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Abstract 
Thesis title: Tire tracks at the bank - a case study on the way between lean production 

and intrinsic worker motivation in the service industry 

Authors: Emelie Eriksson and Malin Stockman  

Thesis supervisor: Hans Andersson  

Background: Since the coining of the phrase lean production by Womack, Jones and 

Roos in 1990, this mass production system of Japanese origin has been implemented in a 

multitude of organizations throughout the world, the results being predominantly positive 

from a financial point of view. The possibly negative effects of mass production on 

worker motivation have been discussed since quality of work life became an important 

political issue in Sweden in the 1970’s. As the popularity of lean service is now 

increasing, there are still unresolved issues regarding the transferability of a mass 

production system to the service industry, particularly with regards to the motivation of 

service employees. 

Purpose: The purpose of our thesis is to study the lean system of a Swedish bank, SEB 

Way, from a management- as well as an employee perspective in order to describe how 

lean may affect the work motivation of service employees. 

Research procedure: The study is empirically based on observations and interviews on 

multiple hierarchical levels at SEB. We have conducted a total of 13 interviews with 

front line employees at SEB, with the central SEB Way team as well as two external lean 

specialists.  

Results: The study indicates that SEB Way has little direct influence on the intrinsic 

work motivation of the SEB front line employees, as work motivation was present prior 

to the implementation of lean. However, there are some areas of indirect overlaps 

between SEB Way and employee motivation, mainly in terms of tools which encourage 

improved employee performance. This is in line with the short-term result orientation 

which characterizes SEB’s organizational culture. Furthermore, the study indicates that 

lean production may possibly exert more extensive direct influence on employee 

motivation than SEB Way. This discrepancy is explained in part in terms of intrinsic 

motivation arising from job enrichment, which is derives from a discussion on the 

conceptual framework of white collar and blue collar work. 

Keywords: work motivation, lean production, lean service, intrinsic motivation, SEB 

Way  
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Ordlista 
Här har vi sammanställt en lista på några av de ord som vi använder i uppsatsen, 

och som inte används speciellt ofta i dagligt tal. 

Backoffice | Den centrala administrativa enheten på SEB, som i och med SEB Way 

tagit över en del administrativt arbete från kontoren. 

Kaizen | Det japanska ordet för ständiga förbättringar, en central del av leanfilosofin. 

Lean production | Det finns ingen gängse definition av lean production, men många 

menar att det handlar om att öka värdeadderande aktiviteter, minska slöserier och arbeta 

med ständiga förbättringar. 

Muda, mura, muri | Det japanska ordet muda översätts till engelskans ”waste”, och 

innebär icke-värdeadderande aktiviteter. Mura innebär ojämnhet och muri betyder 

överbörda. Alla tre ord representerar slöseri i ett produktionssystem. 

Navigatör | Heltidsanställd i SEB som genomför implementeringen av SEB Way i de 

olika divisionerna i SEB. 

Performance management | Performance management handlar om att skapa en 

arbetsmiljö som främjar prestationer, och utgör ett system för att på bästa sätt förvalta 

medarbetarna, och är en central del av SEB Way. 

Rådgivare | SEBs privatrådgivare har en rådgivande funktion då de har hand om 

kunder med tillgångar upp till 1 miljon kronor och hela deras privatekonomi. 

Kapitalrådgivarna är till för kunder med över 1 miljon kronor och fokuserar på 

placeringar. 

SEB Way | SEB Way är SEBs version av lean production, det interna arbetssättet inom 

banken. 

Transformering | SEBs namn för processen att implementera SEB Way på 

organisationens avdelningar. 
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Inledning 
Inledningen syftar till att ge en bakgrund till studiens uppkomst, och ger en 

beskrivning av uppsatsens ämne. Detta följs av en problemdiskussion som mynnar 

ut i studiens frågeställning och syfte.  

A r b e t e t  l i k n a r  d e t  i  e n  f a b r i k .  J u  s v å r a r e  a r b e t s u p p g i f t e r ,  

d e s t o  r o l i g a r e  b l i r  d e t ,  m e n  n u  b l i r  a r b e t e t  t v ä r t  o m  

t r å k i g a r e .  N ä r  S E B  i n t e  u p p s k a t t a r  v å r a  k u n s k a p e r  

f ö r s t ö r s  r e s p e k t e n  f ö r  m e d a r b e t a r n a .  

Åsa om hennes erfarenheter av SEB Way, tolkad efter Ahlqvist (2008) 

 

Det som beskrivs av Åsa, och som orsakade att hon sade upp sig från sitt jobb som chef 

på en intern enhet på SEB, var att SEB infört lean i syfte att öka effektiviteten i 

organisationen. Enligt Åsa bidrog programmet, SEB Way, till att göra arbetet strängare 

och mer fabriksliknande med hjälp av tydligare arbetsinstruktioner. I Ahlqvists intervju 

blir det tydligt att detta var en starkt bidragande orsak till att arbetet upplevdes som 

tråkigare, vilket tyder på att motivationen för arbetet minskade. Anställdas motivation är 

inte enbart viktig för att de anställda ska trivas på jobbet, utan även för att företagen ska 

uppnå sina mål och nå bra resultat (Lundsten, 2010). Detta visar sig i den stora mängd 

forskning som sker på ämnet motivation, som diskuterar hur företagen ska främja 

motivation hos medarbetarna (Kressler, 2003; Thorsvik & Jacobsen, 2008). 

Vetskapen om att löpande band leder till hög personalomsättning och arbetsbelastning 

har funnits länge; kritiken mot den industrialiserade massproduktionen finns att läsa 

redan i resonemang av Marx och Engels i det kommunistiska partiets manifest från 

mitten av 1800-talet. I samband med att motivation och de anställdas arbetsmiljöer har 

hamnat i fokus har det under de senaste årtiondena återigen ifrågasatts hur 

massproduktion och löpande bandförhållanden påverkat anställdas motivation (Axelsson, 

2008). Trots att lean production i detta sammanhang mottagit kritik blir det ett allt 

populärare system för produktionseffektivisering i varuproducerande organisationer. 

Enligt en undersökning utförd av ett konsultbolag ämnade drygt hälften av de tillfrågade 

företagen införa någon form av lean production inom den närmsta framtiden, och så gott 

som alla företag var medvetna innebörden av lean (Rosengren, 2008). 
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Själva grunden till lean, som populariserades år 1990 av Womack, Jones och Roos i 

boken The Machine That Changed The World, bygger på en jämförelse av Toyotas 

produktionssystem (TPS) med andra produktionssystem, där TPS ansågs vara överlägset 

i termer av effektivitet. Därmed myntades begreppet ”lean” som en beskrivning av 

resurssnål produktion. Detta system har i sin tur sin grund i Taylors (1911) Scientific 

Management och Fords löpande bandprincip (Larsson, 2008), men fordismen och 

toyotaismen framställs snarare som två ytterligheter ur ett arbetsorganisatoriskt 

perspektiv (Huzzard, 2003; Pil & Fujimoto, 2007).  

I Sverige gjorde Volvo under 90-talet försök att förbättra arbetsmiljön för arbetare genom 

längre arbetscykler och mer ergonomiska arbetsuppgifter (Huzzard, 2003; Pil & 

Fujimoto, 2007), men fall som detta har effektiviteten blivit ett problem (Axelsson, 

2008). Trenden har varit att istället åter närma sig kortare ledtider och löpande 

bandprinciper (Pil & Fujimoto, 2007). Ett företag som använt en annan ansats i sin 

tillverkningsfilosofi är Scania, som i sin fabrik i Södertälje tillämpar lean production. 

Scania har använt lean-metoden i 20 år och hör enligt Axelsson (2008) till de svenska 

företag som lyckats bäst med att tillämpa lean. Den effektivitetsökning som 

utkristalliserats på varuproducerande företag som tillämpar leanfilosofin har lett till att 

även tjänsteföretag alltmer börjat intressera sig för systemet. Ett exempel på detta är att 

Scania enligt Axelssons (2008) artikel i SVD besöks av en strid ström tjänsteföretag, som 

överväger att implementera lean production, och bland dem fanns en gång SEB.  

I takt med att västerländska länder i stor utsträckning övergår till tjänsteproduktion 

(Piercy & Rich, 2009) har insikterna om de mänskliga resursernas potential och vikt lett 

till att företagens förmåga att förvalta sitt humankapital blivit en avgörande faktor för 

deras framgång (Alvesson & Svenningsson, 2007; Thorsvik & Jacobsen, 2008). Det talas 

ibland om att kunskapsföretag nu tagit över en del av personalomsättningsproblemen 

som är förknippade med hög mental arbetsbelastning, som är att jämföra med det löpande 

bandets höga fysiska arbetsbelastning (Docherty & Huzzard, 2003). I Sverige utgör idag 

tjänstesektorn en betydande del av BNP (UD, 2009), vilket gör att tjänstesektorns 

användning av lean production är väl värd att undersöka närmare. Detta speciellt med 

tanke på att den aktuella debatten om huruvida lean har en positiv eller negativ effekt på 

medarbetarna.  

Problemdiskussion 
Eftersom lean production syftar till att öka effektivitet och resurssnålheten kan 

företagsledningen se tydliga fördelar med systemet. Det finns även otaliga studier på hur 

lean används och påverkar anställda i tillverkande företag. Bland annat föreslår de 
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Treville och Antonakis (2002) att lean kan öka den inre motivationen hos anställda, 

medan den före detta Toyota-anställda Mehri (2006) talar om den mörka sidan i lean och 

TPS. Mehri får medhåll från Babson (1993), Börnfelt (2009) och Danielsson (2009), som 

alla hänvisar till att lean av forskare kallats för ”management by stress.” Även om 

resultaten pekar åt olika håll beroende på olika infallsvinklar i forskningsförfarandet 

finns ändå en betydande mängd forskning på området lean production och anställdas 

arbetstillvaro (Parker, 2003).  

I nuläget finns dock få studier på vilka effekter ett införande av lean kan få i ett 

tjänsteföretag (Danielsson, 2009). Därmed innebär implementeringen av lean i 

tjänstesektorn en viss osäkerhet, då effekterna på organisationens områden inte har 

studerats eller bevisats. Lean i tjänsteföretag har kritiserats både av forskare och 

missnöjda anställda för att medföra fabriksliknande och omänskliga arbetsförhållanden, 

något som står i direkt konflikt med de strömningar inom området arbetsmotivation, som 

menar att främjande arbetsmiljöer där medarbetarna motiveras leder till en effektiv och 

framgångsrik organisation. Däremot uppger exempelvis SEB (2010c) att medarbetarnas 

motivation faktiskt ökat sedan lean infördes i banken, vilket är en kontrast till vad vi såg i 

det inledande citatet. Därmed finns en uppfattningskonflikt kring vilka effekter ett 

införande av lean i tjänstesektorn får på organisationens anställda, vilket osökt leder oss 

till vår undersökningsfråga: 

På vilka sätt påverkar ett införande av lean i 

tjänstesektorn medarbetarnas motivation?  

För att svara på vår fråga undersöker vi genom en fallstudie lean och motivation på den 

svenska storbanken SEB, som har implementerat lean i en modifierad form, SEB Way. 

Inom ramen för detta utgår vi från två delperspektiv på frågeställningen, nämligen SEB 

Way och medarbetarna, samt medarbetarna och motivationen.  

Genom att kombinera dessa perspektiv kan vi sedan besvara frågan om på vilket sätt ett 

införande av lean påverkar medarbetarnas motivation. För att ytterligare tydliggöra våra 

två delperspektiv presenterar vi dem nedan tillsammans med citat från vår empiriska 

undersökning, vilka syftar till att ge läsaren en antydan om huvuddragen i uppsatsens. 

Citaten återkommer i empirin och delarna återvänder vi till i analysen. 

SEB Way och medarbetarna 

“Det handlar inte om att göra människor till robotar, tvärtom, det handlar om att 

frigöra tid för att de ska kunna vara ännu mer människor.” 
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Medarbetarna och motivationen 

”Jag är motiverad för att jag har roligt här, tycker det är utvecklande, och att det är 

kul att möta kunder. För mig är det motiverande att hjälpa en kund.” 

Studiens syfte 
Syftet med vår studie är att, genom att undersöka SEB Way ur ett lednings- och 

medarbetarperspektiv, beskriva hur lean påverkar bankanställdas motivation samt vilken 

form denna påverkan har.  

Avgränsningar 
Vår studie är begränsad till SEBs verksamhet i Sverige, vilken utgör ungefär hälften av 

hela verksamheten. När vi hänvisar till SEB menar vi därför SEB i Sverige.  

Vidare har vi valt att endast inkludera anställda inom en av SEBs fem divisioner, 

nämligen kontorsrörelsen. Detta eftersom kontorsanställda utgör en relativt homogen 

grupp med liknande erfarenheter av SEB Way. Dessutom implementerades SEB Way 

något annorlunda i kontorsrörelsen, vilket gör att studien rimligtvis bör begränsas till 

denna grupp. Kontorsmedarbetarna kan även ses som representanter för kontorsanställda 

i ett större perspektiv, eftersom de liksom kontorsanställda inom andra organisationer, 

har stor kontakt med kunderna och arbetar med visst administrativt arbete. 
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Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi planerat och genomfört vår studie. 

Med stöd i litteraturen visar vi vår arbetsgång och val av metod. Till att börja 

med beskrivs vår forskningsansats, vilket följs av en beskrivning av våra metoder 

för datainsamling och till sist diskuterar vi hur vi har bearbetat vårt insamlade 

material. 

Vi har fördjupat vår förståelse för den inbördes relationen mellan lean och motivation 

genom att studera och jämföra olika hierarkiska nivåer inom en bankorganisation i 

tjänstesektorn, med avseende på anställdas motivation. I Figur 1 presenterar vi en 

sammanställning av vårt tillvägagångssätt. 

 

FIGUR 1: STUDIENS UTFORMNING  

Som figuren visar har vi en kvalitativ forskningsansats, där vi genomfört en fallstudie på 

olika undersökningsnivåer. Vår huvudsakliga datainsamlingsmetod är intervjuer, vilket 

har kompletteras av observationer. Insamlandet har åtföljts av bearbetningar av 

insamlade data i form av tematisk sammanställning Under de nästkommande rubrikerna 

beskriver vi vår metod i detalj utifrån Figur 1. 

Typ av studie 
En kvalitativ forskningsansats 
Att studera motivation är en komplex process eftersom det rör sig om människors 

beteenden och drivkrafter. Komplexiteten uppstår eftersom dessa är individspecifika och 

osynliga för alla utom individen själv, något som understyrks av Amabile och Kramer 

(2007) i en studie om inre arbetsliv. För att uppnå syftet med vår studie har vi valt en 

kvalitativ forskningsansats, som möjliggör ett tolkande förhållningssätt till det material vi 
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insamlat via intervjuer. Denna ansats utgör en något ovanlig inriktning inom studiet av 

motivation, eftersom motivationsforskning generellt utförs på många människor med 

statistiska skalor (se exempelvis Hackman & Oldham, 1980 samt Deci & Ryan, 1985).  

Skalor och variabler används framför allt för att, som i Hackman och Oldhams (1980) 

fall, undersöka kausala samband vilka sedan ligger till grund för att beskriva motivation 

under vissa förutsättningar. Eftersom vi inte försöker beskriva motivationsbegreppet, 

utan endast använder motivation som förklaringsvariabel för utfallet av lean på 

medarbetarna i tjänstesektorn, bör vi dock hellre ha ett tolkande förhållningssätt, som 

uppnås genom att angripa problemet med en kvalitativ ansats. 

Vår uppfattning är därför att vårt ämne, som framför allt behandlar lean och inre 

motivation, kan fångas genom personliga möten, där det finns möjlighet för människor 

att uttrycka tankar om personliga drivkrafter och känslor, vilket finner likheter med 

metodiken i Herzbergs (1966) numera berömda motivationsstudie som också byggde på 

intervjuer. I intervjuer kan nyanser och tidigare okända uppfattningar och sammanhang 

fångas upp. Detta är i linje med Pinder och Lathams (2005) uppfattning om att 

individuella skillnader är ett viktigt tema för motivationsforskningen, vilket antyder att 

det individen är unik med avseende på inre motivation, som därför inte alltid kan fångas 

upp genom förutbestämda skalor. 

Fallstudie 
För att kunna studera lean och motivation har vi genomfört en fallstudie på SEB, som 

började implementera SEB Way i organisationen 2006, och har som mål att hela 

organisationen ska ha transformerats innan utgången av 2010. Eftersom fallstudien är en 

detaljerad beskrivning av en specifik företeelse (Bryman & Bell, 2007; Rosenqvist & 

Andrén, 2006) har vi därigenom möjlighet att undersöka SEB Way ur ett större 

perspektiv med olika metoder för datainsamling och flera infallsvinklar. 

Vår studie syftar delvis till att fånga in verkligheten via subjektiva åsikter eftersom vi 

baserar oss huvudsakligen på intervjuer, men vi har samtidigt för avsikt att granska dessa 

i förhållande till rådande strukturer genom att undersöka uppfattningar på två hierarkiska 

nivåer samt genom observationer. Detta kan likställas med ett avsteg från den rent 

aktörsorienterade synen, såsom den beskrivs av Alvesson (2002), eftersom vi som 

undersökare granskar informationen i ett större sammanhang, bestående av fler 

perspektiv än ett enskilt subjekts., något som möjliggörs av studiens utformning som en 

fallstudie med flera undersökningsnivåer och datainsamlingsmetoder. 
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Att SEB Way lämpar sig som studieobjekt blir tydligt då SEB hör till de företag som står 

i fokus i leandebatten idag; sedan SEB införde lean har organisationens medarbetare 

förekommit som exempel på både nöja och missnöjda arbetare, och SEB Way har mött 

både beröm och kritik i media (se exempelvis Ahlqvist, 2008 och Hedelius, 2008). Att 

använda en fallstudie för att undersöka ett fenomen får enligt Blumberg et al. (2005) 

anses lämpligt eftersom fallstudier är beskrivande och förklarande av en hel kontext i 

verkligheten för ett specifikt fall. 

Vi ser att den stora styrkan i just fallstudien är att den tillåter en djupgående studie av en 

specifik organisation (Bryman & Bell, 2007), vilket möjliggör en både djupare och 

bredare förståelse för var lean och motivation innebär i vårt specifika fall, fenomenet 

SEB Way inom kontexten SEB. Detta kombinerat med vår användning av olika 

datainsamlingsmetoder, både observationer och intervjuer (med olika hierarkiska nivåer), 

gör att vi kan närma oss undersökningsobjektet ur flera perspektiv. 

Något som diskuteras av Bryman och Bell (2007) är den begränsade generaliserbarheten 

i fallstudier. Ett av de största hindren för att vår studie ska vara överförbar till andra 

branscher än banksektorn är att vi så tydligt avgränsat oss till ett enda fall. Vi har försökt 

att motverka denna brist genom att vända oss även till externa informationskällor på 

området lean, och sedan jämföra denna information med materialet inhämtat hos vårt 

studieobjekt. Vidare har vi varit noga med att definiera SEBs kontext och att beskriva 

vårt forskningsförfarande.  

Vår uppfattning är att även om fallstudien sker i en definierad kontext, kan vi ur den 

abstrahera likheter med andra branscher, eftersom SEB inte är unikt i alla avseenden. Ett 

exempel är att arbetsuppgifterna för kontorsarbetare med kundkontakt kan ha stora 

likheter mellan SEB och andra banker. På dessa grunder lutar vi oss även på studier inom 

samma område (se exempelvis motivationsundersökningar av Amabile & Kramer, 2007; 

Herzberg, 1966; Ennova, 2010), för att kunna avgöra om det finns likheter mellan 

motivationen såsom vi fångat den på SEB och andra studier om motivation. I huvudsak 

finns det stora likheter med vad SEBs anställda har uppgett som motiverande, och vad 

Herzberg (1966) och Ennova (2010) beskriver som motiverande, vilket talar för att 

studiens resultat är relevant även utanför SEBs kontext. 

Urval av informationskällor  
Vi har använt oss huvudsakligen av primärdata för att fånga in olika perspektiv på lean 

och motivation i tjänstesektorn, och, inom ramen för detta, SEB. Anledningen till detta är 

att syftet kräver specifikt material, som vi endast kan få genom att själva samla in 

primärdata om ämnet. Som ett komplement till det primära materialet har vi baserat en 
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del av vår empiriska sammanställning på sekundärdata i form av material framställt av 

SEB, för att ge en allmän bild av bankens arbete. Vi har använt oss dels av en 

presentation om SEB Way utförd av SEB Ways högsta ansvariga, Isabelle Cassel, dels av 

SEBs hemsida och årsredovisningar. Materialet vi hämtat har varit av övergripande 

karaktär, och har kompletterats och jämförts med information om SEB från en bok av 

Ron Ashkenas (2010) som behandlar SEB Way ur ett förenklings- och 

förändringsperspektiv. 

För att fånga in primärdata, som alltså är vår huvudsakliga datainsamlingsmetod, har vi 

för det första intervjuat medarbetare på SEB på olika hierarkiska nivåer. För det andra 

har vi genomfört observationer på samma hierarkiska nivåer som vi genomfört 

intervjuerna. För det tredje har vi även vänt oss till en leanforskare och en leankonsult för 

att studera frågeställningen utanför SEBs kontext.  

Datainsamling på olika hierarkiska nivåer  inom SEB 

Ett flertal av de studier som ställer sig positiva till lean grundar sig enligt Börnfelt (2009) 

på intervjuer med företagens ledning och utvalda företrädare. Studier som däremot går 

djupare in på problematiken med lean riktar sig även till anställda och hur de påverkas av 

systemet. I många fall visar dessa undersökningar att antalet missnöjda medarbetare är 

högre på operativ nivå än på ledningsnivå (Börnfelt, 2009). Det finns således både 

vetenskapliga och praktiska belägg för att det förekommer skillnader i uppfattningen av 

ett företags leansystem mellan olika hierarkiska nivåer. Med anledning av denna skillnad 

i uppfattningen av lean har vi intervjuat både företagsledning och operativ personal inom 

SEB för att därmed skapa en bredare bild av verkligheten utifrån två olika perspektiv. 

För att fånga in den operativa nivån har vi genomfört intervjuer på tre av SEBs knappt 

200 kontor i Sverige. För att få ett ledningsperspektiv i studien har vi även genomfört 

intervjuer med det centrala teamet för SEB Way på SEBs huvudkontor i Stockholm. För 

att ge en bild av var våra intervjupersoner befinner sig i organisationen presenterar vi en 

överblicksbild av SEBs organisation i Figur 2 nedan. 

 

FIGUR 2: ÖVERBLICK SEB  (KÄLLA: SEBGROUP.COM) OCH VÅRA UNDERSÖKNINGSNIVÅER 
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Kontorsrörelsen 

För att säkerställa att det insamlade materialet är generellt för alla SEB-kontor i Sverige 

har vi genomfört intervjuer med anställda på tre olika kontor med en viss geografisk 

spridning. De tre kontoren tillhör två av SEBs regioner, Region väst och Region öst. En 

sammanställning av de intervjuade kontorsmedarbetarna presenteras i Tabell 1. 

TABELL 1: SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUPERSONER INOM KONTORSRÖRELSEN  

Namn Yrkesposition Antal år i banken 

Douglas Kundtjänstchef 5-9 år 

Maria Privatrådgivare 10-15 år 

Sofia Kundtjänstmedarbetare >15 år 

Kristina Kundtjänstrådgivare 10-15 år 

Lars Privatrådgivare >15 år 

Karin Privatrådgivare 10-15 år 

Carl-Philip Privatrådgivare <5 år 

 
Namnuppgifterna för våra intervjupersoner på kontorsnivån har anonymiserats och 

ersatts av fiktiva namn. Vi har däremot inhämtat tillstånd att använda de intervjuades 

yrkesposition, eftersom vi anser att detta är en central beskrivningsvariabel. I Tabell 1 

anges även antal år som anställd i banken, eftersom utfallet av förändringsarbete kan 

påverkas av hur länge man jobbat i banken, speciellt med avseende på villighet att 

förändras, och huruvida arbetssättet är väl inarbetat. Däremot har vi valt att exkludera 

information om utbildningsnivå, eftersom vi inte har uppfattat denna information som 

något som påverkat intervjupersonernas uppfattning av SEB Way. 

Ett kontor i Region öst visade tidigt ett intresse för att delta i studien, vilket bedömdes 

som ett tecken på att bra samarbete kunde uppstå. Samarbetet initierades via ett inledande 

samtal med kundtjänstchefen på kontoret, och mynnade ut i flera intervjuer med 

anställda, efter ett urval gjort av kundtjänstchefen. Samma strategi, att utgå från en chef 

på kontoret, användes för ett kontor i Region Väst, där vi bad privatrådgivarchefen 

hänvisa oss till intervjupersoner. Vi bedömer att urvalet av personer kan ha påverkats av 

chefen, som kan ha haft ett eget mål med sitt urval av personer. Däremot ha vi observerat 

olikheter i både inställning och uppfattning av SEB Way hos de utvalda 

intervjupersonerna, vilket torde innebära att urvalet är tillräckligt nyanserat för att fylla 

sitt syfte i vår studie. Urvalet för ett kontor i Region väst skedde via personliga kontakter, 

och vi har inte märkt några signifikanta uppfattningsskillnader i vårt och chefernas urval. 
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Huvudkontoret  

För att fånga in ledningsnivån i undersökningen har vi genomfört intervjuer med fyra 

personer med anknytning till det centrala SEB Way-teamet på SEBs huvudkontor i 

Stockholm. En sammanställning av våra namngivna intervjupersoner på huvudkontoret 

samt deras yrkestitel och huvudsakliga ansvarsområde följer i Tabell 2. 

TABELL 2: SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUPERSONER PÅ LEDNINGSNIVÅ INOM SEB  WAY 

Namn Yrkesposition Ansvarsområde 

Isabelle Cassel 
Group productivity 

executive 
Ansvarig för SEB Way  

Elisabet Brodin Central team member Navigatörer och rekrytering 

Jonas Forslund Central team member 

Wealth management, performance 

management, kommunikation i SEB 

Way och knowledge sharing 

Martina Johansson Navigatör  Driva transformationer inom Life 

Externa primära källor  

För det utomstående perspektivet, som använts för att skapa en mer allmän förståelse för 

syftets problematik, har vi intervjuat två utomstående personer med koppling till lean. 

Poksinska kontaktades för en intervju efter att vi deltagit på hennes föreläsning under 

Kvalitetsdagen, som arrangerades av Linköpings Universitet, där hon höll ett föredrag 

om lean. Braun kontaktades efter att vi under vår litteratursökning kommit i kontakt med 

hennes böcker om lean i tjänstesektorn. En sammanställning presenteras i Tabell 3 nedan.  

TABELL 3: EXTERNA INTERVJUPERSONER MED ERFARENHET AV LEAN  

Namn Yrkesposition Fokusområde 

Bozena Poksinska Forskarassistent 

Linköpings universitet 

Lean production, lean inom 

sjukvården 

Paula Braun Leanrådgivare 

Lean Concepts 

Rådgivande funktion vid 

införandet av lean på företag 

Metoder för datainsamling 
Nedan beskriver vi våra metoder för datainsamling, kvalitativa intervjuer och 

observationer. Vi har samlat in data med båda metoderna på två nivåer inom SEB, och 

kompletterat detta med intervjuer även med externa källor, för att på så sätt generera 

olika perspektiv på frågeställningen, för på så sätt stärka studiens tillförlitlighet.  



 
 16 

Kvalitativa intervjuer 
Den huvudsakliga insamlingsmetoden för primärdata i vår studie är intervjuer. Fördelen 

med intervjuer är att de ger insikt i respondentens åsikter och uppfattningar (Ejvegård, 

2009). I vårt fall hade vi för avsikt att fånga in abstrakta idéer och tankar, och vi är 

medvetna om att vi inte på förhand kan föreställa oss hur lean och motivation upplevs av 

intervjupersonerna. Vi har haft för avsikt att låta respondenterna använda sina egna ord 

och begrepp för att beskriva något, genom att frågorna i mycket liten mån påverkat 

respondentens svar, vilket motsvarar öppna frågor (Bryman & Bell, 2007). Detta innebär 

att vi i största möjliga mån har undvikit ja- och nejfrågor. Därmed har intervjupersonerna 

kunnat uttrycka sig någorlunda fritt kring det diskuterade ämnet, och med egna ord, 

vilket är i enlighet med vad Dalen (2008) föreslår om kvalitativa intervjuer. 

Genom att använda öppna frågor i så stor mån som möjligt kan vi minska risken för 

intervjuareffekten, som enligt Arbnor och Bjerke (1994) innebär att intervjuaren 

omedvetet påverkar respondenten under intervjun. Samtidigt bör det föras fram att vi i 

alla intervjusituationer mer eller mindre styrt vad våra intervjupersoner för fram genom 

våra frågor, men för att minimera denna problematik har vi försökt vara lyhörda för 

tankespår hos intervjupersonerna som inte följer vårt intervjuunderlag och utifrån dessa 

ställt följdfrågor vid sidan av intervjuunderlaget. Förmågan att vara lyhörd för nya 

vändningar har märkvärt förbättrats under datainsamlingens gång, i takt med att vår 

erfarenhet som intervjuare och vår kunskap om SEB Way har förbättrats, vilket har 

möjliggjort ett mer fokuserat informationsinsamlande för de senare intervjuerna.  

Vi kommer under följande rubriker att gå igenom intervjuförfarandet, från skapandet av 

intervjuunderlagen till genomförandet av intervjuerna, och till slut efterbearbetningen av 

det insamlade materialet.  

Intervjuunderlagen 

För att intervjuunderlaget skulle täcka in uppsatsens huvudsakliga teoriområden använde 

vi oss av olika litterära källor som inspiration till intervjuunderlaget. Vi använde bland 

annat artiklar som framställde en kritisk bild av lean på SEB (exempelvis Ahlqvist, 

2008), och böcker på temat lean (exempelvis Bicheno, 2008), där vi hämtade information 

om grundbultarna i leanfilosofin. Dessutom hämtade vi inspiration från ett inledande 

möte med kundtjänstchef Douglas på ett kontor i Region öst, där vi fick information om 

hur SEB Way används.  

Informationen om lean kombinerades därefter med olika aspekter på motivation, 

exempelvis använde vi en studie återgiven av Dahlgaard Park (2010) om 

motivationsfaktorer hos anställda i företag för att belysa vad som motiverar anställda. Vi 
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använde även en teoretisk modell av Oldham och Hackman (1980), Job Characteristics 

Model, som beskriver förutsättningar för inre motivation, som är en aspekt vi undersökt 

inom ramen för leans inverkan på anställdas motivation i tjänstesektorn. Inspirationen 

sammanställdes i olika teman, som speglar den teoretiska och empiriska utgångspunkten 

för studien. Följande teman har använts som utgångspunkt i någon form i de flesta 

intervjuer
1
: 

 Om SEB Way 

 Transformeringen 

 Arbetsuppgifterna 

 Team och samarbete 

 Inflytande och deltagande 

 Problemlösning och coachning 

 Motivation i SEB Way 

 Checklista för lean
2
 

Med tanke på att vi genomfört intervjuer med varierande längd och med olika 

infallsvinklar har vi modifierat de specifika frågorna under varje tema. Vi har däremot 

inte gjort avkall på de teman vi valt, och därmed har dessa varit konstanta under studiens 

gång. I takt med att vår kunskap om ämnet har ökat har vi valt att plocka bort frågor av 

faktakaraktär som fått tillfredsställande svar, och därefter lagt till nya frågor för att 

ytterligare bygga på vår kunskap. Vi har däremot aldrig hoppat över frågor som handlar 

om individuella uppfattningar, såsom frågor rörande motivation.  

Vi har även under studiens gång justerat vissa frågor för att öka svarens relevans. 

Exempelvis användes till en början frågan ”Kan du beskriva SEB Way?”, vilken inte 

genererade utförliga svar. Efter ett par intervjuer ändrades därför frågeställningen till 

”Hur skulle du beskriva SEB Way för en utomstående person?” vilket visade sig ge mer 

kärnfulla svar som hade större relevans för studien. 

Vi valde att skicka våra intervjufrågor fördelade på dessa teman till alla intervjupersoner 

senast en dag innan intervjun så att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Möjligheten 

att titta igenom underlagen visade sig vara uppskattad då flera intervjupersoner hade 

dessa framför sig under intervjuerna och hade gjort minnesanteckningar på dem.  

                                                 
1
 Med tanke på att vi har nästan lika många underlag som vi har intervjupersoner har vi för 

enkelhetens skull valt att huvudsakligen presentera de teman vi använt som gemensam grund för 

alla intervjuer. Detta anser vi är lämpligt då dessa teman beskriver vad vi faktiskt undersökt. 
2
 Se bilaga A. 
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Både Rosenqvist och Andrén (2006) och Ejvegård (2009) föreslår att man ställer samma 

frågor i samma följd till de intervjuade personerna. Detta var från början även vår avsikt, 

men vi har varit tvungna att avvika från denna eftersom det inte främjade 

intervjudynamiken. Detta har i begränsad utsträckning komplicerat bearbetningen av 

intervjumaterialet, då vi inte har likartade svar inom alla teman, något som till viss del 

vägs upp av att vi genom att frångå planen insamlat ett rikare, om än mer svårjämförbart, 

material. 

Uppfyllande av informationskraven  

För att uppfylla kraven på information som enligt Dalen (2008) föreligger vid forskning, 

samt att göra intervjupersonen så bekväm som möjligt, har vi i början av alla intervjuer 

informerat om vilka vi är, vad syftet med studien är, varför vi valt att undersöka SEB, 

samt bett om lov att spela in intervjun. Denna information inkluderades även i underlaget 

som skickades till intervjupersonerna i förväg. Medarbetarna inom kontorsrörelsen har 

fått möjligheten att vara anonyma och informerats om att svaren behandlas konfidentiellt, 

vilket är i enlighet med vad Dalen (2008) föreslår.  

Frågan om anonymitet kan enligt Rosenqvist och Andrén (2006) vara viktig när det är 

känsliga ämnen som diskuteras. Vidare menar Ejvegård (2009) att det kan skapa trygghet 

hos intervjupersonen om han eller hon får information om möjligheter till anonymitet. 

Detta är speciellt viktigt för vår studie, då ämnet som diskuteras i viss mån kan uppfattas 

som känsligt, när det rör sig om anställdas och ledningens uppfattningar om ett utbrett 

program som SEB Way.  

I nästa del beskrivs hur vi gått tillväga i intervjuerna, och denna information är uppdelad 

på personliga intervjuer och telefonintervjuer, eftersom förberedelsen och genomförandet 

av dessa har skilt sig åt.  

Personliga intervjuer  

Vi har genomfört totalt nio personliga intervjuer som i snitt har varat i 60 minuter. Två av 

intervjuerna har dock varat i ungefär 40 minuter på grund av begränsad tid hos 

intervjupersonerna. Vi har haft för avsikt att vara anpassliga efter intervjupersonernas 

önskemål om dag, tid och plats för intervjuerna, vilket vi förmodar har underlättat för 

dem och skapat en större grad av välvilja mellan oss och intervjupersonen.  

Det har varit förvånansvärt enkelt att genomföra intervjuerna, då vårt ämne har bemötts 

av positiva reaktioner, vilket kombinerat med intervjupersonernas avslappnade sätt har 

lett till att skapa en positiv stämning under intervjuerna. En möjlig anledning till att vi 

lyckats skapa förtroende hos intervjupersonen är att vi informerat om möjligheten att 
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passa på frågor de inte ville svara på, vilket är i enlighet med vad Dalen (2008) 

rekommenderar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjas, utan intervjupersonerna har 

enligt vår uppfattning svarat ärligt även på frågor som uppmanat till ifrågasättande. 

Vår roll som intervjuare skilde sig mellan intervjuerna med kontorsmedarbetarna och 

med det centrala SEB Way-kontoret såtillvida att vi i större utsträckning styrde dialogen 

mellan oss och kontorsmedarbetarna till att bli mer samtalsliknande. Detta tog sig uttryck 

genom att vi använde både huvudfrågor och underfrågor som ett sätt att utveckla 

intervjupersonens tankegångar. På huvudkontoret använde vi däremot enbart 

huvudfrågor, eftersom dessa genererade uttömmande och relevanta svar, och inga 

underfrågor behövdes. Vi upplever dock inte att den ena typen av intervju var bättre än 

den andra, och att skillnaden kan ses som tämligen oundviklig.  

Telefonintervjuer  

I syfte att öka resultatens tillförlitlighet har vi valt att genomföra intervjuer på flera 

kontor i Sverige. Av koordinerings- och tidsskäl har intervjuerna med medarbetare i 

Region väst skett via telefon. Alla telefonintervjuer med kontorsmedarbetare varade i 

cirka en halvtimme, och spelades in för senare transkribering, och därmed fångades hela 

förloppet in på ett korrekt sätt. Telefonintervjuerna har inneburit vissa begränsningar. 

Bland annat har vi avsatt en halvtimme för varje intervju för att undvika alltför långa 

konversationer, vilket begränsar intervjuns innehållsmässiga omfattning. För att ändå 

hinna med så många frågor som möjligt har vi valt att tillämpa ett mer strukturerat 

angreppssätt än för personliga intervjuer och inkluderat de frågor som ansetts viktigast. 

Vidare är det i en telefonintervju svårare att vara lyhörd och följa upp olika tankespår hos 

intervjupersonen, eftersom man går miste om deras ickeverbala respons, vilket bland 

annat resulterat i att vi omedvetet avbrutit intervjupersonerna i förtid så att de kommit av 

sig, vilket möjligtvis gjort att vi missat viktig information. Anledningen är att det är 

svårare att avgöra om en tystnad innebär att de är klara eller bara tar en tankepaus, vilket 

är lättare att upptäcka vid ett personligt möte, där kroppsspråket spelar in. I detta 

avseende har det strukturerade angreppssättet varit till hjälp för att fånga in så mycket 

material som möjligt under omständigheterna. 

Efterarbete  

För att kunna vara säkra på att vi fångat in intervjupersonens svar exakt som de lät har vi 

spelat in alla intervjuer med hjälp av en digital diktafon. Inspelningarna har vi sedan 

transkriberat ordagrant eftersom dessa sedan legat till grund för vår bearbetning av det 

empiriska materialet.  
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Vidare är det för att säkerställa att intervjupersonernas svar överrensstämmer med 

författarnas tolkning av dessa är det lämpligt att låta intervjupersonerna ta del av det 

tolkade materialet för att kunna avgöra om tolkningen är korrekt (Arbnor & Bjerke, 

1994). För att uppfylla detta har vi i slutet på alla intervjuer frågat om intervjupersonen 

vill ta del av dels transkriberingen, dels av det tolkade och bearbetade materialet, och i 

vissa fall även den slutgiltiga uppsatsen. I de fall det önskas av intervjupersonerna har vi 

översänt en kopia av transkriberingen för deras intervjuer. Totalt har fyra 

intervjupersoner tagit del av det transkriberade materialet och godkänt det. Sex personer 

har läst och uttalat sig om hur vi använt material och citat från deras intervjuer och 

godkänt det. Tre personer har inte önskat ta del av materialet innan färdigställandet. 

Vår uppfattning är att vi har gjort tillräckligt många intervjuer för att kunna uttala oss om 

vårt syfte. Detta märks tydligast av att vi efter 11 intervjuer på SEB, samt två intervjuer 

med externa källor har samlat in en stor andel upprepande material, med avvikelser för 

individuella skillnader. Detta befäster vår uppfattning om att det insamlade materialet 

utgör en representativ bild av den verklighet vi försökt fånga i de regioner vi undersökt. 

Observationer 
Utöver intervjuer har vi genomfört observationer för att samla in primärdata. Våra 

observationer har används som ett kompletterande perspektiv på informationen som 

samlats in i intervjuerna. Detta beslut grundar sig i att observationer enligt Blumberg et 

al. (2005) kan vara lämpliga för att studera komplexa interaktioner människor emellan. 

Vi har genomfört totalt fyra observationer på olika typer av möten inom ramen för SEB 

Way på två olika hierarkiska nivåer på SEB. En sammanställning presenteras i Tabell 4. 

TABELL 4: SAMMANSTÄLLNING AV OBSERVERADE MÖTEN  

Plats Typ Deltagare Tid, 

min 

Innehåll 

Region öst 

18/3-2010 

Tavelmöte Privatrådgivare och 

kundtjänst 

15 Genomgång av styrtal, 

information, problemlösning 

Stockholm 

29/3-2010 

Veckomöte Hela centrala SEB-

Way-teamet 

60  Veckorapporter 

Strategisk diskussion 

Region öst 

15/4-2010 

Tavelmöte Privatrådgivare 13  Genomgång av styrtal och 

allmän information 

Region öst 

15/4-2010 

Diskussions-

möte 

Privatrådgivare och  

kapitalrådgivare 

30  Avstämning samt diskussion 

om kapitalmarknaden 

 
Veckomötet användes delvis som diskussionsunderlag i våra intervjuer med ledningen 

men återkommer inte som empiriskt material i studien. Samma sak gäller diskussions-
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mötet. Vi har istället huvudsakligen riktat in oss på de cirka femton minuter långa 

tavelmötena, som utgör ett viktigt verktyg inom SEB Way där alla kontorsanställda 

samlas varje morgon och går igenom information och problemlösning på ett strukturerat 

sätt. Vi valde att genomföra två observationer med en månads mellanrum för att kunna se 

eventuella förändringar och utvecklingar över tid på ett lokalt kontor i Region öst, och 

det kan även ge en fingervisning om hur snabbt förändringarna sker i kontorsrörelsen.  

En risk med observationer är att observatörernas närvaro påverkar deltagarnas handlingar 

(Rosenqvist & Andrén, 2006). Även om vi fick möjlighet att presentera oss i början av 

mötena tog kontorsmedarbetarna ingen uppenbar notis om oss efter det, och vår 

uppfattning är att mötena fortlöpte precis som vanligt trots vår närvaro. Detta gäller såväl 

de observerade tavelmötena som veckomötet och diskussionsmötet. 

Bearbetning av insamlat material 
För att tydliggöra forskningsförfarandet ytterligare beskriver vi här hur vi har bearbetat 

vårt insamlade material. Vi börjar med att presentera hur våra uppfattningar om ämnet 

har ändrats under studiens gång, och fortsätter med att beskriva hur vi reducerat och 

sammanställt vårt material med ett tematiskt förhållningssätt. 

Författarnas uppfattningar 
Något som diskuteras av Holme och Solvang (1997) är att forskare inom 

samhällsvetenskapen påverkas av sina värderingar. Författarna pekar vidare på att det är 

viktigt att klargöra vilka värderingar som arbetet bygger på, men även hur de har 

förändrats under processen (Holme & Solvang, 1997).  Med grund i ovanstående vill vi 

poängtera att vi under studiens gång har påverkats av våra egna uppfattningar i viss mån, 

samt att dessa har ändrats under studiens gång.  

I början av studien mötte vi kritik mot SEB Way och lean production i olika, relativt 

nyskrivna, artiklar. Detta var en huvudsaklig anledning till att vi började intressera oss 

för ämnet, eftersom det verkade alltför negativt för att vara rimligt. Vi fortsatte studien 

med att formulera intervjufrågor delvis utifrån denna kritik och vår ursprungliga 

uppfattning. För att bibehålla ett neutralt perspektiv till ämnet valde vi att även undersöka 

positiva uppfattningar om lean i denna fas. Samtidigt började vi även samla in vårt 

empiriska material, där vi genomförde observationer, intervjuer med kontorsanställda, 

huvudkontoret samt leankunniga. Detta ledde till att intrycket av både SEB Way och lean 

production förändrades i samband med att vår förståelse för ämnet ökade. 
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Vi har sammanställt processen i Figur 3, där den streckade linjen indikerar vår 

uppfattning om lean och motivation, och vilka steg i forskningsprocessen som har 

påverkat denna uppfattning.  

 

FIGUR 3: VÅR UPPSATSPROCESS UR ETT UPPFATTNINGSPERSPEKTIV 

I Figur 3 ser vi hur studien kan delas in i fyra faser, beroende på vår egen uppfattning om 

lean och motivation, samt steg i datainsamlingsprocessen. Vår utgångspunkt för 

bearbetningen av materialet kombinerar därmed en rad olika värderingar, som är 

oundvikliga i framförallt tidigare forskning om lean production, från Fas 1 till Fas 3 och 

olika infallsvinklar på ämnet för att därmed landa i en mångfasetterad förståelse för 

ämnet och problematiken. Vår uppfattningsposition i Fas 4 beror på att vi med 

utgångspunkt i vår utökade kunskapsbas efter studiens genomförande, kan se tillbaka på 

både positiva och negativa uppfattningar om SEB Way samt lean och motivation, och 

härleda dem till rimliga förklaringsgrunder utifrån vår utökade förståelse för ämnet. 

Tematisk sammanställning 
En stor del av sammanställningen av materialet har skett utifrån olika teman, som vi 

använt som underlag till våra intervjuer, där intervjupersonernas åsikter har jämförts och 

sammanställts utifrån dessa teman. Överlag har bearbetningsprocessen inneburit att vårt 

insamlade material brutits ner i mindre beståndsdelar utifrån dessa teman, som gett 

upphov till kategorier och nyckelord inom ramen för uppsatsens ämne. Därefter har 

beståndsdelarna använts för att bygga upp en helhet igen, och för detta har vi konstruerat 

olika modeller för att visualisera både likheter och avvikelser, som förklaring till vår 

frågeställning. Vi visar hur vi bearbetat vårt material i Figur 4 nedan. 
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FIGUR 4: SAMMANSTÄLLNING AV MATERIALBEARBETNING  

Figur 4 visar hur bearbetningsprocessen har delats in i tre steg: insamlat material, 

sortering, strukturering och prioritering, samt återuppbyggnad via mönster och modeller. 

Utifrån dessa har vi sammanställt det material som ligger till grund för vårt empirikapitel.  

Utgångspunkten för bearbetningsfasen är de transkriberade intervjuerna med anställda på 

olika nivåer inom SEB och två leankunniga källor, samt våra sammanställningar av de 

genomförda observationerna. Tillsammans utgör detta ett mycket rikt material som består 

av stora mängder text. Därmed har behovet av att sortera och strukturera materialet varit 

stort, och även prioriteringar beträffande vilket material som ska användas har varit 

nödvändiga. Sorteringen har skett med hjälp av matriser och post-its, där små bitar 

information har sammanställts. Detta har skett genom att vi delat in materialet i olika 

teman, såsom motivation hos anställda, uppfattningar om implementeringsfasen och 

verktyg som härstammar från lean production.  

Våra teman har delats in i olika underkategorier genom att vi identifierat nyckelorden 

inom varje kategori. Därigenom har vi samlat den totala uppfattningen om en viss 

kategori hos alla intervjupersoner. En matris ger enligt Dovelius (2000) en överblick, och 

har för oss möjliggjort sortering och reducering av stora mängder data i nyckelord- och 

aspekter inom varje tema, och även synliggjort skillnader och likheter i 

intervjupersonernas uppfattning, både inom och mellan de två undersökningsnivåerna på 

SEB. 

Genom att söka efter essensen i form av likheter och variationer i materialet, som 

Dovelius (2000) föreslår, har vi hittat nya mönster i undersökningsmaterialet, som vi inte 

hade kännedom om i studiens början, såsom vad som motiverar anställda på SEB, och 

vad som är motiverande i SEB Way. Utifrån sammanställningen av likheter och 

variationer har vi även hittat kärnan inom varje tema.  
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Med nyckelord inom varje tema identifierade har vi sedan kunnat gå tillbaka till vårt 

transkriberade material och finna förklaringar till de mönster vi identifierat, samt hämta 

citat för att åskådliggöra detta i empirikapitlet. Efter nedbrytningen i nyckelord, 

kategorier och mönster har materialet sammanlänkats i modeller som bland annat 

beskriver kausala samband, vilket är i enlighet med vad Dovelius (2000) föreslår. 

Tillsammans har förklaringarna, beskrivningarna, modellerna och nyckelbegreppen legat 

till grund för sammanställningen och skrivandet av vårt empirikapitel. 
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Studiens referensram 
I detta kapitel framställer vi vår teoretiska referensram, som behandlar lean och 

motivation hos anställda, vilket senare utgör grunden för vår analys. Vår 

referensram syftar till att koppla samman lean och motivation i en modell som 

återkommer i vår analys. 

Ämnesöverblick 
Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser, vilket betyder att val måste göras 

angående det bästa sättet att använda resurserna. Detta är grunden till det paradoxala 

perspektivet som vägleder ekonomistyrningen. Paradoxen synliggjordes enligt Vieira da 

Cunha et al. (2002) bland annat via Taylor, som gjorde en avvägning mellan rörelse och 

tid på sitt löpande band. Inte sällan uppstår en sådan paradox i mötet mellan människa 

och maskin, som Vonnegut Jr illustrerar i det inledande citatet. Världen skulle vara en 

ingenjörs paradis om det inte vore för människorna. Men maskiner kan inte fungera utan 

människor som utvecklar dem, styr dem och övervakar dem. Maskiner kan inte ersätta 

mänsklig arbetskraft, varför mötet mellan människa och maskin i citatet utgör en källa till 

frustration som inte går att komma ifrån. Detta är den moderna produktionens paradox, 

och en situation som, beroende på olika uppfattningar, antingen förbättras eller försämras 

efter införandet av lean production. 

Womack, Jones och Roos (1990), som anses ha myntat själva begreppet lean production
3
, 

menar att lean karaktäriseras av teamwork, kommunikation, effektiv resursanvändning 

och eliminering av slöserier, men uppfattningarna om vad begreppet innebär skiljer sig åt 

och ingen allmängiltig definition existerar. En svensk översättning av ordet lean kan 

verka orimlig med tanke på att begreppet vunnit mark även i det svenska språket, men en 

översättning kan ändå ge en indikation på vad lean är. Möjliga svenska översättningar är 

”mager”, ”smal” och ”smidig”, vilket ger en bild av en flexibel, effektiv organisation, 

som är precis vad lean production syftar till att uppnå. Vägen till lean går genom ständiga 

förbättringar, eliminering av slöserier och kvalitetsfokus ur kundsynpunkt. 

Liksom lean är motivation ett svårdefinierat begrepp. Ofta handlar motivation i 

organisationer om hur de anställda ska kunna prestera och handla i organisationens 

intressen, något som ofta benämns som arbetsmotivation. Det finns en hel del forskning 

                                                 
3
 Lean production kallas även lean manufacturing eller helt enkelt lean. När det implementeras i 

tjänstesektorn med vissa modifieringar kallas det oftast lean service.  
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kring lean och dess påverkan på medarbetarna, dock finns enligt Parker (2003) en 

tendens att utförliga fallstudier används som bevismaterial för den ena eller andra 

åsikten, något som har resulterat i att forskningen visar både på att lean production är 

skadligt för anställda (Babson, 1993; Börnfelt, 2009; Mehri, 2006), och samtidigt på att 

lean production kan ha positiva effekter på de anställdas motivation (de Treville & 

Antonakis, 2006). Med utgångspunkt i att lean och motivation är svårdefinierade begrepp 

kommer vi nu att gå vidare med att närmare beskriva dessa begrepp och framför allt hur 

de förhåller sig tillvarandra nedan. Vi börjar med att koppla samman lean och motivation 

i en modell som utgår från motivation ur ett medarbetarperspektiv, och från 

medarbetarnas roll i organisationens resultat.  

Organisationsledningar har länge funderat över hur de kan motivera anställda, men trots 

att forskningen på motivation nu pågått i över 80 år har fortfarande ingen entydig lösning 

hittats (Vik, 2001). Enligt Vik (2001) har ledningsperspektivet länge fokuserat på att 

uppfylla medarbetarnas behov utifrån organisationens förväntningar på dem, för att styra 

medarbetarnas beteende i en för organisationen önskvärd riktning. Detta kan jämföras 

med betydelsen av ordet motivation, ursprungligen movere på latin, som betyder röra sig 

(Lundsten, 2010).  

De vanligaste sätten att få anställda att agera på ett för organisationen önskvärt sätt är 

exempelvis med hjälp av ett felfritt produktionssystem (Taylor, 1911), eller med 

belöningar och arbetsberikning (Herzberg, 1966). Vik (2001) menar att medarbetarnas 

behov och prestationer tidigare undersökts framförallt inom ramen för motivations-

forskning, men att temat organisationsengagemang har vunnit mark som teorigrund för 

medarbetarbeteende i organisationer. Däremot pekar Meyer et al. (2004) på en 

forskningsklyfta mellan dessa två ämnen, trots att organisationsengagemang, liksom 

motivation, utgör enligt en viktig del i organisationers resultat. Därför har Meyer et al. 

(2004) utvecklat en kombinerande modell, som tar hänsyn till forskning på både 

motivation och engagemang. 

Vissa komponenter i modellen av Meyer et al. (2004), såsom behov, engagemang, 

motivation och personlighet, används som utgångspunkt för vår förklarande modell. 

Denna kombineras med inspiration från en studie om arbetsglädje utförd av Ennova 

(2010), som utgår från att nöjdhet och motivation utgör grunden till arbetsglädje. Utifrån 

dessa kan vi ge en indikation på motivationens roll i organisationers resultat. 

Förhållandet mellan medarbetarnas motivation och relaterade koncept samt 

organisationens resultat sammanställs i Figur 5 nedan. 
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FIGUR 5: MOTIVATIONSBEGREPPET I ETT STÖRRE PERSPEKTIV 

Figuren visar att medarbetarna befinner sig på en synlig nivå, men att det finns en 

paradox mellan ledningen och det som är synligt endast för individen, vilket Amabile och 

Kramer (2007) benämner inre arbetsliv. Ledningens möjligheter att påverka 

organisationens individer direkt är genom mål, incitament och feedback, men 

medarbetarens inre arbetsliv är inte alltid lätt att påverka med dessa medel.  

Fältet för inre arbetsliv kan innefatta mycket. Vi utgår från flera forskares tankar om vad 

som driver medarbetare, däribland behov (McClelland, 1968), personlighet (Lundsten, 

2010), kompetens och nöjdhet (Ennova, 2010; Herzberg, 1966), engagemang (Meyer et 

al., 2004; Vik, 2001) och det för vår studie centrala temat motivation. Som Figur 5 visar 

samspelar motivation med många faktorer, vilket gör att den inte kan ses som ett isolerat 

fenomen. 

Inte heller individen verkar som en isolerad enhet inom organisationer, utan det 

förekommer ett konstant samspel mellan individen och organisationens struktur. Ett 

exempel på hur detta kan se ut illustreras i Figur 6, som visar samspelet mellan 

medarbetarna och organisationens struktur. Alvesson talar om system som innehåller 

gemensamma verklighetsuppfattningar. Dessa utgör kärnan i en struktur som skapar 

stabilitet i organisationer. Alvesson (2002, s. 44) beskriver strukturerna som ”hierarkiska 

[relationer], acceptans av mål, regler och diverse ramar för verksamheten.”  

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att kulturen, som också existerar oberoende av 

enskilda individer i organisationen, är relativt bestående och dessutom påverkar många 

processer. Därmed framkommer att kulturen och även strukturen i systemet har ett 

element av stabilitet, som inte direkt omfattar medarbetarna. Dessa är dock nödvändiga 

för att organisationen ska fungera och uppnå resultat, varför de kan anses samspela i 
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modellen nedan. De ljusa pilarna i organisationen indikerar en inbördes påverkan mellan 

medarbetarna och strukturen. 

 

FIGUR 6: VÅRT FÖRMODADE SAMBAND MELLAN LEAN OCH RESULTATET I ORGANISATIONER 

Utgångspunkten för vår studie är att motivationen hos de anställda påverkas av lean, 

vilket är av vikt eftersom organisationens prestation är beroende av medarbetarnas 

motivation för att uppnå resultat. I Figur 6 visas detta av att organisationen innehåller 

kultur, medarbetare samt struktur, och att det faktum att lean bör ses som ett system för 

lärande (Bicheno, 2008), interagerar med alla organisationens sammanlänkade delar.  

Med vår teoretiska utgångspunkt i lean och motivation som delar i ett system beskriver vi 

nedan begreppen arbetsmotivation och lean närmare, samt hur dessa förhåller sig till 

varandra i systemet. Vi börjar med att ge en överblick över lean production. 

Systemet och arbetssättet lean 
Lean production har till viss del sin principiella grund i Taylors vetenskapliga ledning, 

men skiljer sig framför allt i fråga om anställdas plats och roll i organisationen. Lean 

består av en mängd verktyg och en filosofi som går ut på ständiga förbättringar och en 

strävan efter perfektion i produktionen (Kontentan, 1997). Detta sker genom att minska 

resurserna och samtidigt öka effektiviteten och kvaliteten på produkterna (Swank, 2003). 

Myter om att Toyotas VD
4
 Taiichi Ohno inte tillät arbetarna att ta paus för toalettbesök 

(Börnfelt, 2009), och att han regelbundet minskade resurserna för att tvinga fram 

förbättringsarbete hos anställda (Babson, 1993), ger en indikation om att lean production 

grundar sig på ett omänskligt system, där människan hamnar i kläm till förmån för att 

                                                 
4
 Produktionssystemet lean bygger till stor del på principerna i Toyotas produktionssystem, TPS, 

som implementerades och förespråkades av Toyotas VD Taiichi Ohno. 
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minska företagets kostnader. Detta understryks av beskrivningar av lean som 

”management by stress” (Babson, 1993; Börnfelt, 2009). 

Begreppsdefinition av lean production 
Enligt Bicheno (2004) kan lean inte betraktas som en grupp verktyg från vilka ett företag 

kan välja och vraka. Detta eftersom verktygen i sig inte kan skapa det effektiva flöde som 

ska uppnås med lean, utan de måste hänga samman med leanfilosofin. En 

sammanfattande bild av lean presenteras i Figur 7. 

 

FIGUR 7: EN LEANPROCESS
5 

Figur 7 visar den process som kallas lean, som består av olika verktyg i kombination med 

den filosofi som markerar ett förändrat tänkande kring arbetet. Målet är, såsom det 

beskrivs av Womack och Jones, att ”göra mer med mindre och mindre resurser” i en 

ständigt pågående strävan efter perfektion (Kontentan, 1997, s. 2). Utgångspunkten för 

lean är att organisationer tyngs av slöserier. Detta har negativa effekter på resultat och 

resursanvändning, och förklaras med de japanska orden mura, muda och muri.  

Genom att implementera lean med hjälp av olika verktyg och en filosofi kan 

organisationer uppnå en långsiktigt hållbar kultur av ständiga förbättringar. Verktyg, 

varav de flesta med japanska namn, som ofta förknippas med lean är 5S, kaizen, poka 

yoke
6
, just-in-time, kanban

7
, jidoka

8
, värdeflödeskartläggning och visualisering, och av 

                                                 
5
 Samma princip, att lean är ett system bestående av både filosofi- och verktygskomponenter, 

illustreras ofta av ett tempel, som ju är något av en nationalsymbol för Japan. Vi har dock valt att 

beskriva lean i termer av att det är en långsiktig process med ett tydligt mål. 
6
 Poka yoke innebär att minska misstag genom att begränsa processer, och kan enligt Hanna 

(2007, s. 1) inte enkelt överföras till tjänstesektorn, varför vi inte går närmare in på det här.  
7
 Just in time (JIT) och kanban används framför allt i tillverkande industri, och handlar om att 

reducera lagerhållning genom att producera endast de varor som önskas när de önskas. Detta är ej 

lika tillämpbart på tjänstesektorn, där produktionen i varje fall är beroende av att kunderna 

efterfrågar tjänsten, eftersom tjänster produceras vid leveransen. 
8
 Jidoka är en metod som innebär att överföra människans kompetens till att åstadkomma och 

upprätthålla felfria processer.  
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dessa väljer vi att närmare beskriva dem som har tydliga överförbarhetsmöjligheter för 

tjänstesektorn, nämligen kaizen, 5S och visualisering. 

Leanfilosofin bygger på att skapa samma värde (och i längden ökat värde) för kunderna 

med mindre resurser. I kombination med detta är kvalitet en viktig del. Insikten om att 

lean är en process utan slut ställer krav på ett långsiktigt tänkande. För att kunna uppnå 

detta är det också viktigt att ha respekt för människan (Poksinska, 2010b), som uppnås 

bland annat genom engagemang och teamarbete (Braun & Kessiakoff, 2005). För att bli 

ett långsiktigt system för lärande och ständiga förbättringar måste lean implementeras 

både på den tankemässiga och operativa nivån (Bicheno, 2008; Poksinska, 2010b), vilket 

i Figur 7 illustreras av att verktygen och filosofin gemensamt rör sig mot målet. 

Bicheno (2008) tydliggör att lean inte är ett tekniskt system utan ett system för lärande. 

Liknande tankar har Poksinska (2010b), som menar att för mycket fokus på verktygen 

leder till att organisationen missar att lean är ett system. Lean kan alltså ses som ett 

system, där organisationen går från att vara tyngd av tre typer av slöserier, till att arbeta 

långsiktigt med att uppnå en resurssnål, effektiv produktion. För att förstå varför 

verktygen används och hur systemet lean fungerar, går vi nu närmare in på de tre 

slöserityperna. 

Slöserierna muda, muri och mura 
Muda

9
 är den typ av slöseri som fått störst genomslag i leanlitteraturen (se exempelvis 

Börnfelt, 2009; Womack et al., 1990). Det japanska ordet muda (slöseri) syftar 

framförallt på det icke-värdeadderande arbete som bör undvikas i organisationer. Chen et 

al. (2010) beskriver hur arbetet kan fördelas på tre kategorier: nödvändigt arbete, 

värdeadderande arbete och muda. Det nödvändiga arbetet adderar inte värde för kunden 

men är ändå nödvändigt för att de värdeadderande aktiviteterna ska fungera (Braun & 

Kessiakoff, 2005). Chen et al. (2010) uppger att arbete med ständiga förbättringar är ett 

sätt att eliminera och förebygga muda. 

För att finna muda i organisationen finns en indelning i åtta olika typer av slöseri att 

tillgå
10

. Enligt Bicheno (2004) utgör väntan den näst allvarligaste kategorin av muda, och 

innebär tid som inte används för att skapa värde. Ett exempel på väntan från 

tjänstesektorn är att datasystemet ligger nere eller att väntan på att kunder ska dyka upp 

                                                 
9
 Muda brukar översättas till waste på engelska, vilket är samlingsbegreppet för alla tre typer av 

slöseri, muri, muda och mura. 
10

 Taiichi Ohno talade om 7 olika typer av muda. Den åttonde kategorin har lagts till med hänsyn 

till slöserier i tjänstesektorn. De sju ursprungskategorierna är transporter, överskott, omarbete, 

väntan, överarbete, rörelse och lager.  
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på kontoret (Bicheno, 2004; Keyte & Locher, 2008). Ytterligare ett exempel på en 

mudakategori är omarbete, som består av fel i produktionen, vilket är kostsamt på både 

kort och lång sikt (Bicheno, 2004). I tjänstesektorn kan detta vara felregistreringar som 

måste åtgärdas eller klagomål (Keyte & Locher, 2008). En typ av muda som är specifik 

för tjänstesektorn är outnyttjad kapacitet hos medarbetarna, vilket exempelvis kan 

innebära begränsade ansvarsområden och befogenheter eller en hög grad av kontroll från 

ledningen (Keyte & Locher, 2008). 

Muri kan översättas till överbörda och är något som kan ha en negativ påverkan på 

anställdas moral (CHRM, 2009). För många arbetsuppgifter och brist på struktur i arbetet 

kan öka stressen, vilket i sin tur kan leda till att medarbetaren gör misstag och mår dåligt 

(CHRM, 2009). Muri undviks framför allt genom standardisering, där det bästa sättet att 

utföra en uppgift identifieras och implementeras, ofta genom att bryta ner uppgiften i 

mindre delar (CHRM, 2009).  

Lean Enterprise Institute
11

 (2009) uppger att standardisering är ett av leans kraftfullaste 

verktyg, som dock inte används i en utsträckning motsvarande dess potential. Trots att 

standardisering inte fyller något självändamål är den ett villkor för att kunna arbeta med 

ständiga förbättringar, vilket beror på att förbättringsarbete måste utgå från en gemensam 

uppfattning om hur arbetet ska utföras (Braun & Kessiakoff, 2005; Petersson et al., 

2009). Beträffande standarder i tjänstesektorn menar Bicheno (2008, s. 110) att de är ”en 

kraft som ger makt, frihet och kreativitet i stället för att vara begränsande.” Bicheno 

(2008) manar till balans i graden av standardisering och antyder även att man inte ska 

standardisera alla arbetsuppgifter. Med andra ord kan en ickeoptimal grad av 

standardisering i tjänstesektorn ge upphov till dålig service eller missnöjda anställda. 

Mura är den tredje slöserikategorin och begreppet översätts till ojämnhet. Mura beror på 

ojämna flöden av människor eller material i produktionen (CHRM, 2009; Lean 

Enterprise Institute, 2009), något som kan undvikas genom att schemalägga uppgifterna i 

produktionen och därmed jämna ut flödet, exempelvis genom JIT-system (CHRM, 

2009). Variationen, som är orsaken till mura, är dock svårare att hantera i tjänstesektorn 

eftersom företagen i viss mån styrs av variationer i kundbasen som är en typ av extern 

variation som inte går att påverka (Bicheno, 2008). Ett exempel på extern variation i 

kundbasen är ankomstvariation, som enligt Bicheno (2008) innebär att kundflödet in till 

banken varierar beroende på kundernas tillvaro. Ytterligare en typ av variation är 

behovsvariation, som utgörs av den skillnad i behov som inkommande kunder har. En 

                                                 
11

 Lean Enterprise Institute är en organisation som förmedlar leanutbildningar, och som därmed 

är väl medveten om fördelarna och möjligheterna med lean. 
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tredje kategori är personliga preferenser, som innebär att alla kunder har olika önskemål 

(Bicheno, 2008). 

Leanverktyg för tjänstesektorn   
För att ge en bild av hur lean används på operativ nivå för att eliminera muda, muri och 

mura och därmed skapa en smidigare organisation går vi nu närmare in på några av 

verktygen som är vanliga inom lean och tydligt överförbara till tjänstesektorn, kaizen, 

visualisering och 5S.  

Kaizen är ett japanskt uttryck som översätts till ständiga förbättringar, och är en av 

grundprinciperna i lean. Chen et al. (2010) framhåller att alla anställda ska involveras i 

kaizen och att de därigenom kan förbättra sitt eget arbete. Detta sker genom att de 

anställda upptäcker underliggande problem, och att organisationen har en kultur som 

stödjer förändring (Morgan, 1999). Enligt Chen et al. (2010) är målet med kaizen att 

minska slöserier i organisationen. Som tidigare nämnts är det avgörande att processerna 

till viss mån redan har standardiserats för att kaizen ska vara möjligt, eftersom dessa 

principer är beroende av varandra (Petersson et al., 2009).  

Ett forum för att arbeta med kaizen är via olika förbättringsmöten eller med hjälp av 

visualiseringsverktyg. Visuell styrning är enligt Börnfelt (2009) en viktig del i lean, där 

exempelvis whiteboardtavlor av olika typer används för att illustrera läget. Exempel på 

användningsområde för tavlor är visualisering av avvikelser, mål och nyckeltal, samt 

problem som kan dyka upp under arbetets gång (Börnfelt, 2009; Petersson et al., 2009). 

Vidare nämner Petersson et al. (2009) att tavlan ofta finns i centrum av arbetet så att 

medarbetarna har möjlighet att skriva upp nya störningar i takt med att de dyker upp, och 

sedan analysera dessa, vilket bidrar till arbetet med ständiga förbättringar. Styrkan i den 

visuella styrningen, där man hela tiden tydliggör styrtal och hur det går, kan beskrivas i 

termer av Foucaults panoptikon
12

 (Börnfelt, 2009), men denna syn torde vara reserverad 

för skeptikerna.  

5S är ett leanverktyg som används för att skapa ordning och struktur i organisationen, 

vilket även innefattar skapandet av rätt attityder hos medarbetarna (Petersson et al., 

2009). Namnet kommer av att verktygen ursprungligen innehåller fem steg, som alla 

                                                 
12

 Grundtanken kring panoptikon lades av den gamle liberalen Bentham under 1700-talet, och 

återanvändes och populariserades av Foucault på 1970-talet. Panoptikon (från grekiskans pan 

(all) och optikos (som hör till synen) är en fängelsebyggnad utan lås. I mitten finns ett 

övervakningstorn där fångarna i teorin kan övervakas, men i praktiken kan de aldrig veta exakt 

när de observeras. Det är känslan av att inte veta om man är övervakad som enligt Bentham 

skapar en ”känsla av osynligt vetande”. I moderna termer skulle man kunna se 

övervakningskameror som en typ av panoptisk struktur. 
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börjar på bokstaven S
13

 på japanska. Översatt till svenska är dessa sortera, strukturera, 

städning av arbetsmiljön, standardisering och bibehållande. Vanligtvis kan man se 5S 

som en sekventiell process, som börjar med sortering, strukturering och städning, och 

följs av att arbetet standardiseras utifrån den nya ordningen, och till sist bibehålls i 

oändlighet. Det sista steget kräver acceptans av den nya strukturen, vilket i sin tur ställer 

krav på en attitydförändring hos anställda (Petersson et al., 2009). 

Systemet i ett större sammanhang 
Liksom de flesta effektiviseringsbetonande produktionsmetoderna och -verktygen 

kommer lean från den tillverkande industrin, där produktivitetsökningar varit vanligt 

förekommande under de senaste årtiondena (Hopp et al., 2009). För kvalificerade arbeten 

är det däremot enligt Hopp et al. (2009) svårare att se processer, vilket har lett till mindre 

fokus på effektiviseringsprocesser av mindre linjära arbeten. Detta är en anledning till att 

tjänstesektorn utvecklingsmässigt ligger bakom tillverkande industrin (Hanna, 2007). 

Dessutom finns det påtagliga skillnader i kontexten för tillverkande företag och 

tjänstföretag. 

Morgan (1999) diskuterar att arbetsmarknaden stegvis har delats upp i två kategorier; den 

första kategorin utgörs av karriärliknande yrken och kräver viss utbildning, och därmed 

betraktas denna kategori medarbetare som en investering av företaget. Den andra 

kategorin består däremot av lågutbildad och lågavlönad arbetskraft, som är mer utbytbar 

(Morgan, 1999). Detta är nära kopplat till den gängse indelningen av arbetskraft som 

white-collar (på svenska kontorsarbetare eller tjänstemän) och blue-collar (på svenska 

okvalificerad eller arbetare). De svenska översättningarna ger en bild av att blue-collar 

och white-collar är anställda inom tillverkande industri respektive tjänstesektorn.  

I en artikel av Hopp et al. (2009) utmanas denna uppfattning, genom att författarna 

föreslår att arbetsuppgifter kan ha drag från både blue collar och white collar. Detta 

innebär att klassificeringen av hela jobb som det ena eller det andra kan vara 

missledande
14

. För att beskriva vad som avgör huruvida ett jobb eller en uppgift är white 

collar eller blue collar använder Hopp et al. (2009) två dimensioner, som beskrivs i Figur 

8 på nästa sida. 

                                                 
13

 Dessa ursprungligen japanska ord översätts ofta till engelska som sorting, setting in order, 

systematic cleaning, standardizing och sustaining the discipline. I det fall vi funnit den svenska 

översättningen hos Peterson et al (2009) missvisande har vi utgått från engelskan. 
14

 Eftersom de svenska översättningarna inte motsvarar Hopp et als (2009) definitioner kommer 

vi att i fortsättningen använda de engelska orden white collar och blue collar när vi hänvisar till 

Hopp et als (2009) definition. 
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FIGUR 8: FÖRDELNINGEN AV BLUE COLLAR OCH WHITE COLLAR-ARBETE  

Figur 8 visar att fördelningen av uppgifter som är blue collar (skuggat område) eller 

white collar (vitt område) utgår från två skalor, nämligen arbete som kreativt eller 

rutinmässigt, samt fysiskt eller intellektuellt. Som exempel på typiska blue collar-

uppgifter nämner författarna löpande bandet, medan white collar-uppgifter kan vara både 

måleri och konsultarbete, beroende på att de innebär antingen mycket kreativa eller 

intellektuella uppgifter. Detta kan länkas till hur Scania beskriver sitt syfte med lean, 

nämligen att öka andelen intellektuella uppgifter, för att på så sätt engagera och motivera 

anställda, något som uttrycks av Björklund (2010), chef på Scania. Med andra ord kan ett 

införande av lean resultera i en högre grad av white collar-uppgifter, vilket också 

påverkar motivationen positivt.  

Hopp et al. (2009) framhäver att alla yrken inom tjänstesektorn inte alltid är white collar 

enligt ovanstående schema. Författarna ger exemplet att bankkassörer kan anses ha 

uppgifter som är framför allt blue collar. Med andra ord är synen på arbete hos Hopp et 

al. (2009) mer nyanserad än den som framställs av Morgan (1999), som kategoriserar 

hela yrkesgrupper i termer av deras värde i organisationers ögon. 

Det är kanske inte så svårt att tänka sig att ett rutinmässigt arbete inte är speciellt 

stimulerande eller att intellektuellt arbete är att föredra över fysiskt arbete i termer av 

motivation hos anställda. Detta är något som bekräftas i en artikel om Herzbergs 

forskning i Harvard Business Review (2003, s. 87): 

P e o p l e  a r e  m o t i v a t e d  [ … ]  b y  i n t e r e s t i n g  w o r k ,  c h a l l e n g e ,  a n d  

i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e s e  i n t r i n s i c  f a c t o r s  a n s w e r  

p e o p l e ' s  d e e p - s e a t e d  n e e d  f o r  g r o w t h  a n d  a c h i e v e m e n t .  
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Som det visas i citatet hyste motivationsforskaren Herzberg åsikten att intressant arbete 

och utmaningar leder till motivation hos anställda, och att det är själva arbetet som måste 

förändras och bli med intressant och stimulerande för att anställda ska motiveras, vilket 

sker på det inre planet. Vägen till att uppnå detta utgår enligt Miner (2006) från 

arbetsberikning (eng: job enrichment), som går ut på att genom jobbdesign skapa rätt 

förutsättningar för stimulerande arbete. Samma utgångspunkt hade forskarna Oldham och 

Hackman, som undersökte arbetare med huvudsakligen blue-collar-uppgifter, när de 

utformade ett ramverk för att förstå hur uppgiftens beskaffenhet skapar möjligheter för 

anställda att känna inre motivation. I sin Job Characteristics Model (JCM) visar Hackman 

och Oldham att bland annat varierande uppgifter och användning av flera kompetenser är 

viktiga faktorer för att anställda ska känna att arbetet är meningsfullt och stimulerande. 

Något som forskare på jobbdesign såsom Herzberg (1966) och Hackman och Oldham 

(1980) är ense om är att en bra jobbdesign är en utgångspunkt för inre motivation hos 

anställda. Genom att applicera Hopp et als (2009) två dimensioner för arbetsuppgifter, i 

termer av white collar och blue collar, på tanken om jobbdesign, kan vi mäta utfallet av 

en arbetsuppgift som stimulerande (icke rutinmässig och/eller intellektuell) eller inte 

stimulerande (rutinmässig och icke-intellektuell), vilket kan sammanlänkas med inre 

motivation ur ett jobbdesignperspektiv. Därmed får vi tillgång till ett konkret ramverk 

och två dimensioner för att avgöra om en uppgift kan bidra till inre motivation i enlighet 

med de resonemang som förs av Hackman och Oldham (1980) och Herzberg (1966). 

Citatet ovan tar även upp behov som en aspekt på motivation, något som undersökts av 

en rad forskare (såsom Maslow
15

 och McClelland). Deci och Ryan (1985) utgår från att 

motivation består av energi och riktning, där energi handlar om behov, både medfödda 

(Maslow) och förvärvade (McClelland). Riktning inom motivationsteorin handlar enligt 

Deci och Ryan (1985, s.3) om de processer och strukturer i en organism som ”ger mening 

till extern stimuli”, vilket därmed skapar handling för att nå målen. Att tala om anställdas 

situation och motivation kräver en närmare förklaring av begreppet motivation, vilket vi 

presenterar nedan.  

Medarbetarna i systemet 
Uppfattningen om att anställda klarar vad som helst på arbetsplatsen, och fortsätter 

prestera så länge de får tillräckligt betalt är starkt sammanlänkad med den klassiska 

                                                 
15

 Maslow är mannen bakom behovstrappan, som kartlägger fem stadier av medfödda behov: 

fysiologiska behov, säkerhet, kärlek och närhet, självkänsla samt självuppfyllelse. De beskrivs 

ofta i termer av en pyramid, där de fysiologiska behoven finns längst ner, och är en förutsättning 

för att nå nästa behovskategori.  
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skolan och Taylors teorier (Brooks, 2009), men är däremot inte förankrad i att det faktum 

att de mänskliga resurserna i form av motiverade anställda är minst lika viktigt för 

organisationers framgång. Motivation och dess uppkomst har undersökts av forskare 

ända sedan det genom motivationsstudier under första delen av 1900-talet blev tydligt att 

det finns ett tydligt kausalt samband mellan de anställdas motivation och organisationens 

produktivitet (Kressler, 2003).  

Under en föreläsning på Kvalitetsdagen 2010 berättade Dahlgaard Park (2010) att chefers 

uppfattning om vad som motiverar anställda ofta skiljer sig från vad som verkligen 

motiverar anställda, något som visats i en stor amerikansk undersökning. Medan 

anställda prioriterar bekräftelse, att behövas och att få support tror ledningen att bra lön, 

säkerhet och befordran är viktigast (Dahlgaard Park, 2010). I fråga om lönen blir 

uppfattningsskillnaderna extra tydliga, eftersom en bra lön uppfattas som den viktigaste 

motivationsfaktorn av chefer, men endast som den femte viktigaste motivationsfaktorn 

hos anställda. Att lönen inte tar förstaplatsen på motivationslistan är enligt McClelland 

(1968) näppeligen förvånande, men det är inte svårt att förstå varför cheferna ändå hyser 

denna uppfattning. Det beror enligt McClelland (1968) på att många chefer är 

prestationsorienterade och hyser en stark tilltro till de monetära belöningarnas betydelse 

för högre prestationer.  

Motivation kan delas in i två kategorier, som rör dess uppkomst och syfte, nämligen yttre 

och inre motivation. Yttre motivation uppstår när individen utför handlingar för en extern 

belöning (Passer & Smith, 2007), och ger resultat som är oberoende av själva 

handlingarna (Deci & Ryan, 2002). I samband med detta upplevs enligt Lundsten (2010) 

ett visst mått av tvång i handlingarna, och extern motivation är sammanlänkat med en 

lägre grad av välbefinnande och engagemang för medarbetaren.  

Inre motivation innebär å andra sidan att invididen utför handlingar för handlingarnas 

skull av eget intresse för handlingen, vilket innebär att källan till initiativ kommer från 

individen själv (Deci & Ryan, 2002; Passer & Smith, 2007). Detta innebär enligt 

Lundsten (2010) att inre motivation leder till upplevd frivillighet samt högre grad av 

välbefinnande och personligt engagemang. Vägen till inre motivation är dock både längre 

och svårare än till yttre motivation och framför allt är det upp till varje individ att känna 

detta, vilket gör det svårt för andra att påverka den.
16

 

                                                 
16

 Vi vill poängtera att vi i denna uppsats huvudsakligen avser den inre motivationen när vi talar 

om motivation, då detta kan sammanlänkas med välmående och arbetsglädje.  
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I nästkommande delar redogör vi för tre motivationsmodeller som har koppling till 

ovanstående diskussion, nämligen Herzbergs tvåfaktormodell, McClellands 

motivationsteori om förvärvade behov samt Hackman och Oldhams (1980) Job 

Characteristics Model. 

Herzbergs tvåfaktormodell  
Herzbergs tvåfaktormodell kan användas för att beskriva inre och yttre motivation på ett 

överskådligt sätt. Generaliserbarheten i Herzbergs studie dock har kritiserats i och med 

att den enbart grundar sig på revisorer och ingenjörer (Brooks, 2009), men eftersom 

dessa befinner sig inom ramen för white collar-uppgifter kan teorin anses relevant för vår 

studie. Herzberg (1966) menar att resultatet av hans studier tyder på att arbetsrelaterade 

faktorer som påverkar anställda kan delas in i två kategorier, dels en som är kopplad till 

individen och förhållandet till omgivningen (exempelvis lön, chefer, företagets 

värderingar och relationer på arbetsplatsen) medan den andra kategorin innefattar de 

arbetsrelaterade faktorer som är kopplade till vad individen presterar (exempelvis 

prestation, bekräftelse och uppskattning, samt själva arbetet). 

Den första kategorin benämner Herzberg (1966) hygienfaktorer, men även termer som 

förebyggande faktorer har använts, och den andra kategorin benämns som motivatorer. 

Om hygienfaktorerna saknas kan det ge upphov till missnöje och ickemotivation, men 

deras förekomst leder inte nämnvärt till motivation hos anställda, utan skapar endast 

arbetstillfredsställelse (Brooks, 2009). Endast motivatorerna leder till inre motivation. I 

Herzbergs (1966) studie var prestation den mest framträdande motivationsfaktorn, vilket 

är i linje med vad Amabile och Kramer (2010) funnit i sin studie om inre arbetsliv, där 

framgång i samverkan med lämplig feedback styr arbetstillfredsställelse. Något med stark 

koppling till detta är McClellands teori om förvärvade behov, där behovet av prestation 

är ett av tre behov. 

Motivationsteorin om förvärvade behov 
En teori, som till skillnad från Herzbergs motivationsfaktorteori, hör till behovskategorin, 

är McClellands teori om förvärvade behov. Behovsteorier utgår enligt Thorsvik och 

Jacobsen (2008) från att alla människor har olika behov, vilka kan tillgodoses av 

organisationer genom att den designas i enlighet med dessa behov. Genom att ta hänsyn 

till anställdas behov kan organisationen därmed påverka anställdas prestationer. 

McClelland menar att människor styrs av tre grundläggande behov: behovet av makt, 

samhörighet samt prestationer, och att alla människor har en blandning av de tre behoven 

(Robbins & Judge, 2007; Thorsvik & Jacobsen, 2008). Behoven är inte medfödda, utan 
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förvärvade, och en individs blandning av behoven kan skifta snabbt med inre och yttre 

påverkan (Robbins & Judge, 2007). Behoven illustreras i Figur 9. 

 
FIGUR 9: MCCLELLANDS TRE FÖRVÄRVADE BEHOV 

Det första behovet är kopplat till makt, och syftar till en individs behov av att utöva 

kontroll över sin omgivning (Robbins & Judge, 2007). För att uppfylla behovet kan 

faktorerna inflytande, möjlighet att bestämma, samt status och prestige vara viktiga, 

vilket kan innebära att medarbetare med ett starkt maktbehov siktar in sig på ledande 

positioner (Thorsvik & Jacobsen, 2008). Maktbegreppet är enligt Alvesson (2002) ett 

komplext begrepp, som kan innebära avsaknad på konflikt på grund av underliggande 

och komplexa utövanden av påverkan i organisationen. Då vi framförallt undersöker 

kontorsanställda och inte chefer, och eftersom maktbegreppet är mycket komplext, 

begränsar vi maktbehovet i McClellands teori till att innefatta ett behov av inflytande och 

medbestämmande.
17

 Dessa är två viktiga faktorer inom ramen för maktbehovet, och 

diskuteras ofta som motivationsfaktorer av exempelvis Thorsvik och Jacobsen (2008).  

Ett behov av samhörighet, som innebär ett behov av gemenskap med kollegor, är enligt 

Thorsvik och Jacobsen (2008) grundläggande för alla människor. Medarbetare med ett 

starkt behov av samhörighet vill vara omtyckta, gillar att samarbeta och undviker 

konflikter och kritik på arbetsplatsen (Thorsvik & Jacobsen, 2008). De vill hellre 

samarbeta med kollegor än tävla mot dem (Robbins & Judge, 2007). Med andra ord är 

teamwork viktigt för medarbetare med att starkt behov av samhörighet, något som vi sett 

är en viktig del av lean. 

Det sista behovet är behovet av prestationer. Detta behov framställs som centralt av en 

rad forskare (se exempelvis Amabile & Kramer, 2007; Herzberg, 1966) och var enligt 

Miner (2006) också det behov som tidigt fick mycket uppmärksamhet i 

forskningssammanhang. En medarbetare som drivs av ett prestationsbehov hyser enligt 

Thorsvik och Jacobsen (2008) en vilja att hela tiden göra saker bättre, vilket innebär att 

hon söker utmanande men uppnåeliga utmaningar och möjligheter att klättra uppåt på 

                                                 
17

 Även lean production har fokus på inflytande och deltagande, i form av exempelvis kaizen, 

varför inflytande är relevant för studiet av motivation i förhållande till lean. 
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karriärstegen. För att uppfylla detta behov krävs feedback och belöningar samt en 

upplevd känsla av framgång (Robbins & Judge, 2007).  

Job characteristics 
Både Herzbergs och Hackman och Oldhams modeller tangerar temat arbetsberikande ur 

ett jobbdesignperspektiv (Miner, 2006). Medan Herzbergs modell visar vilka faktorer 

som spelar roll för upplevd tillfredsställelse och inre motivation, går teorierna om 

jobbdesign närmare in på hur arbetet ska utformas för att främja inre motivation. De olika 

jobbdragen som identifieras i Hackman och Oldhams (1980) modell är enligt Parker 

(2003) en relevant teorigrund för att studera motivation i lean production, eftersom detta 

ramverk ger en indikation på hur lean påverkar anställda. Samtidigt framhålls av Parker 

et al. (2001) att modellens delar är något förlegade med tanke på att det har skett en 

utveckling i ekonomin sedan 1980-talet. Parker et al. (2001) föreslår därmed att den 

utökas med fler faktorer, bland annat emotionella faktorer, för att spegla 

samhällsutvecklingen, som bland annat inneburit att tjänstesektorn blivit allt viktigare. 

Hackman och Oldham (1980) använder sin Job Characteristics Model för att diskutera 

hur man kan motivera anställda genom att utforma jobb som leder till motivation. Det 

handlar i huvudsak om att matcha människor med rätt jobb, eftersom människor som är 

på rätt plats inte måste tvingas, övertalas eller luras att arbeta hårt, eftersom det upplevs 

som tillfredsställande och självbelönande att jobba. Denna beskrivning är i enlighet med 

Deci och Ryans (2002) beskrivning av inre motivation.  

Modellen visas i en förenklad version
18

 i Figur 10 nedan.  

 

FIGUR 10: JOB CHARACTERISTICS MODEL 

                                                 
18

 Denna version inkluderar inte de moderatorer som justerar modellen för individuella skillnader. 

Dessa är: att medarbetarna känner att de har tillräcklig kunskap och kompetens för uppgiften, att 

medarbetarna har ett behov av personlig utveckling, samt att medarbetaren i övrigt är 

tillfredsställd med kontexten (jfr uppfyllda hygienfaktorer). 
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Figur 10 visar kritiska psykologiska tillstånd, något som är sammanlänkat med 

förutsättningar för inre motivation. För att dessa ska förekomma behövs enligt Hackman 

och Oldham (1980) ett väl utformat jobb, där uppgiften kännetecknas av krav på 

varierade kunskaper, en förståelse för uppgiften, autonomi i arbetet samt feedback från 

uppgiften. Detta skapar rätt förutsättningar för att arbetarna ska känna att arbetet är 

meningsfullt och stimulerande, samt att de känner ansvar för resultatet och vet vad som 

förväntas av dem. Detta ger enligt JCM upphov till tillfredsställelse och höga prestationer 

hos anställda. 

Eget inflytande över den egna arbetssituationen (autonomi) är mycket viktigt för att 

undvika stress och belastning och enligt Thorsvik och Jacobsen (2008) tyder forskningen 

på att ökat deltagande leder till högre prestationer, vilket talar för modellen. Enligt Parker 

et al. (2001) finns det stöd för att bra jobbdesign ger upphov till tillfredsställelse och 

motivation, men desto mindre stöd för de beteendeeffekter som beskrivs i modellen, 

såsom hög prestation. Även Frey (1997) framhäver att anställda med inre motivation ofta 

är mer tillfredsställda med sin situation, men däremot inte alltid mer produktiva.  

Med tanke på att lean production ska leda till ökad resurssnålhet och effektivitet kan det 

därmed vara intressant att undersöka hur JCM förhåller sig till lean och motivation. De 

Treville och Antonakis (2002) har undersökt hur lean production kan främja inre 

motivation, med utgångspunkt i just jobbdragen i JCM. Författarna menar att lean genom 

att förbättra flödet leder till att anställda får en tydligare bild av den egna uppgiftens 

betydelse och att de därigenom bättre kan identifiera sig med uppgiften. Vidare menar de 

Treville och Antonakis (2002) att ett införande av lean leder till att anställda får 

utbildning för att ha roterande positioner, något som ökar kravet på varierad kompetens. 

Även feedback från uppgiften får enligt de Treville och Antonakis (2002) anses öka med 

lean genom att de anställdas kontroll-lokus flyttas inåt med ökad autonomi. Utmanande 

mål som genereras av lean production ökar dessutom inverkan av feedback på anställdas 

motivation (de Treville & Antonakis, 2002). 

Som slutsats föreslår de Treville och Antonakis (2002) att lean kan leda till inre 

motivation hos anställda när alla förutsättningar i modellen interagerar, givet att de 

anställda uppfattar lean production som något positivt i utgångsläget. 

Systemet förändras 
Med utgångspunkt i Figur 6 (sida 27) har vi nu beskrivit hur motivation förhåller sig till 

medarbetarna och vad som kan motivera dem. Som vi visat har motivationsinitiativ hos 

organisationer försökt öka motivationen genom att möta anställdas behov, vilka kan vara 
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behoven av prestation, samhörighet och inflytande. För att ett jobb ska bli inre 

motiverande, vilket är viktigt för att anställda ska trivas, krävs även att arbetet är 

stimulerande och har intellektuella och kreativa element, vilket kan påverkas av lean. 

Ännu har vi inte förklarat hur det går till när lean först kommer i kontakt med 

organisationen, vilket i Figur 6 visas av att pilen från lean går igenom organisationens tre 

samspelande delar för att leda till ett resultat. För att fullborda vår modell är det av högsta 

vikt att utveckla en förståelse för organisationsförändring eftersom det är under 

införandet av ett nytt arbetssätt som det avgörs om det accepteras av anställda och 

motiverar dem.  

Man kan dela in synen på organisationsförändring i två kategorier. Den ena kategorin, 

som i sammanhanget får ses som den klassiska, skildrar förändring som en tillfällig 

förändringsresa. Den andra kategorin, som är betydligt nyare inom forskningen, ser på 

förändring som det naturliga stadiet för många företag. Kategorierna brukar kallas 

episodisk förändring och kontinuerlig förändring. Weick och Quinn (1999) menar att 

episodisk förändring, som först beskrevs redan 1951 av Lewin, skildrar den typ av 

organisationsförändring som sker osammanhängande, som en följd av yttre påverkan. 

Förändring enligt detta perspektiv sker i stegen tina upp - förändra - frys in (Alvesson & 

Svenningsson, 2007; Hayes, 2007).  

Lewins syn har varit den ledande inom området förändring under en lång tid, men det har 

på senare år bland annat ifrågasatts hur relevant det sista steget (frys in) är för 

organisationer i turbulenta miljöer (Hayes, 2007) där banker ofta återfinns. Detta är 

grunden till att kontinuerlig förändring blivit ett vanligt synsätt. Det karaktäriseras av 

tanken på att ständiga små förändringar i enheter leder till stor förändring i 

organisationen (Weick & Quinn, 1999). Förändringen kommer inifrån organisationen, 

och representerar en annan förändringssekvens: frys in – balansera – tina upp. Om man 

ställer dessa mot varandra blir det uppenbart att de i det närmaste utgör motsatta 

perspektiv på samma tema, vilket visas nedan i Tabell 5. 

TABELL 5: JÄMFÖRELSE MELLAN SEKVENSERNA (EFTER WEICK OCH QUINN, 1999) 

Episodisk Tina upp 

Rädsla och oro, behov 

av psykologisk säkerhet 

Förändra 

kognitiv 

omstrukturering, 

konceptuell förändring 

Frys in 

skapa stödjande sociala 

normer, matcha med 

personligheter 

Kontinuerlig Frys in 

gör sekvenserna 

synliga, visa mönster 

genom kartor 

Balansera om 

omtolka processer, ändra 

sekvenserna 

Tina upp 

återuppta improvisation, 

översättning och lärande 

på nya sätt 
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Tabell 5 visar att den kontinuerliga förändringen ser organisationen som konstant 

föränderlig, och som fryses in under förändringsprocessen, för att sedan åter utsättas för 

omgivningen i ny form. Hayes (2007) gör skillnad på om förändringsbehovet kommer 

inifrån, där behovet antingen kommer utifrån, som en följd av omvärldens påverkan på 

organisationen, eller inifrån, som en följd av problem och möjligheter som uppstår internt 

i organisationen. Detta motsvarar de två sekvenserna, där ett externt förändringsbehov 

kan resultera i en episodisk förändringssekvens, medan ett internt förändringsbehov kan 

ge upphov till en kontinuerlig process.  

Därmed ser vi att det i teorin finns många aspekter som spelar in på hur vägarna mellan 

lean och motivation ser ut i en organisation, och att även förändringsperspektivet ger en 

indikation på hur väl systemet fungerar. 
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SEB I KORTHET 

Antal anställda: 20 000 i 21 länder 

Antal kontor: 600 

Fokusmarknad: norra Europa, 

framför allt Sverige, Tyskland, 

Baltikum, Ryssland och Ukraina 

Total kundbas: 2500 stora företag, 

400 000 småföretag och 5 miljoner 

privatkunder i världen 

Produktområden: Cash management, 

valuta- och värdepappershandel, 

kapitalförvaltning. 

Källa: SEB (2010b) 

Empiri 
I empirikapitlet presenteras resultatet av studien på ett överskådligt sätt. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av kontexten för vårt studieobjekt SEB Way, nämligen 

organisationen SEB. Därefter presenterar vi SEB Way samt en sammanställning 

av de anställdas viktigaste motivationsfaktorer. Detta följs av en avstickare för ett 

ytterligare perspektiv på lean innan vi går tillbaka till att beskriva hur SEB Way 

har påverkat medarbetarna. 

Bakgrund 
Sveriges första privatbank 

År 1856 grundade André Oscar Wallenberg den första 

privatbanken i Sverige. Det som idag är SEB uppstod 

genom att Stockholms Enskilda Bank (som den då hette) 

slogs samman med Skandinaviska Banken 1972. Idag, 

över 150 år efter grundandet, är SEB en av Europas 

ledande finanskoncerner (SEB, 2010b) och en av fyra 

svenska storbanker. Banken har en starkt internationell 

prägel, med verksamhet i flera länder i norra Europa och 

kontor över hela världen. Just namnet SEB antogs 1998, 

då banken gick från S-E-Banken till SEB. 

SEB fokuserar på företagsmarknaden och har som 

målsättning att vara den ledande nordiska banken med 

avseende på företag (SEB, 2010c). Utöver företag har SEB även fem miljoner 

privatkunder både i Sverige och internationellt. SEB fäster stor vikt vid goda 

kundrelationer, kompetenta anställda och arbete med ständiga förbättringar för att 

säkerställa att banken uppnår sina mål om kundnöjdhet och lönsamhet (SEB, 2010c).  

Presentation av intervjupersoner 
Under vår undersökning har vi intervjuat sju kontorsanställda på olika platser i Sverige 

och fyra personer med anknytning till SEB Way. Kontorsmedarbetarna kallar vi Douglas, 

Maria, Carl-Philip, Lars, Sofia, Karin och Kristina. De fyra stabsmedlemmarna heter 
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Isabelle Cassel, Jonas Forslund, Elisabet Brodin och Martina Johansson. Isabelle Cassel
19

 

är ansvarig för SEB Way och var den som startade upp programmet och hittade rätt 

luftmotstånd för att det skulle lyfta. Cassel har en bakgrund inom banken och har jobbat 

inom bland annat Merchant Banking
20

 och CRM. 

Elisabet Brodin och Jonas Forslund tillhör sedan cirka 3 år tillbaka det centrala SEB 

Way-teamet. Brodin var tidigare en black belt inom Six Sigma
21

 och Forslund har 

erfarenhet av förändringsprocesser och affärsutveckling som bland annat 

managementkonsult. I den nuvarande stabskonstellationen har ansvar och roller fördelats 

mellan medlemmarna och där är Forslund ansvarig för flera olika delar, bland annat 

performance management. Brodin har ansvaret för navigatörerna och deras utbildning. 

Martina Johansson är navigatör, och har drivit implementeringsarbetet i divisionen Life. 

SEB-anställdas motivationsfaktorer  

Det råder knappast någon tvekan om att motiverade anställda är viktigt för 

organisationers resultat, en syn som delas av SEB. Brodin tror att ”man skulle kunna 

driva ett företag med omotiverade anställda till ett bra resultat under en tid, men inte i 

150 år”, och Cassel menar att hon lever efter devisen att kunder och anställda är bankens 

största tillgångar. Cassel poängterar vikten av att både kunder och medarbetare växer 

parallellt för att SEB ska bli bättre, något som blir ännu viktigare då det rör sig om en 

tjänsteorganisation. Vidare anser Cassel att ”de anställdas motivation har enorm 

betydelse” för att organisationens ska lyckas med sitt förbättrings- och förändringsarbete 

”och det är klart att det i sin tur har en väldigt stor inverkan på resultatet.” 

Forslund menar att motivation hos anställda kommer av att de finner mening i arbetet och 

ser resultatet av sitt arbete. Han nämner även återkoppling som viktigt för anställdas 

motivation. Brodin tror att SEB Way motiverar anställda genom att de får se att de 

”faktiskt gör saker bättre via ständiga förbättringar” och att de ser att de når sina mål. 

Även delaktighet i utvecklingen bedömer Brodin som en motivationspåverkare. På 

kontorsnivån förklarar kundtjänstchef Douglas vad som motiverar hans medarbetare: 

                                                 
19

 Notera att hänvisningar till Cassel (2008) inte är kopplade till intervjun utan till en presentation 

om SEB Way. Övriga hänvisningar till Cassel är hämtade från vår intervju. 
20

 Något vi lagt märke till under studiens gång är att intervjupersonerna från ledningshåll 

använder en stor mängd anglosaxiska uttryck, såsom Merchant Banking, knowledge sharing, 

performance management, buy-in och end-to-end. En anledning till detta är SEB status som 

internationell bank (med hälften av kunderna utanför Sverige), med engelska som viktigt 

koncernspråk. Vi har valt att inte översätta engelska ord som använts av intervjupersonerna.  
21

 Black belts är en av rollerna inom six sigma, som liksom lean production är en metodik för 

förbättringsarbete. Black belts driver förbättringsprojekt på heltid. 
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B r a  l e d a r s k a p ,  f r a m g å n g ,  b r a  s i f f r o r ,  a t t  m a n  t r i v s  i  j o b b e t ,  

e n  b r a  a r b e t s m i l j ö . . .  V i s s a  v i l l  i n t e  p r a t a  o m  s i f f r o r ,  v i s s a  

s t r u n t a r  i  o m  m a n  f å r  b e r ö m ,  v i s s a  m å s t e  h a  b e r ö m  v a r e n d a  

d a g …  d e t  ä r  i n d i v i d u e l l t  v a d  s o m  m o t i v e r a r  e n  p e r s o n .   

I citatet antyds att motivationen är något individuellt. Det finns däremot vissa tendenser 

till gemensamma motivationsfaktorer bland våra intervjupersoner. Exempelvis upplever 

majoriteten av intervjupersonerna att de viktigaste faktorerna för motivationen är att ha 

kul på jobbet, att träffa kunder och att ha bra kollegor, något som förklaras av Kristina:  

J a g  ä r  m o t i v e r a d  f ö r  a t t  j a g  h a r  r o l i g t  h ä r ,  t y c k e r  d e t  ä r  

u t v e c k l a n d e ,  o c h  a t t  d e t  ä r  k u l  a t t  m ö t a  k u n d e r .  F ö r  m i g  ä r  

d e t  m o t i v e r a n d e  a t t  h j ä l p a  e n  k u n d .  

Karin motiveras när jobbet är roligt, och att ”ha roligt ihop med kollegorna är 

jätteviktigt.” För Lars är det är viktigt att trivas och känna glädje, eftersom glädje är 

motivation för honom. Glädje känner Lars ”dels när det går bra, när jag tycker att jag 

uppnår det som förväntas av mig. Men framförallt när jag känner att det också glädjer 

andra, kollegor och kunder.” Marias motivation är beroende av flera saker. Hon anser att 

det ska vara roligt att gå till jobbet och att det är viktigt att ha nöjda kunder. Även 

trevliga kollegor är en viktig motivationsfaktor, ”att det är ett bra gäng man jobbar 

med.” 

Vi har sammanställt de kontorsanställda intervjupersonernas uppfattningar och 

beskrivningar om vad som är motiverande i tabellen nedan. Ledningens uppfattning om 

vad som motiverar anställda, som vi beskrev ovan, stämmer till 60 % överens med 

anställdas fem vanligast nämnda uppfattningar. I Tabell 6 nedan har vi rangordnat de 

aspekter som anställda nämnt som viktigast utifrån olika kategorier och jämfört detta 

med ledningens uppfattning. 

TABELL 6: VAD MOTIVERAR ANSTÄLLDA? 

Kategori Utfall, anställda Ledningens uppfattning 

Kollegor, roligt på jobbet 100 % Nämns inte 

Bekräftelse 71 % Återkoppling 

Göra ett bra jobb 57 % Att se att man når sina mål  

Vara behövd 43 % Nämns inte 

Meningsfullt jobb 29 % Finna mening i det man gör   
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Som Tabell 6 visar upplever alla intervjupersoner att det är viktigt för motivationen att ha 

roligt på jobbet. Att ha roligt på jobbet är sammanlänkat med att träffa kunder, som 

tillsammans med bra kollegor är den viktigaste faktorn i våra intervjupersoners 

motivation. Även om orden skiljer sig åt, i form av “glädje”, “roligt med kollegor” eller 

“bra kollegor” är samhörighetstanken överlag den första motivationsfaktorn som nämns 

under intervjuerna. Något som också blir tydligt i Tabell 6 är att ledningen visserligen 

prickar in tre av fem av de viktigaste punkterna, men inte nämner stämningen på jobbet 

och kollegorna. Däremot delas uppfattningen om att uppskattning och bekräftelse för ett 

väl utfört arbete är viktigt av de flesta kontorsanställda och ledningen. 

Beträffande kollegorna ser flera av våra intervjupersoner positivt på teamwork, vilket 

upplevs som väl utvecklat på SEB. Karin anser att bra teamwork leder till framgång och 

att om gruppen trivs ihop och har kul blir det enklare för alla att nå målen. Även Kristina 

har en positiv syn på teamwork, och anser att hennes kontor har ett bra samarbete mellan 

avdelningarna, eftersom de slussar kunder och hjälper varandra med olika problem.  

Bland de aspekter som inte uppfattas som motiverande för våra intervjupersoner, men 

som ofta nämns i motivationssammanhang är exempelvis lön och möjlighet att påverka, 

men våra intervjupersoner har inte uppfattat dessa som motivationsfaktorer. Däremot har 

några av våra intervjupersoner nämnt att det skulle vara omotiverande om de saknades. 

Detta sammanställs i Tabell 7. 

TABELL 7: SAMMANSTÄLLNING ÖVER FAKTORER MED HUVUDSAKLIG HYGIENFAKTORSTATUS 

Kategori Anställda Ledningens uppfattning 

Bra lön Ja (1 person), nej (1 person)   Nämns inte 

Bra arbetsförhållanden Omotiverande om de saknas Nämns inte 

Möjlighet att påverka Utan den kan man känna sig 

instängd 

Att känna sig delaktig i 

utvecklingen 

 
Sammanfattningsvis är motivation individuellt, men hos våra intervjupersoner på SEB 

nämns framför allt bra kollegor, att ha roligt på jobbet samt att få bekräftelse och prestera 

bra som viktiga för motivationen. Nedan går vi vidare till nästa del, nämligen en 

beskrivning av vårt fallstudieobjekt, SEB Way. 

SEB Way 
Sedan 2006 tillämpar SEB en modifierad version av lean, och transformationerna till att 

arbeta enligt SEB Way pågår fortfarande i vissa divisioner, men är i kontorsrörelsen 

klara. SEB Way syftar framförallt till att höja produktiviteten och öka kvaliteten 
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(Hedelius, 2008; SEB, 2006). Med SEB Way försöker SEB uppnå operationell excellens 

för att kunna möta både kundernas kvalitetskrav och finansbranschens produktivitetskrav 

(SEB, 2008), vilket enligt Cassel sker på följande sätt: 

Målet är att vi ska implementera en kultur av ständiga förbättringar, 

vilket betyder att  medarbetare är mer motiverade att åstadkomma mer 

och att få  nöjdare kunder.  

Bakgrunden till SEB Way är att banken genom en lång tids förvärv och sammangåenden 

hade blivit svår att hantera (Ashkenas, 2010). Från grundandet och fram till 2005 hade 

SEB gjort över 120 förvärv (SEB, 2010a). Denna tillväxt och ökande geografiska 

utbredning ledde till att SEB drogs med höga kostnader (speciellt i jämförelse med 

konkurrenterna) och svagt kapitalvärde, något som innebar två stora hinder för hållbar 

vinsttillväxt (Ashkenas, 2010). De många förvärven hade även också lett till att SEB 

bland annat hade många IT-plattformar och stor variation i produktutbudet, vilket gjorde 

verksamheten komplex. För att nå målet att bli den ledande banken i norra Europa var det 

nödvändigt att förenkla organisationen (Ashkenas, 2010). 

Piloter visade vägen till lean 
Att det behövdes förändring och att behovet kom inifrån banken var dock inte synonymt 

med att SEB skulle införa en form av lean. Cassel berättar att det i början istället rörde 

sig om tester av olika ”piloter”, exempelvis provtestades Six Sigma på en avdelning. 

Brodin berättar att en anledning till att valet föll på just lean som utgångspunkt för SEB 

Way var att en avdelning som hade kostnadsproblem införde ett lean-liknande arbetssätt, 

vilket resulterade i att enheten ”kunde hantera en volymökning på 150 procent utan att 

gå upp i personal.” SEB Way var alltså inget som genomfördes i en handvändning, vilket 

Cassel tror har bidragit till att förstärka programmets trovärdighet. Brodin pekar även på 

tajmingen som en viktig faktor. Eftersom det under 2006 var goda tider i finansbranschen 

”fick man bort effektiviseringsstämpeln, cost cutting som det heter”, säger Brodin.  

Cirka två år efter införandet uppgav SEB (2009) att SEB Way bidragit till förbättrade 

resultat på försäljnings- såväl som stödfunktionssidan. Samtidigt hade antalet 

transaktioner per anställd (SEBs interna mått för produktivitet) ökat med drygt 30 % 

(SEB, 2009). ”Kunderna upplever att vi är mer aktiva idag”, berättar Cassel med 

avseende på SEB Ways fördelar, ”problemet är nu att vi ibland skjuter förbi mål, att vi 

trycker ut produkter som [kunderna] inte är intresserade av.” Cassel pekar på att det inte 

är bra att vara för aktiva, eftersom ökad produktivitet inte alltid är synonymt med ökad 

kundnöjdhet. 
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Att SEB Way är ett genomtänkt förändringsinitiativ framkommer tydligt. Däremot var 

det flera anställda som till en början inte uppfattade hur SEB Way skiljde sig från vanliga 

förändringsprogram. Sofia, som tyckte att det var roligt att det hände något nytt, tänkte 

samtidigt ”vänta lite, har vi inte gjort något liknande förut?” Maria hade en liknande syn 

och tänkte, att ”jaha, nu är det dags igen” eftersom det inte var första gången det kom ett 

nytt arbetssätt eller en ny variant på ett gammalt. De anställda har dock i relativt stor 

utsträckning omvärderat sin uppfattning om att SEB Way skulle vara ett ”projekt i 

mängden.” Karin har efterhand insett att SEB Way är ”något vi skulle jobba med 

löpande” och ser nu SEB Way som ett integrerat arbetssätt i vardagen, medan Maria ser 

SEB Way som ”ett nytt arbetssätt, mer strukturerat med mycket mer problemlösning.” 

Från lean production t ill SEB Way 
Innan lean kunde implementeras på SEB måste det anpassas till SEBs kontext. Cassel 

framhåller att SEB Way bygger på lean, men som Brodin uttrycker det: ”det är inte 

renodlat lean, utan det här är SEB Way.” Cassel poängterar att lean måste anpassas så till 

den grad att det fungerar, men säger samtidigt att om man ”anpassar det för mycket har 

man tappat den röda tråden, och den balansgången är väldigt svår.” Hur kontexten 

påverkat SEBs ”bankifiering” av lean diskuterades under våra intervjuer med det centrala 

SEB Way-teamet. En sammanställning av dessa diskussioner presenteras i Figur 11. 

 

FIGUR 11: VÄGEN TILL BANKIFIERINGEN AV LEAN PRODUCTION 

Figur 11 visar att SEBs behov av anpassning kommer av att banken är verksam i en 

specifik kontext. Ur intervjuerna kan vi härleda tre påverkansnivåer: allmänt för 

tjänstesektorn, den branschspecifika nivån samt den företagsspecifika nivån som 

innefattar organisationens kultur och arbetssätt. Utifrån detta kan vi identifiera att SEB 

för det första påverkas av att förändring i tjänstesektorn måste innefatta en beteende-

mässig förändring hos medarbetarna. För det andra har SEB ett kortsiktigt resultatfokus, 

som är kopplat till finansbranschens förväntningar. För det tredje karaktäriseras SEB 

organisationskultur av en stark resultatorientering. Dessa förutsättningar har i viss mån 

legat till grund för SEB Ways fyra byggstenar, som är unika för SEBs utförande av lean 
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och som vägleder arbetet med SEB Way. De olika delarna i figuren beskrivs mer 

ingående nedan. 

Navigatören Johansson menar att det är skillnad på att ändra ett arbetssätt i tillverkande 

industri och i tjänstesektorn. Hon exemplifierar detta med att en förändrad metod på 

Toyota kan innebära att en dörr sätts på annorlunda och att den förändringen är 

permanent inbyggd i själva produktionssystemet. Skillnaden i tjänstesektorn är enligt 

Johansson att man kan ha en metod för olika uppgifter utarbetad för alla säljare, men i 

kundmötet är det ändå upp till säljaren att följa den nya metoden eller att låta bli och 

istället gå tillbaka till det gamla arbetssättet. Därmed blir det tydligt att ett nytt arbetssätt 

även handlar om att arbeta med beteendet, konstaterar Johansson, ”det är utmaningen 

här, att få till den kulturella delen.” 

En skillnad från andra branscher inom tjänstesektorn är att SEB behöver kortsiktigt 

resultatfokus utöver långsiktigheten. Enligt Forslund har detta inneburit att SEB Way har 

innebär mer uppföljning för att på så sätt kunna rättfärdiga sin existens inför bankens 

ledning. Forslund poängterar att detta inte innebär att långsiktiga och kortsiktiga resultat 

utgör ett motsatsförhållande, utan snarare att det är viktigt att använda kortsiktiga resultat 

som stimulans för att kunna fortsätta arbetet med SEB Way på lång sikt.  

Att SEB Way är ett eget arbetssätt beror enligt Cassel till viss del på att SEB liksom alla 

företag har en egen kultur. Forslund beskriver SEBs kultur som resultatorienterad, vilket 

är i linje med bilden som SEB förmedlar även i andra sammanhang. När SEB får chansen 

att beskriva organisationskulturen för potentiella medarbetare på careerbook.se, uppger 

banken att de för att motivera sina anställda vill ”bygga en kultur som mäter och belönar 

prestationer”, vilket ytterligare förstärker bilden av SEBs organisationskultur som 

prestationsinriktad. 

För att kunna göra anpassningar under implementeringen av det nya arbetssättet menar 

Cassel att man måste vara medveten om vad man aldrig kommer att göra avkall på, vilket 

i SEBs fall är de fyra byggstenarna som utgör grunden för SEB Way-filosofin: process 

efficiency, performance management, skill building and work organization samt mindset 

and behavior. 

Den första byggstenen, process efficiency, är arbetssättet. De anställdas motivation hör 

enligt Brodin till byggstenen performance management. Forslund menar att performance 

management-systemet leder till en ”tydligare koppling mellan den individuella 

prestationen” och organisationens mål. Detta ska leda till att arbetet uppfattas som mer 

meningsfullt för medarbetarna, något som skapar en högre grad av arbetstrivsel. Följden 

är att de anställda presterar bättre, menar Forslund. Skill building and work organization 
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handlar enligt Forslund om att titta på kompetensen i företaget. Inom ramen för mindset 

and behavior ingår de kulturella och beteendemässiga aspekterna av arbetet, såsom det av 

coachande förhållningssättet hos cheferna. 

Från byggstenar till utförande 
I denna del går vi vidare till att visa hur SEB Way, med utgångspunkt i de fyra 

byggstenarna, har utformats i praktiken på SEB. Detta illustreras av Figur 12 nedan. 

 

FIGUR 12: UTFORMNINGEN AV SEB  WAY SOM NYTT ARBETSSÄTT 

Som figuren visar har SEB implementerat olika typer av verktyg och tankesätt i SEB 

Way, med målet att uppnå operationell excellens via en kultur av ständiga förbättringar. 

Eftersom SEB Way utgör det arbetssätt som banken har valt, har implementeringen av 

detta inneburit förändringar för de anställda på flera plan. Arbetet har framför allt ändrats 

genom att nya arbetssätt och nya strukturer har införts. De viktigaste förändringarna är 

tavelmöten, coachsamtal och en uttryckt best practice. Alla dessa delar påverkar 

anställdas arbetsdag på ett eller annat sätt, och därmed skulle man kunna kalla dessa delar 

de anställdas förändrade arbetssätt.  

Det förändrade tankesättet och beteendet kan inrymmas under en annan, mindre konkret, 

förändring via SEB Way, nämligen implementeringen av själva filosofin i 

organisationen. Brodin uttrycker att de nu jobbar med att få bort verktygsfokuseringen 

inom SEB Way, varför de för ungefär ett år sedan införde något som Brodin kallar “SEB 

Way Thinking, som syftar till att beskriva varför vi gör saker egentligen.” Det är alltså ett 

tankesätt, som enligt Brodin ska vara till hjälp för både chefer och navigatörer i 

kommunikationen. Risken är annars att de för resonemang såsom “vi måste ha KPIer för 

det måste man ha”, säger Brodin, “istället för att prata om varför man behöver det, 

istället för att angripa vilka problemen är.” Nedan följer en utförligare beskrivning av 
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hur arbetssättet SEB Way fungerar på banken, fördelat på best practice som 

utgångspunkt, prestationsstyrning, och coachande förhållningssätt. 

Best practice som utgångspunkt  

För Johansson är det en självklarhet att SEB Way har lett till en ökad grad av 

standardisering, och förklarar det som att “det är ju det vi gör [när vi transformerar], vi 

har en standard.” Johansson poängterar dock att standards har en dålig klang i 

tjänstesektorn och att man därför hellre använder begreppet best practice, som hon 

definierar som “det bästa sättet att göra någonting idag.” Brodin menar att best practice 

innebär “standardisering, men samtidigt har man möjligheten att påverka den.”  

Tanken med standardiseringen i SEB Way är inte att bestämma på minutbasis hur de 

anställda ska bete sig. Enligt Brodin handlar det istället om att anställda ska känna till 

best practice och få hjälp av den. Både Brodin, Forslund och kontorsmedarbetaren Lars 

nämner att det är det rutinmässiga arbetet som standardiseras, för att därmed frigöra mer 

tid till kundmöten.  Arbetet ska enligt Forslund medföra en högre grad av flexibilitet: 

D e t  h a n d l a r  i n t e  o m  a t t  g ö r a  m ä n n i s k o r  t i l l  r o b o t a r ,  

t v ä r t o m ,  d e t  h a n d l a r  o m  a t t  f r i g ö r a  t i d  f ö r  a t t  d e  s k a  

k u n n a  v a r a  ä n n u  m e r  m ä n n i s k o r .  

Forslund tror att en del av problemet, som gjort att det ibland uppstått “robotvarning” 

och att anställda upplevt implementeringen som “fyrkantig” är att det hos chefer har 

funnits en missuppfattning om att allting ska standardiseras. När man, som Forslund 

beskriver, försöker bestämma exakt hur exempelvis möten ska gå till finns det en stor 

risk att man glömmer bort att det egentligen handlar om levande människor som 

interagerar med varandra. 

Några exempel på standardisering i SEB Way är likriktning av målen för anställda, ett 

helt bibliotek av mallar för hur olika uppgifter såsom coachsamtal och kundmöten ska gå 

till, samt genom en uttryckt best practice i handböcker. Kundtjänstchefen Douglas menar 

att handboken måste anpassas på lokal nivå eftersom ett och samma arbetssätt inte kan 

fungera på ett stadskontor med 150 anställda och ett litet landsortskontor. Ändå har de 

samma handbok, vilket enligt kundtjänstchefen Douglas innebär att “man måste vara 

ganska flexibel.”  

Prestationsstyrning  

En viktig del i SEB Way är integreringen av det kortsiktigt resultatfokuset jämte 

långsiktigheten, som för medarbetarna tydliggörs framför allt genom enhetliga mål för en 
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hel yrkesroll i organisationen, samt genom tavelmöten, där styrtal, avvikelser och mål 

diskuteras. Tavelmötena är en av de största förändringarna i arbetsdagen för de anställda 

på kontoren. Brodin menar att tavelmötena inte ska ses som en avrapportering utan som 

ett sätt för anställda att vara delaktiga i problemlösningen för att påverka sin situation. I 

och med SEB Way har alla kontor ett dagligt morgonmöte framför en whiteboardtavla, 

där de diskuterar styrtal, information om gruppen och problem som uppstått. Mötet varar 

i max 15 minuter och tanken är att medarbetarna ska stå upp under tiden för att behålla 

fokus.  

På ett kontor i Region öst har de ett morgonmöte varje dag och på torsdagar har de ett 

gemensamt tavelmöte där både privatrådgivare och kundtjänstrådgivare deltar. 

Tavelmötet hålls mellan 08:50 och 09:05, men ibland är mötet kortare. Mötet inleds av 

kundtjänstchefen, som då går igenom styrtal och aktuell information. Därefter gick 

chefen vidare till nästa del, frågor som rör arbetsgruppen, där det påtalades att många 

medarbetare varit borta på sistone, något som troligen skulle påverka veckans resultat. 

Den tredje stora delen under mötet är problemlösningsdelen, där de anställda uppmuntras 

till att hjälpas åt för att gemensamt hitta förbättringspotential och lösa problem som 

uppstår i arbetet. Tavlans utformning styr mötets upplägg. Nyckeltalen och gruppdelen 

tar upp relativt kort tid av mötets längd, och den på tavlan största delen, 

problemlösningen, tar även upp mest tid av mötet. Ett exempel på en tavlas utformning 

presenteras i Figur 13. 

 

FIGUR 13: SEB  WAY-TAVLA SOM ANVÄNDS VID TAVELMÖTEN 

I figuren visas att problemlösningsdelen innebär att problemet ska definieras och att en 

lösning ska hittas gemensamt. Ett alternativ vid svårlösta problem är enligt Sofia att 

någon utses som huvudansvarig för att det blir löst, men hur kontoren går vidare med 

problemen beror på vad det är för typ av problem. Antal problem och som tas upp på 

tavelmötet och hur svårlösta de är varierar. Under vårt första observerade tavelmöte togs 

olika typer av problem upp, såsom problematiska övertrasseringslistor för 

företagskunder. På det andra observerade mötet diskuterades att någon hade hittat ett 



 
 53 

tomt vitt papper i faxen. Detta tydliggör att problemen ibland är av mindre omfattande 

karaktär, som vi ser i exemplet med pappret, medan de ibland måste ”eskaleras” (som 

Cassel kallar det) uppåt i organisationen. I Figur 13 illustreras även de mål som finns för 

rådgivarna på kontoret, och som tas upp under rubriken nyckeltal varje dag.  

Coachande förhållningssätt  

Som en del i det coachande förhållningssättet, som är en viktig del i SEB Way, har varje 

chef coachsamtal med sina medarbetare. Coachsamtal genomsyrar enligt Douglas hela 

organisationen, och är något som sker på alla nivåer. Att coachsamtal inte är en del av det 

traditionella lean framkommer i vår intervju med leanforskaren Poksinska, som inte 

känner igen konceptet inom ramen för lean.  

Ett coachsamtal innebär att chef och medarbetare träffas och diskuterar medarbetarens 

arbetssituation. Exempel på vad som diskuteras är hur medarbetaren kan jobba smartare 

med att sälja kort och bolån, samt nya samtalstekniker för att lyckas bättre med målen. 

Enligt Brodin är tanken med samtalen att medarbetarna ska få en möjlighet att hitta ett 

eget arbetssätt och nya vägar att utveckla sig själv, vilket bekräftas av kundtjänstchefen 

Douglas. 

Våra intervjupersoner på kontorsnivå är ense om att coachsamtalen är ett bra forum för 

att diskutera de egna prestationerna. Innehållet på coachsamtalen kan dock variera. 

Kundtjänstchefen Douglas menar att vissa föredrar att se sina siffror svart på vitt medan 

andra inte vill se några siffror alls utan föredrar en diskussion om hur det går. Douglas 

anser att det är upp till honom som coach att justera coachsamtalen så att de passar 

individen, men är inte sen med att poängtera att det finns en mall att följa. 

Ett ytterligare leanperspektiv 
För att ge en parallell bild av lean presenteras här som ett ytterligare perspektiv i form av 

resultatet av våra intervjuer med två leankunniga källor utan koppling till SEB, Bozena 

Poksinska, forskarassistent, och Paula Braun, leanrådgivare. Detta perspektiv är ordnat i 

tre underrubriker: om lean, implementering, och verktyg och utförande. Vi kommer efter 

denna del att återgå till fallet SEB Way, genom att beskriva implementeringsprocessen. 

Om lean 
Braun definierar lean som ett “tankesätt och en filosofi som har ett antal metoder och 

verktyg till sin hjälp för att lösa problem.” Poksinska talar om att det går att definiera 

lean på två nivåer; “om man skulle definiera lean baserat på hur de flesta organisationer 

använder det idag skulle det visa sig att allting är lean för det är så många som säger att 
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de jobbar med lean.” På ett teoretiskt plan är dock definitionen mer avgränsad, menar 

Poksinska. Något hon lagt märke till är att många företag fokuserar på enstaka verktyg, 

och att “det är väldigt få som har kommit till den långsiktiga filosofin.” Därmed handlar 

den teoretiska nivån enligt Poksinska om att nå “hållbarhet i förbättringsarbetet med 

leanverktygen.” Hållbarheten kommer enligt Poksinska av att systemet är självgående. 

Även Braun understryker att lean är ett långsiktigt åtagande. Enligt Poksinska är ett av de 

största misstagen vid en implementering av lean att inte fokusera på medarbetarna och 

istället tänka kortsiktigt. “Med kortsiktighet ser vi resultat direkt, men fokus ligger inte 

på att involvera anställda, eller på att förändra deras tankesätt”, säger hon.  

Implementering av lean 
Poksinska framhåller att lean inte är ett färdigt koncept, utan att “man måste anpassa till 

kontexten.” En skillnad för tjänstesektorn, jämfört med varuproducerande företag där 

mycket fokus ligger på att eliminera muda, är att muda inte syns lika tydligt i 

tjänstesektorn. Där måste man enligt Poksinska börja på en annan nivå, “och det är lite 

mer muri.” Med detta menar hon att man kan börja med att fundera på hur värdet skapas 

för kunderna. 

Vidare framhäver Poksinska att utgångspunkten för förändringsarbetet är av central vikt 

för anställdas uppfattning om lean.  Att få delta i förbättringsarbete kan för anställda som 

tidigare haft ett mycket repetitivt arbete kännas väldigt berikande om de upplever att lean 

leder till att organisationen lyssnar på deras idéer. Detta skapar enligt Poksinska 

förmodligen en positiv inställning. Å andra sidan kan inställningen bli negativ om 

medarbetarna i utgångsläget är nöjda med sin situation, och känner att införandet av lean 

inverkar negativt på deras vanor, såsom att ta många fikapauser, genom att arbetet 

effektiviseras. 

Braun har erfarenhet av många införanden av lean, och berättar om en kvinna som 

deltagit i ett implementeringsprojekt. Kvinnan upplevde att lean gjorde att hon för första 

gången kunde vara med och påverka sitt jobb, och dessutom göra något åt sin situation. 

Braun talar om att lean brukar leda till att anställdas uppgifter förenklas “till det positiva” 

samt att anställda ofta “får en ökad kunskap om helheten.” Enligt Braun ger leanarbetet 

därmed “mer transparens och uppföljning istället för kontroll” i organisationen; när 

mätetal används blir resultatet tydligare för alla. 

Verktyg och utförande 
Braun säger att “det pratas mycket om standards i leansammanhang” men tydliggör 

samtidigt att “standards har inget egenvärde utan är där för att skapa möjligheter till 
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förbättring.” Även Poksinska menar att standardisering inte är ett mål i sig, utan att lean 

också innebär att medarbetarna kan utvecklas, rotera uppgifter och delta i 

förbättringsarbete. Om fokus däremot ligger enbart på det standardiserade arbetet, finns 

det enligt Poksinska en risk för att lean får “negativ påverkan på anställda och att 

arbetstempot ökar.”  

Behovet av ordning och reda finns i alla organisationer, menar Braun, men detta sker 

“oftast senare i tjänsteverksamheter än förr” och då som en följd av att “det tar stopp i 

processer för att man har svårt att hitta saker.” I detta sammanhang menar Braun att 5S 

är ett användbart verktyg. Braun understryker att lean inte bör vara “sammankopplat med 

någon sorts städprojekt” eftersom fokus istället ska vara på flöden och kunden som i 

slutändan använder tjänsten. Nedan återgår vi till vårt studieobjekt SEB Way, genom att 

beskriva hur det gick till när SEB Way implementerades i kontorsrörelsen. 

Implementeringsprocessen 
För att ett nytt arbetssätt ska få fäste krävs det att implementeringsprocessen tar hänsyn 

till anställda och organisationens förutsättningar. Med andra ord är implementeringsfasen 

avgörande för SEB Ways långsiktighet, och en kritisk punkt i processen. Något man 

förändrat i samband med införandet av SEB Way är yrkesrollerna och titlarna på 

kontoren. Brodin berättar att detta skedde genom att de gjorde förändringar som innebär 

att en privatrådgivare har hand om hela kundens ekonomi, från bolån till 

pensionssparande, vilket var en stor förändring från innan, när det var uppdelat på 

ansvarsområden såsom bolån, sparande och pension. Detta anger bland annat Kristina 

som en anledning till att banken blivit mer kundorienterad, eftersom alla delar av 

ekonomin faktiskt täcks under ett och samma möte. 

Våra intervjupersoner på ledningsnivå nämner ledarskapet som en framgångsfaktor för 

ett lyckat införande av SEB Way. Navigatören Johansson trycker på vikten av att få med 

sig chefer som är villiga att driva förändring, och Cassel beskriver det som att “det är 

cheferna som ska äga sitt område.” Även Forslund anser att ledarskapet är en mycket 

viktig del av SEB Way, för om inte ägarskapet överförs till lokala chefer och anställda är 

det svårt att implementera SEB Way-kulturen. Vidare på temat framgångsfaktorer pekar 

Brodin på att det är “kommunikation, kommunikation, kommunikation” som gäller, och 

hon nämner att människors naturliga rädsla för att förändras kan avhjälpas genom att 

kommunicera och informera i förväg vad förändringen innebär. 

En komplett transformation (“djuptransformation”) till att arbeta enligt SEB Way tar 12 

veckor och är enligt Johansson uppdelad på fyra steg som visas i Figur 14. Stegen är 
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förberedelse, current state (diagnos och nulägesanalys), future state (önskat framtida 

tillstånd), och implementering. 

 

FIGUR 14: BESKRIVNING AV MODELLEN (KÄLLA: CASSEL, 2008) 

Som Figur 14 visar ägnas uppmärksamhet under stegen “current state” och “future state” 

till att lyssna på de anställda i och med att förståelse för anställdas oro är en central del av 

dessa steg. Implementeringsfasens syfte är att bygga en plattform för ständiga 

förbättringar, ett arbete som aldrig slutar.  

Kontorsanställdas bild av implementeringen  
Våra intervjupersoner förklarar att deras transformering inleddes med att navigatörerna 

informerade om hur det skulle gå till. Douglas minns att ”transformatörerna” från 

stockholmskontoret ledde cheferna, som i sin tur ledde medarbetarna. Ett av kontoren 

började sin resa mot SEB Way med en kickoff i form av en konferenshelg som var 

gemensam för flera kontor i regionen. Helgen inleddes med att de pratade om varför de 

skulle transformeras och hur det skulle gå till.  

Carl-Philip berättar att de efter introduktionen gjorde nulägesanalyser. Efter detta 

påbörjades en process på cirka två månader där navigatörerna var med på kontoret och 

hjälpte till att komma igång med arbetet. Kristina minns att navigatörerna brukade 

hänvisa till Toyota: “de pratade om att det var en oljefläck på golvet, och varför den där 

oljefläcken var där, och vad vi skulle göra för att få bort den.” Även navigatören 

Johansson diskuterar Toyota som inspiration när hon beskriver att hon och hennes 

kollegor under de första transformationerna använde sig av produktionstekniska termer 

och exempel i större utsträckning. Nu har de däremot utvecklat en jargong med begrepp 

hämtade från den egna verksamheten, vilket Johansson uppfattar som positivt. 

Maria vittnar om att det var mycket möten under uppstarten, med ett arbetsmöte i veckan, 

något som överlag uppfattats som ansträngande hos våra intervjupersoner. Sofia anser att 

det var många möten, “som var ganska långa” och Kristina berättar att “det var 

jättemånga möten i början, och jag tyckte att det var tufft.” På Lars kontor var 
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navigatörerna strukturerade och målinriktade, och både chef och medarbetare fokuserade 

på att genomföra transformeringen på ett bra sätt, vilket bidrog till en bra transformation. 

Implementeringsprocessen i kontorsrörelsen  
“Då vi har nästan 200 kontor kunde inte vi göra som på andra delar av banken... så vi la 

ner mindre tid på current state och future state”, berättar Cassel om implementeringen av 

SEB Way i kontorsrörelsen. Tillvägagångssättet inom kontorsrörelsen var enligt Brodin 

att man istället använde modellkontor såsom landsortskontor, glesbygdskontor och 

stadskontor, för att simulera delar av stegen current state och future state. Därefter 

fokuserades på implementeringsfasen, eftersom det huvudsakliga syftet enligt Brodin var 

att “städa och strukturera och hitta ett gemensamt arbetssätt.” Brodin menar att tanken 

med SEB Way, som egentligen handlar om att titta på hur individer kan arbeta och 

förbättra organisationen, i kontorsrörelsen istället översattes till hur en hel division kunde 

arbeta. Detta för att hitta ett gemensamt arbetssätt och best practice.  

Enligt Brodin var svårigheten att de flesta kontor gick igenom en kortare transformation, 

vilket ledde till att man inte fick med ägarskapet in i kontorsrörelsen. “Just vad gäller 

motivationen var det inom kontorsrörelsen rätt många som kände att det blev nerkört i 

halsen på dem i början”, säger Brodin. Cassel förklarar att det blev “svårare att få de 

anställda ombord jämfört med överallt annars”, vilket gav större ansvar till cheferna att 

ta hand om transformationerna.  

De anställdas inställning kan ha påverkats av detta, men faktum är att intervjupersonerna 

beskriver ett brett spektrum av uppfattningar om SEB Way och transformeringen, vilket 

visas i Figur 15. 

 

FIGUR 15: UPPFATTNINGSSPEKTRUM HOS INTERVJUPERSONER 

Som visas i Figur 15 har vi på ena sidan har vi Douglas och Lars, som beskriver sig själv 

som nyfikna och därför uppfattade förändringen som positiv. Douglas har i efterhand 

svårt att tänka sig hur arbetet kunde fungera innan de fick styrtal och enskild 

resultatkontroll som verktyg att jobba med.  

På andra sidan av spektrumet finns Sofia och Carl-Philip som kände viss oro inför att 

arbetet tog så mycket tid. Carl-Philip kände att det var svårt i början eftersom det var 

mycket fokus på att ta bort tidsspill och effektivisera, vilket var energikrävande. Han 
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beskriver transformeringen som en “tung process” men framhåller att det “samtidigt var 

vettiga idéer.” Även Sofia tyckte att det var “lite roligt att det hände något nytt”, men 

hon var även orolig för att det skulle stjäla tid från inplanerade kundmöten. Denna rädsla 

fick hon bekräftad eftersom “det snodde rätt mycket tid för mig att träffa kunder och 

planera.”  

Till skillnad från de andras var Marias känslor inför SEB Way relativt neutrala. Maria 

berättar att navigatören visade en bild på olika kurvor för att förklara att de anställda 

skulle gå igenom “känslomässiga dippar och toppar” under transformeringsprocessen, 

men att “vi undrade när de här dipparna och topparna skulle komma egentligen.” 

Resultatet av SEB Way 
Efter att ha beskrivit hur transformeringen av kontorsrörelsen gick till går vi nu vidare 

med att undersöka följderna av implementeringen för att se hur programmet SEB Way 

har påverkat de anställdas motivation. Enligt navigatören Johansson, som har jobbat med 

transformationer i Life-divisionen, upplever många enheter att de efter transformeringen 

fått ihop teamet på ett annat sätt och att de börjat samarbeta och problemlösa tillsammans 

mer än tidigare. Detta förekommer även på kontorsnivå, där kundtjänstchefen Douglas 

uppfattar att det tidigare fanns “väldigt vattentäta skott mellan avdelningarna”, som i 

samband med SEB Way har börjat “luckras upp.” En bidragande faktor till detta tror 

Douglas är just tavelmötena, där man för gemensamma diskussioner mellan 

avdelningarna, vilket skapar en annan öppenhet och även ökad medvetenhet om vilka 

fördelar det finns med att arbeta i team även mellan avdelningar. Ytterligare en 

förbättring i linje med SEB Ways syfte är att alla våra intervjupersoner uppfattar att 

fokus på kunderna har ökat. 

För att förstå SEB Way och medarbetarna i ett vidare perspektiv har vi i våra intervjuer 

utgått från önskade resultat och möjliga problem vid lean production. Vi presenterar 

huvuddragen av detta nedan, fördelat på flöden och effektivitet samt inflytande och 

deltagande. 

Förbättrat flöde och ökad effektivitet  
En av de viktigaste punkterna i lean är minskningen av tidsslöseri för att öka 

effektiviteten. En av de tydligaste följderna av SEB Way är den ökade produktiviteten, 

och inom ramen för detta menar Forslund att mindre tidsslöseri är ett mått på hur väl de 

lyckats. Brodin anser att tidsspillet minskat genom bättre processer i SEB Way, vilket 

skett exempelvis genom att banken under de första tre åren med SEB Way ”frigjorde tid 

för motsvarande 1500 heltidstjänster”, som Forslund förklarar det. Detta tyder på att 
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ökad effektivitet är ett faktum på det siffermässiga planet. Effekten på medarbetarna är 

dock inte lika tydlig, men det finns belägg för att motivationen har ökat mellan åren 2007 

och 2009, vilket visas i medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. 

För de enskilda medarbetarna råder skilda uppfattningar om effektivitetsökningarna. Å 

ena sidan tycker Lars och Karin att tidseffektiviteten har blivit bättre, vilket i sin tur har 

lett till att, som Karin beskriver det, ”jag kan fokusera på det jag ska göra, att ta hand 

om kunderna.” Å andra sidan uppfattar kundtjänstchefen Douglas och Sofia att SEB Way 

också stjäl mycket tid från arbetet, men båda tror att det kanske leder till mindre tidsspill 

i längden. Maria upplever att SEB Way leder till ökat fokus, men i fråga om ett förbättrat 

flöde säger hon att det ”blir sönderhackat och uppstyltat med mötena.” 

De flesta intervjupersonerna på kontorsnivå uppfattar dock att SEB Way leder till att 

arbetet flyter på bättre. I Kristinas mening beror detta på att hon måste jaga kunder för att 

uppfylla målen i större utsträckning, vilket leder till jämnare arbete men även till en 

högre arbetsbelastning. Carl-Philip och Lars, verksamma på olika kontor, verkar se det 

förbättrade flödet som ett resultat av arbetet med att få bort hinder och minska tidsspill, 

som de jobbade mycket med i början av transformationen. På kontorsnivå innefattar det 

förbättrade flödet möjligheten att skicka administrativa ärenden till backoffice, men 

Maria anser att detta i vissa fall har lett till fel, och eftersom backoffice inte alltid vet hur 

ärenden ska hanteras är det ibland lika bra att göra det själv.  

Däremot har banken ett fortsatt ojämnt inflöde av kunder, vilket gör att det är svårt att 

strukturera sin dag. Både Maria och chefen Douglas talar om det ojämna kundtrycket 

eller frånvarande medarbetare som orsaker till att arbetsmiljön blir stressig. Trycket är 

enligt Douglas “lite upp och ner för rådgivarna”, vilket bekräftas av Maria, som menar 

att det är “olika tryck på kanalerna in.” Tanken med SEB Way är att anställda ska jobba 

smartare och inte hårdare, något som uttrycks av både Forslund och Johansson, med 

andra ord ska en korrekt användning inte leda till ökad stress. Carl-Philip poängterar 

dock att det kan bli stressande om inte målen uppfylls, eftersom “det blir tydligare med 

SEB Way” och Sofia tror att vissa blir stressade av att det är ett tavelmöte varje morgon. 

Ökat inflytande och deltagande 
På frågan om SEB Way leder till ökat inflytande över det egna arbetssättet menar Maria 

att det tvärtom leder till mindre valmöjligheter. Carl-Philip tycker att arbetet till viss del 

har blivit mer standardiserat eftersom målen sätts centralt och inte är individanpassade. 

“Det kändes jobbigt i början att det fanns en tydlig mall”, säger Kristina, och framhåller 

samtidigt att “det var väldigt kantigt i början men det har blivit mjukare.” Maria förklarar 

att det finns en mall och en standard, men att alla medarbetare tolkar den olika. Mallen 
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kan heller inte förutspå den variation som beror på att alla kunder är olika. Chefen 

Douglas talar däremot om att medarbetarna är styrda av målen men att coachsamtalen ska 

hjälpa dem att “hitta sitt eget sätt att nå dit”, vilket bekräftas av både Lars och Karin, 

som pekar på att det finns ett uttalat arbetssätt, men att de har anpassat det. Sofia, som är 

kundtjänstmedarbetare, anser att hennes roll är “styrd av kassan, kunder och schemat”, 

vilket gör att det inte går att påverka i någon större utsträckning. 

Något som skulle kunna minska i och med standardiseringen är individernas kontroll och 

inflytande över arbetsmiljön. Beträffande kontrollen över den egna arbetsmiljön upplever 

fyra av de intervjuade kontorsmedarbetarna att den inte ökat i samband med SEB Way. Å 

andra sidan upplever de övriga tre intervjupersonerna att kontrollen över arbetsmiljön har 

ökat eftersom de nu har tavelmötena och problemlösningen att tillgå för att påverka, där 

de kan lösa problem som rör deras arbetsmiljö. Det råder med andra ord olika 

uppfattningar på kontorsnivå om hur SEB Way påverkar medarbetarnas egen kontroll 

över arbetssättet och arbetsmiljön. På ledningsnivå råder det däremot enighet om att 

anställdas möjlighet att påverka sin arbetsmiljö har förbättrats. Som förklaring nämner 

både Brodin och Johansson verktyget 5S, vilket syftar till att förbättra “miljön på 

kontoret” (Brodin) och att skapa “en fysisk layout som passar [för att] minimera spill” 

(Johansson).  

Kontroll över arbetsmiljön och arbetssättet tangerar frågan om medarbetare under SEB 

Way får ökat inflytande över problemlösningen, något som alla intervjupersoner på 

kontorsnivå upplever. Carl-Philip pratar om att det blir “enklare att ta upp problem och 

det känns som att det görs något åt dem.” Både Kristina och Sofia beskriver hur 

problemlösningen innebär en förändrad struktur mot en öppnare kommunikation på 

kontoret. Kristina förklarar att “nu tar vi upp problemen tillsammans, förut gick man 

kanske bara till chefen” och Sofia menar att “nu kommer allas problem upp på ett enda 

ställe istället för att en person går till en annan person.” Även hos ledningspersonerna 

råder enighet om att företagets anställda fått mer inflytande över problemlösning i och 

med SEB Way. Forslund förklarar att “enheter har inte ens jobbat med det tidigare, för 

problem har setts som något fult.” Nu ses problem däremot som förbättringsmöjligheter. 

SEB Ways påverkan på anställdas motivation 

Ovanstående delar visar att majoriteten av de intervjuade kontorsanställda anser att SEB 

Way leder till ökat kund- och uppgiftsfokus och förbättrat inflytande över arbetsmiljö 

och problemlösning, men dessa aspekter nämndes inte i samband med diskussionen om 

deras motivationsfaktorer. I följande del går vi därför närmare in på de områden där 

medarbetarna och SEB Way direkt möts, det vill säga i verktygen coachsamtal, 
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tavelmöten och handböcker, samt på hur SEB Way indirekt påverkar anställda, och hur 

denna påverkan kan sammanfattas ur det empiriska materialet.  

Enligt Kristina kommer inte motivationen av tavelmötena, utan de är bra för att ta upp 

problem och lyfta saker. Att det blir lättare att ta upp problem beror på att “det finns en 

specifik plats och tid att göra det.” Även Carl-Philip medger att SEB Way gör det lättare 

att ta upp problem när de dyker upp, något som bekräftas av andra intervjupersoner, 

såsom Maria, som menar att problemlösningen vid tavlan blir ett aktivt dokument över 

nuvarande problem och vem som är ansvarig för att lösa dem. Carl-Philip nämner dock 

inte motivation i samband med tavelmötena, och inte heller Maria anser att de är 

motiverande, eftersom det är “lite för mycket sifferfokus, jag tycker nog inte att det 

hjälper.” Både Carl-Philip och Sofia, anställda i olika regioner, menar att det är för ofta 

med tavelmöten varje dag. Sammanfattningsvis uppfattas inte tavelmöten som 

motiverande, och å ena sidan underlättar de i arbetet att ha tydliga riktlinjer medan det å 

andra sidan gör det arbetet väldigt styrtalsstyrt. 

På kontoren är det bestämt att chefen för en avdelning ska ha ett coachsamtal med sina 

anställda under 5 till 30 minuter minst var 14:e dag. Att det är just var 14:e dag utgår 

enligt Brodin egentligen från en tanke om att chefen ska lägga 30 % av sin tid på 

coachning, vilket motsvarar coachsamtal ungefär var 14:e dag i kalkylen, men Brodin 

hade helst sett att anställda hade coachsamtal varje dag, “för att växa.” Från anställdas 

håll upplevs dock att var 14:e dag är för ofta, men Carl-Philip, som från början också 

upplevde att mötena var för ofta, har på senare tid ändrat åsikt i frågan och menar att “nu 

känns det lite mer vettigt.” 

Flera av våra intervjupersoner menar att coachsamtalen kan fungera som en hjälp i 

arbetet. Maria beskriver coachsamtalen som ett stöd och bollplank för idéer, och förklarar 

att det är ett bra sätt att “ha fokus på vad man behöver fokusera på.” Karin framhåller att 

de påverkar prestationen eftersom de ger den personliga och huvudsakliga uppföljningen, 

och utan dem tror Karin att hon skulle tappa bort sifferdelarna och målen. För Sofia är 

coachsamtalen ett sätt att få hjälp om hon kört fast i arbetet och en hjälp att förstå vad 

som förväntas av henne, något som uppfattas även av Carl-Philip, som även poängterar 

att samtalen kan användas för att prata om hans långsiktiga karriärmål. Flera intervju-

personer nämner att coachsamtalen innebär en förbättring från innan, när chef och 

medarbetare endast träffades en gång per år för lönesamtalen. Kristina säger dock att “jag 

kan inte säga att motivationen kommer bara för att vi har coachsamtal.” Sofia håller 

visserligen med om att samtalen kan vara en hjälp på vägen, men nämner inte att 

motivationen kommer av detta.  
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Maria tycker att det är bra med tydlighet och en handbok att följa men menar att det även 

måste finnas utrymme till verklighetsanpassning. Handböckerna är närmast kopplade till 

den best practice som finns uttalad av ledningen, i och med att de innehåller 

rollbeskrivningar. Lars ser det som att “SEB Way har tagit fram verktyg” och ”samlat 

best practice” vilket möjliggör effektivare arbete, men han nämner även att SEB Way 

inte påverkar motivationen eftersom han motiveras av glädje. Glädje, menar Lars, kan 

däremot påverkas indirekt av SEB Way, genom att “om man har ett lätt sätt att jobba är 

det lättare att möta kunder och kunderna blir glada, och då blir jag motiverad.” 

Varken Maria eller Sofia tycker att motivationen kommer från SEB Way, och Sofia 

lägger till att “den måste komma från en själv.” Carl-Philip menar däremot att SEB Way 

påverkar motivationen genom att det syns om han gör ett bra jobb. Detta eftersom 

sifferdelen med mål och resultat är tydligare, vilket påpekas även av Kristina, som finner 

målen motiverande på ett tvetydigt sätt. Carl-Philip poängterar dock att de mjuka delarna 

av motivationen inte kan påverkas av SEB Way, utan att det där främst rör sig om 

styrtalen, som är hårda faktorer. De anställdas syn på SEB Way sammanfattas i Figur 16. 

 

FIGUR 16: INTERVJUPERSONERNAS UPPFATTNING OM HUR SEB  WAY ÄR MOTIVERANDE  

Som vi ser i Figur 16 uppfattar de flesta anställda
22

 inte att motivationen kommer direkt 

från SEB Way och verktygen som ingår i detta, tavelmöten, coachsamtal och best 

practice. Däremot anser flera anställda att dessa verktyg är användbara i arbetet, genom 

att skapa tydlighet (Maria) med bra verktyg för arbetet (Lars). Endast Carl-Philip (och i 

liten utsträckning Kristina) uttrycker att det finns ett motiverande element i de tydligare 

målen.   

                                                 
22

 Karin saknas i modellen då hon, fastän hon uppger att hon är positivt inställd till SEB Way, 

samtidigt inte uppger att SEB Way påverkar hennes motivation. 
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Analys 
I analyskapitlet undersöker vi vår fråga genom att använda vår referensram som 

ett verktyg för att belysa vårt empiriska material. Därmed försöker vi 

åskådliggöra vägarna som skapar en påverkan från SEB Way till anställdas 

motivation. 

Som vi klargjorde i inledningskapitlet utgår vi från två delperspektiv för att besvara vårt 

syfte och vår frågeställning, nämligen SEB Way och medarbetarna samt medarbetarna 

och motivationen. Dessa perspektiv överlappar varandra, och kan även ses som en 

sekvens. Detta illustreras i Figur 17 nedan. 

 

FIGUR 17: UNDERSÖKNINGSFASER FÖR ANALYSEN 

Som Figur 17 visar innehåller analysen två överlappande delperspektiv. I det första 

perspektivet inryms framför allt SEB Ways påverkan på medarbetarna, medan det andra 

perspektivet inrymmer medarbetarna och deras motivation. Pilarna kan ses som de 

mekanismer som omger varje påverkansprocess, och dessa undersöks i analysens två 

delar nedan. Vi börjar med att närmare undersöka SEB Way och medarbetarna. 

SEB Way och medarbetarna 

Det handlar inte om att göra människor til l  robotar.  tvärtom, det  handlar 

om att frigöra tid för att de ska kunna vara ännu mer människor.  

Citatet förklarar SEBs egen syn på arbetssättet SEB Way, som inte handlar om att 

standardisera för mycket, utan om att förenkla vardagen för de anställda så att de ska ha 
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mer tid till att göra sina jobb. Hur SEB Way inverkar på medarbetarna via sin påverkan 

på organisationen som helhet kommer vi, med stöd i litteraturen om lean och motivation, 

att analysera i avsnittet SEB Way och medarbetarna. 

Något som är viktigt att poängtera är att SEB Way inte verkar utgå från lean service, men 

samtidigt utgör en form av lean service då SEB verkar i tjänstesektorn. Vi har märkt 

åtskilliga gånger att SEB Way har sin utgångspunkt direkt i Toyotas produktionssystem 

och lean production snarare än lean service, vilket märks i de exempel som används av 

våra intervjupersoner för att beskriva SEB Way (exempelvis oljefläckar på golvet). Ett 

möjligt resultat är att lean känns mer svårförståeligt för anställda, eftersom referenserna 

ofta är knutna till den tillverkande industrin, vilket antyds av Johansson, som menar att 

det är lättare att förmedla SEB Way med en för SEB Way unik jargong. 

För att åskådliggöra hur SEB Way förhåller sig till lean production återvänder vi i Figur 

18 nedan till modellen från teorin, som beskriver processen lean production. Här 

använder vi däremot de verktyg och den filosofi som används i SEB Way. En skillnad 

från SEBs utgångspunkt jämfört med den i lean, är att SEB Way huvudsakligen infördes 

som ett förenklings- och föreningsprojekt, där banken skulle bli en helhet trots en vida 

spridd verksamhet. Detta representerar en skillnad från lean production, som med 

effektivisering och resurssnålhet utgår från att det finns tre typer av slöserier, muda, muri 

och mura, som måste eliminieras med hjälp av olika verktyg med stöd av en filosofi. Med 

utgångspunkt i detta blir det tydligt att SEB Way, som är en modifierad och 

bankanpassad form av lean production, i många avseenden är ett unikt arbetssätt.  

Det finns dock stora likheter i SEBs mål med SEB Way och lean production, där leans 

mål, beskrivet av Womack och Jones (Kontentan, 1997) om att ”göra mer med mindre 

och mindre resurser” förekommer även på SEB, som dock egentligen strävar efter 

operationell excellens.  

 

FIGUR 18: SEB  WAY SETT UR ETT LEANPERSPEKTIV 
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Figur 18 visar hur SEB Way skulle kunna illustreras utifrån den utgångspunkt i lean som 

vi presenterade i den teoretiska referensramen. Precis som i lean är medarbetarna en 

central del i hur väl SEB Way implementeras i organisationen, vilket framhålls av Cassel, 

som menar att motiverade anställda är av enorm vikt för att SEB Way ska lyckas. Detta 

är i linje med Braun och Kessiakoff (2005) och Poksinska, som menar att engagerade 

medarbetare är ett krav för att lean ska bli långsiktigt hållbart. Med andra ord finns det ett 

ömsesidigt beroende mellan anställdas motivation och SEB Way, där motiverade 

anställda behövs för att lean ska fungera, samtidigt som lean också måste kunna främja 

motivationen hos anställda.  

På verktygssidan finns en skillnad i vilka verktyg som används. I SEB Way används 

tavelmöten för att uppnå filosofidelen om en kultur av ständiga förbättringar, medan 

coachsamtal hör samman med det coachande förhållningssättet. Dessutom använder SEB 

resultatstyrning och best practice för att uppnå en framgångsrik kortsiktig resultat-

uppföljning, vilket hos våra intervjupersoner visar sig sammanfalla med begreppet 

standardisering, då målen är lika för alla anställda. Därmed ser vi två huvudsakliga 

kategorier växa fram inom ramen för SEBs version av lean.  

Å ena sidan använder SEB en hel del originalverktyg från lean. Å andra sidan används 

även flera egna verktyg för att skapa det som utgör SEBs bankifierade lean. Tavlan 

härstammar från lean production, där den används för att visualisera och hitta problem 

(Peterson et al., 2009), men används i SEB även för att synliggöra styrtal, vilket är 

kopplat till bankens resultatorienterade organisationskultur. Det är framför allt 

tavelmöten, handböcker, coachsamtal och styrtal som karaktäriserar SEB Way, medan 

resterande verktyg och koncept också kan härledas till lean, vilket illustreras i Figur 19 

nedan. 

 

FIGUR 19: JÄMFÖRELSE MELLAN URSPRUNG FÖR DELAR I SEB  WAY 
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Från Figur 19 går vi nu in specifikt på varje del för att undersöka hur de förhåller sig till 

anställdas motivation. 

Slöserier på banken 
Ett av de viktigaste huvuddragen i lean är elimineringen av slöseri i form av mura 

(ojämnhet), muri (överbörda) och muda (icke-värdeadderande arbete), vilket som vi visat 

ovan inte är den huvudsakliga utgångspunkten i SEB Way. Ändå har SEB till viss del 

utgått från behovet av att eliminera slöserier för att uppnå ökad resurssnålhet, genom att 

hantera kundvariation bättre och genom att skapa best practice för de olika rollerna och 

arbetssätten i organisationen. Att hantera variationen kan minska mura, medan best 

practice, som leder till standardisering, kan minska muri. Nedan diskuterar vi dessa två 

slöserier närmare.  

Trots att det, som Bicheno (2008) påtalar, är svårt att hantera ojämnhet inom 

tjänstesektorn på grund av ett ojämnt kundtryck, har man genom SEB Way förändrat best 

practice samt ansvarsområdena för privatrådgivarna, vilket innebär att rådgivarna har 

hand om hela kundens ekonomi. Därmed har SEB även kommit till rätta med en av de 

variationskategorierna som Bicheno (2008) beskriver, nämligen behovsvariationen, och 

det blir samtidigt lättare att hantera kategorin personliga preferenser, eftersom rådgivarna 

får lättare att förstå olika kunders hela behov. Det leder i bästa fall även till ökad kvalitet 

för kunden, som ju är ett av målen med lean och SEB Way.  

Genom att hitta ett sätt att skapa processer som bättre hanterar variationen skapas ett 

bättre flöde i organisationen. Däremot finner vi samtidigt flera bevis för att kundtrycket 

är fortsatt ojämnt. Med tanke på att banken har litet inflytande över när kunderna 

efterfrågar banktjänsterna är dock ankomstvariationen svårare att komma tillrätta med 

trots SEB Way. Detta är helt i linje med Bichenos (2008) uppfattning om att variationen 

är svårare att hantera i tjänstesektorn. 

Även best practice används som en strategi för att minska slöserier, vilket kan kopplas 

framförallt till muri som uppstår när anställda har för mycket att göra, något som enligt 

CHRM (2009) kan åtgärdas med hjälp av standardisering. Med avseende på best practice 

har SEB Way lett till att skapa effektivare processer för kontorsanställda, exempelvis för 

hur de kan skicka ärenden till backoffice, som tar hand om administrativa uppgifter. 

Genom att införa ett system som frigör tid för rådgivarna har SEB även minskat en av 

tjänstesektorns största kategorier för icke-värdeadderande arbete (muda), nämligen 

outnyttjad kapacitet hos anställda. Detta eftersom medarbetarna kan använda sin 

kompetens inom området de är anställda för, att träffa kunder, istället för att ägna en stor 

del av sin arbetsdag till administrativa uppgifter.  



 
 67 

Vi har dock sett tendenser på att detta har skapat nya typer av muda på SEB, som inte 

förekom i samma utsträckning innan införandet av SEB Way. Att ta hjälp av ytterligare 

en person i det administrativa arbetet kan i vissa fall leda till ökad väntan mellan olika 

instanser, eftersom de anställda nu måste vänta på svar, eller att arbetet måste göras om, 

något som enligt Maria lett till att det ibland går snabbare att utföra uppgiften själv. Med 

andra ord har en kategori av muda minskats, medan andra har ökat. Om vi kopplar 

tillbaka till hur muri har påverkats av SEB Way, blir det tydligt att försöket att minska 

muri har gett upphov till olika typer av muda, vilket gör det svårt att uppskatta till vilken 

grad arbetsbördan och stressen hos anställda påverkas av slöserihanteringen i SEB Way, 

men vi kan konstatera att inga intervjupersoner gett indikationer på att ökad arbetsstress 

beror på SEB Way.   

Sammanfattningsvis påverkar inte slöserier anställdas motivation, vilket är i linje med 

Poksinskas resonemang, förutom i den mån deras arbetsmiljö blir mer strukturerad via 

standardisering och bättre utnyttjande av deras kapacitet när mer tid frigörs för 

kundmötet. Detta leder oss osökt till frågan om hur själva standardiseringen av uppgifter 

och arbeten påverkar anställda.  

Standardisering och medarbetarna  
I samband med SEB Way har graden av standardisering av medarbetarnas vardag ökat. 

Det främsta uttrycket för detta är handböckerna, där flera anställda uppfattar att deras 

yrkesroll görs tydligare, samt genom best practice, och till slut via målstyrning genom 

vilken prestationsmålen är gemensamma för alla anställda. I uttalanden mot alltför 

styrande handböcker och best practice verkar det finnas ett motstånd mot att 

överstandardisera sig själva hos kontorsanställda, och det poängteras från ledningshåll att 

detta heller inte är syftet med standardiseringen. Detta är i linje med Bichenos (2008)  

uppfattning om att standardiseringen ska ge upphov till frihet bland medarbetarna, och 

inte vara begränsande.  

Hur standardiseringen uppfattas beror troligtvis till stor del på hur best practice samt 

styrtalsstyrningen används och kommuniceras, både från ledningen och från de lokala 

cheferna till anställda. Detta i sin tur beror på hur väl ledningen har överfört 

värderingarna och ägarskapet till cheferna, en punkt som SEB Way-teamet uppger har 

fungerat bra ibland och mindre bra ibland. Detta tyder på en obalans mellan filosofin och 

verktygen, vilket bland andra Poksinska och Bicheno (2008) framhäver som viktigt. På 

SEB verkar delar av denna bero på brister i kommunikationen. Man skulle kunna jämföra 

detta med ”visklekseffekten”, det vill säga att ursprungsmeddelandet förvrängs ju fler led 
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det går igenom, och när det går fel har någon eller några längs ledet missuppfattat 

buskapet.  

Ytterligare ett möjligt uttryck för en ”visklekseffekt” är den stora skillnaden mellan 

ledningens och anställdas uppfattningar om coachsamtalen. Brodin från ledningshåll 

anser att de borde ske varje dag, medan anställda tycker att varannan vecka är för ofta. 

Vad ledningen representerar är en syn om att anställda ska utvecklas på jobbet, vilket är i 

enlighet med leans tanke om respekt för människan. Samtidigt finns två inriktningar på 

anställdas uppfattningar. Vissa tycker att det är för ofta, medan andra verkar helt nöjda 

med upplägget, och ser coachsamtalen som ett bra bollplank för idéer och en möjlighet 

till vidareutveckling. Vi uppfattar dock inte att detta utgör ytterligare en visklekseffekt, 

eftersom det inte rör sig om brister i kommunikationen, utan att de underliggande 

uppfattningarna hos vissa anställda om att de inte ger förbättringar på kort sikt kommer 

av personliga värderingar. 

Implementeringen ur ett 5s-perspektiv 
Om vi nu går vidare till den delen som handlar om verktygen i lean och SEB Way ser vi 

att det finns paralleller till implementeringsfasen och lean-metoden 5S, varför vi i denna 

del antar ett förändringsperspektiv på verktygens användning. Inom ramen för 

förändringen och 5S finns stora likheter mellan den episodiska förändringsprocessen och 

metoden 5S, eftersom det i framförallt kontorsrörelsen handlar om att strukturera om i 

organisationen, samt att hitta ett gemensamt arbetssätt för alla kontor, som accepteras av 

medarbetarna. 

Som Petersson et al. (2009) förklarar är 5S en strategi för att skapa ordning och reda i 

organisationen. Som Petersson et al. (2009) beskriver börjar 5S med sortering, städning 

och strukturering, och först efter detta steg kan standardiseringen påbörjas. För att detta 

ska få fäste i organisationen krävs att medarbetarna ändrar attityd och accepterar det nya 

arbetssättet. Både Brodin och Johansson nämner att 5S har använts för att förbättra 

anställdas arbetsmiljö. Brodin beskriver dessutom det huvudsakliga syftet med 

transformeringarna av kontoren som att ”städa och strukturera och hitta ett gemensamt 

arbetssätt”, vilket däremot är en kontrast till Brauns uppfattning om att det införandet av 

lean inte ska likställas med ett ”städprojekt.” 

Detta tankesätt finner likheter med Lewins syn på organisationsförändring, såsom det 

beskrivs av Weick och Quinn (1999), som tina upp – förändra – frys in. Tina upp 

motsvaras av de tre S:en sortera, städa upp och strukturera. Därefter kommer en 

förändringsfas som består av standardisering. Detta illustreras i Figur 20 på nästa sida. 
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5S  Sortera Städa upp Strukturera Standardisera  Bibehåll 

Lewins sekvens  Tina upp Förändra  Frys in 

FIGUR 20: JÄMFÖRELSE AV LEWINS FÖRÄNDRINGSSEKVENS OCH 5S  

I slutet, frys in, krävs att alla förändrar sin attityd och följer den nya standarden. Inom 

ramen för 5S motsvaras detta av det sista S:et, bibehållande, som innebär att 

medarbetarna ändrar tankesätt och följer den nya standarden. Att frys in förekommer 

inom SEB råder det ingen tvekan om, efterson de anställda gått över till det nya 

arbetssättet på kontoren.  

Vad som däremot ibland kan ha saknats i samband med detta är det sista S:et, 

bibehållande. Att SEB Ways värderingar nu förkommer hos anställda tydliggörs av att de 

ser SEB Way som en del av vardagen, då det numera inte ses som lika ”trubbigt” utan 

”mjukare.” Även om en attitydförändring i form av en acceptans av SEB Way har 

observerats hos intervjupersonerna, har detta tagit en lång tid att åstadkomma. Detta kan 

förklara varför det har förekommit missnöje hos vissa anställda i början, men att 

motivationen nu har tilltagit i takt med att beteende- och attitydförändringarna har börjat 

verka. Detta är i linje med navigatören Johanssons påpekande om att ”kulturförändringar 

tar tid.”  

En möjlig anledning till att kontorens känsla av ägarskap kan uppfattas som lägre är att 

transformeringen av kontoren har kortats ner till att fokusera framförallt på strukturering 

och standardisering, och mindre på att förankra tankesättet. I andra divisioner än 

kontorsrörelsen har man däremot låtit de transformerande enheterna genomgå mer 

omfattande inledande steg, där de skapat nulägesanalyser och skapande av ett önskvärt 

framtida tillstånd, vilket har ökat graden av involvering.  

Under själva transformeringen till SEB Way har man i en komplett transformering 

balanserat om enheten till ett önskvärt framtida tillstånd genom att implementera ett nytt 

tankesätt och beteende, vilket kan jämföras med SEB Way-byggstenen mindset och 

behavior. Sista steget i den kompletta 12-veckors-transformeringen sammanfaller med 

steget tina upp i den nya förändringssekvensen, med tanke på att det handlar om fortsatt 

lärande på nya sätt i form av ständiga förbättringar och problemlösning vid tavlan. Man 

har alltså i andra divisioner än kontorsrörelsen i större utsträckning fryst in 

organisationen för att kartlägga den med ett förändringsmål, för att se hur man ska 

balansera om sig i linje med målet, vilket tyder på ett kontinuerligt perspektiv på 

förändring, vilket utgör en skillnad från det episodiska perspektivet, som syns i 

kontorsrörelsen enligt diskussionen ovan.  
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Resultatet av det man tillämpat på kontorsrörelsen liknar därmed snarare en redan 

utarbetad plan för ett nytt tankesätt. Man har inte låtit anställda delta i omtolkningen av 

det egna beteendet på samma sätt som i andra divisioner, vilket har lett till att man har 

bett om en enkel beteende- och tankemässig förändring hos de anställda. Cassel medger 

även att detta har lett till att det blivit svårare att få med kontorsanställda.  

När man lämnat kontoren har man visserligen inte fryst in det nya arbetssättet eftersom 

man ber anställda delta i arbetet med ständiga förbättringar. Däremot har man ändå på 

många sätt fryst in det nya arbetssättet så att anställda ska jobba enligt det önskade 

arbetssättet i form av best practice.  

Om SEBs behov av att implementera SEB Way från början kommer internt från banken, 

kommer det snarare externt ifrån för de enskilda kontoren. Det rör sig på kontoren alltså 

inte om ett internt förändringsbehov; det kom utifrån som ett externt behov i den 

meningen att banken behövde förändras, men kanske inte kontoren. Detta kan onekligen 

påverka viljan att delta, eftersom behovet, om det kommer utifrån, inte är lika kännbart. 

Därmed inte sagt att kontorens transformeringar inte kunnat vara framgångsrika med rätt 

mått av rätt ledarskap och kommunikation, som av ledningen beskrivs som 

framgångsfaktorer för implementeringen. 

Sammanfattningsvis har vi i avsnittet SEB Way och medarbetarna sett att SEB Way 

påverkar anställda utifrån två kategorier verktyg, en kategori kommer från lean och en 

direkt från SEB. Dessutom har vi sett att, trots en implementering genomförts som har 

likheter med en episodisk förändringsresa med mindre möjligheter att motivera de 

anställda, har SEB hos de kontorsanställda skapat acceptans av det nya tankesättet.  

Att SEB delvis lyckats uppnå en attitydförändring tyder på att SEB Way inte går emot 

medarbetarnas motivation, utan att dessa snarare samexisterar, annars hade programmet 

inte kunnat implementeras i kontorsrörelsen. Detta poängteras av både Cassel och 

Poksinska, som nämner engagerade medarbetare som en utgångspunkt för långsiktig 

hållbarhet. Detta torde innebära att systemet är tillräckligt motiverande för att kunna 

rättfärdiga sin existens ur ett medarbetarperspektiv.  

Hur systemet fungerar motiverande på de anställda går vi närmare in på under rubriken 

Medarbetarna och motivationen på nästa sida. 
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Medarbetarna och motivationen 

Jag är motiverad för att jag har roligt här, tycker det  är utvecklande, och 

för att det är kul att möta kunder. För mig är det  motiverande att hjälpa 

en kund.  

Som vi såg i empirin motiveras Kristina, vars citat vi presenterar ovan, och de flesta 

intervjupersoner på kontorsnivå av att bra kollegor och att träffa kunder. Med undantag 

för Carl-Philip, som anser att styrtalsfokuseringen är motiverande, upplevs inte SEB Way 

som direkt motiverande för våra intervjupersoner eftersom programmet inte 

sammanfaller med de faktorer som uppfattas som motiverande. Motivation och SEB Way 

kan däremot indirekt sammanlänkas på tre huvudsakliga områden: 

1. Förenklat arbete och best practice 

2. Involvering och deltagande i problemlösning 

3. Tydligare mål och resultatuppföljning 

Det första området för påverkan på motivation är förenkling av arbetet och fokus på rätt 

saker, vilket nämns i samband med ökad tydlighet och best practice. Exempelvis menar 

Lars att hans motivation indirekt kan påverkas av SEB Way genom ett bättre arbetssätt 

som lämnar mer tid att träffa kunder, vilket i sin tur är motiverande. Även Maria 

beskriver att SEB Way leder till tydlighet eftersom det skapar fokus på rätt saker.  

Ökad involvering och ansvar uppstår enligt Forslund eftersom roller och ansvar 

tydliggörs med SEB Way. Brodin menar att SEB Way leder till motivation genom att 

anställda i större utsträckning kan vara delaktiga i organisationens utveckling via 

problemlösning och ständiga förbättringar. Att så är fallet även på kontoren bekräftas av 

bland andra Sofia och Kristina, som talar om en förbättrad och tydligare 

kommunikationsstruktur på sina kontor, där problem synliggörs bättre i och med SEB 

Way.  

Utöver involvering och ansvar nämns även mål och uppföljning som 

motivationspåverkande faktorer i SEB Way, men då framför allt från ledningens sida. 

Endast Carl-Philip anser att det är motiverande att det syns när han presterar bra, medan 

andra, såsom Maria, menar att arbetet med tavelmötena blir för styrtalsstyrt. Om vi 

återkommer till vår analysmodell från teorikapitlet, kan vi placera in de tre indirekta 

motivationspåverkarna inom SEB Way utifrån hur de påverkar organisationen. Detta 

illustreras i Figur 21 på nästa sida. 
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FIGUR 21: INDIREKT PÅVERKAN FRÅN SEB  WAY PÅ MEDARBETARNA  

I Figur 21 visas att det förenklade arbetet innebär en förändring av processerna och 

arbetssättet för de anställda, vilket närmast kan kopplas till organisationens stuktur. Detta 

märks även i att det finns handböcker och mallar för arbetet, vilka kontinuerligt 

uppdateras från ledningshåll. Påverkan på anställda sker därmed via strukturdelen och via 

påverkansmekanismerna på anställda, och till slut på deras motivation. 

Målstyrning och deltagande i problemlösning innebär direkt påverkan på anställda, och 

ligger därmed närmare deras motivation eftersom det inte föregås av ytterligare ett steg 

som för förenklat arbete.  Verkan av feedback i form av coachsamtal och tavelmöten kan 

även bli större för anställda än innan införandet av SEB Way, eftersom målen här kan 

fungera som tydliggörare av prestationer. Detta är i enlighet med vad de Treville och 

Antonakis (2002) uppfattar som en förbättring i arbetares situation under lean production 

utifrån de arbetsdrag som fastställts av Hackman och Oldham (1980). Därmed kan 

kopplingen från målstyrning och deltagande till anställda till motivation till resultat 

upplevas som mer direkt ur påverkanssynpunkt än för förändringen som det förenklade 

arbetssättet. 

I vilken utsträckning dessa aspekter kan anses påverka motivationen hos medarbetarna 

förklaras dock inte av Figur 21. För att klargöra detta behöver vi koppla ihop denna 

modell, som visar motivationsfaktorerna inom SEB Way, med vad som faktiskt 

motiverar våra intervjupersoner. Utifrån detta kan vi sedan uttala oss om vad som är 

motiverande i SEB Way. 

Motivationen i SEB Way 
Vår undersökning visar att 100 % av intervjupersonerna på kontorsnivå anser att deras 

motivation kommer av att de har roligt på jobbet samt att de har bra kollegor. Detta kan 
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vi placera in i McClellands motivationsteori om förvärvade behov, och där hamnar detta 

under kategorin behov av samhörighet, som just kännetecknas av starka band till kollegor 

och av att vara en del av teamet. Teamwork är väl utvecklat på SEB och var så redan 

innan införandet av SEB Way, men är alltjämt en viktig del av lean (Braun & Kessiakoff, 

2005). Från ledningshåll nämns dock inte kollegor och samhörighet som 

motivationsfaktorer för anställda, vilket tyder på en motsättning i uppfattningen mellan 

ledning och anställda. Detta är i linje med resultatet av den studie på 100 000 anställda 

(återgiven av Dahlgaard Park, 2010), som visade på att ledning och anställda inte hade 

samma uppfattning om vad som var motiverande. Som vi nämnde kunde detta ge upphov 

till en uppfattningsskillnad, som kan påverka hur ledningen genom sina handlingar 

försöker motivera anställda, något det finns antydningar om även på SEB. 

Utifrån McClellands modell motsvaras behovet av prestation av vad de anställda uppgett 

vara motiverande i form av att få “bekräftelse” och att “göra ett bra jobb.” Dessa behov 

får gensvar hos ledningen i form av att de uppfattar att anställda behöver få återkoppling 

och se sina mål för att kunna göra ett bra jobb, något som anses bli bättre med SEB Way. 

Här kan vi dock se att behovet inte uttryckligen förekommer hos alla intervjuade 

medarbetare, vilket gör det till ett vanligt förekommande men inte allmängiltigt 

motivationsbehov. Att vissa upplever detta som starkt motiverande medan andra inte gör 

det kommer kan förklaras av att motivation, och inre motivation i synnerhet, är 

individuell, och att de av McClelland beskrivna behoven skiljer sig från person till 

person. 

Som det framkommer i McClellands teori är behovet av makt oftare förkommande hos 

chefer, eftersom chefer i större utsträckning motiveras av kontroll och inflytande över 

andras beteende. För en medarbetare skulle detta behov kunna uppfyllas av ökat 

medstämmande i form av deltagande i organisationens resultat. I SEB Way motsvaras 

detta av inflytande över ständiga förbättringar och problemlösning vid tavlan, något som 

både förespråkas av ledningen och uppfattas av anställda i SEB Way. Medan båda de 

tillfrågade ledningspersonerna uppgav delaktighet i utvecklingen och medverkande i 

ständiga förbättringar som tänkta motivationsfaktorer för anställda i SEB Way, nämns 

dessa inte alls bland en majoritet av de tillfrågade intervjupersonerna i kontorsrörelsen. 

Faktum är att den enda personen som uttryckte att motivation kom via kontroll och 

inflytande var personen som redan befann sig i en ledningsposition.  

På nästa presenteras en Figur 22, som åskådliggör ovanstående diskussion.  
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FIGUR 22: SAMMANDRAG AV UPPFATTNINGAR OCH BEHOVSKATEGORIER HOS VÅRA INTERVJUPERSONER  

Figuren visar att ledningen tror att anställda motiveras av att känna till sina mål, av att få 

feedback, samt av att kunna påverka organisationen. Detta är i enlighet med det av 

McClelland beskrivna behovet av prestationer, och även, i mindre utsträckning, behovet 

av inflytande och makt. Samtidigt framgår det av intervjuerna att de anställdas största 

behov är samhörigheten med kollegor och att ha roligt på jobbet, två faktorer som är 

sammankopplade. Vårt resultat tyder därmed på att det råder skilda uppfattningar från 

anställdas och ledningens synvinkel på vad som motiverar anställda inom SEB. Med 

denna utgångspunkt går vi vidare till att diskutera uppkomsten och funktionen av de SEB 

Way-verktyg som tillämpas och som skulle kunna påverka anställdas motivation. 

Hur SEB Way påverkar anställdas motivation  
Genom att återvända till modellen från tidigare delar av analysen, där vi förklarar vilka 

verktyg som hör till lean production och SEB Way, försöker vi nu förklara hur SEB Way 

inverkar på anställdas motivation. Vi har tidigare visat att vissa leanverktyg används även 

i SEB Way.  

Som Forslund påpekar råder inom SEB en uppfattning om att anställda är 

resultatorienterade, eftersom detta är en del av SEBs organisationskultur. Detta får anses 

naturligt för en bank eller ett företag inom tjänstesektorn, eftersom anställdas prestationer 

är avgörande för organisationens resultat. Detta bekräftas av Cassel, som menar att 

kunder och anställda är bankens viktigaste tillgångar. Givet att SEBs kultur är 

resultatorienterad är också den naturliga uppfattningen från ledningshåll att anställdas 

huvudsakliga motivationshöjare består av behovet av prestation. Dessa behov täcks 

huvudsakligen av två delar i SEB Way; dels får kontorsanställda reda på att de gjort ett 
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bra jobb genom siffrorna och styrtalen som presenteras på det dagliga tavelmötet, dels får 

de individuell återkoppling på coachsamtalet. Genom dessa två verktyg syftar alltså SEB 

Way till att tillfredsställa anställas behov av prestation.  

De verktyg som härstammar från lean production syftar däremot framför allt till att 

uppfylla anställdas behov av inflytande, genom att möjliggöra deltagande i ständiga 

förbättringar och strukturering via 5S. Även genom visualisering av styrtal och problem 

får medarbetarna ökad kontroll över vad som sker i organisationen, samt en egen 

möjlighet att påverka detta, vilket också sammanfaller med behovet av inflytande. Detta 

är något som även diskuteras av Treville och Antonakis (2002), som menar att anställdas 

inre motivation kan öka i samband med de förändringar i job characteristics som 

införandet av lean innebär. Här nämns bland annat att arbetarna får större inflytande över 

processen, och att meningsfullheten i arbetet ökar eftersom anställda ser hela 

produktionsprocessen på ett tydligare sätt. Detta kan även ha förekommit på SEB 

eftersom rådgivarna efter införandet av SEB Way tar hand om hela kundens ekonomi, 

vilket kan skapa större förståelse för hela processen hos anställda.  

Deltagandets roll för motivationen är något som även understryks av Thorsvik och 

Jacobsen (2008), vilket antyder att en förändring med avseende på inflytande kan få stora 

effekter på anställdas motivation. Skillnaden i SEB Way är att inflytande inte är lämpar 

sig som förklaringsvariabel för anställdas motivation eftersom intervjupersonerna 

framförallt nämner samhörighetsbehovet som viktigt för den inre motivationen. Detta 

visas i Figur 23 nedan. 

 

FIGUR 23: LEAN OCH MOTIVATION UR ETT BEHOVSPERSPEKTIV 
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Figur 23 visar att de verktyg från lean production som används i SEB Way till stor del 

kan uppfylla anställdas behov av inflytande, medan SEB Ways specifika verktyg 

påverkar behovet av prestation. Som figuren antyder träffas inte samhörighetsbehovet 

direkt av de verktyg och arbetssätt som används i vare sig lean eller SEB Way. Därmed 

får påvekan ofta anses vara just indirekt när det kommer till anställdas huvudsakliga källa 

till inre motivation. Däremot förstår vi att SEB Way kan påverka anställda som har ett 

behov av just prestationer, i och med att exempelvis mål blir tydliga, något som även 

poängteras av Carl-Philip, men trenden bland våra intervjupersoner är i allmänhet att inte 

skatta prestationsorienterade motivationsfaktorer som lika viktiga som de som är 

kopplade till samhörigheten med kollegor och kunder. 

Uppgiftens beskaffenhet som förklaring  
Som en sista del i analysen ämnar vi ge en bild av hur lean, och SEB Way i synnerhet, 

kan påverka den inre motivationen utifrån de dimensioner för arbetsberikande som utgår 

från Hopp et als. (2009) modell för blue collar och white collar work. En rörelse utåt från 

blue collar-uppgifterna mot white collar-fältet representerar en ökning av intressanta och 

stimulerande uppgifter, vilket sammanfaller med arbetsberikande och indirekt med inre 

motivation. För att förankra SEB Way inom denna begreppsapparat återkommer vi i 

Figur 24 till Förhållandet mellan white collar och blue collar från teorikapitlet. 

 

FIGUR 24: FÖRHÅLLANDET MELLAN WHITE COLLAR OCH BLUE COLLAR 

Figuren visar punkterna A
23

, B och C, som vi diskuterar med avseende på SEB, samt D 

och E, som utgår från en allmän diskussion om lean och motivation. Rörelsen från D till 

                                                 
23

 Notera att punkterna är arbiträrt placerade i syfte att åskådliggöra diskussionen. Vi gör inga 

anspråk på att definiera diskussionen i exakta koordinater, men anser att modellen tydliggör de 

dimensioner som diskussionen rör sig kring, varför det är lämpligt att använda modellen i ett 

illustrativt syfte. 



 
 77 

E baseras på Scanias implementering av lean, och på gruppchefen Björklunds (2010) 

uttalande om att lean innebar ökat deltagande för Scanias anställda, vilket också ökade 

andelen intellektuellt arbete och motivationen hos de anställda. I termer av de två 

arbetsberikningsdimensionerna motsvarar en delvis ökning av intellektuella och kreativa 

arbetsuppgifter en rörelse från punkt D till punkt E därmed en ökning av 

förutsättningarna för inre motivation, vilket är i enlighet med vad som föreslås av 

Hackman och Oldham (1980). Som de Treville och Antonakis (2002) påpekar är 

uppfattningen av lean viktig för hur motiverande det anses vara, något som är i linje med 

Poksinskas resonemang om att utgångsläget spelar roll för uppfattningen av lean 

production. Därmed kan en förändring från D till E uppfattas som väldigt motiverande.  

Uppgifterna för privatrådgivarna på SEB karaktäriseras av en hög grad av white collar-

aspekter, vilket framför allt beror på att varje kundmöte innebär en ny situation med en 

unik individ. Detta ställer krav på rådgivarnas förmåga att vara kreativa och snabbtänka, 

vilket gör att privatrådgivarna skulle kunna representeras av punkt A i Figur 24. Med 

andra ord innebär ett jobb som rådgivare på SEB goda förutsättningar för inre 

motivation, vilket blir tydligt då många intervjupersoner nämner att kollegorna och 

kundmötet är de viktigaste faktorerna för deras motivation, och sedan förklarar att de 

också tycker att dessa aspekter är vanligt förekommande i deras arbete, vilket alltså 

uppfyller behovet av samhörighet. Processen som det innebär att förenkla anställdas 

arbete och skapa fokus på det som måste fokuseras på kan liknas vid en typ av 

arbetsberikningsprocess, eftersom tanken är att det ska skapa mer tid till de uppgifter som 

anställda på SEB tycker är stimulerande, nämligen kundmötet. Det är i kundmötet som 

våra intervjupersoner finner sin största källa till inre motivation, vid sidan av att ha roligt 

på jobbet med kollegor. 

I enlighet med synen beskriven av Hopp et al. (2009) visar uppgifterna för 

kundtjänstrådgivarna ansatser till att vara blue collar, eftersom kundtjänstmedarbetaren 

Sofia är mer styrd av ett schema och kunder än vad vissa privatrådgivare uppger. Detta 

illustreras av punkt C i figuren. Även privatrådgivarna har flera rutinmässiga uppgifter, 

som består framförallt av administrativa beting som rör deras arbete. Dessa uppgifter kan 

närmare liknas vid blue collar-uppgifter eftersom de är rutinmässiga och därmed inte 

ställer lika höga krav på kreativitet och snabbtänkthet, vilket placerar dessa uppgifter 

närmare punkt B eller rent av C. 

Som Forslund nämner har införandet av SEB Way lett till att rutinmässiga uppgifter kan 

göras snabbare, eller rent av skickas till backoffice, vilket frigör mer tid för anställda att 

träffa kunder. Därmed märker vi att man har försökt standardisera vad Hopp et al. (2009) 

skulle kalla blue collar-delen av arbetet, nämligen det rutinmässiga, icke 
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kunskapskrävande administrativa arbetet, som ska göras enkelt för att gå snabbt. Man har 

däremot försökt ge mer tid och utrymme för kreativitet i kundmötet, som är den 

intellektuella biten av jobbet, vilket ur ett arbetsberikningsperspektiv är fördelaktigt 

eftersom det torde öka den inre motivationen hos anställda. Detta torde represtera en 

ökning av uppgifter i punkt A och samtidigt minska antalet uppgifter i punkt B. Med 

andra ord bör införandet av lean även i tjänstesektorn öka motivationen hos anställda, 

genom ökande möjligheter till att utföra kreativa och intellektuella uppgifter, vilket är en 

likhet med vad som föreslogs av gruppchefen på Scania (Björklund, 2010). 

Däremot verkar inte standardiseringen vara så tydligt begränsad till vad som kan anses 

vara blue collar-uppgifter som Forslund, Brodin och Lars föreslår, utan även målstyrning, 

handböcker, rutiner för tavelmöten och coachsamtal påverkas av den uttryckta best 

practice som finns, och därmed även kundmötet, som är den kreativa biten av arbetet. 

Med andra ord är standardiseringen inte kategoriskt uppdelad på vad som är blue collar 

och white collar, vilket gör att standardiseringen kan upplevas som påtvingad i vissa fall. 

Ett exempel på detta är att Maria tycker att handböckerna inte är verklighetsanpassade. 

Sammanfattningsvis kan SEB Ways inverkan på uppgiftens beskaffenhet, som är en 

aspekt på hur inre motivation kan öka genom arbetsberikning, anses vara större än vad 

som var tanken. I utgångsläget skulle de rutinmässiga uppgifter som leder till ett icke-

intellektuellt och rutinmässigt arbete begränsas för att lämna mer tid för ökad kreativitet i 

kundmötet, som är en viktig källa till stimulans och motivation för rådgivarna, men i 

praktiken har standardiseringen spridit sig till alla delar av arbetet, vilket inte är i linje 

med arbetsberikning, givet att standardisering innebär en ökad rutinmässighet i arbetet. 

Så trots möjliga förflyttningar av både punkt A och punkt B som en följd av förändringar 

i kompositionen av white collar och blue collar-uppgifter, rör det sig inte om en så pass 

stor övergripande förändring att behovet av samhörighet påverkas av SEB Way. 

På det stora hela har alltså SEB Way inte påverkat behovet av samhörighet, som är 

väldigt viktigt för de anställdas inre motivation. Dock vill vi poängtera att teamarbetet 

självklart också har blivit bättre i och med SEB Way, och detta beror på att det är ett 

system som finner synergier i olika delar av verksamheten. Detta är i linje med Bichenos 

(2008) beskrivning av lean som ett system för lärande, där själva systemet består av flera 

delar som interagerar med additiv verkan.  

Sammanfattning 
För att sammanfatta vår analys återvänder vi till bilden vi presenterade i början av 

kapitlet, där vi visade våra två överlappande delperspektiv. Med bakgrund i vår analys 
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kan vi med hjälp av figuren sammanfatta hur mekanismerna mellan SEB Way och 

motivation ser ut, genom att inkludera medarbetare och strukturen som 

förklaringsvariabler. Figur 25 nedan visar att påverkan sker från SEB Way på anställdas 

motivation genom påverkan på medarbetarna, genom två huvudsakliga vägar. Dels sker 

påverkan direkt från SEB Way på anställda genom målstyrning och inflytande, dels sker 

påverkan via förändring av strukturen via best practice, som för medarbetarna tar sig 

uttryck som förenklat arbete. 

 

FIGUR 25: MOTIVATIONSKARTAN, VÄGARNA MELLAN SEB  WAY OCH ARBETSMOTIVATIONEN 

Målstyrning och resultatuppföljning uppfattas som motiverande av en av våra 

intervjupersoner men ses samtidigt av ledningen som centrala verktyg för att öka 

prestationen SEBs kontorsanställda. Dessa aspekter kan verka motiverande på anställda 

om de matchar de motivationsfaktorer och behov som anställda har, såsom att se sin 

prestation tydligare, något som sker via SEB Ways ökning av styrtalsstyrning. 

Från medarbetarna påverkas motivation av tre behov, som härleds från McClellands 

motivationsteori om förvärvade behov av prestation, inflytande och samhörighet. För 

behovet av prestation finner vi att anställda vill göra ett bra jobb och få bekräftelse för 

detta, för vilket det finns stora möjligheter på SEB, då det är i linje med företagets 

prestationsorienterade organisationskultur. Eftersom SEBs kultur är resultatorienterad 

skulle styrtalsfokus och coachsamtalen, som syftar till att synliggöra och öka 

medarbetarnas prestation, kunna leda till motivation hos anställda som har ett starkt 

prestationsbehov. 
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Mittenpilen symboliserar behovet av inflytande, som inte är vanligt förekommande i vår 

studie, men som skulle kunna uppfyllas av att SEB Way möjliggör ökat deltagande i 

problemlösning, vilket exempelvis kan skapa ökad kontroll över arbetsmiljön. Ökat 

deltagande och ansvar anses ofta vara en motivationsfaktor i teorin (Deci & Ryan, 1985; 

Hackman & Oldham, 1980; Thorsvik & Jacobsen, 2008), men på SEB har denna faktor 

inte uppfattats som speciellt viktig för motivationen. En förklaring till detta kan vara att 

dessa aspekter för anställda på SEB redan uppfylls, vilket framhålls av en intervjuperson 

som menar att det vara jobbigt om möjligheten försvann. Detta tyder på att inflytande och 

deltagande för anställda på SEB inte utgör en del i deras inre motivation, utan att det 

handlar om en hygienfaktor såsom de beskrivs av Herzberg (1966).  

Därmed finns det större potential att öka arbetstillfredsställelsen där denna faktor inte når 

en status av tillfredsställd, men ökat deltagande leder inte till inre motivation för 

anställda. Med ord kan deltagande och inflytande ses som en hygienfaktor hos våra 

intervjupersoner på SEB, och denna får dessutom anses vara uppfylld, då inga problem 

med detta har synliggjorts i våra intervjuer. Med utgångspunkt i att möjlighet att påverka 

och delta i organisationens beslut faktiskt är en hygienfaktor, kan vi härleda att verktygen 

som härstammar från lean production är mindre viktiga för anställdas motivation, och 

endast via andra mekanismer såsom dess påverkan på medarbetarna och strukturen kan 

inverka på anställdas inre motivation, eller på resultatet.  

Det sista behovet, som också är det viktigaste i vår studie, är behovet av samhörighet, 

som har utökats till samhörighet i kundmötet, och därmed sammankopplats med 

anställdas inre motivation. Denna aspekt på motivationen har ingen direkt koppling till 

SEB Way, vare sig motivation att förändras under implementeringsprocessen eller 

motivation på grund av arbetssättet. Inte heller teamwork, som är en del i 

samhörighetsbehovet påverkas nämnvärt av SEB Way, eftersom teamwork hos flera 

intervjupersoner ansågs fungera redan innan införandet av SEB Way. Däremot anser 

både kundtjänstchefen och navigatören Johansson att teamwork är något som påverkats 

positivt av införandet av SEB Way, även om detta inte är en del i själva arbetssättet, utan 

en indirekt påverkan. Om förbättrat teamwork är ett syfte med implementeringen av lean, 

såsom det förespråkas i ursprungstanken, kan det därmed möjligtvis ha positiva 

konsekvenser för anställdas behov av samhörighet, vilket vi dock ej observerat i vår 

studie. 

Sammanfattningsvis ser vi att SEB Ways påverkan på motivationen är individuell men 

att de kan sammanlänkas via mekanismer som går via medarbetarna, och vilken effekt 

det får beror på personligheten.   
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Slutsats 
Besvarande av syftet 
Syftet med vår studie är att, genom att undersöka SEB Way ur ett lednings- och 

medarbetarperspektiv, beskriva hur lean påverkar bankanställdas motivation samt 

vilken form denna påverkan har.  

Påverkan från SEB Way på medarbetarnas motivation sker i två faser, där den första 

fasen innebär påverkan från arbetssättet SEB Way till medarbetarna, där ibland 

organisationens formella struktur fungerar som mellanled. Den andra fasen, som i fråga 

om medarbetarna överlappar den första, innehåller påverkan mellan medarbetarna och 

deras motivation, som är personlighetsbetingad. Studien visar att SEB Way har liten 

direkt påverkan på anställdas inre motivation. De anställda motiveras i första hand av 

kundmötet, kollegorna och att trivas på jobbet, aspekter som förekom på SEB redan 

innan införandet. På det indirekta planet har SEB Way däremot nått fram till dessa 

motivationsfaktorer, exempelvis genom att öka fokus på rätt saker i arbetet, genom att 

främja teamwork och att frigöra mer tid för kundmötet. 

SEB Ways påverkan på anställda går via två av de tre motivationsbehoven som kan 

förekomma hos anställda. De verktyg från lean production som används i SEB Way 

syftar till att uppfylla anställdas behov av inflytande genom att öka möjligheten till 

deltagande i organisationens förehavanden, medan SEB Ways specifika verktyg framför 

allt påverkar behovet av prestation. Behovet av prestation är av central vikt för SEB 

eftersom banken har en resultatorienterad organisationskultur. Detta är en förklaring till 

hur SEB har ”bankifierat” sin version av lean. Dock är behovet av samhörighet det allra 

viktigaste för studiens deltagare, varför den direkta inverkan av SEB Way på deras 

motivation endast sker indirekt, och framför allt om behovet av samhörighet är 

kombinerat med ett starkt prestations- eller inflytandebehov. 

Besvarande av undersökningsfråga 
 

På vilka sätt påverkar ett införande av lean i tjänstesektorn medarbetarnas motivation? 

Studien indikerar att lean har direkt inflytande på anställdas motivation i form av ökat 

inflytande, när det införs som lean production i exempelvis ett massproducerande företag, 

där arbetsuppgifterna är rutinmässiga och saknar intellektuella element. Detta beror på att 

inre motivation inte främjas av rutinmässiga och ickeintellektuella uppgifter, eftersom de 

sammanfaller med avsaknad på arbetsberikningsaspekter.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Som ett komplement till vårt bidrag skulle det vara högst relevant att undersöka 

sambandet mellan lean och motivation i andra branscher i tjänstesektorn. En aspekt som 

kan påverka utformningen och införandet av lean är cykeltiden för branschen. 

Bankbranschen styrs av ett behov av kortsiktigt resultatfokus, vilket är en skillnad från 

exempelvis läkemedelsbranschen, där forskningscyklerna sträcker sig över flera år. Även 

branscher som liknar banksektorn kunde vara intressanta att undersöka, för att finna på 

likheter och skillnader från resultat i vår studie. 

Ett perspektiv som funnits intressant men som av tidsskäl inte inkluderas i vår studie är 

engagemang, vars koppling till motivation undersökts av bland andra Meyer et al. (2004) 

och Vik (2001). Detta område är besläktat med motivation, men det finns stora 

skillnader. Engagemang i förhållande till lean är intressant eftersom leanprinciperna 

involvering och inflytande är nära kopplade till begreppet engagemang. 

Ett sista intressant område från vår studie är den uppfattningsskillnad i vad som är 

motiverande vi funnit hos anställda och ledningspersoner. Vi har försökt koppla 

ledningens uppfattning till organisationskulturen, men har av förklarliga skäl inte gått 

närmare in på vad denna skillnad beror på och vilka konsekvenser det får för 

utformningen av organisationens performance management-system.  
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Diskussion 
Med denna uppsats vill vi bidra till att skapa en mer nyanserad bild av lean i en debatt 

som till stor del drivs av kritik mot företags användande av arbetssättet. Vår förhoppning 

är att uppsatsen leder till eftertanke om hur lean och motivation verkligen hänger ihop, 

och att våra resultat kan öka förståelsen för vilka mekanismer som skapar en direkt eller 

indirekt påverkan av lean på medarbetarnas motivation, och även varför det är så. Under 

studiens gång har vi kommit i kontakt med mycket kritik mot lean, men vi har även sett 

exempel på när lean har stora positiva effekter på organisationen, vilket styrker vår 

uppfattning om att implementeringen och användningen av lean är ett komplext ämne. 

Utgångspunkten för vår studie var att det skulle finnas mer direkt påverkan på 

motivationen från SEB Way, men så är inte fallet. Anställda uppgav, till vår förvåning, 

att deras motivation kom framför allt av att ha roligt på jobbet, ha trevliga kollegor och 

att träffa kunder. Framför allt kundmötet har ansetts som det mest motiverande för de 

flesta av våra intervjupersoner. Något som samtidigt blir tydligt i vår studie är att SEB 

Way inte heller är demotiverande för anställda, eftersom källan till inre motivation inte 

finns i prestationerna, som är vad SEB Way framför allt kan sammanlänkas med. 

Samtidigt är det tydligt att SEB försöker attrahera prestationsorienterade anställda, vilket 

vi ser på webbplatsen careerbook.se. En eventuell förklaring till att motivationen i SEBs 

undersökning har ökat är att just prestationsbehovet och det faktum att styrtal, mer tid 

med chefen och mer fokus på prestationer, är motiverande för en stor del av bankens 

anställda, men inte just hos de vi undersökt. Men eftersom de anställda vi undersökt ändå 

trivs med sitt jobb torde inget direkt problem föreligga. 

Sättet man beskriver sitt leansystem kan förklara hur man ser på det. Ofta kallas det för 

ett system (se exempelvis Bicheno, 2008), vilket ger en bild av ett långsiktigt perspektiv 

och långsikta mål, och detta är i linje med vår bild av lean. Detta är i enlighet med vad 

SEB vill uppnå med sitt SEB Way, nämligen långsiktighet, och ett integrerat nytt 

arbetssätt för bättre användning av resurserna. Däremot reflekteras detta inte SEBs egna 

begreppsapparat när det talas om SEB Way. Av SEB Way-teamet benämns SEB Way 

nämligen som ett program, vilket för tankarna till ett mellanperspektiv, eftersom program 

oftast är övergående. Det rör sig, som vi visade i empirin, inte om ett kortsiktigt projekt, 

men däremot används heller inte termen ”system”, som mer syftar på ett mycket 

långsiktigt införande av lean. Här uppfattar vi en begreppsförvirring, eftersom SEB Way 

ska vara långsiktigt, men ändå kallas för program.   
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Bilagor 
Bilaga A: Checklista SEB Way 

 

Upplever du att SEB Way leder till:  

 Ökat fokus på kunderna 

 Mer kontroll över den egna arbetsmiljön 

 Mer inflytande över problemlösning 

 Val av egna arbetssätt 

 Större grad av målstyrning 

 Arbetet flyter på bättre 

 Mindre tidsslöseri 

 Stressad arbetsmiljö 

 Mindre fokus på de anställda 

 Mer standardisering och mer rutinmässigt arbete 

 Mer fokus på siffror och själva processerna 
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