar designade efter deras specifika preferenser. Sammantaget är 

variansen i de varor som erbjuds stor och möjligheten till kundanpassning gör att de val som 

en kund kan göra är nästintill obegränsade. Gällande antalet produktvarianter i framtiden 

framhåller TMH att de vill ha så liten varians som möjligt men samtidigt kunna tillgodose de 
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enskilda kundernas behov. Vidare i produktutbudet erbjuder TMH digitala varor i form av 

SpotMe och I_Site, där det förstnämnda är ett varningssystem som identifierar kollisions-

risker i lagermiljöer medan det sistnämnda är ett så kallat Fleet Management-system som 

samlar in alla data i kundens maskinpark i syfte att skapa översikt och identifiera 

optimeringsmöjligheter. Dessa digitaliserade system i kombination med uthyrningen av 

truckar innebär för TMH själva en möjlighet att samla in realtidsinformation i form av 

kunddata. Att följa truckarnas status på detta vis blir ytterligare ett steg i TMHs proaktiva 

arbete när det kommer till kvalitet, men det skapar även tillfälle att få en tydligare bild av 

kundernas användning och behov. TMH är dock medvetna om att kvalitetsarbetet istället 

försvåras för de truckar som inte hyrs ut eftersom tillgången till realtidsinformation då 

begränsas.  

 

En framstående del av TMHs tjänsteverksamhet utgörs av deras serviceverksamhet, vilken 

både har en betydande påverkan på lönsamheten samt bidrar till att bevara goda och 

långsiktiga kundrelationer. I syfte att skapa trygghet för kunden har denna verksamhet ett 

utbud av olika servicepaket men även skräddarsydda serviceplaner för kundens verksamhet. 

Serviceavtalen, som även de tryggar tillgången till realtidsinformation, ämnar att upprätt-

hålla driften av truckarna samt möjliggöra att de används till sin fulla kapacitet. Målet är att 

ha en kort inställelsetid ut till kund och att komma till rätta med kundens problem vid ett 

första besök, i syfte att undvika att störa dennes produktion mer än nödvändigt. Service-

arbetet innefattar stor variation och arbetsprocesserna, vilka utformas med utgångspunkt i 

kundvärde, genomförs av cirka 250 servicetekniker som är utspridda över hela landet. För 

att bibehålla fokus på kundvärde använder TMH ett Net Promoter Score-system (NPS-

system), vilket ger en direkt återkoppling från deras kunder efter varje enskild serviceorder 

och således främjas deras TPS-arbete med kontinuerliga förbättringar. Av strukturella 

anledningar, särskilt av geografiska skäl, väljer TMH att outsourca en tämligen liten del av 

sitt serviceutförande, dock är det något de anser kan påverka kvalitetsarbetet samt 

tillämpningen av TPS negativt. 

 

Nästa steg i utbudet av tjänster är Toyota Lean Academy; en tjänst mot kunder där TMH 

säljer TPS-rådgivning. Genom att studera kundernas verksamheter och hjälpa dem att 

förbättra sina processer ur ett TPS-/lean-perspektiv kan TMH bibehålla sin konkurrenskraft 

och vidare sätta Toyota som varumärke än mer tydligare på kartan. Denna utveckling pekar 

på en ständigt ökande närvaro av tjänster hos TMH och i tillverkningen särskiljer de ej på om 

en truck ska utgöra en del av ett tjänsteerbjudande eller säljas som en separat vara. Vidare är 

det noterbart att TMH vid kommunikation om sitt erbjudande använder formuleringen 

materialhanteringslösningar.  
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“Vi använder bland annat lösningar som begrepp mer än produkter, vi börjar 

medvetet prata om en bredare definition. Vi pratar också väldigt mycket om 

det här med konnektivitet och internet of things; att vi faktiskt är på väg att bli 

även ett informationsföretag. Både för oss själva, att vi får kunskap om hur 

våra lösningar används, men även att vi kan börja paketera erbjudanden utåt 

och att många av dem ska födas från produktutvecklingen. Vi behöver tänka 

på hur vi utformar våra produkter för att kunna stödja det faktum att de blir 

en del av en större lösning.”  

(TMHs Manager R&D Project Management Office) 

Historiskt har TMHs R&D-avdelning arbetat väldigt traditionellt med produktutveckling. 

Projekten som de drivit har tenderat att bli långdragna och har generellt medfört omfattande 

förändringar i produkterna. Det här är dock ett arbetssätt som är under förändring, då TMH 

nu vill gå mot kortare produktutvecklingscykler med mindre och stegvisa modifieringar i 

produkterna. I det här nya arbetssättet vill TMH även, från att ha varit organiserade som 

individer, föra in ett mer team-baserat produktutvecklingsarbete för att på så vis skapa en 

breddning kompetensmässigt. Genom att samtidigt fortsätta utmana konstruktörerna på 

djupet vill TMH således skapa T-formade profiler hos sina anställda då de vill säkerställa att 

personalstyrkans förmågor stärks med tiden. Vidare uppmanas dessa utvecklingsteam att 

dra till sig den mängd arbetsuppgifter som de själva anser sig klara av. Denna kompetens-

utveckling ses som betydande för TMHs teknikdrivna produktutveckling, vilken även 

balanseras med en marknadsdriven sådan där istället nära kommunikation mellan kund och 

de som utvecklar produkterna blir avgörande. TMH strävar efter att erbjuda marknaden 

lösningar redan innan kunderna själva har uppmärksammat behovet. För att få en mer 

komplett bild av hela produktlivscykeln förutsätts därtill ytterligare kontaktytor mellan 

kunderna och andra interna funktioner av TMH, exempelvis kvalitet och service. En del i 

detta arbete är att “gå-och-se” hur kundernas verksamhet och behov ser ut för att skapa sin 

egen förståelse. När TMH besöker sina kunder, men även leverantörer, sker det således i 

tvärfunktionella team där anställda från olika avdelningar är representerade. Ett arbete i 

tvärfunktionella team innebär att TMHs anställda utvecklar olika kompetenser som främjar 

utveckling, framställning och leverans av varu- och tjänsteerbjudanden. 

TMHs lean-resa är ständigt pågående och de krav som en föränderlig omvärld ställer på en 

tjänstefieringsomställning medför att de måste utveckla och ompröva tidigare tankesätt och 

arbetssätt. Hos TMH finns det en stor medvetenhet kring detta och företaget erkänner att det 

finns utmaningar kopplade till det snabbt skiftande marknadsklimatet. Exempelvis 

framhåller de att deras möjlighet till kontroll över produkten minskar vid övergången mot 

tjänster och i samband med detta blir det även svårare att kvantifiera kvalitet samt att hitta 
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passande mått för just kvalitet i tjänster. Trots detta anser TMH ändå att omvärlds-

förändringarna kan föra med sig potentiella fördelar att dra nytta av.  

 

“Vi känner en väldigt stor press och möjlighet i vad som händer i vår omvärld. 

Vi jobbar med materialhantering, logistik, och vi ser att det här med e-handel 

vänder upp och ner på vår värld. Från att ha varit byggd på ganska klassiska 

lastbärare, pallen, och en tung hantering till mer och mer paket. /.../ Det är ett 

helt annat flöde i det här och det finns önskemål från kunden om att snabbare 

få feedback: de vill ha grejerna imorgon, veta vart paketet är och vad som 

händer. Om TMH ska vara en del i den kedjan måste vi anpassa oss; vi måste 

ha lösningar som har koll på vad som händer och vi måste hitta andra 

lastbärare. /.../ Det här ställer om hela vår verksamhet och det börjar i 

produktutvecklingen och följer hela vägen ut mot kund. Så vi känner oss både 

hotade och att vi har världens möjlighet att positionera oss här. Vi upplever att 

vi är i ett läge där det svänger ganska mycket. Och det är jättehäftigt, vi har 

alla chanser att göra något bra.”  

 

(TMHs Manager R&D Project Management Office) 

4.3 Sammanfattning av TMHs verksamhetsstyrning 

Tabell 4 - Sammanfattning av TMHs verksamhetsstyrning i linje med studiens konceptuella ramverk 

Beslutskategorier TMHs verksamhetsstyrning 

1. Process och teknologi TMH genomför sina processval med utgångspunkt i kundvärde och genom 
koncepten TPS och TSC skapas standardisering av arbetsprocesserna. 
Tillverkning av truckar är processomfattande och sker i standardiserade 
monteringslinor där ett stort antal anställda arbetar. Hos de utspridda 
serviceteknikerna blir dock möjligheten till standardisering och uppföljning 
till viss del begränsad. För en effektiv produktion anses kommunikation 
mellan olika interna avdelningar och fabriken vara av stor betydelse. Vidare 
anser TMH att en ökad mängd data i informationsflödet kan skapa 
möjligheter i framtida utformning av arbetsprocesser. 

2. Kapacitet All tillverkning hos TMH sker mot kundorder. För att skapa jämna 
produktionsnivåer beräknar TMH en takttid som produktionen sedan 
efterföljer. Takttiden kan efter en period komma att ändras men 
beräkningen sker alltid med utgångspunkt i kundernas behov. I TMHs 
serviceverksamhet krävs kapacitet nog att vara kunden nära till hands och 
outsourcing används ibland som lösning för att bibehålla denna närhet till 
kund men detta anses ej optimalt ur ett kvalitetsperspektiv. 

3. Faciliteter De faciliteter som TMH använder idag erhölls delvis vid förvärvet år 2000 
och har sedan dess kompletterats med anledning av ökad försäljning. 
Tillverkningsrelaterade faciliteter är samlade medan säljbolag och främst 
servicetekniker är decentraliserade ute i landet. 

4. Supply chain-struktur Idag driver TMH både leverantörer och den egna verksamheten mot att 
besvara kundernas behov. Emellertid ser de framöver, särskilt rörande 
kvalitet i tjänster, att det krävs ett gemensamt samarbete i deras supply 
chain, d.v.s. mellan kunder, leverantörer samt TMH själva. 

5. Planering och styrning TMHs planering och styrning inkluderar både ett kortsiktigt samt långsiktigt 
perspektiv och är tydligt inriktat mot kvalitet, vilket både byggs in i de egna 
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arbetsprocesserna samt utgör ett stor fokus i det slutliga resultatet. För att 
underbygga detta läggs stor vikt vid t.ex. visualisering av nedbrutna mål. 

6. Personalstyrka Ledningens stöd och engagemang anses hos TMH betydande för att 
säkerställa att kompetensen och därmed värdet hos personalstyrkan stiger 
med tiden. Vidare läggs stor vikt vid arbete i tvärfunktionella team för 
utvecklingen av personalen som resurs. 

7. Kvalitet Kunden är den som avgör vad kvalitet är enligt TMH. I och med ett ökat 
fokus på tjänster anser TMH att kvalitetsarbetet måste inkludera ett externt 
perspektiv på kvalitet. Proaktivitet är centralt i TMHs kvalitetsarbete och 
tack vare en ökad mängd realtidsinformation från uthyrda truckar kan hög 
kvalitet, både i varor och tjänster, upprätthållas genom förebyggande 
åtgärder. 

8. Produktutbud Produktutbudet hos TMH bygger idag på funktionsförsäljning i form av 
uthyrning med tillhörande service men att basera framtida erbjudanden på 
resultatförsäljning är under diskussion. Det finns även en tanke om att sänka 
variansen i produktutbudet. Själva serviceutbudet ses som starkt bidragande 
till både lönsamhet och goda kundrelationer och när det kommer till den 
interna kommunikationen skiftas fokus från produkt till lösningar. 

9. Produktutveckling Den produktutveckling som tidigare hos TMH har följt traditionella former 
ställs nu om mot kortare cykler och mindre men stegvisa förändringar. 
Vidare kommer både djup och bredd efterfrågas i konstruktörernas 
kompetens vilket bland annat ett ökat arbete i tvärfunktionella team samt en 
dragande allokering av arbetsuppgifter anses kunna främja.  

10. Prestationsmätning Prestationsmätning hos TMH sker brett och de genomför mätningar internt 
i den egna verksamheten men även hos leverantörer och ute hos kunder. I 
servicearbetet används specifikt NPS-systemet för att fånga den enskilda 
kundens bedömning av TMHs prestation vid vardera serviceorder. 

11. Leverantörsrelationer TMH lägger stor vikt vid relationen till sina leverantörer och en gemensam 
förståelse för varandras verksamheter eftersträvas. Detta främjas genom att 
“gå-och-se” hur den andra parten arbetar och vanligtvis sker detta i tvär-
funktionella team. Leverantörerna involveras tidigt, redan i utvecklings-
fasen, och ett utbyte sker mellan parterna gällande allt från konkret 
information och prognoser till kunskap och kreativa idéer. Vidare är det 
viktigt för TMH att även leverantörerna praktiserar lean.  

12. Kundrelationer Hos TMH kan kollegor betraktas som interna kunder medan slutkund utgör 
en extern kund. Förståelse för den externa kundens verksamhet samt behov 
anses fundamentalt och genom flera kontaktytor mellan TMH och kunden 
kan kundens perspektiv inkluderas i de egna arbetsprocesserna. Ett verktyg 
i detta är fysiska besök hos kunden vilket även utgör det första steget i det 
nästkommande erbjudandet; TPS-försäljning. 
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5 Analys 

Att TMHs verksamhet visar tydliga tecken på förekomst av både lean och tjänstefiering går 

inte att förneka. Sedan Toyotas förvärv av organisationen har flertalet lean-principer under 

benämningen TPS implementerats i syfte att öka effektiviteten samt stärka företagets 

konkurrenskraft. Det framkommer även indikationer på att TMH på senare tid har 

uppmärksammat att deras kunder efterfrågar tjänster i högre utsträckning och följaktligen 

rör sig mot att vara, vad Panizzolo (1998) beskriver som, ett kunddrivet lean-företag. 

Parallellt har TMHs erbjudande utvecklats i takt med att kundernas förhandlingskraft stärkts 

samt förväntningar förändrats; en utveckling som har uppenbara liknelser med en 

tjänstefieringstransition (Vandermerwe & Rada, 1988). Utan djupare reflektion väcker den 

teoretiska referensramen tankar om både förenligheter och motstridigheter mellan 

koncepten gällande vilka explicita tillvägagångssätt som förespråkas. Vidare både 

konvergerar och divergerar koncepten i frågan om vilken utgångspunkt som bör tas i 

respektive beslutskategori. Enligt litteraturen är både lean och tjänstefiering under ständig 

förändring vilket gör att samspelet mellan dessa koncept hos TMH kan betraktas som en 

pågående men prövande resa.  

 

“Utmaningen [med att implementera TPS i tjänsteverksamheter] är ofta att 

man kan höra saker och ting som “det här är ingen fabrik”, “det är ingen 

tillverkande verksamhet”, men de viktiga delarna är att man måste förstå vad 

konceptet innebär och hur man jobbar med det. Man ska inte kopiera något 

rakt av och bara använda det på precis samma sätt som någon annan, för det 

funkar inte. Man behöver förstå och man behöver anpassa till sin egna 

verksamhet och det är det som är utmaningen.” 

 

(TMHs Senior TPS Advisor & Regional Manager) 

 

En kombinerad tillämpning av lean och tjänstefiering förefaller alltså vara utmanande. 

Kompatibla och motstridiga aspekter mellan koncepten kommer att utvecklas i analysen som 

presenteras nedan, där det samspel som yttrar sig i praktiken jämförs med teoretiska 

resonemang. Bland annat finns det indikationer på att lean- och tjänstefieringslitteraturen 

är ofullständiga inom vissa verksamhetsstyrningsområden och förhoppningen är att studier 

av det valda fallföretaget kan bidra med kompletterande kunskap inom dessa områden. 

Vidare förväntas den empiriska datan kunna stärka eller bestrida den argumentation som en 

teoretisk jämförelse av de två koncepten ger upphov till. Detta innebär att en motstridighet i 

teorin kan ha en potentiell lösning i praktiken och vice versa. Anledningen till att studiens 

konceptuella ramverk fungerar som en ram för detta analysarbete är dels för att säkerställa 
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att det sker på ett strukturerat sätt. Vidare anses detta även skapa en mer generaliserbar bild 

av problemet när syftet är att identifiera betydelsefulla aspekter att beakta för tillverknings-

industrin i stort.  

5.1 Process och teknologi 

Konceptuellt har lean och tjänstefiering skilda utgångspunkter i processvalet, där det 

förstnämnda i hög grad fokuserar på de interna processerna medan det centrala i det 

sistnämnda är inkluderingen av ett kundperspektiv (Carlborg et al., 2013). Genomgående i 

TMHs verksamhet är att arbetsprocesserna återspeglar lean, vilket bland annat exemplifieras 

genom tillämpningen av både TPS och TSC. Samtidigt fångar TMH tjänstefieringens strävan 

efter att arbeta närmare kunderna och att processerna ska utformas med utgångspunkt i 

kundvärde, vilket exempelvis yttrar sig i snabbare responstider och jämnare resultat till 

kunden. Däremot verkar varutillverkningen omges av ett större fokus på det som sker i 

fabriken samt föregående processer, kopplade till exempelvis inköp och produktutveckling, 

än efterföljande processer rörande försäljning och service. I dagsläget gör TMHs fabrik som 

nämnt inte någon skillnad på om truckarna produceras som en vara eller tjänst och möjligen 

kan det faktum att varutillverkning kan ses som något åtskild från tjänsteverksamheten 

förklara att TMH till viss del lyckas kombinera lean- och tjänstefieringskonceptens skilda 

utgångspunkter för processvalen. Frågan är om den teoretiska motstridigheten mellan 

koncepten innebär att när TMH, i enlighet med tjänstefieringslitteraturen, ökar på kundens 

närvaro vid val och utformning av processer måste ge avkall på det fundamentala inom lean. 

Alternativt om detta snarare är en indikation på att lean som begrepp behöver vidare 

utveckling med hänsyn till att det inom lean-litteraturen saknas ett fokus gällande kunders 

deltagande i olika processer, en avsaknad som även Jasti och Kodali (2015) fastslår.  

Ytterligare en aspekt som illustrerar den avvägning i processvalet som en kombinerad 

tillämpning av koncepten medför är graden av lean-principen standardisering. TMHs 

Operations Director framhåller att standardisering är grundläggande för att tillhandahålla 

högkvalitativa produkter, vilket kan förklaras utifrån att en monteringslina hos TMH 

innehåller mellan 20-40 processer samt att det är ett stort antal anställda som tillsammans 

bidrar till färdigställandet av en truck. Att däremot tillämpa standardisering i en tjänste-

verksamhet och dess arbetsprocesser kan antas vara en komplex uppgift. Detta yttrar sig 

särskilt i TMHs serviceorganisation där teknikernas arbete bygger på en mängd olika 

moment samt att dessa är svåra att styra och följa upp i och med minskad möjlighet att se 

själva utförandet. TMHs Service Director konstaterar att detta är utmaningen som kommer 

med att 250 tekniker motsvarar 250 olika linor med innefattande arbetsprocesser. Således 

går det att argumentera för att tjänstefiering till följd av en utspridd och kundnära 

verksamhet begränsar möjligheten till applicering av lean-principen standardisering. Detta 
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resonemang skulle även kunna expanderas till att inkludera helhetslösningar och 

erbjudanden som svarar mot unika kundbehov. Framställandet av dessa lösningar kan 

tänkas kräva just unika arbetsprocesser och därmed blir standardisering, som innebär 

tydliga riktlinjer (Petersson et al., 2017), problematiskt. 

Emellertid finns det tendenser till en samverkan mellan lean och tjänstefiering inom denna 

beslutskategori, mer specifikt gällande val av teknologier. Genom ett väl fungerande 

informationsflöde, vilket tjänstefiering förutsätter (Baines et al., 2009b; Brax, 2005; 

Kowalkowski & Kindström, 2012), kan lean-konceptets tanke om kontinuerligt flöde tänkas 

underlättas. Om en större mängd information tas till vara på och analyseras med hjälp av 

teknologi via ett väl fungerande informationsflöde både internt och ut till kund, kan tillfälle 

ges för att arbeta mer proaktivt och värdeförstörande aktiviteter i det kontinuerliga flödet 

kan därmed tänkas minimeras. I TMHs kvalitetsarbete har omfattande analyser av kunddata 

samt ett högt integrerat informationsflöde internt mellan funktioner och externt ut till kund, 

bidragit till att reducera kvalitetsfel samt förebygga att de uppstår igen. Avslutningsvis bör 

beslut gällande processer och teknologier fattas med vetskap om att lean kan appliceras i 

olika typer av flöden. TMHs Senior TPS Advisor & Regional Manager framhåller att lean “kan 

appliceras lika gärna i ett fysiskt flöde ute i en fabrik, alternativt i ett administrativt flöde”. 

Med andra ord borde det finnas möjlighet att i ett processval kombinera lean och 

tjänstefiering, förutsatt att viss anpassning sker. 

5.2 Kapacitet 

För att tillhandahålla ett utbud som motsvarar marknadens efterfråga utgår lean från pull-

principer (Hines & Taylor, 2000; Karlsson & Åhlström, 1996a; Shah & Ward, 2007; Slack et 

al., 2007), vilket återspeglas i TMHs verksamhet där all tillverkning sker mot kundorder. Det 

faktum att utförandet av en tjänst inte är möjlig att lagra medför att den i princip inte kan 

utföras förrän den initierats av ett dragande behov, följaktligen går det att argumentera för 

att det finns en likhet mellan koncepten lean och tjänstefiering i den utgångspunkt som 

kapacitetsfrågan bygger på. Möjligheten att fullt ut applicera lean-konceptets pull-principer 

i ett tjänstearbete kan dock tänkas begränsas av att kapacitetens omfattning vid tjänstefiering 

bör vara större än den genomsnittliga efterfrågenivån, detta för att säkerställa att kundernas 

fluktuerande behov tillgodoses (Chase, 1978; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). I TMHs 

serviceverksamhets fall är målet som tidigare beskrivet att vara nära till hands och snabbt på 

plats hos kunder, således förutsätts en viss överkapacitet eller med andra ord ett “lager” av 

servicetekniker. Detsamma kan antas gälla i TMHs rental-lösningar, där det istället krävs ett 

lager av uthyrningstruckar för att på ett flexibelt sätt kunna möta kundernas tillfälliga toppar 

i deras verksamheter.  
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Ett lager av uthyrningstruckar medför dock kostnader i form av exempelvis lagerhållning och 

kapitalbindning. Dessa kostsamma aspekter kan däremot tjänstefiering i form av uthyrning 

tänkas kompensera för i andra situationer, exempelvis i de undantagsfall där lean leder till 

underkapacitet. TMHs Operations Director påtalar att underkapacitet i varuproduktionen, 

som yttrar sig i för lång ledtid, kan överbryggas genom att en truck hyrs ut till kund på TMHs 

bekostnad. Att ha ett lager möjliggör således upprätthållandet av kundnöjdhet vid lägen där 

underkapacitet uppstår och på så vis borde värdet i dessa sammanhang överväga 

kostnaderna för lagerhållningen. Underkapacitet i lean tillverkning kan förklaras av den för 

tillfället beräknade takttiden, vilken ger en bestämd kapacitetsnivå, och som tillämpas för att 

upprätthålla en jämn produktion, den av riktlinjerna inom lean som benämns Heijunka 

(Petersson et al., 2017). Att de takttidsförändringar som TMH ändå gör huvudsakligen styrs 

av kundernas behov påvisar att det vid tillämpningen av lean-principer i kapacitetsfrågan är 

genomförbart att åtminstone till viss del ta hänsyn till kundernas förväntningar, vilket är en 

central del inom tjänstefiering. 

Förståelse för kundernas situation och önskemål anses inom tjänstefieringslitteraturen 

vidare möjliggöra en bättre kapacitetsplanering (Kowalkowski & Kindström, 2012). TMHs 

Service Director framhåller bland annat att deras kunder förväntar sig kort inställelsetid 

samt att problem ska lösas vid ett första besök. Genom att bära med sig denna vetskap och 

att därtill tänka lean vid serviceproduktion, i synnerhet tillämpa principen eliminering av 

slöseri, kan företag tänkas föra en kapacitetsplanering som underlättar besvarandet av 

kundernas förväntningar och således bidra till skapandet av kundvärde. Däremot kan 

appliceringen av lean vid serviceproduktion förmodas begränsa möjligheten till användandet 

av outsourcing vid underkapacitet. Detta givet att företaget vill hålla sig till ett standardiserat 

arbetssätt för att exempelvis säkerställa att en viss nivå av kvalitet upprätthålls. TMHs 

Service Director uttrycker sig enligt följande: “Vi står ju för Toyota och de underleverantörer 

vi använder måste också leva upp till vad vi står för”. I TMHs fall är kvalitet centralt och 

outsourcing av service anses kunna påverka både den aspekten samt vidare de kärnvärden 

som företaget står för, således försöker de att minimera denna typ av outsourcing.  

När konceptet lean till viss del begränsar möjligheten att hantera underkapacitet kortsiktigt 

genom användandet av outsourcing kan tjänstefiering tänkas vara ett mer långsiktigt verktyg 

vid planering för att underkapacitet inte uppstår. Genom att TMH hyr ut truckar och därmed 

fortfarande äger dem själva kan de lättare följa statusen hos truckarna, vilket möjliggör att 

de själva proaktivt kan planera när service ska ske. Det här kan ses som ett exempel på hur 

tjänstefiering öppnar upp för möjligheten att undvika underkapacitet i serviceproduktion 

genom att ta fram underlag för bättre kapacitetsplanering. Omvänt kan även tillämpningen 

av lean i serviceproduktion bidra till att kapaciteten blir mer lättberäknelig, då exempelvis 

standardiserade arbetssätt kan innebära att service utförs på ett mer ekvivalent sätt och på 
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så vis borde tidsåtgången bli jämnare. I förlängningen skulle ett lean-arbete kunna frigöra 

kapacitet vilket gör att mer service kan tillhandahållas, givet att det finns en möjlighet att 

sänka det befintliga kapacitetsbehovet genom ett standardiserat arbetssätt.  

5.3 Faciliteter 

I lokaliseringsfrågan gällande de faciliteter som ingår i TMHs verksamhet går det att anta att 

TMH själva inte har gjort ett aktivt val, då de huvudsakliga faciliteterna erhölls vid förvärvet 

som skedde vid millennieskiftet. Att TMH idag utnyttjar närliggande faciliteter för 

lagerhållning kan anses gå emot den fastighetsstrategi som TMHs Operations Director 

uttrycker på följande vis: “Strategin är att så långt som möjligt göra så stor del av 

tillverkningen och logistiken i en och samma fastighet. Det är alltid ett slöseri, i form av 

väntan och kostnader, med att transportera saker även om det bara är några hundra meter 

mellan fastigheter.”  

Även lean-litteraturen understryker vikten av eliminering av slöseri i samband med 

faciliteters placering och utformning (t.ex. Liker, 2009). Framhävandet av koncentrerade 

faciliteter inom konceptet lean kan te sig aningen motsägelsefullt jämfört med 

tjänstefieringens syn, då det konceptet argumenterar för en utspridd förläggning baserat på 

geografisk representation med närhet till kund (Baines et al., 2009b; Baines & Lightfoot, 

2013; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001). Lean-konceptets synsätt grundar sig dock i att 

placering bör ske med syfte att minska processtiden (Bhasin & Burcher, 2006), något som 

snarare kan tala för ett behov av att decentralisera placeringen av en kundnära verksamhet, 

vilket hos TMH faktiskt är fallet när det kommer till deras säljbolag och framförallt 

servicetekniker. Detta kan förklaras av att om alla utgick från samma centraliserade facilitet 

torde processtiden i det tjänstearbete som äger rum hos kund snarare bli längre. En utmaning 

som dock bör beaktas i och med decentralisering är den komplexitet som det kan innebära 

att införa ett komplett leant tankesätt i samtliga lokala tjänsteenheter. Om exempelvis 

servicetekniker är utspridda i fält kan kontrollen antas minska. TMHs Service Director menar 

på att det är svårt att föra in nya principer, till exempel gällande standardiserade arbetssätt, 

och sedan säkerställa att samtliga lokala servicetekniker följer dessa.  

Slutligen är en betydelsefull och samverkande aspekt att tjänstefieringens tanke om närhet 

till kund antas främja lean-verktyget Genchi Genbutsu (gå-och-se), då besök hos kund för 

ökad förståelse av dennes verksamhet och behov kan tänkas underlättas av ett kortare fysiskt 

avstånd mellan de egna faciliteterna och kundens. Visserligen går det att argumentera för att 

betydelsen av det fysiska avståndet har minskat i och med den digitalisering som sker. 

Gällande valet av leverantör i förhållande till deras geografiska placering påpekar TMHs 

Group Manager för Mechanic Project Purchasing att “det viktigaste är kommunikationen och 
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inte vart du ligger”. Med hjälp av digitala verktyg såsom Skype kan god och tät 

kommunikation upprätthållas trots stora geografiska avstånd. Att överbrygga fysiska avstånd 

med hjälp av digitala verktyg kan dock betraktas som mer relaterat till lean-litteraturens 

tanke om eliminering av slöseri och hos TMH utgör Genchi Genbutsu fortfarande en 

grundbult i samband med både leverantörernas arbete och kundernas verksamhet.  

5.4 Supply chain-struktur 

Konceptuellt finns det inom lean-litteraturen ett större fokus på den tidigare delen av en 

supply chain, det vill säga förhållandet mellan det egna företaget och dess leverantörer, trots 

att den huvudsakliga utgångspunkten är att skapa kundvärde. Tjänstefieringskonceptet å 

andra sidan tenderar att rikta sitt arbete längre fram i det vertikala nätverket, närmare 

kunderna. Med andra ord kan det konstateras att koncepten till viss del tenderar att röra sig 

i två olika riktningar gällande vilket perspektiv som ska appliceras på den egna supply chain-

strukturen. I TMHs fall finns en förståelse för att leverantörerna spelar en viktig roll eftersom 

en majoritet av komponenterna framställs externt. Emellertid lyckas TMH ändå uppnå ett 

visst dubbelriktat fokus i sin supply chain när de driver både leverantörerna och den egna 

verksamheten mot att besvara kundernas behov. 

Att det finns ett nära samarbete med leverantörerna går i linje med lean-litteraturens tanke 

om att lyckas tillsammans genom kontinuerlig upplärning och förbättring av de egna 

leverantörerna. Det här tankesättet, som benämns Keiretsu (Liker & Choi, 2004), kan antas 

vara gynnsamt att tillämpa även i den senare delen av en supply chain, med andra ord i 

relationen mellan den egna och kundens verksamhet. Detta kan motiveras med bakgrund i 

att tjänstefiering förutsätter ett mer relationellt synsätt, där det inte bara finns en förståelse 

för kunden utan även en tydligare samverkan. I ett bredare perspektiv förmodas detta vidare 

bidra till tjänstefieringens strävan efter uppbyggandet av en mer integrerad supply chain-

struktur, det vill säga en plattform där alla parter gemensamt verkar för att skapa värde 

(Baines et al., 2009b). Vikten av denna integration har uppmärksammats av TMH. Deras 

Manager för R&D Project Management Office förklarar att i och med övergången mot en 

tjänstefierad verksamhet måste TMH ihop med både kunder och leverantörer, exempelvis 

när det gäller kvalitet, hitta ett sätt att arbeta tillsammans.  

5.5 Planering och styrning 

Beslut kring planering och styrning utgår likt kapacitetsbeslutet från att balansera 

förhållandet mellan ett företags input och den output som efterfrågas (Slack et al., 2010). 

Planering och styrning har dock ett mer vidsträckt perspektiv och fokuserar inte endast på 

den producerade volymen, vilket kapacitet i hög utsträckning gör. Tidigare konstaterades det 

gällande kapacitet att pull-principen utgör en ömsesidig planeringspunkt för lean och 
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tjänstefiering. Att båda koncepten styrs utifrån marknadens dragande efterfråga kan på 

samma grunder antas underlätta även det övergripande planeringsarbetet i de organisationer 

som tillämpar lean och tjänstefiering.  

 

Till följd av fler kontaktytor medför en tjänstefieringsomställning en ökad mängd 

information (Baines & Lightfoot, 2013). Detta kan antas förutsätta att den planering och de 

mål som en verksamhet styrs mot bryts ned och är tydligt visualiserade, något som är särskilt 

betydelsefullt hos TMH för både ledare och anställda. Den visualisering som är viktigt inom 

lean, i och med verktyget Kanban, kan till en början antas bli mer komplex att applicera på 

den större mängd information som tjänstefiering för med sig. Samtidigt kan lean-principen 

visualisering förmodas bli mer nödvändig och aktuell vid tjänstefiering för att medarbetarnas 

bearbetning av den ökade informationen ska underlättas, vilket i sin tur borde främja en 

bättre förståelse för sitt egna och verksamhetens arbete samt prioriteringar.  

 

Gällande TMHs planering och styrning finns det i deras operativa verksamhet en tydlig 

utgångspunkt i det dagliga arbetet, men även en mer långsiktig tidshorisont inkluderas. 

TMHs Manager för Customer Order Department uttrycker att de “försöker lyfta blicken och 

se vad som kan göras för att på sikt förbättras”. Valet av tidshorisont har ingen tydlig 

förankring i varken lean eller tjänstefiering men något som däremot kan beskrivas förena 

koncepten är styrningens orientering mot kvalitet. Kvalitet utgör en grundpelare inom lean-

konceptet och TMHs planering och styrning är tydligt inriktad mot just kvalitet. Då denna 

aspekt generellt baseras på kundernas förväntningar antas en verksamhet styrd mot 

tjänstefieringens fokus på kundrelationer kunna uppnå en ökad förståelse kring 

förväntningarna. Vidare är även kvalitetsfrågan i sig en central aspekt i tjänstefierings-

konceptet. Vid planering och styrning ställs kvalitet ofta i kontrast med tid och kostnad men 

kan ur ett kundperspektiv antas föregå de andra faktorerna, med hänsyn till att kvalitets-

normer baseras på kundernas förväntningar (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2001; Liker & 

Meier, 2006). TMHs Group Manager för Mechanic Project Purchasing framhåller dessutom 

att “kvalitet är egentligen alltid det viktigaste, för om du har dålig kvalitet påverkar det allt 

det andra. Dålig kvalitet innebär förseningar och dålig kvalitet innebär kostnader”. Att lean i 

likhet med tjänstefiering har ett tydligt fokus på kvalitet beskrivs närmare i avsnitt 5.7, men 

ur ett styrningsperspektiv förmodas denna enhetliga inriktning underlätta samordningen av 

de aktiviteter som fordras för företag att svara på marknadens krav och förväntningar.  

5.6 Personalstyrka 

Vid implementering av lean framhåller TMHs Senior TPS Advisor & Regional Manager att 

“det måste finnas ett top-down-engagemang” och vidhåller vidare att utan ledningens stöd 

är införandet nästintill ogenomförbart. Detta påstående kan även tänkas gälla för en 
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tjänstefieringsomställning då teorin menar på att en förutsättning för att erhålla personal-

styrkans förtroende för tjänsters potential är att tjänstearbetet stöds av chefer högre upp i 

organisationen (Gebauer et al., 2005; Kanninen et al., 2016). Särskilt relevant torde 

ledningens åtagande bli vid implementering av lean och tjänstefiering i kombination. Vikten 

av deras engagemang kan motiveras med hänsyn till att det är ledarna i en organisation som 

“ska förmedla de nedbrutna målen, team-orientera personalen, fördela och säkerställa att 

rätt kompetenser finns”, något som TMHs Operations Director beskriver som relevant i 

rollen som produktionsledare.  

 

I TMHs organisation är förekomsten av team-arbete genomgående och tvärfunktionella team 

är i synnerhet framträdande. TMHs Group Manager för Mechanic Project Purchasing 

beskriver att “ju tätare funktionerna jobbar desto bättre blir resultaten”. Fortsättningsvis 

beskriver lean-teorin att ett tvärfunktionellt arbete i produktion, genom breddning av 

kompetens, främjar flexibiliteten hos de anställda (Karlsson & Åhlström, 1996a). Att som 

företag vara flexibelt ses inom tjänstefiering som centralt vid upprättandet av långsiktiga 

kundrelationer (Baines & Lightfoot, 2013). Således går det att argumentera för att leans 

tvärfunktionella team, genom skapandet av flexibilitet i personalstyrkan, kan tänkas främja 

de långvariga relationerna mellan företag och dess kunder som tjänstefiering eftersträvar. 

Detta kan förklaras med hänsyn till att högre flexibilitet innebär en bättre förmåga att 

tillgodose enskilda kunders specifika behov, vilket inom tjänstefiering är särskilt betydande.  

 

Ett avseende gällande beslutskategorin personalstyrka där tankesätt inom lean och 

tjänstefiering däremot ter sig en aning motstridiga är när de anställdas standardiserade 

arbetssätt ställs gentemot det faktum att varje kontakt med kund ska hanteras på ett 

situationsanpassat och kundorienterat sätt. Givet att varje kund är unik med individuella 

behov och önskemål, vilket tjänstefieringslitteraturen framhåller, förefaller appliceringen av 

lean-principen standardisering från denna synvinkel svåruppnåelig. Detta går i linje med det 

resonemang som fördes gällande standardisering vid val av processer och teknologier (se 

avsnitt 5.1). Ur ett fortsatt konceptuellt perspektiv finns det parallellt en aspekt där lean och 

tjänstefiering istället framstår som förenliga. Båda koncepten lyfter upp personalstyrkan som 

en viktig resurs, vilket stämmer överens med TMHs perspektiv då de betraktar de anställda 

som en tillgång vars värde kan öka med tiden. Vidare är en gemensam nämnare mellan 

koncepten betydelsen av en problemlösande förmåga hos personalstyrkan. I lean kan denna 

förmåga anses tätt sammankopplad med tanken om kontinuerliga förbättringar, medan den 

i tjänstefiering bedöms syfta till att tillmötesgå enskilda kundbehov. För att underbygga att 

denna problemlösningsförmåga och andra värdefulla förmågor bevaras och utvecklas kan en 

utbildning tänkas vara avgörande. Inom tjänstefieringslitteraturen förespråkas utbildningar 

som hålls i egen regi (Baines et al., 2009b; Gebauer et al., 2010; Normann, 1992), men när 
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koncepten kombineras kan det antas nödvändigt att uppmärksamma företag på att denna 

utbildning måste samordnas, det vill säga att den baseras på både lean och tjänstefiering.  

5.7 Kvalitet 

Vid tidigare diskussion kring beslutskategorin planering och styrning konstaterades det att 

tjänstefiering, precis som lean, är ett koncept med ett tydligt fokus på kvalitet. Båda 

koncepten framhåller att kundernas förväntningar ska fungera som utgångspunkt i kvalitets-

arbetet (Baines et al., 2009b; Carlborg et al., 2013; Liker & Meier, 2006) och även TMH kan 

förmodas dela denna syn, eftersom de anser att det är kunden och dennes upplevelse som 

avgör vad kvalitet är. Utöver detta konvergerar koncepten beträffande vikten av att, i ett 

kvalitetsarbete, inkludera ett långsiktigt perspektiv. Ett alltför kortsiktigt fokus förutsätts ha 

en väsentligt hämmande effekt på tjänsters kvalitet (Normann, 1992) och den medvetenhet 

gällande tjänsters strategiska relevans som förespråkas inom tjänstefiering (Alghisi & 

Saccani, 2015; Kinnunen & Turunen, 2012; Zhang & Banerji, 2017) kan också tänkas indikera 

vikten av en långsiktigt ansats. Samtidigt förmodas lean förespråka ett kvalitetsarbete som 

sker på lång sikt då det inkluderar kontinuerlig utveckling genom principen Kaizen 

(Petersson et al., 2017). Den drivande kraft som Kaizen utgör och som anses grundläggande 

vid kvalitetsförbättringar inom lean kan även förmodas betydelsefull att bära med sig vid en 

tjänstefieringstransition. Detta för att upprätthålla en kontinuerlig utveckling av kvalitets-

arbetet trots omfattande organisatoriska förändringar.  

 

Proaktivitet är ytterligare en aspekt som förenar lean- och tjänstefieringslitteraturens 

inställning till kvalitet. Att identifiera brister innan kunderna hittar dem och att förebygga 

att problem inte uppstår igen beskrivs av TMHs Quality & Safety Assurance Manager som 

centralt i TMHs kvalitetsarbete. Det här tyder på att proaktivitet är betydande även i 

praktiken vid en kombinerad tillämpning av koncepten. Vad gäller lean finns konkreta 

verktyg såsom Jidoka och Poka Yoke (Petersson et al., 2017), vilka signalerar ett 

kontinuerligt arbete för att förhindra bristfälligheter i kvaliteten, medan tjänstefierings-

litteraturen uppmanar till övning och inspektioner (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2011). De 

fördelar som ett proaktivt kvalitetsarbete för med sig uttrycks av TMHs Supplier & Design 

Quality Manager enligt följande: “det bygger stabilitet och bygger basen att få resurser över 

till att göra andra saker”. Vidare anser TMH som nämnt att god kvalitet avspeglas i deras 

marknadsandel i och med återkommande kunder och god renommé. Emellertid antas det 

finnas en risk att lean-arbetets strävan efter noll fel begränsas vid kvalitetsarbete för 

tjänstefierade företag då både tjänsteutförandet till sin natur samt kundernas behov är 

varierande. Förklaringen till detta ligger återigen i att en geografiskt utspridd tjänste- och 

serviceverksamhet, som är fallet hos TMH, försvårar möjligheten till överskådlighet vilket 

kan tänkas vara en förutsättning för att, enligt Jidoka, synliggöra brister i en verksamhet. 
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Ansvaret att uppmärksamma bristfälligheter förflyttas snarare till kunden och på så vis går 

tanken om proaktivitet delvis förlorad.  

TMH ser att deras kvalitetsarbete, vilket stöttas av lean-verktyg såsom Kaizen och Jidoka, 

till viss del kompliceras av det faktum att varan vid tjänstefiering övergår från att betraktas 

som en isolerad produkt till att bli en del i ett system, en lösning. Det här skiftet kan antas 

kräva nya kunskaper, vilket även stöttas av TMHs Supplier & Design Quality Manager som 

menar på att andra kvalitetsverktyg då blir viktiga. Främst anses dock tjänstefiering kunna 

främja utvecklingen av TMHs lean-baserade kvalitetsarbete. Genom de egna rental-

lösningarna och uppkopplingen av truckar som kommunicerar mellan kund och det egna 

företaget anser TMHs Supplier & Design Quality Manager att tillgång framöver ges till “tidig 

information och annan information som inte besitts idag”. Detta kan förklaras av den egna 

kontrollen i större utsträckning behålls när en vara tillhandahålls som en tjänst. Genom att 

bära med sig de tankar om långsiktighet och proaktivitet som förespråkas både inom lean 

och tjänstefiering kan därmed en tjänstefieringsomställning tänkas medföra god potential att 

utveckla ett företags kvalitetsarbete.  

5.8 Produktutbud 

TMHs övergång till funktionsförsäljning samt diskussioner om eventuell förflyttning mot 

resultatförsäljning tyder på tydliga influenser av tjänstefiering i produktutbudet. Det finns 

dock svårigheter i att analysera och tolka denna beslutskategori i förhållande till teori, med 

bakgrund i att litteraturen om både lean och tjänstefiering saknar explicita riktlinjer kring 

just produktutbud.  

Något som ändå bör uppmärksammas är att det inom lean finns en ambition om att minska 

antalet produktvarianter (Resta et al., 2015). Hos TMH återfinns samma strävan då de själva 

anser att en lägre varians i produktutbudet har en möjlighet att optimera och effektivisera 

både service och produktion. Utmaningen ligger då i att kunden kan uppleva det som något 

negativt att utbudet minskar, följaktligen finns ett behov av att motivera för kunden vilka 

positiva effekter denna förändring i sådana fall kan innebära. Frågan är dock hur nödvändigt 

detta kan anses vara om kundernas egna perspektiv på utbudet skiftar då de, i linje med 

tjänstefieringsomställningen, börjar efterfråga helhetslösningar snarare än produkter. Detta 

styrks av TMHs Supplier & Design Quality Manager som poängterar att “kunderna blir mer 

intresserade av att köpa upptid och är egentligen inte så intresserade av vilken truck det är. 

Det vill säga, kunden vill köpa tjänsten att flytta pall eller gods”. Kunderna kan då antas 

förbise en minskad varians i produktutbudet förutsatt att TMH tillgodoser deras behov av 

materialhanteringslösningar.  
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Trots en bristande teoretisk analys i relation till en kombinerad tillämpning av koncepten 

lean och tjänstefiering bör denna beslutskategori inte förbises. Utöver frågan om varians 

finns det även andra intressanta aspekter att beakta i förhållande till produktutbudet, 

exempelvis ligger en stor del av TMHs lönsamhet i deras serviceerbjudande och därtill bidrar 

det till upprätthållandet av goda kundrelationer.  

5.9 Produktutveckling 

Snabbt skiftande preferenser samt förväntningar hos dagens kunder kan tänkas förklara de 

pågående förändringarna som sker i TMHs arbetssätt när det kommer till produktutveckling. 

TMHs Supplier & Design Quality Manager konstaterar att något som kunder endast för några 

år sedan värderade högt kan idag nästintill betraktas som en hygienfaktor. Noterbart är att 

den utveckling som sker i produktutvecklingsarbetet hos TMH, som tjänstefierings-

omställningen kan anses ha framkallat, tycks ha influerats av olika tankesätt inom konceptet 

lean. Exempelvis tillämpas pull-principer i arbetsfördelning och arbetet sker i tvär-

funktionella team med syfte att bredda kompetens och som TMHs Manager för R&D Project 

Management Office beskriver: “ta sig an uppgifter från ax till limpa”. Som tidigare framhållits 

har ett tvärfunktionellt arbete även en möjlighet att bidra till ökad flexibilitet hos de 

anställda. Följaktligen kan ett leant arbetssätt tänkas främja ett produktutvecklingsarbete 

och lean-verktygen kan förmodas bli särskilt nödvändiga om förändringen i arbetet drivs på 

av tjänstefieringsomställningen då frekventa och stegvisa förändringar efterfrågas av 

kunderna.  

 

Tjänstefierad produktutveckling tar ett tydligt avstamp i kundens behov och även lean 

förespråkar ett externt fokus i den här beslutskategorin. Något som dock kan framstå som en 

motstridighet mellan koncepten är det faktum att lean produktutveckling, enligt Slack et al. 

(2007), dessutom ska anpassas för en ekonomisk och okomplicerad produktion. Således 

förespråkar lean en avvägning mellan ett externt och internt perspektiv, medan 

tjänstefieringslitteraturen snarare separerar dem: ett inre fokus tillämpas vid varuutveckling 

och ett yttre vid tjänsteutveckling (Kowalkowski & Kindström, 2012). I praktiken lyckas TMH 

emellertid att kombinera dessa perspektiv och produktutvecklingen drivs på från både 

interna och externa drivkrafter. TMHs Manager för R&D Project Management Office 

framhåller att denna balans är viktig då “det inte är alltid som kunden själv förstår vilka 

behov kunden har, vilka problem de har att lösa”. Genom att förena ett internt och externt 

perspektiv vid produktutveckling, som lean förespråkar, finns det en möjlighet att skapa ökat 

kundvärde. En sammanvägning av dessa perspektiv kan tänkas förutsätta att företag jobbar 

nära sina kunder, vilket särskilt förmodas understödjas av en tjänstefieringsomställning. 
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5.10  Prestationsmätning 

Horisontell prestationsmätning som sträcker sig utanför det egna företaget anses inom lean 

vara gynnsamt (Charron et al., 2015) och kan tänkas bli särskilt relevant vid lean i 

kombination med tjänstefiering. Då kundens förväntningar, som tidigare beskrivet, utgör en 

central kärna inom båda koncepten blir det nödvändigt att prestationsmätning inkluderar 

kundens verksamhet. Därtill går det att argumentera för att även leverantörernas prestation 

bör mätas, med hänsyn till att dessa utgör de första aktörerna i den kedja som är tänkt att 

leverera kundvärde. Hos TMH återfinns detta vidsträckta tankesätt, vilket styrks av TMHs 

Quality & Safety Assurance Manager som beskriver att de utöver den egna prestationen 

mäter både vad som händer hos leverantörerna och ute på fält. 

Gällande den prestationsmätning som är kopplad till kund föreligger det vid tjänstefiering 

ett behov av subjektiva bedömningar (Baines et al., 2009b). Det finns hos TMH en strävan 

om att fånga dessa i servicearbetet och det NPS-system som företaget använder sig av är 

baserat på en undersökning utförd på hela den europeiska marknaden, där kundernas 

upplevelser av serviceleveransen har sammanställts. De parametrar som framkom som högst 

prioriterade används idag för uppföljning av varje enskild serviceorder. Problematiken med 

sammanvägda kundförväntningar är att de subjektiva bedömningarna riskerar att till viss del 

förbises. Emellertid ses en prestationsmätning byggd på lean-principen standardisering 

oundviklig då tjänstefieringens önskan om en individuell och unik mätning hos varje kund 

och vid varje order blir ohanterlig både för TMH och för kunderna. Inom lean är detta inte 

heller syftet, då det är processerna och inte den enskilda individens prestation som bör vara 

i fokus (Petersson et al., 2009). I praktiken antas detta sällan bli en återkommande 

motstridighet för prestationsmätning då leans föreskrifter om standardisering och ett 

övergripande processfokus i kombination med ett lönsamhetsperspektiv borde anses väga 

tyngre än tjänstefieringens strävan efter att fullt ut fånga kundens subjektiva uppfattning.  

5.11  Leverantörsrelationer 

Att TMH involverar leverantörerna i sin verksamhetsstyrning återspeglas redan i tidigare 

diskussioner om exempelvis supply chain-struktur och prestationsmätning. Vidare beskriver 

TMHs Group Manager för Mechanic Project Purchasing att “leverantörens respons initialt i 

utvecklingsprojekt är jätteviktig och den behövs för att få en kostnads- och konkurrenskraftig 

truck på marknaden”. Att i linje med konceptet lean betrakta leverantören som en 

förlängning av det egna företaget (Liker & Meier, 2006) kan tänkas bli än mer betydelsefull 

hållning för tjänstefierade företag, då leverantörer genom sina spetskompetenser kan stärka 

det egna företaget vid utveckling av nya och innovativa tjänster (Kinnunen & Turunen, 2012). 

Tankar om samarbete och långsiktighet kan anses vara förutsättningar för denna typ av 

hållning gällande leverantörsrelationer och dessa tankar går igen i både lean och 
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tjänstefiering. Denna ömsesidiga relation beskrivs till och med i termer av föräldraskap 

(Liker & Choi, 2004; Liker & Meier, 2006) respektive partnerskap (Baines et al., 2009b).  

I TMHs arbete med leverantörer finns tydliga influenser av lean då det finns en strävan efter 

att stötta, hjälpa och förbättra sina leverantörer samt i förlängningen få dem att praktisera 

lean. TMHs Operations Director framhåller att det är betydelsefullt att “ha leverantörer som 

kan växa i takt med TMH” och däri blir det bland annat viktigt att delge relevant information 

samt prognoser. Vidare är en gemensam förståelse för varandras verksamheter fundamental 

vilket underlättas av lean-verktyget Genchi Genbutsu, där båda parter besöker varandras 

verksamheter och när de gör det sker det ofta i tvärfunktionella team. När TMH börjar blicka 

framåt mot ett intensifierat fokus på tjänster finns det, som tidigare nämnt, en tanke om att 

även leverantören måste interagera med kunden och bli en del i kunderbjudandet. Detta 

tyder på en strävan efter partnerskap vid tillhandahållandet av produkter, vilket beskrivs som 

en ambition inom konceptet tjänstefiering (Baines et al., 2009b). Sammantaget kan de 

arbetssätt som lean förespråkar i leverantörsrelationer förmodas bidra till att underbygga 

denna typ av partnerskap, där leverantörer, kunder och det egna företaget möts på en 

gemensam plattform i syfte att skapa ett ökat kundvärde (ibid.).  

5.12  Kundrelationer 

Genomgående i tidigare beslutskategorier är att kunden, och dennes förväntningar samt 

önskningar, är en särskilt central utgångspunkt inom både lean och tjänstefiering. En 

förutsättning för detta är att det finns en förståelse för vad kunden värdesätter i den egna 

verksamheten. För att erhålla denna förståelse bygger TMHs verksamhet och även lean som 

tidigare nämnt på att företaget är ute hos kunderna och studerar deras verksamheter i syfte 

att identifiera vad TMH kan göra för att hjälpa dem. Enligt TMHs Service Director undersöks 

aspekter såsom hur TMH kan effektivisera kundernas verksamhet samt hur de kan minimera 

kundernas kostnader för logistik. Förståelsen för kund är en aspekt som ger en vidare tanke 

om förenlighet mellan koncepten men det bör ändå påpekas att arbetet med kundrelationer 

innefattar mer än så enligt både lean och tjänstefiering. Bland annat understryks att kunden 

bör vara en integrerad del i den värdeskapande processen (Normann, 1992; Womack et al., 

2007). Detta kan te sig mer naturligt vid tjänsteproduktion än vid varuproduktion, då kunden 

är aktivt deltagande vid ett tjänsteutförande (Normann, 1992). Oavsett om varu- eller 

tjänsteproduktion diskuteras förefaller det viktigt att, som TMHs Manager för Customer 

Order Department uttrycker det, “kunna ta kundens röst och föra in den i företaget” för att 

integrera kunden i arbetet i den egna verksamheten.  

Inom tjänstefiering blir kundens närvaro särskilt tydlig då deras ökade förhandlingskraft 

medför att företag måste skapa mer konkurrenskraftiga erbjudanden som av kund upplevs 
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ha ett högre värde. I den här omställande processen kan det tänkas föreligga en risk med att 

använda begreppet kund på det omfattande sätt som lean gör, det vill säga både om interna 

och externa kunder. Tillämpningen av detta återfinns även hos TMH och problematiken i 

tankesättet ligger i att inriktningen mot kundvärde kan antas försummas om fokus främst 

läggs på den nästkommande interna kunden då det, som Womack och Jones (2003) 

beskriver, är slutkunden som definierar vad värde faktiskt är. Ett möjligt tillvägagångssätt 

som kan tänkas understödja att den externa kunden ändå uppmärksammas internt är att ha 

en funktion som för kundens talan bakåt i leden. Hos TMH anses denna funktion främst 

utgörs av deras säljbolag, TMHs Manager för Customer Order Department framhåller 

emellertid att säljbolagen kan skapa viss filtrering mellan slutkund och varuproduktionen. 

Att andra delar av TMH, exempelvis kvalitet, konstruktion och service, möter den externa 

kunden genom egna kontaktytor kan på så vis förmodas främja ett fokus på kundvärde i hela 

verksamheten. Det här kan relateras till den tidigare beskrivna plattform mellan olika parter 

i den värdeskapande processen som tjänstefiering förespråkar.  

 

Vidare eftersträvar både lean och tjänstefiering en långsiktighet i kundrelationer och 

därutöver anser tjänstefieringen att en etablerad kundrelation kan ses som en kontinuerlig 

lärprocess (Kowalkowski & Kindström, 2012), vilket TMH kan anses ta tillvara på i och med 

Toyota Lean Academy. Deras TPS-försäljning indikerar en främjande samverkan mellan lean 

och tjänstefiering, då lean som koncept kan etableras hos kunden i syfte att skapa den djupa 

och relationella kundrelation som tjänstefiering vill uppnå. Att lean har sitt ursprung hos 

Toyota har självfallet en påverkan på att TMH kan dra ytterligare fördel av detta arbetssätt. 

TMHs Senior TPS Advisor & Regional Manager förklarar att den hjälp de erbjuder sina 

kunder när det kommer till att förbättra deras processer med hjälp av lean kan ses som en 

form av självfinansierad marknadsföring, då det i förlängningen har en möjlighet att stärka 

TMH som varumärke och ge ökad försäljning. Ur ett mer generellt perspektiv blir det svårt 

för andra företag att dra dessa specifika fördelar, men trots detta finns det ändå en möjlighet 

att gynnsamma effekter kan uppstå genom att hjälpa sina kunder att implementera lean. 

Detta går i linje med det resonemang som fördes under beslutskategorin supply chain-

struktur, där det fastslogs att lean-verktyget Keiretsu kan främja tjänstefieringens djupa 

relationella synsätt.  

5.13  Sammanfattning av analys 

I detta avsnitt sammanställs den ovan presenterade analysen som inom respektive 

beslutskategori för verksamhetsstyrning har belyst hur lean och tjänstefiering vid en 

kombinerad tillämpning kan anses vara motstridiga, förenliga eller rent utav samverkande 

koncept. 
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Tabell 5 - Sammanfattning av analys gällande kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering 

Beslutskategorier Motstridiga respektive gynnsamma aspekter 

1. Process och teknologi Motstridigt: Från ett teoretiskt perspektiv finns det skilda fokus i 
processvalet; lean-litteraturen fokuserar på interna processer medan 
tjänstefieringslitteraturen kretsar kring kunden. För att kombinera lean och 
tjänstefiering i praktiken krävs viss anpassning. Det måste finnas en balans 
mellan att tillämpa lean-principen standardisering och tjänstefieringens 
önskan om att svara mot alla unika kundbehov. 
Gynnsamt: Ett väl fungerande informationsflöde, vilket förespråkas inom 
tjänstefiering, kan tänkas gynna ett lean-utformat kontinuerligt flöde.  

2. Kapacitet Motstridigt: Till skillnad från lean förutsätter tjänstefiering viss 
överkapacitet. 
Gynnsamt:  Gemensamt mellan koncepten är ändå tanken om kunden som 
en dragande kraft vid kapacitetsplanering. Vidare finns det en möjlighet att 
de tjänster som utvecklas kan användas som kompensationsverktyg (t.ex. 
uthyrning) i de fall där lean leder till underkapacitet. Dessutom har lean i 
varu- och tjänsteproduktion en potential att frigöra resurser för att skapa 
utrymme för oundviklig överkapacitet i företags tjänsteproduktion.  

3. Faciliteter Motstridigt: En konceptuell motstridighet finns i att lean strävar efter en 
samlad verksamhet medan tjänstefiering utgår från spridd förläggning av 
faciliteter med bakgrund i närhet till kund. 
Gynnsamt: I praktiken är koncepten förenliga då flera lean-principer kan 
vidhållas om tjänsteverksamheten decentraliseras, dock finns det en del 
utmaningar som bör beaktas vid en fullständig tillämpning av lean.  

4. Supply chain-struktur Motstridigt: Lean-litteraturen inkluderar tydligare riktlinjer för arbetet i 
den tidigare delen av en supply chain medan tjänstefiering inriktar sig på 
den senare delen. Således drar koncepten till viss del åt olika håll gällande 
från vilket perspektiv som den egna supply chain-strukturen ska betraktas, 
men i praktiken verkar det ändå gå att kombinera dessa perspektiv. 
Gynnsamt: Leans värderingar om gemensamma mål och Keiretsu kan 
tänkas vara fördelaktiga att bära med sig i den senare delen av supply chain-
strukturen och i förlängningen till någon form av plattformsstruktur som 
tjänstefiering eftersträvar.  

5. Planering och styrning Motstridigt: Inga motstridiga aspekter har identifierats.  
Gynnsamt: Att planering och styrning inriktas mot kvalitet kan ses som en 
samstämmig aspekt mellan lean och tjänstefiering då ett gemensamt fokus 
underlättar samordningen av arbetsprocesser. Den gemensamma utgångs-
punkten i pull och kundernas efterfrågan kan även den antas främja 
planeringsarbetet i organisationer som tillämpar båda koncepten. Vidare bör 
leans tanke om visualisering, d.v.s. Kanban, bli både mer komplex samt än 
mer nödvändig i och med den ökade mängden information som 
tjänstefiering generellt medför.  

6. Personalstyrka Motstridigt: En motstridighet som identifierats är tjänstefieringens 
föreställning om att varje kundmöte är unikt i sitt slag jämfört med leans 
riktlinjer om standardiserade arbetssätt.  
Gynnsamt: I praktiken finns det tecken på att ledningens stöd är essentiellt 
vid implementeringen av lean, samtidigt finns det i litteraturen argument för 
att tjänstefiering kräver detsamma. Detta borde bli ännu viktigare vid en 
kombinerad implementering av koncepten. Därutöver kan leans tankar om 
tvärfunktionellt arbete, genom skapandet av flexibilitet i personalstyrkan, 
förmodas bidra till de långvariga kundrelationer som tjänstefiering 
eftersträvar. Att båda koncepten värderar en problemlösande personalstyrka 
högt ses också som förenligt.  

7. Kvalitet Motstridigt: Att synliggöra kvalitetsbrister, d.v.s. tillämpa lean-principen 
Jidoka, kompliceras av den utspridda verksamhetsförläggningen som 
tjänstefiering talar för. 
Gynnsamt: Ett flertal aspekter framträder som gemensamma mellan lean 
och tjänstefiering: ett kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas 
förväntningar, inkluderingen av ett långsiktig perspektiv samt ett proaktivt 
tillvägagångssätt. Lean-principen Kaizen kan till och med tänkas bidra till en 
kontinuerlig utveckling av ett kvalitetsarbete även om det omges av stora 
organisatoriska förändringar som en tjänstefieringsomställning medför. 
Överlag kan tjänstefiering antas bidra till vidareutveckling av ett leant 
kvalitetsarbete tack vare en ökad tillgång till kundinformation.  

8. Produktutbud Motstridigt: Inga motstridiga aspekter har identifierats. 
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Gynnsamt: Konceptet leans strävan efter att minska antalet varianter i 
produktutbudet kan tänkas tillgodoses väl vid en tjänstefieringsomställning, 
då kunder efterfrågar helhetslösningar samt är mer intresserade av behovet 
som produkterna ska uppfylla än produkterna i sig.  

9. Produktutveckling Motstridigt: Något som ter sig motstridigt vid produktutveckling är att 
lean-konceptet, utöver ett visst externt fokus, förespråkar att produkter ska 
anpassas för en ekonomisk och okomplicerad produktion medan 
tjänstefierad produktutveckling är tydligt inriktad mot kundens behov. Inom 
lean balanseras följaktligen ett externt och internt perspektiv, medan 
tjänstefieringslitteraturen snarare skiljer perspektiven åt. I praktiken 
förefaller en kombination av dessa perspektiv dock vara möjlig. 
Gynnsamt: Den flexibilitet som leans tvärfunktionella arbete ger upphov 
till kan förmodas bli nästintill nödvändig för att möta de successiva 
förändringar som efterfrågas i produktutvecklingen i och med en 
tjänstefieringsomställning. 

10. Prestationsmätning Motstridigt: Enligt tjänstefieringslitteraturen föreligger det ett behov av 
subjektiva bedömningar vid en prestationsmätning av kundens verksamhet, 
dock riskerar dessa att förbises om prestationsmätningen även bygger på 
lean-principen standardisering genom att bedömningsområdena då 
sammanvägs. 
Gynnsamt: Både lean och tjänstefiering tar ett tydligt avstamp i kundernas 
förväntningar och vid en kombinerad tillämpning av koncepten antas därför 
leans tanke om en prestationsmätning som sträcker sig utanför det egna 
företaget, till både kund och leverantör, vara fördelaktig. 

11. Leverantörsrelationer Motstridigt: Inga motstridiga aspekter har identifierats.  
Gynnsamt: Leverantörer har med hjälp av sina djupa kunskaper en 
möjlighet att främja tjänsteutveckling och att då, i enlighet med lean, 
behandla leverantören som en förlängning av det egna företaget kan tänkas 
bli särskilt viktigt för tjänstefierade företag. Dessutom kan ett leant 
förhållningssätt till leverantörsrelationer, d.v.s. att leverantören arbetar 
enligt lean samt tillämpningen av Genchi Genbutsu, antas stödja 
tjänstefieringens ambition om partnerskapsrelationer samt skapandet av 
gemensamma plattformar.  

12. Kundrelationer Motstridigt: Det återfinns en problematik med att benämna näst-
kommande anställd i processteget som en intern kund då detta kan ta fokus 
från slutkundens upplevelse av värde. För att motverka detta bör någon form 
av funktion som för kundens talan in i företaget etableras. 
Gynnsamt: Att kundens behov och preferenser är en fundamental aspekt 
inom både lean och tjänstefiering återspeglas i de flesta beslutskategorierna 
och därtill förenar också ett långsiktigt perspektiv i kundrelationer de två 
koncepten. Även i relationer till kunder antas lean-principen Genchi 
Genbutsu kunna främja förståelse mellan parterna. Vidare förmodas lean-
verktyget Keiretsu bidra till upprätthållandet av det relationella perspektiv i 
kundrelationer som tjänstefieringen förespråkar.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Toyota är företaget som inspirerade i princip hela tillverkningsindustrin att börja jobba enligt 

deras system för verksamhetsstyrning och precis som att världens största taxibolag inte äger 

några taxibilar, säljer den världsledande truckleverantören TMH allt färre truckar - de hyr ut 

dem i större utsträckning. När det kommer till kombinationen av lean och tjänstefiering ser 

TMH inte att det föreligger ett motsatsförhållande, utan snarare tvärtom; de anser att lean 

kan underlätta en tjänstefieringsomställning. 

“[I TMHs verksamhet] ser jag en ökad tjänsteinriktning som en möjlighet. Sen 

är det ju en utmaning att ta hand om den.”  

(TMHs Quality & Safety Assurance Manager) 

6.1 Kompatibiliteten mellan lean och tjänstefiering 

Efter studier av ett empiriskt exempel samt vetenskaplig litteratur visar studien att det finns 

en omfattande kompatibilitet mellan koncepten lean och tjänstefiering, vilket särskilt kan 

motiveras med hänsyn till båda konceptens utgångspunkt i kundvärde som genomsyrar 

flertalet av beslutskategorierna. I analysen beskrivs en högre grad av kompatibilitet inom 

kategorierna Kapacitet, Kvalitet och Leverantörsrelationer då det inom kategorierna finns 

indikationer på samverkande effekter, men även Supply chain-struktur, Planering och 

styrning, Personalstyrka och Kundrelationer uppvisar kompatibla aspekter. Gällande 

beslutskategorierna Faciliteter, Produktutbud, Produktutveckling och Prestationsmätning 

kan graden av kompatibilitet beskrivas som lägre jämfört med tidigare nämnda kategorier, 

då dessa innefattar ett större antal motstridiga aspekter. Särskilt märkbara blir 

motstridigheterna i kategorin Process och teknologi eftersom det förutsätts ett avkall på 

antingen lean- eller tjänstefieringskonceptets syn på flertalet beslutspunkter för att 

kombinera de båda koncepten. 

6.2 Motstridiga aspekter 

Det kan uppfattas utmanande att lyckas balansera leans riktlinjer om standardisering med 

tjänstefieringens strävan om att hantera varje kundkontakt på ett unikt sätt. Detta blir 

särskilt tydligt i beslutskategorierna Process och teknologi samt Personalstyrka, men även 

inom Prestationsmätning där standardutformade bedömningsverktyg riskerar medföra att 

kundernas subjektiva upplevelser förbises. Vidare bör förmågan att synliggöra kvalitets-

brister enligt lean-principen Jidoka, i samband med en utspridd verksamhet som 

tjänstefiering talar för, uppmärksammas som en kritisk motstridighet i beslutskategorin 
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Kvalitet. När det kommer till Kundrelationer kan leans benämning av nästkommande kollega 

i den värdeskapande processen som en intern kund vara problematisk då slutkundens 

preferenser riskerar att inte beaktas till fullo, vilket både lean och tjänstefiering egentligen 

strävar efter. För detta finns en potentiell lösning i form av att tillsätta någon sorts funktion 

som kan fånga upp kundens röst och föra in den i företaget. Ytterligare en betydelsefull aspekt 

att beakta, vilken kan ses utmanande men på samma gång nödvändig, är leans tanke om 

visualisering. Vid Planering och styrning kan det bli än mer komplicerat att sortera och 

visualisera den ökade mängden information som tjänstefiering tenderar att generera in i 

företaget, men samtidigt kan behovet av samma anledning tänkas vara större. 

6.3 Gynnsamma aspekter 

Omvänt är en positiv aspekt som bör beaktas vid tillgång till en ökad mängd information att 

det har en möjlighet att bidra till ett förbättrat arbete med Kvalitet genom bättre 

förutsättningar att arbeta proaktivt, vilket framhålls som viktigt inom både lean och 

tjänstefiering. Gällande beslutskategorin Kapacitet kan istället en effektiv produktion 

baserad på lean-principer tänkas frigöra resurser och göra det möjligt att inkludera över-

kapacitet, vilket till viss del ses som oundvikligt för en tjänstefierad verksamhet. Samtidigt 

kan en utökning av tjänsteerbjudandet, exempelvis i form av uthyrning, tänkas fungera som 

kompensationsverktyg i de fall där en lean produktion leder till underkapacitet. Därtill kan 

gynnsamma effekter erhållas genom den flexibilitet som leans arbete i tvärfunktionella team 

ger upphov till. Förutom att skapa nöjda kunder över tid kan flexibiliteten betraktas som 

essentiell i att hantera de successiva förändringar som efterfrågas i företags Produkt-

utveckling vid en tjänstefieringsomställning. Själva tjänsteutvecklingen kan främjas genom 

att med hjälp av lean-principer skapa goda Leverantörsrelationer, då en nära relation ger en 

bättre möjlighet att ta till vara på leverantörernas spetskompetenser. 

En del av de betydelsefulla aspekter som har lyfts fram visar inte bara på kompatibilitet 

mellan koncepten lean och tjänstefieringen utan indikerar även potentiellt samverkande 

effekter. Med hjälp av lean-principer kan ett dubbelriktat fokus uppnås i den egna Supply 

chain-strukturen och därmed i hela den värdeskapande kedjan, vilket särskilt kan antas 

främja skapandet av den plattform byggd på partnerskap mellan leverantörer, kunder och 

det egna företaget som tjänstefieringen förespråkar i syfte att leverera kundvärde. En lean-

baserad Prestationsmätning som sträcker sig från det egna företaget, till både leverantör och 

kund, kan anses stärka en sådan samverkande relation. Vidare kan tillämpningen av lean-

principen Genchi Genbutsu tänkas stödja tjänstefieringens ambition om partnerskap genom 

att bidra till ökad förståelse både i Leverantörs- och Kundrelationer. I detta arbete blir även 

lean-verktyget Keiretsu centralt då tanken om att alla ska tänka och arbeta enligt lean kan 

förmodas underlätta integrationen av samtliga parter i plattformsstrukturen. 



71 

6.4 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har denna studie identifierat en hög kompatibilitet mellan lean och 

tjänstefiering samt ett flertal betydelsefulla aspekter som bör beaktas vid en kombinerad 

tillämpning av koncepten, både i form av kritiska motstridigheter samt gynnsamma effekter. 

Värt att notera är att motstridigheterna inte antas utesluta att de positiva effekterna ändå kan 

tas till vara på, men däremot finns det en risk att de underminerar värdet av dem. Detta kan 

relateras till den tjänsteparadox (eng. service paradox) som tidigare beskrivits i samband 

med tjänstefiering (se avsnitt 3.2). Även om företag investerar betydande resurser i att ta till 

vara på ovannämnda gynnsamma effekter riskerar vinsterna att utebli om det saknas en 

medvetenhet och en förmåga att hantera potentiella kritiska motstridigheter. Precis som 

Baines et al. (2009b) samt Gebauer et al. (2005) framhåller förutsätts en samordnad strategi 

och verksamhetsstyrning för att undvika denna paradox och det kan därmed förutsättas att 

detsamma blir särskilt relevant vid en kombinerad tillämpning av lean och tjänstefiering. Det 

går vidare att argumentera för att allt nytt från början är svårt, vilket även TMH är medvetna 

om. Trots detta bör de positiva effekterna som kan erhållas tänkas väga tyngre än de negativa, 

med tanke på de resultat som framkommit i denna studie som ändå visar på att det finns 

tillvägagångssätt för att både uppnå fördelarna och hantera nackdelarna.  

Studiens resultat antas därtill gå i linje med tidigare forskning inom det tvärdisciplinära 

företagsekonomiska området och bland annat stärker det Winroth och Johanssons (2011) 

antagande om att det finns fördelar att erhålla vid en kombinerad tillämpning av lean och 

tjänstefiering. Det går i samband med studier kring detta ämne att diskutera huruvida 

studiens resultat kan tänkas vara förväntade eller ej. Redan i slutet på 90-talet konstaterade 

Panizzolo (1998) genom empiriska studier att det finns tre olika typer av lean-företag, med 

avseende på graden av integration inom dimensionerna logistik och partnerskap (se avsnitt 

3.1). Panizzolos (1998) framställning av de kunddrivna företagen, det vill säga den tredje 

typen av lean-företag, kan tänkas relatera till beskrivningar om tjänstefiering. För det första 

visar dessa företag ansatser mot att skräddarsy sina kunderbjudanden i högre utsträckning 

(Panizzolo, 1998) samtidigt som företag med en högre grad av tjänstefiering i större 

omfattning tenderar att erbjuda helhetslösningar anpassade efter kundens verksamhet och 

behov (Gebauer et al., 2010; Raddats et al., 2016; Saccani et al., 2014). För det andra 

framhåller tjänstefieringslitteraturen tjänster som viktiga differentieringsverktyg då dagens 

kunder värderar tjänster högt (Baines et al., 2009a; Lightfoot et al., 2013; Vandermerwe & 

Rada, 1988), vilket även är varför de kunddrivna lean-företagen betraktar tjänster som en 

betydande konkurrensfördel (Panizzolo, 1998). För det tredje finns det en gemensam 

nämnare i att tjänster bör vara tydligt integrerade i verksamheten både hos kunddrivna lean-

företag och tjänstefierade företag. Däremot innefattar en tjänstefieringstransition en 

betydligt mer omfattande organisatorisk omställning, då det enligt studiens definition av 
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tjänstefiering krävs en innovation av ett företags förmågor och processer, (Baines et al., 

2009a) för att lyfta tjänsters strategiska betydelse genomgående i en verksamhet. Med 

bakgrund i detta anses resultaten av denna studie ändå berika forskningsfältet, särskilt med 

tanke på att studien, utöver beskrivningen av kompatibilitet mellan lean och tjänstefiering, 

har identifierat vilka betydelsefulla aspekter som bör beaktas av teoretiker som vill 

undersöka detta vidare.  

6.5 Studiens bidrag 

I ovanstående slutsatser samt diskussion återspeglas studiens teoretiska bidrag till 

forskningsfältet och vidare kan denna studie tänkas bemöta det tidigare beskrivna behovet 

av grundläggande studier gällande lean och tjänstefiering i kombination. Studiens praktiska 

bidrag yttrar sig i att företag i tillverkningsindustrin får en bättre förståelse för lean och 

tjänstefiering i samspel. Genom teoretiska och empiriska studier framkommer det att 

koncepten inom ett flertal beslutskategorier går att samordna även om viss avvägning krävs 

kring vissa beslutspunkter. Dessa resultat kan vidare tänkas vara betydelsefulla för företag i 

andra näringsgrenar då lean och tjänstefiering även förekommer i branscher utöver 

tillverkningsindustrin (Johansson et al., 2013; Jomer & Larsson, 2014; Kowalkowski et al., 

2017). Företagsledare som vill ta till vara på slutsatserna från denna studie bör dock se 

resultaten som informativ vägledning snarare än konkreta tillvägagångssätt som passar i alla 

situationer. Anledningen till detta är att det finns ett antal faktorer som begränsar resultatens 

generaliserbarhet, vilka utvecklas vidare nedan (se avsnitt 6.6). Då forskningen inom detta 

tvärdisciplinära företagsekonomiska område, som tidigare beskrivet, endast är påbörjad 

uppmanas näringslivet att fortsättningsvis uppdatera sig inom ämnet, exempelvis genom att 

följa framtida forskning.  

6.6 Begränsningar 

Utöver diskussionen kring studiens kvalitetsaspekter (se avsnitt 2.7) finns det i samband med 

att slutsatserna diskuteras ett antal begränsningar som bör uppmärksammas. Först och 

främst bör viss kritik riktas mot den rangordning av kompatibla beslutskategorier som 

presenteras i avsnitt 6.1, då denna studie varken har haft en möjlighet eller som avsikt att i 

någon form kvantifiera studiens resultat, vilket kan förklaras med hänsyn till studiens valda 

tillvägagångssätt samt syfte. Därtill bör det finnas en vetskap om att det mellan de valda och 

studerade beslutskategorierna inom verksamhetsstyrning finns ett multilateralt inflytande, 

vilket innebär att beslut i en kategori ge konsekvenser för andra kategorier (Hayes et al., 

1996). Företagsledare, samt teoretiker, bör därmed vara medvetna om att orsakssambanden 

som framkommer i denna studies resultat kan vara svåra att säkerställa vid ett annat tillfälle 

och i sådana fall försvagas möjligheten till att göra en upprepad studie med liknande resultat. 
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Vidare bör hänsyn tas till att det är Toyota som har studerats i denna studie, detta eftersom 

företaget ses som ett bäst-i-klassen-fall som nästintill “lever” lean. Generellt i praktiken 

varierar dock graden av lean-tillämpning, vilket styrks av Panizzolos (1998) kategorisering 

av lean-företag, och Jomer och Larsson (2014) menar på att det är få företag som tillämpar 

lean i sin helhet. Detta medför, som tidigare nämnt i metodkapitlets kvalitetsdiskussion, att 

studiens generaliserbarhet begränsas något då en liknande studie av ett annat fallföretag 

troligen hade kunnat leda till ett något annorlunda resultat beroende på graden av lean-

tillämpning. Trots detta ses TMH ändå som ett bra empiriskt exempel för att påvisa vad andra 

företag i tillverkningsindustrin, som vill uppnå ökad konkurrenskraft genom en kombinerad 

tillämpning av lean och tjänstefiering, bör beakta. Förklaringen till detta ligger i att TMH är 

ett marknadsledande företag som nyligen genomgått de förändringar som både lean 

och tjänstefiering medför. Exempelvis har TMH i Mjölby, som tidigare beskrivet, inte alltid 

varit ett Toyota-ägt företag utan det förvärvades av Toyota år 2000 och det var först 

då som implementeringen av lean startade.  

Liknande problematik uppkommer i samband med tjänstefiering, då även detta koncept 

återfinns i varierande omfattning. Tjänstefiering är, som tidigare beskrivet, en transition där 

tjänster gradvis ersätter varor som erbjudandets betydande värdekälla (Kowalkowski & 

Kindström, 2012; Oliva & Kallenberg, 2003; Tukker, 2004). En hög grad av tjänstefiering 

förutsätter dessutom att tjänstearbetet är integrerat med övrig verksamhet (Vandermerwe & 

Rada, 1988). Det går med bakgrund i detta att argumentera för att tjänstefieringsprocessen 

hos TMH inte är så långt gången, trots att deras kunderbjudande har tydliga influenser av 

konceptet, exempelvis i form av flertalet tjänster samt att termen lösning används vid 

kommunikation. Vissa anställda på TMH anser att det främst är den kundnära 

verksamheten, i form av säljbolagen samt serviceteknikerna, som idag möter utmaningarna 

i att verksamheten tjänsteinriktas. Samtidigt finns det en medvetenhet kring att ett ökat 

tjänstefokus i framtiden kommer att medföra förändringar i den varurelaterade 

verksamheten och redan nu sker förändringar i TMHs produktutvecklingsavdelning. 

Huruvida de resultat som framkommit i denna studie kan generaliseras påverkas därför även 

av graden av tjänstefiering hos fallföretaget. Ett möjligt utfall skulle kunna vara att koncepten 

framstår som mindre kompatibla vid en högre grad av tjänstefiering, alternativt kan en högre 

grad av tjänstefiering påvisa att koncepten snarare ter sig ännu mer kompatibla. 

Slutligen bör det lyftas fram att denna studie endast har undersökt ett företag, i en 

näringsgren och i en svensk kontext, vilket även det till viss del kan begränsa möjligheten till 

generalisering. Detta kan delvis förklaras av att både lean och tjänstefiering som koncept 

fordrar att beaktning till det enskilda företagets förutsättningar tas (Alghisi & Saccani, 2015; 

Baines et al., 2009a; Brax, 2005; Åhlström, 2004), vilket kan tänkas innebära att alla företag 

med en kombinerad tillämpning av koncepten till viss del blir unika i sitt slag. Samma 
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resonemang kan antas gälla mellan olika branscher, då dessa har branschspecifika 

förutsättningar som skiljer dem åt, samt mellan olika nationella kontexter. Beroende på 

studerat fallföretag, valda kontexter samt när i tiden som studier utförs finns det således en 

hög risk att resultaten varierar. Detta kan dock ses som en generell begränsning vid 

vetenskapliga studier då det inte går att säkerställa att en ögonblicksbild av ett företag gäller 

för alla och för alltid.  

6.7 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv studerat kompatibiliteten 

mellan lean och tjänstefiering. Emellertid innebär det övergripande perspektivet som denna 

studie tillämpar att det krävs fortsatt forskning för att vidareutveckla de identifierade 

betydelsefulla aspekterna kopplade till de valda beslutskategorierna. Exempelvis bör 

möjligheten att uppnå ett dubbelriktat fokus i den värdeskapande processen genom lean-

principer och skapandet av gemensamma plattformar som tjänstefiering talar för undersökas 

vidare för att ge ytterligare belägg för denna studies slutsats. 

 

Med tanke på att kunder och deras uppfattning av värde är centralt inom båda koncepten 

skulle en utveckling även kunna vara att inkludera ett kundperspektiv för att på så vis erhålla 

en större förståelse för kunders uppfattning av den kombinerade tillämpningen av lean och 

tjänstefiering. En studie av denna typ skulle dessutom kunna bidra till att minska avsaknaden 

av lean-litteratur som är kopplad till just kundvärde, samt indikera vilka områden som bör 

prioriteras i framtida studier. 

 

Då denna studie endast har studerat ett fallföretag är ett annat förslag på framtida forskning 

att tillämpa en mer extensiv studiedesign, där färre variabler men flera fallföretag studeras. 

Genom att göra en komparativ fallstudie finns det, som tidigare nämnt, en ökad möjlighet att 

dra mer generella slutsatser om företag med olika grader av lean och tjänstefiering skulle 

vara representerade i forskningsunderlaget. Dessutom skulle den empiriska förankringen, 

som tidigare beskrivits som låg inom forskningsområdet, stärkas ytterligare. 

 

Vidare skulle en kvantitativ forskningsstrategi kunna tillämpas i syfte att skapa en bredare 

förståelse för vilka motstridiga respektive gynnsamma aspekter som är mer betydande än 

andra och således bör prioriteras. Den kvantitativa strategin skulle då med fördel kunna 

kombineras med det tidigare presenterade förslaget om en komparativ fallstudie. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Datum:     Intervjuare: 

Intervjuperson:    Medintervjuare: 

 

Inledande del  

• Presentera oss själva.  

• Säkerställ att intervjupersonen har tagit del av de utmailade forskningsetiska 

principerna, om inte gås dessa igenom.  

• Påminn om studiens syfte samt syftet med intervjun. 

• Informera om att frågornas karaktär till en början är öppna och att tanken med det 

är att intervjupersonen ska berätta hur den tänker och arbetar och att inte vi styr 

dennes svar, samt att vi i mån av behov kommer ställa fördjupande frågor.  

• Informera om att vissa frågor kan falla utanför intervjupersonens kärnområde, 

tanken är inte att göra den obekväm utan bara att få dennes infallsvinkel kring detta 

om det är möjligt. Tydliggör att intervjupersonen inte behöver svara om den inte 

vill.  

• Klargör vem som är intervjuare eller medintervjuare samt vad detta innebär i 

intervjusituationen. 

 

*STARTA LJUDUPPTAGNING* 

 

Huvuddel 

Orienterande frågor 

• Kan du beskriva vilken din titel är samt vilka huvudsakliga arbetsuppgifter du har? 

• Hur länge har du jobbat på Toyota och vad har du haft för andra befattningar 

tidigare? 

 
Övergripande frågor Fördjupande frågor som ställs vid behov 

1. Process och teknologi: 
Hur går tillverkningen av 
varor till från ankomst-
lagret till att trucken 
lämnar fabriken? Finns 
det någon skillnad om 
trucken produceras som 
en vara eller tjänst?  

• Vad är tanken bakom hur ni väljer att samordna och organisera era 
processer och er utrustning i produktionen? 

• Hur använder ni automatisering? 

• Hur ser ni på standardisering samt flexibilitet? 

• Hur säkerställer ni ett väl fungerande informationsflöde samt 
kommunikation i produktion? 

2. Kapacitet: 
Hur arbetar ni med 
kapacitet, det vill säga att 
matcha utbud med 
efterfrågan?  

• På er hemsida framgår det att ni producerar mot kundorder, vad är 
anledningen till det och vad är fördelarna respektive nackdelarna?  

• Hålls nivån i produktion konstant eller anpassar ni den efter 
efterfrågan? Vad är fördelar respektive nackdelar med det beslutet? 

• Vilken betydelse har timing vid kapacitetsplanering? Har ni alltid en 
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möjlighet att anpassa kapacitet efter efterfrågan? Eller måste ni 
ibland försöka jämna ut efterfrågan för att matcha tillgänglig 
kapacitet?  

• Finns det skillnader i kapacitetsplanering om trucken produceras som 
en vara eller tjänst?    

• Vilken roll spelar leverantörer i kapacitetsplanering? 

3. Faciliteter: 
Hur är era faciliteter 
organiserade? Det vill 
säga vart ligger de och 
vem gör vad? 

• Hur stor betydelse har den geografiska närheten till kund kontra 
centralisering?  

• Är stora eller små faciliteter att föredra? Varför? 

4. Supply chain-struktur: 
Hur stor kontroll över 
hela produktflödet har 
ni? Det vill säga från 
första komponent till 
dess att trucken har 
levererats ut till kund?  

• Vid val av leverantör hur stor betydelse har den geografiska närheten? 

• Hur fattar ni beslut gällande outsourcing kontra egen produktion av 
varor samt komponenter? Hur bestämmer ni vad som outsourcas? 
Hur involverade är ni arbetet hos era leverantörer?  

• I hur stor utsträckning outsourcar ni utförandet av service och 
tjänster? Det vill säga har ni externa företag som ansvarar för 
tjänsteleverans, som exempelvis skickar ut servicetekniker eller står 
för förarutbildningen?  

• Finns det ett tydligare fokus på leverantörer eller kunder i er supply 
chain? Hur yttrar sig detta i sådana fall?  

5. Planering och styrning: 
Hur planerar och styr ni 
er utveckling/försörjning 
/produktion/ leverans av 
varor och tjänster? 

• Vad prioriterar ni mest vid planering och styrning: kostnad, tid eller 
kvalitet?  

• Vilka andra avdelningar är det viktigt att din avdelning 
kommunicerar med och varför? Hur gör ni detta? 

• Vilken tidshorisont arbetar ni efter? 

6. Personalstyrka: 
Hur arbetar ni för att 
utveckla era medarbetare 
och dess förmågor?  

• Är det några förmågor som är särskilt viktiga i din avdelning?  

• Hur viktig är teknisk kompetens i förhållande till social kompetens? 

• Hur ser ni på att arbeta i team kontra att arbeta individuellt?    

• Hur skulle du beskriva ansvarsfördelningen?  

7. Kvalitet: 
Hur arbetar ni med 
kvalitet?  

• Vem är det som avgör vad kvalitet är? 

• Hur mäts kvalitet? 
• Hur arbetar ni för att förbättra kvalitet? 

• Vilka åtgärder vidtas vid kvalitetsbrister? 

• Inkluderar ni kunder i kvalitetsarbetet och i sådana fall hur? 

• Inkluderar ni leverantörer i kvalitetsarbetet och i sådana fall hur?  

• Vilka är de huvudsakliga fördelarna med att arbeta med kvalitet på 
detta vis? Finns det några nackdelar? 

8. Produktutbud:  
Hur tänker ni kring ert 
varu- och tjänsteutbud?  

• Hur ser förhållandet mellan försäljning av tjänster respektive varor 
ut?  

• Vilken betydelse har försäljning av varor kontra tjänster och 
helhetslösningar? Vad strävar ni efter? Hur kommunicerar ni detta 
internt samt externt? 

• Har ni för avsikt att minska eller öka antalet produktvarianter i 
framtiden? 

• Hur ser möjligheten till kundanpassning ut? 

• Finns det insatser för att ibland försöka jämna ut efterfrågan för att 
matcha mot tillgänglig kapacitet? 

9. Produktutveckling: 
Vilka steg innehåller er 
produktutvecklings-
process?  

• Hur genererar ni nya koncept till er produktutveckling? 

• Hur fattar ni ett stop/go-beslut? Alltså när låter ni ett 
utvecklingsprojekt fortgå alternativt stoppas?  

• Hur tänker ni kring kvalitet i produktutvecklingsarbetet? 

• Inkluderar ni kunder i ert arbete med produktutveckling och i sådana 
fall hur? 

• Hur viktigt är kundvärde i förhållande till lönsamhet vid 
produktutveckling?  
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• Inkluderar ni leverantörer i ert arbete med produktutveckling och i 
sådana fall hur?  

10. Prestationsmätning: 
Hur är prestations-
mätning på din avdelning 
utformad?  

• Vilka mått är viktiga? Hur prioriterar ni dessa?  

• Hur mäter ni dessa mått? Mäts det främst i finansiella eller icke-
finansiella termer eller i en kombination av dessa? 

11. Leverantörsrelationer: 
Hur arbetar ni med era 
leverantörsrelationer? 

• Hur viktigt är samarbete i era leverantörsrelationer?  

• Hur anpassar ni er/era leverantörer till varandra? Hur ser 
maktfördelning ut i leverantörsrelationerna?  

• Bygger leverantörsrelationerna i hög grad på förtroende eller 
upprätthålls de med hjälp av formalisering? 

• Finns det en konflikt eller samverkan mellan ert och era leverantörers 
intressen? 

• Hur tänker ni kring långsiktighet i leverantörsrelationer?  

12. Kundrelationer:  
Hur arbetar ni med era 
kundrelationer?  

• Hur ser interaktionen med era kunder ut? 

• Hur involverade är kunderna i utveckling/försörjning/produktion/ 
leverans av varor och tjänster? 

• Hur identifierar ni era kunders behov? (Både det uttalade och 
outtalade behovet) 

• Finns det en konflikt eller samverkan mellan ert och era kunders 
intressen? 

• Hur mycket anpassar ni er efter era kunder? 

• Hur tänker ni kring långsiktighet i kundrelationer? 

 

Lean och tjänstefiering: 

• Vilka uttalade strategier finns det kring TPS samt tjänster och helhetslösningar?  

• Hur påverkas ditt arbete av verksamhetens arbete med TPS? 

• Upplever du att verksamheten har blivit mer tjänsteinriktad och hur påverkas ditt 

arbete av det?  

• Har du i ditt arbete upplevt några svårigheter med att verksamheten tjänsteinriktas 

mer samtidigt som ni tillämpar TPS? I sådana fall vilka? 

 

Avslutande del 

• Tacka för att intervjupersonen tog sig tid att ställa upp på intervjun. 

• Fråga om det är något som vi inte har tagit upp som intervjupersonerna tycker är 

viktigt att nämna. 

• Fråga om intervjupersonerna har några frågor till oss. 

• Fråga om intervjupersonerna vill bekräfta det insamlade materialet samt godkänna 

användandet av det. 

• Fråga om intervjupersonerna vill ta del av den slutgiltiga rapporten. 

 

*AVSLUTA LJUDUPPTAGNING* 
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Bilaga 2 – Utveckling av beslutskategorier inom 

verksamhetsstyrning 

1. Process och teknologi 

I strävan efter att finna det mest lämpade tillvägagångssättet för att producera sina produkter 

måste tillverkande företag göra ett processval (Hill, 2000). Enligt Wheelwright (1978) bygger 

detta beslut på att välja processer och teknologier som både stämmer överens med den egna 

produktens specifikationer samt med det konkurrenstryck den önskar skapa. Processvalet 

föregås av ett försörjningsbeslut angående vilka insatsvaror som ska produceras inom 

företaget gentemot hur mycket som ska köpas in (Hill, 2000). Utifrån detta beslut kan företag 

sedan identifiera vilka teknologiska alternativ som finns för att sätta samman köpta 

komponenterna med egentillverkade (Hayes et al., 1996; Hill, 2000). Slack et al. (2010) anser 

att dessa teknologier inkluderar de maskiner och den utrustning som kan skapa och/eller 

leverera företagets varor och tjänster.  

 

Det finns ett flertal olika aspekter att ha i åtanke vid valet av processer och teknologier. 

Förutom kostnader och kvalitet påverkar även processvalet produktionens flexibilitet (Slack 

et al., 2010). Beslut måste fattas kring nivå av automatisering (Baines et al., 2009; Hill, 

2000; Slack et al., 2010; Wheelwright, 1978) och när manuell hantering av anställda ersätts 

av automatiserad teknologi påverkas flexibiliteten i produktionen negativt (Baines et al., 

2009; Slack et al., 2010). Ett processval omfattar dock inte enbart beslut rörande passande 

typer av teknologier, Hayes et al. (1996) menar att ytterligare en nivå bör betraktas, nämligen 

organiseringen av utrustningen i lokalerna. I detta avseende bör fokus ligga på samman-

koppling och koordination mellan de olika processerna och teknologierna (Hayes et al., 1996; 

Wheelwright, 1978). Ur ett helhetsperspektiv bör företag i sitt processval även överväga hur 

väl det finns en integration mellan processer och teknologier i varuproduktionen och de som 

stöttar tillhandahållandet av tjänster (Baines et al., 2009). 

2. Kapacitet 

Kapacitetsfrågan berör utmaningen att matcha utbud med efterfrågan (Baines et al., 2009). 

Enligt Slack et al. (2010) beräknas kapacitet när det råder normala förhållanden för 

verksamheten och identifieras då som den maximala nivå av värdeskapande aktiviteter som 

en process kan leverera över en viss tid. Det finns ett flertal faktorer som anses ha inverkan 

på en verksamhets kapacitetsnivå och hit räknas exempelvis bredden på varu- och 

tjänsteutbudet, interaktionen mellan olika resursbegränsningar samt varierande förmåga att 

kunna lagra kapacitet (Hayes et al., 2005). 
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Kapacitetens omfattning är en viktig beslutspunkt och innefattar valet mellan att anskaffa 

kapacitet innan eventuella ökningar i efterfrågan uppstår eller vänta med att agera förrän 

den existerande kapaciteten har utnyttjats till fullo. Wheelwright (1978) menar att detta är 

en fråga om att låta kapacitetsnivån leda (eng. lead) eller följa (eng. lag) förändringar i 

efterfrågan. I förebyggande syfte bör företag även fastställa hur de vill agera när maxkapacitet 

väl uppnås och alternativen står då mellan övertid, ett extra skift eller anlitandet av en 

underleverantör (ibid.). En annan avvägning gäller graden av anpassning. Här står valet 

mellan jämn (eng. level) kapacitet, där nivån hålls konstant under en period oavsett 

förväntade förändringar i efterfrågan, eller jagande (eng. chase) kapacitet, där företaget 

anpassar sin kapacitetsnivå för att stämma överens med förväntad efterfrågan (Slack et al., 

2010; Wheelwright, 1978). Överlag för denna kategori anses även timing vara ett viktigt 

element då den ständiga utmaningen innebär att möta en ofta föränderlig efterfråga (Baines 

et al., 2009; Wheelwright, 1978).  

3. Faciliteter 

En tredje kategori med strukturella beslut behandlar fördelningen av verksamheters totala 

kapacitet över olika faciliteter (Hayes et al., 1996). Till begreppet faciliteter kan byggnader, 

anläggningar, utrustning och olika processteknologier räknas (Slack et al., 2010). Delvis 

ligger här fokus på beslut om aspekterna antal och storlek som berör hur många faciliteter 

verksamheten är i behov av samt hur stora dessa bör vara (Hayes et al., 1996; Wheelwright, 

1978).  

 

Organisering av olika faciliteter kan genomföras i syfte att utnyttja skalfördelar genom att 

föra samman och centralisera olika aktiviteter samt genom att förläggning sker med närhet 

till viktiga insatsvaror och resurser (Baines et al., 2009). Alternativt kan närhet till kunderna, 

med syfte att kunna bemöta och även överträffa deras förväntningar och behov, vara den 

drivande tanken i organiseringsfrågan (ibid.). Detta visar på att lokalisering och 

specialisering är ytterligare viktiga aspekter i denna kategori. Vissa av dessa beslut har dock 

mindre relevans när det kommer till tjänsteproducenter då det i de fallen inte finns någon 

kapacitet att fördela, förvara eller transportera (Hayes et al., 1996). 

4. Supply chain-struktur 

Strukturen på ett företags supply chain kan liknas vid ett vertikalt nätverk där den vertikala 

aspekten innebär att produkter kan flöda från leverantörer, i form av insatsvaror, via 

tillverkare av komponenter och vidare till distributörer och slutligen till slutkund (Hayes et 

al., 2005). Genom en sådan uppdelning får varje aktör möjlighet att undvika de aktiviteter 

som de saknar komparativa fördelar i och fokus kan då istället läggas på var parts enskilda 

styrkor (ibid.). Denna bild speglar främst supply chain-strukturen hos varutillverkande 
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företag som ofta drivs av kostnadsminimering och en jämn kvalitetsnivå (Baines et al., 

2009b).  

 

Inom denna kategori bör beslutspunkterna balans, lokalisering, specialisering och 

konfiguration adresseras. Överlag bör en balans eftersträvas i frågan om hur mycket av det 

arbete som ligger bakom skapandet och/eller leveransen av en produkt som ska genomföras 

internt och hur mycket som ska köpas in (Hayes et al., 2005). Även i relationen mellan olika 

länkar i det vertikala nätverket är balans en nyckel (Wheelwright, 1978). Lokalisering är en 

fråga om var de olika länkarna i kedjan bör placeras medan specialisering berör allokeringen 

av aktiviteter och förmågor (Slack et al., 2010; Wheelwright, 1978). Konfiguration innebär 

gestaltningen av en verksamhets kontroll över det egna produktflödet, vilken kan utökas 

genom förvärv av antingen företagets leverantörer eller dess kunder (Slack et al., 2010). 

Alternativ att överväga är utläggning på entreprenad (eng. outsourcing), inhemsk produktion 

balanserat med vissa inköp samt vertikal integration (ibid.). Företag som väljer att själva 

kontrollera och producera merparten av sina insatsvaror och produkter ses som vertikalt 

integrerade företag (Hayes et al., 2005). 

5. Planering och styrning 

Att skapa ett gott förhållande mellan vad marknaden begär och vad verksamhetens resurser 

faktiskt kan leverera är vad kategorin planering och styrning ämnar att adressera (Slack et 

al., 2010). Planeringens angelägenhet är vad som kan tänkas inträffa i framtiden och därmed 

bör planering utmynna i en formalisering av företagets intentioner för framtiden (ibid.). 

Styrningens uppgift är sedan att göra de justeringar och förändringar som anses nödvändiga 

för att verksamheten ska kunna uppnå de redan planerade målsättningarna (ibid.)  

 

För hantering av olika planerings- och styrningsaktiviteter krävs ofta större investeringar i 

ett eller flera system. Dessa system kan variera i grad av automatisering och komplexitet 

(Baines et al., 2009) och de bör fånga upp en mängd olika aktiviteter gällande projektering, 

utförande, övervakning och uppföljning (Slack et al., 2010). En annan viktig aspekt vid 

planering och styrning är tidshorisonten, då arbetet är framtidsinriktat och bygger på 

exempelvis prognoser och schemaläggning, både på kortare och längre sikt (Baines et al., 

2009; Hayes et al., 1996, 2005; Slack et al., 2010). Vidare krävs att verksamheten har en 

tydlig inriktning. Alla aktiviteter som ett företag genomför bör syfta till att besvara och 

reagera på marknadens krav och förväntningar samt de mål som finns satta för 

verksamhetens framtid (ibid.). 

6. Personalstyrka 

Anställda spelar generellt en central roll vid transformationen från resurs till färdig produkt 

(Slack et al., 2010). Vilken roll de anställda har skiljer sig emellertid åt från företag till företag, 
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då olika verksamheter möter olika krav. Övergripande beslutspunkter när det kommer till 

personalstyrkan kan ändå sammanfattas som ansvarsfördelning, förmågor och erfarenheter. 

Till att börja med måste företag avgöra hur ansvarsfördelningen mellan olika enheter och 

anställda i företaget ser ut (Slack et al., 2010). Traditionellt skiljer teorin på centraliserat och 

decentraliserat ansvar och beslutsfattande, där centraliserat innebär att en övervägande del 

av auktoriteten ligger hos den högsta ledningen medan decentraliserat innebär att 

auktoriteten är mer fördelad och även återfinns på lägre nivåer i en organisation (Fayol, 

1916).  

 

Sett till förmågor bör företag ställa sig frågan vilka som är relevanta för just deras 

verksamhet (Slack et al., 2010). I vissa verksamheter förutsätts det att anställda har en 

förmåga att agera på ett självständigt och flexibelt sätt, medan i andra finns det tydliga 

tillvägagångssätt för hur arbetsuppgifter ska utföras (Baines et al., 2009). Vidare krävs det i 

vissa situationer hög produktkunskap samtidigt som det i andra situationer krävs förmågor 

att hantera och utveckla kundrelationer (ibid.).  

7. Kvalitet 

Kvalitet kan enligt Slack et al. (2010) definieras som ett företags förmåga att konsekvent nå 

upp till kundernas förväntningar. Trots denna definiering finns det två skilda perspektiv av 

kvalitet; säljar-perspektiv och köpar-perspektiv (Russell & Taylor, 2009). Säljar-perspektivet 

refererar till konformitet av specificeringar, det vill säga till vilken grad tillverkade produkter 

når upp till förutbestämda specifikationer (ibid.). Köpar-perspektivet däremot syftar på 

produktens lämplighet för användning, vilket innebär att den motsvarar de förväntningar 

som kunden har (ibid.).  

 

Synen på kvalitet har en inverkan på företags mått av kvalitet; en del företag fokuserar på 

interna mått, medan andra fokuserar på externa mått (Russell & Taylor, 2009; Wheelwright, 

1987). Företag som tillämpar externa mått strävar efter att fånga och mäta kundens 

subjektiva upplevelse av kvaliteten (Baines et al., 2009). Bortsett från mätning av kvalitet, 

inkluderar kvalitetskontroll även förbättringar av kvalitet, samt åtgärder vid kvalitets-

brister (Hayes et al., 1996). Kvalitetsdimensioner som företag kan beakta vid kvalitets-

kontroll är: produktens prestanda, funktionalitet, tillförlitlighet, konformitet, hållbarhet, 

underhållbarhet, estetik och upplevd kvalitet (Garvin, 1987).  

8. Produktutbud 

Produktutbud rör det urval av produkter som ett företag tillhandahåller (Frankelius et al., 

2015). Enligt Hill (2000) kan antalet produktvarianter variera från väldigt många till ett fåtal 

beroende på ett företags strategi, exempelvis få vid massproduktion och många vid 

kundanpassning. Frankelius et al. (2015) skiljer på längd, djup och bredd i produkt-
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sortimentet. Längd refererar till det totala antalet produktvarianter, djup till antalet 

varianter inom en viss kategori och bredd till antalet produktlinjer. Utöver dessa kategorier 

fattar företag även beslut gällande vilken mix av varor och tjänster de vill erbjuda sina kunder 

(Baines et al., 2009). 

9. Produktutveckling 

Produktutveckling beskrivs återkommande som en grundaspekt inom verksamhetsstyrning, 

då det bland annat har en stor inverkan på planering, utformning av processer samt 

kvalitetsstyrning (Kumar & Suresh, 2009; Haas, 1987). Även ur ett kundperspektiv är 

framtagning av nya produkter signifikant, då det syftar till att interpretera kundbehov och 

att konkretisera dem till varor och tjänster (Slack et al., 2010). En viktig drivkraft vid 

produktutveckling är således att skapa kundvärde, men tillika bör lönsamhet och 

konkurrenskraft beaktas när företag prioriterar vilka projekt som anses betydande för 

verksamheten (Kumar & Suresh, 2009).  

 

Mer konkret är produktutveckling en process som kan beskrivas i fem steg: (1) 

konceptgenerering, (2) screening, (3) preliminär design, (4) utvärdering och förbättringar 

och (5) prototyp samt slutgiltig design (Slack et al., 2010). Baines et al. (2010) skiljer dock på 

två typer av tillvägagångssätt vid introducering av nya produkter, där bland annat 

möjligheten att utföra tester på produkten särskiljer metoderna. Det första är ett systematiskt 

tillvägagångssätt där produkten är noga designad och grundligt testad, vilket generellt gäller 

för produktutveckling av varor. Det andra tillvägagångssättet är istället en interaktiv 

designprocess där kunden involveras och där produkten sällan testas innan den levereras till 

kunden, vilket ofta är fallet vid utveckling av tjänster. 

10. Prestationsmätning 

Att kvantifiera resultatet av en prestation kan beskrivas som en förutsättning för förbättring 

(Slack et al., 2010). Ofta används uttrycket “vad du mäter är vad du får” (Merchant & Van der 

Stede 2017 s. 398, egen översättning), vilket kan förklaras av att prestationsmätning utgör en 

grund för hur företag sätter upp incitament och belöningssystem (Hayes et al., 1996). Vid 

utformningen av ett system för prestationsmätning finns det enligt Slack et al. (2010) 

huvudsakligen tre aspekter att ta hänsyn till: (1) val av prestationskriterier, (2) prioritering 

av prestationskriterier samt (3) val av mått.  

 

Prestation kan mätas i såväl finansiella som icke-finansiella termer, där ett exempel på 

finansiella termer är kostnader medan ett exempel på icke-finansiella termer är kundnöjdhet 

(Baines et al., 2009). Slack et al. (2010) gör en tydligare uppdelning och bryter ned 

verksamhetsstyrningsmålen i fem grundläggande kategorier: kvalitet, hastighet, pålitlighet, 

flexibilitet och kostnad. Under de senaste årtiondena har implementeringen av så kallade 
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balanserade styrkort (eng. balanced scorecard) blivit allt vanligare för att fånga upp fler 

dimensioner av prestationsmått (Merchant & Van der Stede, 2017).  

11. Leverantörsrelationer 

En leverantörsrelation kan beskrivas som en förbindelse mellan en leverantör och en köpare 

och omfattningen samt karaktären på denna kan variera stort (Gadde & Håkansson, 1998). I 

vissa leverantörsrelationer vill köparen upprätthålla en nära och samarbetsorienterad 

relation, medan i andra relationer vill köparen hålla leverantören på en armlängds avstånd 

(O’Brien, 2014; Baines et al., 2009). Gadde och Håkansson (1998) menar på att det finns sex 

aspekter som företag bör ta hänsyn till vid leverantörsrelationer. För det första finns det en 

grad av komplexitet i varje relation som grundar sig i relationens sammansättning. För det 

andra sker ofta viss anpassning till olika leverantörer, vilket sker över tid och således är 

relationens långsiktighet en tredje viktig aspekt att beakta. Den fjärde aspekten handlar om 

nivån av beroende i relationen, vilket inkluderar en ojämn balans av makt. Gällande de två 

sista aspekterna är dessa förtroende kontra formalisering, samt konflikt och samverkan. 

Den förstnämnda relaterar till tryggheten i förbindelsen medan den sistnämnda relaterar till 

parternas intressen och hur dessa påverkar relationen.  

12. Kundrelationer  

Karaktären på en kundrelation kan sträcka sig från transaktionell till relationell (Sheth & 

Parvatiyar, 2000). En tydlig distinktion mellan dessa synsätt är graden av interaktion. Vid 

tillämpningen av ett transaktionellt synsätt är begränsad interaktion önskvärt och inköp ses 

endast som ett utbyte av resurser (Baines et al., 2009; Sheth & Parvatiyar, 2000). Vid 

applicering av ett relationellt synsätt å andra sidan eftersträvas interaktion och företaget 

investerar resurser i att utveckla och behålla relationen (ibid.). Vidare finns det inom det 

transaktionella perspektivet en konflikt av intressen som grundar sig i att ju högre vinst den 

ena parten gör desto större är förlusten för den andra (Kindström et al., 2012). Tvärtom i det 

relationella perspektivet är samverkan och gemensamt värdeskapande i fokus (ibid.). Nära 

sammankopplat med dessa perspektiv är långsiktighet i en relation, det transaktionella 

perspektivet har en avsaknad av detta medan det är centralt i det relationella perspektivet. 

Utöver redan nämnda aspekter nämns i samband med kundrelationer även begreppet 

anpassning; företag som har en större kundorientering tenderar att kundanpassa sina 

produkter i högre utsträckning (ibid.).  
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