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Sammanfattning 

Lean production börjar i allt större utsträckning appliceras inom olika verksamheter. Filosofins fokus 

på kundvärde samt dess skapade av effektiva och felförebyggande processer lockar mängder av 

aktörer inom olika sektorer av marknaden. Då kundvärde bör vara fokus för samtliga verksamheter 

och effektiva, kvalitetssäkra processer är något att eftersträva bör filosofin lämpa sig inom fler 

områden än just produktion. Tjänsteverksamhet är ett marknadssegment där kundvärde är särskilt 

viktigt. Då målet med tjänsteverksamhet vanligen är att skapa en bra service och på så sätt addera 

kundvärde bör leankonceptet framgångsrikt kunna appliceras inom verksamheten. Dock är 

leanfilosofin huvudsakligen utformad för produktionsverksamhet och få konkreta riktlinjer finns om 

hur den kan appliceras inom andra verksamheter. Scania Finans är ett företag som nyligen påbörjat 

ett initiativ att införa lean i sin organisation. Det här examensarbetet syftar till att analysera 

möjligheten att applicera lean inom tjänsteverksamhet genom att använda Scania Finans som 

fallföretag. Företagets kreditprocess har analyserats med hjälp av värdeflödesanalyser för att finna 

slöseri i processen.  

För att finna problem och slöseri i Scania Finans kreditprocess utfördes processkartläggningar i 

workshops med medarbetarna samt tidstudier för att mäta ledtid och processtid. Därefter kunde 

värdeflödesanalyser av processen utföras. En anpassning av värdeflödesanalyser för tjänsteprocesser 

har utformats i examensarbetet. Dessa är inte helt i enlighet med de traditionella 

värdeflödeskartorna som upprättats inom produktionsverksamhet men mer applicerbara för 

tjänsteföretag. Värdeflödesanalyserna pekade ut tydliga problem samt allokerade slöseri i processen 

och visade sig därav vara ett mycket användbart verktyg inom tjänsteverksamhet.  

En ny definition av slöseri, gällande inom tjänsteverksamhet, har framtagits i examensarbetet. Då 

flera av de problemområden som identifierats hos Scania Finans är kännetecknande för 

tjänsteföretag är dessa mer representativa slöserier inom tjänsteverksamhet än de som tidigare 

definierats. Bland annat lider företaget av instabila processer med mycket defekter och bristfällig 

information. Företaget har också en mycket hög variation i ledtid. Just variation är ett svårt problem i 

tjänsteprocesser då det råder en variation i efterfrågan, som inte kan elimineras. Därför är det 

viktigare för tjänsteföretag att hantera den rådande variationen snarare än att eliminera den. En 

bidragande orsak till de varierande ledtiderna är frekventa avbrott av processen som leder till 

förlorad koncentration. Avbrotten beror i huvudsak på kundens närvarande i processen, vilket även 

det är karakteristiskt för tjänsteverksamhet. Då avbrotten i många fall kan vara värdeskapande för 

kunden går de inte att helt eliminera. Ett annat huvudsakligt problem är det abstrakta flödet som gör 

det svårt att arbeta flödesorienterat i en tjänsteprocess. På grund av medarbetarnas arbete i 

parallella processer, de frekventa avbrotten samt det abstrakta flödet är det svårt för tjänsteföretag 

att ha ett fokus på flödeseffektivitet. Flera åtgärder har föreslagits i examensarbetet med syfte att 

förbättra kreditprocessen ur ett leanperspektiv och reducera de identifierade problemen. 

Examensarbetet visar hur leankonceptet kan användas för att förbättra en tjänsteprocess genom att 

reducera slöseri och på så sätt öka det adderade värdet till kunden. Det belyser även den 

problematik som råder vid en introduktion av lean inom tjänsteverksamhet. En anpassad modell för 

värdeflödesanalyser inom tjänsteprocesser finns redovisad i examensarbetet vilken har visat sig vara 

framgångsrik. Arbetet definierar även slöseri inom tjänsteverksamhet och visar problemområden 

som är representativa för tjänsteföretag, vilka inte är helt i enlighet med de slöserityper som tidigare 

definierats för produktionsverksamhet.   



Abstract 
Different business sectors are increasingly applying lean production. The philosophys focus on 

customer value and its establishment of efficient and defect preventing processes appeals multitude 

actors in different market sectors. Since customer value should be a general focus for all 

organizations and efficient, quality proofed processes are main objectives, the lean philosophy 

should be suitable for more areas than just production. In particular, customer value is vital in the 

market segment of service business. Since the objective of service business is to create good service 

and thereby add customer value, a successful application of the lean concept in this particular 

segment should be possible. However, the lean philosophy is mainly designed to suit manufacturing 

companies and there are few concrete guidelines on its applications in other areas. The company 

Scania Finans AB has recently introduced an initiative to apply lean in their organization. This master 

thesis aims to analyze the possibility of applying lean in service business with Scania Finans as model. 

The sales process of the company has been analyzed with the use of value stream mapping in order 

to identify waste. 

Process mapping was conducted at workshops held with employees, in order to identify obstacles 

and waste in the sales process. Subsequently, a time study, where waiting times and process times 

were measured, was conducted. The mapped processes along with the time studys result were 

converted to value stream maps to enable value stream analysis. These analyses pointed out legible 

obstacles and allocated waste in the processes. They therefore proved to be a useful tool in service 

business. Some adjustments of the most common metrics and symbols were necessary but the value 

stream analyses still fulfilled their purpose; identifying waste in the process.   

Several identified obstacles at Scania Finans are characteristic in service business. For instance, the 

company suffer from unstable processes with several defects and inadequate information. It is 

possible for service companies to make tremendous improvements by increasing their process focus, 

which also was illustrated at Scania Finans. High variation in total lead time is also a main obstacle at 

Scania Finans. Standardization is a common lean tool in order to eliminate variation, although not 

applicable in service companies. Since handling a fluctuating demand is vital to service companies the 

standardization application is not suitable in that area. Scania Finans is therefore recommended to 

handle the variation with use of process control in order to attain a stable process. A factor 

increasing lead times at Scania Finans is frequent disruptions causing loss of concentration. The 

disruptions are mainly due to the participation of the customer in the process, which also is 

characteristic in service business. To attend the disruptions, Scania Finans are recommended to 

change the distribution of employees and accordingly make one individual responsible for all 

disruptions every day. This allows the remaining employees to execute tasks undisturbed and waste 

consisting loss of concentration is reduced.  

This master thesis illustrates how the lean concept can improve a service process by reducing waste 

and therefore increase the added customer value. The report implies how application of lean enables 

allocation and elimination of waste using value stream mapping in service companies. Since the main 

identified obstacles are characteristic to service companies the problem is general and is of interest 

for several actors in the service business.   
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1 Inledning 
Inom de flesta affärssektorer blir begreppet kundvärde allt vanligare. Företagets ledare och strateger 

diskuterar och planerar hur företaget ska addera värde till kunden och kundvärde blir fokus för 

företag i allt större utsträckning. Då det är kunden som håller företaget levande är det av högsta vikt 

att producera och skapa det som upplevs som värdeskapande för denne. Hur det görs är inte helt 

självklart. Begrepp som kvalitet och effektivitet blir allt populärare och företag tenderar att flytta sitt 

fokus från produktivitet till effektivitet i allt större utsträckning, för att på så sätt kunna öka det 

adderade värdet till kunden. För att lyckas försöker företagen öka sin effektivitet genom att eliminera 

de aktiviteter som inte skapar värde. Dock krävs en stor anpassning för att lyckas ändra 

verksamhetens fokus och det kan vara komplext att reda ut vad som verkligen är värdeskapande för 

kunden.  

Under 50-talets Japan fanns det få resurser inom landet, bland annat som en konsekvens av andra 

världskriget, och bilproducenten Toyota hade svårt att konkurrera med de amerikanska 

biltillverkarna. De var därav tvungna att finna ett nytt konkurrensmedel. För att kunna konkurrera 

med de amerikanska firmorna och producera bilar till samma kostnad, trots ett resursmässigt 

underläge, krävdes att företaget effektiviserade sin verksamhet. För att göra det ändrade Toyota 

fokus från produktivitet och resursutnyttjande till flödeseffektivitet och kundvärde. Genom att sätta 

kunden i fokus och, istället för att maximera utnyttjandet av resurser, minska ledtider gjorde 

företaget enorma framsteg. De hade lyckats skapa en filosofi som bröt mot Amerikanarnas 

traditionella tankar och skapade värde för sina kunder. Toyotas filosofi kom i efterhand att kallas 

Lean production. (Hines, 2004) 

Leanfilosofin har sedan införandet på Toyotas fabriker på 50-talet växt och breddats. Idag är Lean 

production fortfarande en företagsfilosofi som syftar till att maximera kundvärde men begreppet 

omfattar nu flertalet principer och koncept. Från början var filosofin enbart användbar inom 

produktionsverksamhet men har på senare år spridit sig till andra verksamheter. Filosofins fokus på 

kundvärde samt dess skapade av effektiva och felförebyggande processer lockar mängder av aktörer 

i olika sektorer av marknaden. Då kundvärde bör vara fokus för samtliga verksamheter och effektiva, 

kvalitetssäkra processer är något att eftersträva bör filosofin lämpa sig inom fler områden än just 

produktion. Dock är de verktyg och metoder som framtagits för leanfilosofin utformade för 

produktionsverksamhet och kan inte direkt appliceras inom andra områden. Därför krävs en 

anpassning av filosofin innan den kan användas lika fördelaktigt av andra verksamheter. 

1.1 Problembeskrivning 

Tjänsteverksamhet är ett marknadssegment där kundvärde är särskilt viktigt. Då målet med 

tjänsteverksamhet vanligen är att skapa en bra service och på så sätt addera kundvärde bör 

leankonceptet framgångsrikt kunna appliceras inom verksamheten. Dock är leanfilosofin 

huvudsakligen utformad för produktionsverksamhet och få konkreta riktlinjer finns om hur det kan 

appliceras inom andra verksamheter. Tjänsteverksamhet skiljer sig väsentligt från 

produktionsverksamhet främst genom närvarandet av kunden i processen. Variationen är i regel 

även högre inom tjänsteverksamhet och svårare att hantera. Slutligen är det komplext att se 

värdeflödet inom tjänsteverksamhet och flödet kan inte hanteras på samma sätt som inom 

tillverkning. Därför krävs en anpassning av leanfilosofin innan applicering inom tjänsteverksamheten. 
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Hur det görs är ännu inte undersökt i någon större utsträckning och det finns glest med litteratur om 

ämnet.  

1.1.1 Scania Finans AB  

Scania CV AB är ett svenskt företag som tillverkar lastbilar, bussar och marinmotorer. Företagets 

huvudkontor samt främsta produktionsfunktion är lokaliserade i Södertälje, söder om Stockholm. 

Företaget har en lång historia av framgångrika år med positiva resultat samt ett välkänt modulsystem 

som kopieras av företag världen över. Scania är ett av Sveriges mest framstående företag rörande 

arbete med lean production. Scania Production Systems är ett välkänt fenomen inom företaget och 

produktionen har i många år varit framgångsrik. På senare år har Scania utvecklat Scania Retail 

System, som är ett försök till att få andra områden, såsom finansbolag och Sales and services, på 

företaget att arbeta enligt leanprinciper. Implementeringen där är dock mer komplex och det finns få 

riktlinjer och modeller för hur den ska ske.  

Scania Finans AB (SFA) är ett finansbolag som finansierar Scania-lastbilar och -bussar främst på den 

Svenska marknaden (även i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen). Företaget är ett 

dotterbolag till Scania CV och fungerar som en bank, där kunderna vid ett lastbilsköp kan låna pengar 

istället för att låna dem av banken. I de fall banken kan erbjuda en lägre ränta kan SFA konkurrera 

men en bättre service och mer kundanpassad finansiering. För SFA är kundrelationen väldigt viktig 

och är ett av de främsta konkurrensmedlen som företaget har. Det SFA kan erbjuda är en nära 

relation med kunden och på så sätt en bättre service. Företaget har även lättare än banker vid 

återtag av lastbilar då det är enklare för Scania att sälja dem vidare begagnat.  

SFA:s säljprocess har aldrig kartlagts och det har därför aldrig klart definierats vilka steg som ingår i 

den. Processen ses som relativt ineffektiv av medarbetarna, som känner viss frustration över 

processens prestanda. Det senaste årtiondet har få reformer och förbättringar gjorts i processen.  

SFA följer Scania CVs riktlinjer och har aktivt startat att applicera olika leanmodeller på sin 

verksamhet. Det sker dock utan konkreta riktlinjer och företaget har ännu inte någon konkret 

handlingsplan över hur implementeringen ska ske. Framförallt är företaget intresserade av att 

effektivisera och kvalitetssäkra sin kreditprocess, vilken är en av de processer som företaget vill 

applicera lean inom. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera hur lean kan introduceras inom tjänsteverksamhet. 

Arbetet avser undersöka Scania Finans kreditprocess som praktikfall och genom det svara på följande 

frågeställningar: 

 Hur appliceras en värdeflödesanalys framgångsrikt på en kreditprocess? 

 Vilka problem finns i Scania Finans kreditprocess? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra Scania Finans kreditprocess ur ett leanperspektiv? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet innefattar inte processbeskrivningar av krediter som kräver beslut av kreditchefen utan 

enbart de som säljarna själva kan fatta beslut gällande. Avgränsningen har gjorts delvis för att 

undvika variation i processen och även då affärer på högre kreditnivå genomgår andra processer. I 
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den delen av processen dessa affärer följer kommer de dock att hanteras då de ökar antalet objekt 

som går genom processen. De skickas ur processen vid vissa beslutspunkter för att sedan komma 

tillbaka senare in i processen. Aktiviteterna de genomgår mellan dessa punkter i processen kommer 

inte att hanteras i rapporten.   

Examensarbetet kommer även enbart innefatta avtal som görs på den svenska marknaden och därav 

berörs enbart den svenska filialen. Det främst på grund av att de olika filialerna arbetar olika och det 

finns därför inte möjlighet att göra en gemensam process för dem. Det finns heller möjlighet att 

besöka och inspektera de övriga filialerna och därför ingår dessa inte i rapporten. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ger både en generell beskrivning av leankonceptet och också teori om 

hur det applicerats inom tjänsteverksamhet. Inledningsvis förklaras leanfilosofin samt dess 

grundläggande koncept. Filosofin beskrivs som ett hus där taket beskriver leanfilosofins mål. Husets 

stöttepelare består av dess två huvudsakliga koncept, Just-in-Time och Jidoka, och dess grund av den 

grundläggande filosofin. Centralt i huset finns ett arbete med ständiga förbättringar. Slutligen 

beskrivs värdeflödesanalyser samt teori rörande applicering av konceptet inom tjänsteverksamhet. 

2.1 Leankonceptet 

Lean production är en filosofi som ska genomsyra företaget med syfte att skapa en framgångsrik 

verksamhet med fokus på kundvärde. För att uppnå det krävs en särskild attityd hos samtliga 

anställda i företaget samt applicering av ett antal koncept och verktyg. För att uppnå en leanfilosofi 

finns 14 principer att arbeta efter. Principerna rör både filosofin samt attityden hos företaget och 

också arbetssätt samt verktyg. (Liker, 2004)   

Leanfilosofin beskrivs vanligtvis i form av ett hus som i likhet är ett strukturerat system där varje del 

krävs för att systemet ska vara stadigt. Husets tak beskriver målen med filosofin; bäst kvalitet, lägsta 

kostnad, kortast ledtid, högst säkerhet och hög moral. Genom dessa mål uppnås maximalt 

kundvärde. De två grundpelarna i huset, som håller det uppe, består av Just-in-Time och Jidoka vilket 

är två huvudsakliga koncept inom lean. Just-in-Time är en planeringsfilosofi där grundtanken är att 

skapa ett kontinuerligt flöde. Tanken är att tillverka erforderliga produkter vid erforderlig tid till 

erforderlig mängd för att på så sätt uppnå effektivitet. Jidoka är en filosofi för att uppnå kvalitet 

genom att synliggöra problem. Huvudtanken i konceptet är att aldrig skicka en defekt produkt vidare 

till nästa processteg. I centrum av huset är människor och lagarbete samt eliminering av slöseri. Det 

görs genom kontinuerliga förbättringar. Husets grund består av företagets filosofi och även av vissa 

koncept som används för att skapa stabilitet. En stabil grund krävs för att kunna hantera koncepten 

Just-in-Time och Jidoka som i sin tur är väsentliga för att uppnå företagets mål och genom det skapa 

värde för kunden. (Liker, 2004)  

  
Figur 1: Leanhuset (Liker, 2004) 
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2.2 Mål med en leanoperation 

Leanfilosofin strävar efter att maximera kundvärde. Det görs genom att ha den bästa kvaliteten, de 

lägsta kostandena, den kortaste ledtiden, den högsta säkerheten samt hög moral i företaget (Liker, 

2004) Dessa punkter ses som taket i leanhuset och beskriver vad företaget strävar efter. Genom att 

arbeta efter olika koncept och metoder ska dessa mål uppnås. För att uppnå dessa mål finns 

huvudsakligen två koncept inom leanfilosofin; Just-in-Time och Jidoka. Båda koncepten beskriver 

tekniker och verktyg att applicera samt ett grundläggande perspektiv att se organisationen med. 

2.2.1 Slöseri 

För att nå leankonceptets mål och effektivt kunna arbeta enligt koncepten Just-in-Time och Jidoka 

utförs arbete för eliminering av all typ av slöseri i organisationen. På så sätt uppnås ett flexiblare 

flöde och en högre kvalitet, som i sin tur ökar det adderade värdet till kunden. Arbete enligt 

koncepten Just-in-Time och Jidoka underbygger eliminering av slöseri och båda konceptet syftar till 

att reducera onödigheter. Taiichi Ohno definierade sju olika typer av slöseri i en organisation: 

 Producera defekta produkter 

 Överproduktion 

 Väntetid på grund av obalanserad arbetsbelastning 

 Onödiga processteg 

 Onödig rörelse 

 Lager 

 Tranport av material 

I efterhand har även en åttonde kategori, outnyttjad kreativitet, kommit att identifierats.  

Slöseri bidrar till låg kvalitet, höga kostnader och en lång svarstid vilket i slutändan leder till missnöje 

hos kunden. Att producera defekta produkter leder inte enbart till kundmissnöje utan även till att 

extra tid måste läggas på att reparera och göra om. Överproduktion leder till ökade lager och en 

sämre svarstid till marknaden och därigenom svårare att få ut nya produkter och anpassa sig till en 

ändrad efterfrågan. Samtliga orsaker till ovan nämnt slöseri kan bli adresserat till dåliga processer, 

variation i efterfrågan och produktion eller management. Slöseri leder till att tid och resurser läggs på 

aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden. (Anupindi m.fl, 2006) 

För att eliminera slöseriet bör en långsiktig plan upprättas med huvudsakligt syfte att förbättra 

processen och göra den mer flexibel, förutsägbar och stabil. Genom det minskar behovet till att ha 

säkerhetslager, buffertar och kontroll. Just säkerhetslager och extra kontroller leder till att företaget 

arbetar runt slöseri och på så sätt löser konsekvenser snarare än grundorsaker. Leankonceptet 

innebär en stegvis reducering av säkerhetslager, extra kontroller och annat som döljer slöseri i 

processerna. På så sätt upptäcks orsaker till slöseri som då kan elimineras. Det är viktigt att hitta 

rotorsaker till slöseri och åtgärda dem och inte försöka lösa problemen med kortsiktiga lösningar. På 

så sätt kan en permanent lösning erhållas och ytliga lösningar på symptom undvikas. (Anupindi m.fl, 

2006) 
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2.3 Just-in-Time 

Just-in-Time är ett koncept innehållande verktyg och principer som underbygger korta ledtider och 

produktion i små batcher. Tanken är att tillverka rätt saker, i rätt antal vid rätt tidpunkt genom att 

skapa ett kontinuerligt flöde. Genom det minskas både flödestider och slöseri samt företagets 

möjlighet att uppfylla efterfrågan på daglig basis underlättas. På så sätt ökar det adderade värdet till 

kunden. Just-in-Time förutsätter ett så kallat pull-system där efterfrågan triggar produktion och 

aktiviteterna i processen är sammankopplade. Här breddas kundbegreppet och varje steg i processen 

har sin egen leverantör och kund. Inget processteg ska producera förrän efterfrågan indikeras ifrån 

dess kund; efterkommande processteg. (Liker, 2004)  

 

Figur 2: Konceptet Just-in-Time 

2.3.1 Flöde 

Det traditionella tankesättet på effektivitet går ut på att effektivisera avdelningar och funktioner för 

sig och att tillverka produkter i batcher för att vara effektiv. Vid tal om flöde är det dock nödvändigt 

att ändra fokus. Batcher leder ofta till väntetider då produkter får vänta på att nästa avdelning i 

kedjan ska kunna ta hand om dem. Fördelen med ett resursfokus är att avdelningar hålls sysselsatta 

och utrustning har hög beläggning, vilket dock inte är det samma som effektivitet. En produkt kan 

nästan alltid tillverkas mer effektivt om den kontinuerligt är under arbete från råmaterial till färdig 

produkt. Det är i regel mer effektivt att fokusera på produkten och dess behov, och inte på 

organisationen eller resurser, så att de aktiviteter som produkten passerar sker i ett kontinuerligt 

flöde. (Womack och Jones, 1996) 

För att skapa och förbättra flödet i processen är det viktigt att företaget ökar sin flödeseffektivitet. 

Företag fokuserar vanligtvis på att antingen effektivisera flöden eller resurser. I de företag där en 

resursstrategi är i fokus är det ofta nödvändigt att byta till en flödesstrategi för att kunna applicera 

leankonceptet. (Modig och Åhlström, 2011) 

2.3.2 Flödeseffektivitet 

Med flödeseffektivitet i fokus är målet att på snabbaste tid få en produkt genom processen, vilket 

sker på bekostnad av resurseffektiviteten. Tanken är att enbart nyttja resurserna då behov finns. 

(Modig och Åhlström, 2011) För att uppnå en så pass hög flödeseffektivitet som möjligt måste det 

finnas överkapacitet i processen. Överkapaciteten som finns kan hantera variation som uppstår i 
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processen och på så sätt förbättra flödeseffektiviteten samt göra flödet mer stabilt. (Anupindi m.fl, 

2006) 

Anupindi m.fl (2006) listar fördelar med en hög flödeseffektivitet, vilket visas i figur 3 nedan. Den 

ökade flödeseffektiviteten leder både till ökat kundvärde och till organisatoriska fördelar, såsom 

enklare kvalitetskontroll. 

 

Figur 3: Fördelar med ökad flödeseffektivitet (Anupindi m.fl, 2006) 

För att skapa flöde genom processer måste olika aktiviteter sammankopplas. Aktiviteterna ska inte 

utföras var för sig utan i en följd sådant att ett kontinuerligt flöde flyter genom kedjan. Taiichi Ohno, 

leankonceptets grundare, menade att skapandet av flöde i verksamheten var särskilt viktigt då det 

fick problem att komma till ytan. Genom att koppla samman olika aktiviteter och skapa flöde genom 

processen uppdagades problem fortare och processen stannade av tills problemen var lösta. Ohno 

menade att flödet fick medarbetarna att själva reflektera och lösa problem som uppstod. Flödet gör 

det även enklare att se källan till kvalitetsproblem då de snabbare upptäcks. (Liker och Meyer, 2006) 

För att bli flödeseffektiv krävs det att fokus flyttas från avdelningar i organisationen till 

värdeskapande processer (Womack och Jones, 1996).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.3.3 Resurseffektivitet 

I motsats till flödeseffektivitet syftar ett fokus på resurseffektivitet till att utnyttja resurser så bra som 

möjligt, vilket vanligtvis sker på bekostnad av flödeseffektiviteten. Då antalet flödesenheter i 

processen ökar med ett ökat resursutnyttjande ökar väntetider och lager som påföljd. Framförallt 

processer där variationen är hög kommer få en minskad flödeseffektivitet med ett ökat 

resursutnyttjande. En prioritering av resurseffektivitet gör även att flödet mellan delar i 

verksamheten försvåras och det blir svårt att ha ett effektivt flöde mellan olika avdelningar. 

Resurseffektivitet är ändå inte nödvändigtvis dåligt. Verksamheter som fokuserar på att erbjuda ett 

låg pris mer än en god service kan dra fördel av en resurseffektiv strategi. En resurseffektiv strategi är 

dock aldrig lean och ett fokus på flödeseffektivitet är nödvändig för att kunna applicera 

leankonceptet. (Modig och Åhlström, 2011) 

2.3.4 Pull-system 

En annan huvudsaklig applikation inom Just-in-Time är införandet av ett pull-system. Pull-systemet 

innebär eftefrågedriven produktion där det är efterfrågan som triggar produktion. Med det menas 

inte enbart att en kundorder startar produktionsflödet utan också att ett processteg inte ska 

producera förrän efterföljande processteg indikerar på att det finns ett behov. På så sätt skapas ett 

effektivt flöde genom verksamheten. Pull-systemet förenklar arbetet enligt Just-in-Time-konceptet 
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då det underbygger ett kontinuerligt flöde med rätt saker i rätt antal vid rätt tidpunkt. När 

efterfrågan får styra produktionen förhindras att fel saker produceras i fel antal vid fel tidpunkt. 

(Anupindi m.fl, 2006)  

2.3.5 Minska batcher och använd utjämnad produktion 

Vid applicering av pull-system är vanligt att minska batchstorlekar och använda sig av utjämnad 

produktion. Det görs framförallt för att minska variation i produktionen och för att förenkla den 

efterfrågestyrda produktionen. Det är dock bara möjligt om det råder jämn efterfrågan och om 

omställnings- och transportkostnaderna inte är höga. Att generellt minska batchstorlekarna är 

framförallt fördelaktigt vid stora, dyra objekt. Vid tillverkning av mindre, billigare objekt lönar det sig 

att använda stora batcher.  (Anupindi m.fl, 2006) 

Även om konceptet Just-in-Time innehåller flertalet metoder och verktyg är den huvudsakliga tanken 

med konceptet att ändra verksamhetens fokus från resurser till flöde, vilket är fördelaktigt ur ett 

kundperspektiv. Skapandet av flöde har flera fördelar och är en viktig byggsten i en leanfilosofi.  

2.4 Jidoka 

Den andra grundpelaren i leanfilosofin är Jidoka som är ett koncept för att uppnå högsta kvalitet. 

Konceptet innebär att flödet ska avstanna då en defekt upptäcks. På så sätt kan den korrigeras direkt 

och flödet kan därefter fortsätta. Tanken är att bygga in kvaliteten i produkten, och processen, för att 

på så sätt undvika att fel uppstår. Tid ska läggas på att göra rätt från början för att på så sätt i längden 

öka produktiviteten. Jidoka innebär inte enbart tekniker för att förebygga fel utan är en filosofi där 

samtliga medarbetare är ansvariga för kvaliteten. Konceptet innebär en prioritering av kvalitet 

framför produktionsvolymer. Kvalitet för kunden är avgörande för företaget, och bör alltid 

prioriteras. Att addera värde till kunden är vad som håller företaget levande.  (Liker, 2004) 

 

Figur 4: Konceptet Jidoka 

2.4.1 Inbyggd kvalitet 

Målen med kvalitetsstyrning är att ständigt utvecklas samt att sträva mot perfektion. Även om 

processtyrningen syftar till att bibehålla stabilitet i processerna är det nödvändigt att inte fastna och 

sluta utvecklas. Därför ska processtyrningen alltid innefatta ständiga förbättringar för att 

kontinuerligt förbättra verksamheten. Att sträva mot perfektion kan även innebära att ha en ett 

nolldefektsmål. Tanken är att fel ska undvikas och aldrig begås. (Shconberger, 1982) 
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Att tillverka defekta produkter ökar den totala flödestiden, minskar kundnöjdheten och kan även 

leda till krav på ökade lagernivåer för att kompensera felaktiga produkter. En av Jidokas huvudsakliga 

tankar är att aldrig skicka en defekt produkt från ett processteg till ett annat. För att uppnå det krävs 

det att kvalitet kontrolleras vid källan och inte enbart slutresultat. Det kan göras på två sätt; 

Förhindra att defekter uppkommer från början eller hitta och korrigera defekter direkt när de 

uppkommer. 

 

Figur 5: Två tillvägagångsätt att uppnå hög kvalitet 

Defekter förhindras genom att ha processer eller designer som förhindrar fel att uppstår. Det görs 

genom att använda enkla, standardiserade förhinder mot misstag som minimerar risken att göra fel. 

Alla fel kan dock inte förhindras och då gäller det att hantera uppkomna fel på bästa sätt. Det bästa 

sättet att hantera defekter är att åtgärda dem så fort som möjligt. Att tidigt identifiera misstag är 

fördelaktigt både då det är enklare att avgöra vad som är orsaken till felet samt att värde inte läggs 

på något som i slutändan ändå måste göras om. För att lyckas upptäcka fel tidigt i processen krävs 

det vaksamhet samt tydlig feedback. (Anupindi m.fl, 2006) 

2.4.2 Variation 

Variation finns i samtliga processer och är omöjligt att helt eliminera. Det är viktigt att ha förståelse 

för variation för att kunna uppnå bestående resultat. Genom att undersöka variation kan avvikelser 

identifieras och problem således hittas. Därför bör företag eftersträva en stabil process med låg 

variation så att avvikelser från processens normalfall enkelt upptäcks och på så sätt hittas problem 

som uppstått i processen. I en process med hög variation gömmer sig problemen och är svåra att 

upptäcka och allokera. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

Variation finns överallt. Den kan vara normal vilket innebär att den är orsakad av slumpmässiga 

händelser och ska därför inte åtgärdas. Ett stort misstag som vanligen görs är att åtgärda variation 

som är normal. På så sätt störs den stabila processen. Är variationen onormal beror den av 

urskiljbara orsaker som kan åtgärdas. Variation finns i alla processer, inte enbart i 

produktionsverksamhet, och processförbättring kan därför användas inom alla verksamheter. 

Processförbättring är fördelaktigt lika väl då det handlar om faktureringsfel, tid för att hantera 

låneärenden eller antal programmeringsfel vid programvaruutveckling. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

Det huvudsakliga steget för att minska processvariation är att standardisera processteg. 

Standardiseringen har flera fördelar och minskar variationen på flera sätt; det minskar variationen vid 

byte av personal, minskar variation mellan processcykler samt gör det enklare att upptäcka defekter 

och orsaker till variation i processer. Förutom standardisering beskriver Anupindi m.fl (2006) två sätt 

att hantera variabilitet i efterfrågan; säkerhetslager samt säkerhetskapacitet. Dock leder 
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säkerhetslager till mer slöseri och en leanorganisation strävar därför efter att minimera 

lagerhållningen. Säkerhetskapacitet kan uppnås genom att inte planera produktion för dygnets 

samtliga 24 timmar.  

2.4.3 Processtyrning 

För att finna variation i processen och avgöra om den är normal eller onormal används 

processtyrning. I och med det är det möjligt att avgöra vilken åtgärd som lämpligen kan vidtas. En 

normal process anses vara under kontroll, medan en onormal inte är det och måste därav korrigeras. 

Det är därför viktigt att först identifiera vad för typ av variation som inträffat innan åtgärder vidtas. 

(Anupindi m.fl, 2006) 

En av de huvudsakliga åtgärderna i Jidokakonceptet är att förflytta beslutspunkter nedåt i hierarkin. 

På så sätt kan defekter och problem korrigeras lokalt vilket effektiviserar processtyrningen. För en 

framgångsrik processtyrning bör processen styras av de som arbetar i den. För att det ska fungera 

behöver de anställda ha befogenhet att göra nödvändiga ändringar i processen. Den enda praktiska 

möjligheten att styra kvaliteten i en process är att låta operatörerna som arbetar i den ha 

behörigheter att styra över den. På så sätt ska de anställda ha befogenhet att stoppa flödet då ett fel 

upptäcks. Kvalitet ska alltid gå före produktivitet, och på så sätt gäller det att flödet avstannar tills 

problemet är korrigerat. (Shonberger, 1882) 

För att identifiera variation gäller det att bestämma vissa mätvärden samt kontinuerligt mäta dessa. 

På så sätt upptäcks avvikelser från det normala, eller önskade fallet. Det finns tre huvudsakliga typer 

av mått: (Anupindi m.fl, 2006) 

 Mätning av defekter och fel 

 Mätning av cykeltider 

 Mätning av antal objekt som kräver omarbete 

2.4.4 Verktyg för kvalitetsförbättring 

För att lyckas med kvalitetsarbete måste data mätas och analyseras. För att samtliga medarbetare 

ska kunna vara delaktiga i förbättringsarbetet behöver verktygen vara enkla att förstå och använda 

men samtidigt effektiva. Därför har olika typer av förbättringsverktyg utformats, som är enkla och 

effektiva, för att hjälpa företaget i kvalitetsarbetet. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

Vid kvalitetsarbete är mätningar och datainsamling essentiellt. Sker datainsamlingen felaktigt hjälper 

det föga att använda avancerade analysverktyg för att analysera den felaktiga informationen. 

Inledningsvis är det viktigt att veta syftet med datainsamlingen; vad som är kvalitetsproblemet samt 

vilken data som krävs för att analysera det. För att underlätta datainsamlingen kan en strecktablå 

användas. Där kan exempelvis olika kvalitetsfel som kan uppkomma listas, och sedan gör 

medarbetarna ett streck då kvalitetsproblemet uppkommer. Ett exempel på strecktablå visas i tabell 

nedan. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
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Strecktablå 

Produkt __________________                      Datum ________________ 

Toleransgränser ___________                      Fabrik _________________ 

Antal enheter _____________                      Avdelning ______________ 

Parti nr __________________                      Anmärkning ____________ 

Typ  Antal 

Repor //// //// //// //// //// 

//// // 

32 

Sprickor //// //// //// //// /// 23 

Ofullständig //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// /// 

48 

Felaktig form //// 4 

Övrigt //// /// 8 

 Totalt: 115 

Tabell 1: Exempel på Strecktablå (Bergman och Kelfsjö, 2001, pg 222) 

De uppmätta värdena kan efter insamlingen analyseras i ett diagram. Exempelvis kan ett så kallat 

Paretodiagram vara aktuellt då företaget ska prioritera vilka i vilken ordning problemen ska angripas. 

Paretodiagramet omvandlar data i Strecktablån så den blir mer visuell och lättare att analysera. I 

diagrammet visas antalet fel och hur stor andel av det totala antalet defekta produkterna varje feltyp 

står för. Vanligtvis visar Paretodiagrammet att ett fåtal feltyper står för en stor del av problemen. 

Värt att tänka på är att det inte är självklart att det vanligast förekommande problemet måste 

utgärdas först. Vilket problem som kostar företaget mest är minst lika väsentlig. Ett exempel på 

Paretodiagram visas i figur 6 nedan. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

 

Figur 6: Exempel på Paretodiagram (Bergman och Klefsjö. 2001, pg 226) 
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Ett annat bra verktyg till att illustrera data är Styrdiagram. I ett styrdiagram visas förändringen över 

tiden och har två huvudsyften. Det första syftet är att fungera som stöd när variationen i en process 

försökes göras stabil. Det andra syftet är att snabbt upptäcka när en avvikelse sker i den stabila 

processen. På så sätt är styrdiagrammet ett verktyg som med fördel används vid processtyrning för 

att finna orsaker till variation. I diagrammet skrivs en undre och övre styrgräns i, som visar vilka 

värden processen bör hålla sig inom. Det är även möjligt att skriva in ett målvärde, som är ett 

idealvärde företaget siktar mot. Data redovisas i diagrammet genom att företaget vid vissa 

tidsmellanrum gör ett antal observationer och beräknar en kvalitetsindikator för dessa. Indikatorn 

bör vara en storhet som är representativ för processen, exempelvis medelvärde standardavvikelse 

eller totala antalet fel. Därefter prickas värdena in i diagrammet och företaget kan visuellt se när de 

uppmätta värdena håller sig innanför styrgränsen. På så sätt går det att se hur processen varierar, 

hur förbättringsåtgärder fungerar samt när företaget måste vida åtgärder för att lösa problem. Ett 

exempel på Styrdiagram visas i figur 7 nedan. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

 

Figur 7: Exempel på Styrdiagram 

2.4.5 Återkoppling 

De ovannämnda kvalitetsverktygen används för att identifiera variation samt ge tydlig återkoppling 

om hur processen presterar. För att kunna hantera variation samt kvalitetsfrågor är det viktigt att få 

kontinuerlig feedback. Därför bör uppmätta värden visas visuellt.  

För att kunna förbättra något krävs det att det finns en bild av situationen i nuläget. Även om inte 

något särskilt förbättringsverktyg används är det väsentligt att mäta processens prestanda och 

visuellt visa resultaten. Genom det visas samtliga medarbetare snabbt och enkelt hur processen 

presterar. Visualiseringen och mätningen kan även fungera som motivation till de anställda. Att 

använda sig av en visualiseringstavla som är synlig för samtliga medarbetare är ett vanligt verktyg 

inom produktionsverksamhet. Visualiseringstavlan ger medarbetarna möjlighet till konstant överblick 

i processen samt ger snabb feedback då ett problem uppstår. Tavlorna gör medarbetarna mer 

medvetna om processen. (Anupindi m.fl, 2006)  
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Konceptet Jidoka fokuserar på att förhöja kvaliteten i processerna samt i produkten. Processtyrning 

med visualisering och återkoppling är en bra metod för ökad kvalitet. Genom det ökar företaget det 

adderade värdet till kunden. 

2.5 Ständiga förbättringar i centrum 

En av de centrala tankarna inom leanfilosofin är att arbeta med ständiga, inkrementella förbättringar 

för att eliminera slöseri. För att lyckas med konceptet Just-in-Time och Jidoka förutsätts ett 

kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. Som nämnts tidigare kräver kvalitetsarbetet att 

inkrementella förbättringar utförs så att organisationen ständigt utvecklas. Det sker genom att lära 

medarbetare att samarbeta för att lösa problem och förbättra processen. Tanken är att förflytta 

beslutspunkter nedåt i hierarkin och på så sätt möjliggöra problemlösning på lokal nivå. Konsensus 

bör eftersträvas och problem bör noga analyseras innan det åtgärdas. Dock ska implementering av 

åtgärder ske snabbt. Ständiga förbättringar underbyggs av att ha lagarbete och bra hantering av 

personal samt att arbeta med kontinuerlig reducering av slöseri. (Liker, 2004)  

 

Figur 8: Arbete med ständiga förbättringar 

För att få arbetet med ständiga förbättringar framgångsrikt är medarbetare en huvudsaklig byggsten 

och deras kreativitet och kunskap ska utnyttjas så mycket som möjligt. Därför bör de involveras i 

förbättrings- och kvalitetsarbete samt själva ha möjlighet att fatta beslut gällande kvaliteten. Då det 

ofta är medarbetarna som måste genomföra förändringen har den ofta svårt att appliceras utan 

deras stöd. Därav är det en otrolig fördel att ha medarbetare som är motiverade till förändring. Det 

är de som arbetar aktivt i processen som har mest kunskap om den och därför bör de involveras vid 

förbättringsarbete. Deras erfarenhet kan vara otroligt nyttigt vid planering av en förändring. 

(Anupindi m.fl, 2006) 

Ett annat mål med medarbetarna ur ett leanperspektiv är att få dem multifunktionella, sådant att de 

har kapacitet och kunskap att utföra flera olika arbetsroller. På så sätt blir ingen anställd oumbärlig 

och processen blir mer flexibel. Ur medarbetarnas perspektiv blir arbetet även mer motiverande då 

de får ombyte och variation i arbetsuppgifterna. (Anupindi m.fl, 2006) 

2.5.1 PDCA-cykeln 

För att få arbetet med ständiga förbättringar att fortlöpa kontinuerligt är PDCA-cykeln ett användbart 

verktyg. Cykeln beskriver stegen som ska utföras för att ständiga, inkrementella förbättringar ska 

uppnås. Det inledande steget är en planeringsfas där företaget bestämmer mål för förändringar som 

ska genomföras och vilka metoder som ska användas. Här ska grundorsaker till problem utredas och 

brytas ned. När det är utfört ska åtgärderna implementeras och resultatet av dem ska mätas. Det är 

viktigt att samtliga inblandade personer förstår problemet och utförandet. Därefter utvärderas och 
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anlyseras resultatet av mätningarna för att se om förväntade effekter erhållits. Så fort prestandan på 

förbättringen fastställts gäller det att fokusera på att bibehålla förändringen. Slutligen diskuteras och 

beslutas om nya förändringar som därefter går vidare till planeringsfasen. På så sätt hanteras 

förbättringsarbetet kontinuerligt och avstannar inte. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

 

Figur 9: PDCA-cykeln (Bergman och Klefsjö, 2001) 

Genom ständiga förbättringar reduceras slöseri i organisationen kontinuerligt. Att arbeta med 

inkrementella förbättringar och genom det ständigt reducera slöseri är en förutsättning för att uppnå 

hög flödeseffektivitet samt upprätthålla en hög kvalitet. Med hjälp av ständiga förbättringar kan 

företaget nå sina övergripande mål och på så sätt maximera kundvärdet. 

2.6 Företagets filosofi 

För att uppnå organisationens mål och för att framgångsrikt lyckas applicera de koncept och verktyg 

som beskrivits ovan är det väsentligt att företaget har en stark leanfilosofi. Det ska vara en allmän 

vetskap för samtliga medarbetare att företagets fokus är att addera kundvärde och en långsiktig 

filosofi, som skapar en lärande organisation som snabbt anpassar sig till förändringar, eftersträvas. 

Samtliga medarbetare i organisationen ska arbeta för att addera maximalt värde till kunden. 

Leankulturen uppmuntrar medarbetare att ta initiativ samt att våga experimentera för att kunna lära 

sig. Medarbetarna ska utmanas att själva lösa problem som uppstår och utnyttjas på så sätt till sin 

fulla förmåga. Företaget bör sträva efter att vara en lärande organisation som investerar i sina 

medarbetare. Filosofin måste vara uppfylld så att företaget har en stabil grund som huset kan stå på. 

Det är grunden i hela leanstrukturen och fundamentalt för att lyckas med Just-in-Time, Jidoka samt 

arbetet med ständiga förbättringar. (Liker, 2004) 

 

Figur 10: Grundtankar i leanfilosofin (Liker, 2004) 
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2.7 Värdeflödesanalys 

Ett värdeflöde är den sammanlagda tid det tar för varje steg i en specifik sekvens att leverera och 

addera kundvärde. Värdeflöde involverar därmed samtliga tidskrävande aktiviteter; värdeadderade 

såväl som icke-värdeadderande. (Rother och Shook, 1999) Värdeflödet är en central del i en 

leanorganisation och bör vara fokus för att lyckas med leanarbetet.  

Det finns många verktyg som är hjälpsamma vid en leanintroduktion men att kartlägga värdeflödet är 

särskilt viktigt då det ger en indikation på var i processen slöseri finns. Utan en analys av värdeflödet 

sker applicering av lean vanligtvis inte lika framgångsrikt och de källor som orsakar slöseri blir inte 

identifierade och åtgärdade. Istället fokuseras förbättringar lokalt i processen och hela kedjan 

optimeras inte och därför misslyckas slutresultatet oftast att leverera önskvärt. Därför är en 

värdeflödesanalys ett huvudsakligt verktyg vid introduktion av lean. Värdeflödesanalyser adresserar 

även två frågor; vad företaget gör i dagsläget för kunden samt vad det bör göra för kunden. (Rother 

och Shook, 1999)  

Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga processflöde samt att beräkna tidsåtgången för de 

värdeskapande aktiviteterna relativt processens ledtid. Värdeflödesanalysen tillåter de anställda att 

förstå hur arbetsprocessen ser ut i nuläget samt vilka aktiviteter som kan räknas som rent slöseri och 

därmed bör elimineras. Värdeflödesanalysen kartlägger den nuvarande processen och på så sätt 

framkommer vilka delar av processen som bör ändras. Därefter kartläggs en framtida process där 

slöseri har eliminerats och processen därav förbättrats. Målet med värdeflödesanalys är att få ett 

effektivare flöde där ledtid, lager och överproduktion minskas. (Lovelle, 2001)  

Det finns flera fördelar med en värdeflödesanalys. Den visualiserar processen som helhet och inte 

enbart lokala aktiviteter, den visar orsaker till slöseri, den visar kopplingen mellan material och 

informationsflöde, den knyter samman olika leankoncept och den fungerar som grund till en 

leanintroduktion. Det är viktigt att kartläggningen enbart innefattar några utvalda produktfamiljer 

och därför att inte kartlägga alla produkter som går igenom företagets processer. En produktfamilj är 

ett antal olika produkter som går igenom en liknande process. Det är även viktigt att poängtera att 

inte lägga ner för mycket tid på kartläggningen av det nutida flödet. Poängen är att få en överskådlig 

bild av dagsläget, och därför är det viktigt att inte fastna i detaljer. Värdeflödesanalysen är ett 

analysverktyg och inte en detaljerad beskrivning av processen.  (Rother och Shook, 1999) 

2.7.1 Skapandet av värdeflödesanalyser 

Skapandet av en värdeflödesanalys sker i tre olika steg. Först skapas en värdeflödeskarta över 

nuläget som beskriver den tillfälliga situationen och inte innefattar några önskvärda scenarion. 

Kartan visar var i processen det finns slöseri, som sedan kan analyseras sådant att orsaker tas fram. 

Därefter kan ett framtida scenario tas fram där processen reduceras från slöseri. Slutligen tas en 

handlingsplan fram där det specificeras hur företaget ska gå tillväga för att uppnå den önskvärda 

processen. (Rother och Shook, 1999) 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Lovelle%2C%20Jared%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Figur 11: Tre delsteg i skapandet av en värdeflödesanalys 

Viktigt att komma ihåg är att kartläggning av processer inte är att implementera lean. Kartläggningen 

används för att identifiera slöseri vid en leanintroduktion, den implementerar ingenting i sig. Det som 

är viktigt är att skapa ett värdeadderande flöde. (Rother och Shook, 1999)  

2.7.2 Exempel på värdeflödeskarta 

Vid skapandet av en värdeflödeskarta ritas processteg upp i en sekvens och lager åskådliggörs mellan 

dem. Till varje processteg beräknas relevant information, såsom processtid, ställtid, tillgänglighet 

samt antal operatörer. Därefter beräknas även tid eller antal objekt i lager, för att på så sätt kunna få 

ut en total ledtid. I kartan visas också hur material levereras från leverantörerna, och hur frekvent 

det sker, och även kundens efterfrågan. Slutligen redovisas även informationsflödet i processen, 

exempelvis dagliga order och scheman. I figur 12 visas ett exempel på en värdeflödeskarta. 

 
Figur 12: Exempel på värdeflödeskarta  
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I bilden representerar rutorna processteg och trianglarna lager. Under lagren och processtegen visas 

en tidlinje från vilken en processtid och en ledtid har beräknats. Genom dessa två tider kan en total 

flödeseffektivitet fås fram. Olika typer av information kan skrivas in under varje processteg, beroende 

på vilken information som är relevant för aktuell process. De som är representerade i exemplet är de 

vanligaste. De ojämna pilarna representerar informationsflöde, som i exemplet är dagliga order och 

scheman. Informationen i kartan behöver inte vara helt korrekt eller detaljerad. Det är viktigt att 

poängtera att värdeflödesanalysen är ett analysverktyg och inte en detaljerad beskrivning av 

processen.   
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2.8 Lean inom tjänsteverksamhet  

De senaste åren har begreppet lean förflyttat sig ut från verkstadsgolven och blivit en filosofi som 

appliceras inom en mängd olika sektorer. Antalet anställda inom tjänstesektorn ökar successivt och 

inom den sektorn finns stor förbättringspotential genom effektivisering. Ändå är det ännu bara ett 

fåtal tjänsteföretag som har tagit till sig konceptet och aktivt påbörjat leanarbete. Inom 

tjänstesektorn är det framförallt banker och finansbolag som har introducerat en leanfilosofi. 

Portioli-Staudacher (2004) menar att för en framgångsrik implementering av lean är det viktigt att 

pointera att skillnaden mellan olika sektorer inte är väsentligast utan det är skillnader i processer 

som huvudsakligen bör beaktas. Exempelvis kan två olika producerande företag ha mer skilda 

processer inom tillverkningen än vad en tjänsteprocess skiljer sig mot en tillverkningsprocess. 

(Portioli-Staudacher, 2004) 

Leankonceptet används ofta som en uppsättning verktyg inom tjänsteverksamhet, vilket gör att de 

förväntade framgångarna missas. Konceptet är ett system som kan, som tidigare visats, relateras till 

ett hus där samtliga beståndsdelar krävs för att systemet ska vara stabilt. Att behandla lean som en 

uppsättning verktyg gör att dess huvudsakliga syfte går förlorat och kan snarare leda till negativa 

konsekvenser än förbättringar. Dock krävs en anpassning av verktygen innan de appliceras inom 

tjänsteverksamhet. Verktygen definierade inom leankonceptet är utformade för att lösa behov som 

uppstått inom produktionsverksamhet. Då det inte säkert är exakt samma behov som finns i 

tjänstesektorn är det viktigt att inte direktkopiera verktygen som utformats produktionsverksamhet. 

(Seddon och O’Donovan, 2011) 

Åhlström (2004) visar i en studie att leanmetoder är applicerbara inom tjänsteverksamhet med vissa 

restriktioner. Han beskriver att flertalet leanmetoder kan ha ännu större effekt inom tjänstesektorn 

än inom produktionsverksamhet. Exempelvis en decentralisering av beslutspunkter är särskilt 

värdefull för tjänsteföretag då det inom den verksamheten är viktigt att kunna fatta snabba beslut. 

Trots att leankonceptet är utformat och anpassat för produktionsverksamhet kan en applicering av 

dess grundläggande principer effektivisera tjänsteverksamhet, även om alla metoder och verktyg inte 

är applicerbara. Åhlström (2004) förespråkar att se till likheterna mellan tjänstesektorn och 

produktionsverksamhet och vilka möjligheter som finns till lärdomar snarare än att se dess skillnader.    

Även Radnor och Walley (2008) beskriver i en studie att de undersökta tjänsteföretagen kunde 

förbättras markant genom en applicering av lean. Dock menar författarna att det är svårt att avgöra 

om det var just leankonceptets applicering som gav positiva effekter. De menar att de huvudsakliga 

fördelarna företagen erhöll berodde på ett ökat processfokus samt att medarbetarna började 

engagera sig i förändringsarbetet. På grund av att företagen hade mycket instabila processer 

inledningsvis och det fanns en stor förbättringspotential i företagen är det svårt att säga hur positiva 

effekter lean har på längre sikt. (Radnor och Walley, 2008) 

2.8.1 Administrativt flöde 

Inom tjänsteverksamhet är det vanligt att information väntar mellan olika processteg och lager byggs 

på så sätt upp. Processen består ofta av ett psykiskt flöde och det är svårt att uppskatta antal objekt i 

lager. Vanligtvis består flödet inom tjänsteverksamhet av information, och inte fysiska objekt, och det 

blir därav abstrakt. Flödet är heller inte sammanlänkat och även om aktiviteterna ofta skapar 

enstycksproduktion är det vanligt att buffertar byggs upp mellan varje aktivitet. (Liker, 2004) 
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Portioli-Staudachers (2004) undersökning visar att tjänsteföretag i regel tenderar att inte använda sig 

av varken pull-system, takttid eller flöde. Han menar att det inte är realiserbart i tjänstesektorn. Även 

om det är viktigt inom en leanfilosofi att skapa flöde måste det accepteras att det inte alltid är 

möjligt, eller optimalt, inom tjänsteverksamhet. Just avsaknaden av flöde är vanligt förekommande 

på exempelvis kontor, då ett steg ofta överlämnar allt till nästa steg i kedjan med lite integration. Det 

leder till att buffertar byggs upp. Administrativa företag tenderar att göra överlämningar i batchform 

vilket försämrar flödet men ändå inte nödvändigtvis är fel på ett kontor. På grund av att 

medarbetarna på ett kontor ofta är uppdelande efter specialistkompetens och sitter en bit ifrån 

varandra kan det vara rimligt att överlämna objekt i batcher. Ofta ansvarar mottagaren för arbete 

även utanför värdeflödet och kan då inte alltid vara tillgänglig när objekten levereras vidare. Det 

leder dock till långa väntetider i inkorgar och ett osynkroniserat flöde. (Portioli-Staudacher, 2004) 

Trots svårigheterna med att skapa flöde inom tjänsteverksamhet, och även om ett pullsystem inte är 

tillämpbart, är det möjligt att minska konsekvenserna av ett osynkroniserat flöde. Exempelvis kan 

regler sättas upp för hur många objekt som får vänta mellan varje processteg. I sådana fall kan 

medarbetarna göras mer multifunktionella och på så sätt kunna hjälpa varandra längs värdekedjan. 

Då en viss gräns för lager mellan processteg uppnåtts får medarbetare vid det levererande 

processteget avbryta sitt arbete för att hjälpa mottagaren i nästa processteg. (Keyte och Locher, 

2008)      

2.8.2 Administrativt slöseri 

Eliminering av slöseri är en allmän applikation som lämpar sig i tjänstesektorn så väl som inom 

produktionsverksamhet. Slöseri finns i samtliga verksamheter och på så sätt även 

förbättringspotential. Åhlström (2004) visar i en undersökning att eliminering av slöseri kan 

appliceras inom flera tjänsteverksamheter. Han poängterar även ut den väsentliga skillnaden mellan 

ställtider inom produktion och tjänsteverksamhet och hur den är mer svårhanterlig inom 

tjänsteverksamhet. Dock anser han att ställtider, såsom förlust av koncentration, är en väsentlig 

slöseriorsak inom tjänsteverksamhet och bör reduceras i den mån som möjligt. Framförallt 

intellektuellt krävande uppgifter kräver koncentration och slöseri skapas när dessa uppgifter blir 

avbrutna. Genom att dedicera mer tid till varje uppgift, sådant att den inte behöver bli avbruten, går 

slöseri rörande ställtider att undgå. (Åhlström, 2004) 

Kundvärde inom tjänsteverksamhet är abstrakt. För det första kan det vara svårt att definiera vem 

som är den huvudsakliga kunden inom tjänsteverksamhet. För det andra betalar kunden för både 

upplevelse och resultat vid tjänster. Vad som är en bra upplevelse är dock svårdefinierat. 

Förväntningar varierar stort mellan individer och även över tiden och vad som anses värdeskapande 

för en kund kan ha motsatt effekt för en annan. Det är därför komplext att definiera kundvärde i 

tjänsteverksamhet och således även slöseri. (Åhlström, 2004)  

Variation kan vara ett svårt ämne inom tjänstesektorn då det är lätt att förutsätta att varje kund har 

specifika önskemål och på så sätt olika värderingar. Dock gäller det påståendet enbart då företaget är 

passivt och ber kunderna att beskriva vad de önskar, utan att försöka påverka dem. Egentligen är 

variationen i önskemål ofta inte väsentlig och den kan då elimineras med hjälp av en bra 

kundhantering. I många fall föredrar kunden att bli påverkad av någon som förstår dess behov och 

hur den kan tillfredställas. En minskning av variation påverkar produktiviteten otroligt. Därför bör 

kunder kategoriseras i olika grupper med olika standarder för att minska variabiliteten. Kunder som 



20 
 

efterfrågar något speciellt grupperas i ett eget segment där variationen är hög men volymen låg. På 

så sätt påverkar den höga variationen inte väsentligt. (Portioli-Staudacher, 2004) 

2.8.3 Standardisering inom tjänsteverksamhet 

En stor risk med introduktionen av lean inom tjänsteverksamhet är att inte beakta faktumet att en 

stor del av efterfrågan är rent slöseri. Det innefattas av efterfrågan som uppstår på grund av att en 

tjänst misslyckas att leverera önskvärt. Genom att försöka tillgodose det nya behovet, skapat av 

missnöje, utan vidare reflektioner skapas slöseri. Missnöjet skapas oftast av att systemet eller 

processen inte kan hantera variation i efterfrågan. Det uppstår vanligen genom att processen 

standardiserats så att variation inte tillgodoses och är mycket vanliga inom tjänsteverksamhet. Som 

tidigare nämnts är kundvärde abstrakt inom tjänsteverksamhet och därför är variationen svår att 

hantera. För att undvika slöseri i form av att tillgodose missnöje från kunden krävs att efterfrågan 

skapad av missnöje upptäcks och allokeras. (Seddon och O’Donovan, 2011) 

Att standardieringen leder till att kundvärde missas tyder på att Taiichi Ohons tankar rörande 

standardiseringens vikt inte är helt applicerbart inom tjänsteverksamhet och att det i många fall kan 

göra mer skada än nytta. (Seddon och O’Donovan, 2011) Seddon och O’Donovan (2011) menar att 

variation i tjänsteverksamhet är komplex och att det därför är bättre att träna medarbetarna att 

kunna hantera variation i efterfrågan än att standardisera deras arbete. De menar att 

tjänsteföretagens huvudsakliga uppgift är att finna variation i efterfrågan och hantera den. Därav kan 

standardisering inom tjänstesektorn ha direkt negativa konsekvenser och leda till att företaget inte 

kan hantera den variation som råder i efterfrågan.  

2.8.4 Ständiga förbättringar inom tjänstesektorn 

Principen gällande ständiga förbättringar är generell och därför applicerbar i många sammanhang. 

Dock har undersökningar visat att ständiga förbättringar inte fungerat önskvärt inom tjänstesektorn. 

Det kan bero på att den grundläggande tanken i Taiichi Ohnos princip gällande ständiga förbättringar 

var att de anställda i processen själva skulle arbeta med kontinuerliga förbättringar i processen. 

Trenden som syns inom tjänstesektorn är att det vanligare är ledning och högre uppsatt personal 

som arbetar med förbättringarna, vilket leder till att de huvudsakliga fördelarna som från början ville 

uppnås gås om miste. För att få de positiva effekter som förväntas är det viktigt att samtliga 

medarbetare involveras i förändringsarbetet. (Åhlström, 2004) 

2.8.5 Jidoka inom tjänsteverksamhet 

Konceptet Jidoka som utvecklats för att appliceras på produktionsverksamhet är inte helt 

anpassningsbart inom administrativ verksamhet. Systemet lämpar sig bäst vid korta livscykler samt 

repetitiva arbetsuppgifter och är inte lämpad på de långa ledtider orsakade av väntan på information 

som ofta råder på kontor. För att istället garantera kvalitet vid källan kan olika checklistor och 

standarder för att hantera variation användas. (Liker, 2004) 

Kvalitet är mer svårdefinierat inom tjänsteverksamhet än inom produktion orsakat av närvarandet av 

kunden i processen. Defekter är oundvikliga inom tjänstesektorn och det är inte rimligt att sträva mot 

ett nolldefektsmål. Dock kan det vara fördelaktigt att minska defekterna i den mån som är möjlig och 

på så sätt är kvalitetsarbete fortfarande viktigt (Åhlström, 2004). Åhlström (2004) beskriver också hur 

en decentraliserad ansvarsfördelning kan vara ännu viktigare inom tjänsteverksamhet än inom 

produktion. I många fall inom tjänstesektorn bör besluts fattas direkt på plats och det är då väsentligt 
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att de anställda har befogenhet att fatta beslut. Snabba beslut inom tjänstesektorn kan i många fall 

vara nära kopplat med ökat kundvärde.  

Att få arbetare multifunktionella är särskilt svårt inom tjänsteverksamhet då de kan finnas stora 

kompetensskillnader inom samma process. Inom produktionsverksamhet skiljer sig medarbetarna i 

samma process sig vanligen inte väsentligt kompetensmässigt och därav är uppgiftsrotation möjlig. 

Kompetensskillnaderna inom tjänsteverksamhet begränsar dock möjligheten till multifunktionalitet. 

(Seddon och O’Donovan, 2011) 

2.8.6 Värdeflödesanalys inom tjänsteverksamhet 

I flera situationer inom tjänstesektorn är det inte rimligt att skapa ett flöde. Dock finns det även inom 

tjänsteverksamhet repetitiva processer som fungerar som värdeflöden och kan därav analyseras. Det 

är då möjligt att analysera processen ur kundens perspektiv och därefter göra en karta över nuläget 

samt ett framtida scenario och en handlingsplan. Innan en värdeflödesanalys utförs inom 

tjänsteverksamhet är det viktigt att identifiera kärn-värdeflödet. (Liker, 2004) Larsson (2008) belyser 

möjligheten att applicera värdeflödesanalyser inom administrativ verksamhet. Även administrativ 

verksamhet har värdeflöden och därför är det möjligt att kartlägga samt analysera dem.   

Att effektivisera aktiviteter och applicera lean på administrativa processer kan vara onödigt och 

slöseri om inte en värdeflödesanalys först utförts. Då värdeflödesanalysen i många fall visar 

aktiviteter som är rent onödiga eller processer som är felaktigt utformade kan det vara ett misstag 

att effektivisera innan dessa identifierats. Det är helt onödigt att effektivisera något som egentligen 

inte bör göras. Värdeflödesanalyser är därför ett av de första stegen till introducering av lean, och 

underlättar ledning och styrning av värdeflödet; både för att den ger en tydlig indikation på hur 

företagets flöde ser ut i dagsläget och även på hur det bör förändras. Tjänsteföretag kan göra 

värdeflödesanalyser av olika anledningar. Exempelvis kan det eftersträvas att minska pappers- och 

informationsflödet, byta till ett nytt IT-system eller omdefiniera roller och ansvar. Att kartlägga 

värdeflödet och effektivisera verksamheten är särskilt viktigt exempelvis innan nya IT-system köps in. 

Ett bra IT-system gör en effektiv process effektivare och en ineffektiv process ineffektivare. Därav kan 

ett IT-system inte i sig effektivisera en process. Den kan dock vara nödvändig för att uppnå önskad 

effektivitet efter det att processen är analyserad samt övergripande slöseri eliminerat.  (Larsson, 

2008) 
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3 Metod 
I följande avsnitt beskrivs metoden som används vid utförandet av examensarbetet. Avsnittet 

innefattas både av teoretiska beskrivningar om förfarandet samt detaljerade redogörelser om det 

praktiska utförandet.   

Examensarbetet syftar till att undersöka ett empiriskt fall för att genom resultatet kunna analysera 

och generalisera för att på så sätt få fram teori. Forskningen utförs på Scania Finans kreditprocess 

men syftar även till att svara på en mer generell frågeställning rörande lean inom tjänsteverksamhet 

allmänt sett. Samtidigt använder arbetet känd, vetenskaplig fakta och undersöker hur den kan 

appliceras i fallstudien.  

Inom teori skiljs det ofta på deduktiva och induktiva inriktningar vid tal om teorianpassning vid 

forskning. Den deduktiva inriktningen grundar sig på känd, vetenskaplig fakta och har en tendens att 

fastslå istället för att förklara. Den inriktningen syftar huvudsakligen till att pröva och verifiera olika 

kända teorier. Den andra teorin, induktion, utgår ifrån empiriska fall. Där är det resultatet av en 

empirisk studie som fungerar som teori. (Bryman, 2001) Då examensarbetet både utgår ifrån en 

fallstudie för att genom det göra generella antaganden samt även undersöker hur kända teorier kan 

anpassas inom ett praktikfall kan inriktningen ses som en blandning av induktion och deduktion. 

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver förfarandet som en tredje metod, abduktion, vilket är en 

kombination av de andra två. Den innebär att teoretiskt material används men metoden grundas i 

den empiriska fallstudien. På så sätt fås en mer trovärdig generalisering av fallstudien. 

Nackdelen med att enbart använda sig av induktion är att resultatet blir generaliserat utifrån det 

enskilda, undersökta fallet. Att enbart applicera deduktion å andra sidan gör att forskningen blir mer 

bekräftande än undersökande. Det finns få undersökningar som enbart uppvisar ett deduktivt eller 

ett induktivt angreppssätt utan ofta finns inslag av båda teorierna med. (Bryman, 2001) På så sätt är 

det abduktiva förfarandet, som använts i examensarbetet, att föredra.  

Tillvägagångssättet i examensarbetet innebär främst deltagande observationer samt bildande av 

empirisk förståelse. För att få förståelse för Scania Finans arbetssätt studerades företaget på plats 

och på så sätt bildades empirisk förståelse. Workshops som utförts har även de bidragit till empirisk 

förståelse och kan sägas vara detsamma som deltagande observationer. Inom teorin kallas den typen 

av förfarande vanligen för kvalitativ metod vilken innefattar just deltagande observationer och 

skapande av empirisk förståelse. De kvalitativa metoderna utgår oftast ifrån fallstudier och tenderar 

att vara mer induktiva snarare än deduktiva. På så sätt genererar den vanligtvis idéer snarare än att 

pröva teorier. Tillvägagångssättet vid kvalitativa metoder varierar och vanligen skiljer sig 

datainsamlingen åt vid olika forskningar då forskarna använder sig av olika metoder, men ett 

övergripande, gemensamt tillvägagångssätt kan ändå beskrivas. Det kvalitativa tillvägagångssättet 

kan beskrivas som linjärt, men kombinerat med ett abduktivt angreppsätt blir det dock mer iterativt. 

På så sätt utförs de olika faserna inte helt åtskiljt och heller inte i rak kronologisk ordning. Ett 

övergripande tillvägagångssätt vid kvalitativa strategier kombinerat med ett abduktivt angreppsätt 

visas i figur 13. (Bryman, 2001)  
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Figur 13: Huvudsakliga steg i en kvalitativ undersökning kombinerat med ett abduktivt angreppsätt (Bryman, 2001) 

Den andra typen av strategi vid utformning av studier benämns kvantitativ metod och är 

huvudsakligen deduktiv där syftet främst är att pröva teorier. Den fokuserar på mätvärden och 

statistiska beräkningar av dessa. Den avgörande skillnaden mellan dessa två strategier är att den 

kvalitativa brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. (Bryman, 2001) Då examensarbetet 

fokuserar på att undersöka en fallstudie är ett kvantitativt angreppssätt inte relevant och hanteras 

inte närmare i rapporten.  

Det praktiska genomförandet av examensarbetet går i enlighet med den ovan beskriva stegmodellen 

för kvalitativa studier och kan delas in i tre steg. Här förutsetts att de två inledande stegen, beskrivna 

i modellen ovan, redan har blivit utförda innan arbetes start. Inledningsvis utfördes en förstudie som 

främst innefattade observationer av arbetsplatsen samt bibehållandet av en grundläggande 

förståelse för situationen i dagsläget. Därefter utfördes en insamling av data, innefattade 

processkartläggning samt tidmätning. Slutligen analyserades resultatet med hjälp av en 

värdeflödesanalys, sådant att källor till slöseri identifierades, och åtgärder föreslogs. På grund av det 

abduktiva angreppsättet i arbetet har tillvägagångssättet inte följt helt linjärt. Arbetet har skett 

iterativt och därav har de tre faserna inte utförts helt åtskilt. Förfarandet beskrivs i figur 14. 
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Figur 14: Praktiskt genomförande av examensarbetet 

3.1 Förstudie  

Arbetet introducerades på Scania Finans AB med första delmål att få en grundläggande förståelse för 

kreditverksamheten genom att studera processen. Genom att sitta bredvid kreditsäljarna och se 

deras arbetsgång erhölls en uppfattning om vilka aktiviteter som utfördes samt arbetet i stort. Det 

fanns även möjlighet att ställa frågor till säljarna, både rörande deras arbete samt aktiviteter och 

även allmänt om exempelvis kunder och IT-system.  

Inför skapandet av värdeflödesanalyser skedde en intervju med Robin Exman, konsult inom lean och 

operativ strategi, från företaget Deloitte. Det var en kvalitativ intervju med främsta syfte att få 

kunskap från någon med praktisk erfarenhet av ämnet. Vid intervjutillfället erhölls allmänna råd till 

en leanintroduktion samt praktiska exempel på hur Deloitte har gått till väga med 

värdeflödesanalyser inom administrativ verksamhet.  

En kort kvalitativ intervju hölls även med Peter Cronemyr, professor inom kvalitetsteknik vid 

Linköpings tekniska högskola, gällande processkartläggning. Syftet med intervjun var att få djupare 

kunskap om hur en workshop med processkartläggning bör läggas upp och allmänna råd inför 

processkartläggningen. Vid mötestillfället gavs en noggrann punktlista till hur en workshop med 

fördel kan gå till steg för steg samt vad som bör has i åtanke vid genomförandet av en workshop.  

3.2 Insamling av data 

Insamling av data skedde i flera steg. Först utfördes workshops där processerna kartlades. Därefter 

beräknades de olika tiderna i processen. För att översätta skisserna över processerna till en 

värdeflödesanalys krävdes även komplettering av viss information, såsom felstatistik.  

3.2.1 Workshops 

För att kunna göra en värdeflödesanalys krävs inledningsvis en kartläggning av processen. Därav 

kartlades processerna i workshoparna enligt en kartläggningsmetod för att sedan översättas till en 

värdeflödesanalys. För att få en så sanningsenlig bild som möjligt av verkligheten är det viktigt att de 

som aktivt arbetar i processen, och därav har bäst kunskap om den, deltar vid kartläggningen. 

(Intervju med Cronemyr, Linköpings tekniska högskola, 2012) Därför hölls workshoparna med de 

säljare som arbetade i processen och värdeflödesanalysen inleddes med att göra en 

processkartläggning.  



25 
 

För att på bästa sätt kartlägga kreditprocessen delades den in i två delar; offertprocessen och 

kontraktsprocessen. Båda processerna kartlades genom en workshop med tre medarbetare samt två 

facilitatorer. Inför workshopen delgavs alla deltagande säljare ett dokument beskrivande syfte med 

workshopen, en kort beskrivning av tillvägagångssätt samt vilket resultat som önskades vid 

workshopens slut. Där fanns även en kort beskrivning av vad resultatet vidare skulle användas till. 

Det för att göra det möjligt för deltagarna att förbereda sig och även för att öka motivationen genom 

att få dem att förstå syftet med arbetet.  

Inför utförandet av kartläggningarna av den senare delen av processen gicks först en utbildning i 

verksamhetsutveckling med processer för att få kunskap om hur workshops struktureras och utförs 

samt hur processer kartläggs. Kursen hölls av företaget Astrakan och pågick i tre heldagar. Att gå 

kursen inför kartläggningen av kontraktsprocessen var speciellt bra då den är mer komplex än den 

tidigare kartlagda offertprocessen.  

Workshoparna introducerades med ett exempel på kartläggning där deltagarna fick kartlägga en 

exempelprocess och därefter inleddes kartläggningen av kreditprocessen enligt LIPOK-metoden, som 

beskrivs längre ned. Ingen teknologi användes vid kartläggningarna och de enda tillgängliga 

hjälpmedlen var pennor och post-itlappar. Rother och Shook (1999) belyser vikten av att kartlägga 

med penna och papper till en början, för att fokusera på att analysera flödet och inte på att förstå 

teknisk utrustning. De menar även att det är viktigt att enbart fokusera på nuläget vid kartläggningen 

och scenarion om framtiden bör uteslutas inledningsvis.  

Viktiga regler vid processkartläggning är att fokusera kartläggningen på vad som görs, inte vem som 

gör det samt att inte ha hierarki under kartläggningen. Det är viktigt att alla har samma ansvar och 

beslutsbefogenheter vid kartläggningen, och därför ska det inte finnas några chefsroller. Därav är det 

fritt för alla att argumentera men det är viktigt att eftersträva konsensusbeslut sådant att samtliga är 

nöjda med resultatet. För att nå dit är det viktigt att ha en öppen och konstruktiv attityd och vara 

medveten om att ingen har fel; det finns bara olika uppfattningar. Andra grundregler är att alla 

mobiltelefoner ska vara avstängda, ingen deltagare får gå iväg för ett annat möte samt att alla ska 

vara delaktiga. (Intervju med Cronemyr, Linköpings tekniska högskola, 2012) Kartläggningarna av 

båda processerna utfördes efter dessa direktiv.  

Cronemyr (2012) beskriver ett tydligt förfarande vid kartläggning av nuläge. Inledningsvis beskrivs 

input och output ur processen och ritas upp på tavlans kanter. Därefter inleds processkartläggningen 

med att samtliga deltagare skriver ner processens aktiviteter enskilt utan att diskutera. Sedan samlas 

deltagarna vid tavlan och sätter upp aktiviteterna. Deras uppgift är nu att gruppera de aktiviteter 

som hör ihop till kluster utan att prata och diskutera. Sedan definieras en rubrik till varje kluster, 

utformat till ett verb, för att sedan sättas in i processen.  

När processen ska skapas görs det med start vid outputen och går därefter i motsatt kronologisk 

ordning med inputen sist. Den första aktivitet som identifieras är den som skapar processens output. 

Därefter bestäms vilket inobjekt som krävs för att aktiviteten ska skapa önskad output och vidare 

vilken aktivitet som skapar det objektet. Finns inte aktiviteten som efterfrågas som ett kluster får en 

ny aktivitet skapas. Proceduren följer tills det att aktiviteten som hanterar processens input 

definierats. När det är gjort är det vanligt att upptäcka att alla kluster inte blivit medtagna i 

processen. Det kan bero på att aktiviteten inte skapar något direkt värde för kunden, men ändå är 

nödvändig för processen. I så fall får den placeras in i processen där den hör hemma, och objekt som 
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input och output får utformas. I vissa fall är aktiviteten som uteblivit ur processen egentligen inte en 

del av processen, utan fungerar mer som en stödprocess. I sådana fall bör aktiviteten utelämnas från 

processkartan och analyseras separat. (Intervju med Cronemyr, Linköpings tekniska högskola, 2012) I 

enlighet med det utformades förfarandet vid workshoparna. Säljarna fick först identifiera processens 

input och output samt kund respektive leverantör för att sedan kartlägga processen enligt beskriven 

metod. När processen slutligen var kartlagd fylldes vissa kompletterande uppgifter in i kartan såsom 

syfte med varje aktivitet.   

Förfarandet beskrivs i figur 15 nedan. 

 

Figur 15: Praktiskt genomförande av processkartläggning 

Rother och Shook (1999) menar att när processteg blivit utritade ska även platser mellan stegen där 

lager bildas identifieras och tilläggas kartan. Måttet på lager mäts ofta i ett genomsnittligt antal per 

dag. På så sätt följde en identifikation av lagerpunkter efter att processen var kartlagd. Säljarna fick 

därför markera de delar av processen som ofta leder till lager eller väntetider efter det att processen 

blivit kartlagd. 

3.2.2 Kompletterande workshop 

En kompletterande workshop till offertprocessen hölls veckan därpå med främsta syfte att diskutera 

problem i den nuvarande processen. Deltagarna fick ta del av den tidigare kartlagda processkartan 

för att se att de fortfarande var överrens om utformningen efter en veckas reflektioner. Utifrån 

processkartan diskuterades problem i processen samt möjliga förbättringar. 

3.2.3 LIPOK-modellen 

Under workshoparna användes LIPOK-modellen inledningsvis för att få en bra överblick över hela 

processen. Ordet LIPOK står för leverantör-input-process-output-kund och är en metod för att få en 

överblick av processen som helhet och genom det definiera avgränsningar. Det är viktigt att metoden 

börjar längst bak i kedjan; med att definiera kunden. Därför definieras processens kund inledningsvis. 

Därefter identifieras processens leverantör. När det är gjort utreds vad som är input och output in 

respektive ut ur processen. Sedan ritas processen upp mer detaljerat där aktiviteter ritas i en 

sekvens. Se exempel i figur 16. Metoden kan med fördel användas innan en värdeflödesanalys utförs. 

(Intervju med Exman, Deloitte, 2012) 

 

Figur 16: LIPOK-modellen 
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3.2.4 Astrakanmodellen 

Astrakan är ett företag som tillhandahåller utbildningar inom processkartläggning och 

verksamhetsutveckling. Företaget har egna definitioner och beskrivningar om hur 

processkartläggning bör gå till, som dock inte skiljer sig väsentligt mot ovan nämnd metod. Företaget 

visar olika möjliga vägar att gå vid processkartläggning samt olika funktioner som kan användas 

beroende på syftet med kartläggningen. Metoden är på en sådan detaljnivå att den beskriver hur 

olika kartläggningsobjekt ska kartläggs med post-itlappar i specifika färger. Syftet är att företag ska 

kunna använda sig av en enhetlig modell och ett standardiserat arbetssätt vid processkartläggning. 

Enligt Astrakan definieras aktiviteter först och ställs upp i en kronologisk ordning. Därefter definieras 

in- och utobjekt till samtliga aktiviteter. (Astrakan, 2012) Scania utför sina processkartläggningar 

enligt Astrakans metod och därav utfördes även examensarbetets kartläggningar i enlighet med 

metoden. Det för att företagets medarbetare ska arbeta efter den standardiserade metoden som 

råder.  

3.2.5 Tidmätning 

Tidmätning inleds vanligen med att uppskatta en övergripande ledtid, som beskriver hur lång tid det 

tar för ett ärende att passera igenom hela processen. Därefter kan tider mätas på aktivitetsnivå. 

Exempelvis kan tiden mätas genom att följa vissa utvalda ärenden genom hela processen, där både 

aktiv tid och väntetid beräknas. Det viktigaste är inte att vara exakt på minutnivå utan den 

huvudsakliga uppgiften inledningsvis är att finna flaskhalsar i processen. Det bör poängteras att 

nulägeskartan görs för att finna slöseri, inte för att i detalj beskriva vad som händer i processen. När 

de är funna kan tiderna för flaskhalsar mätas noggrannare och undersökningar och frågeställningar 

för att reda ut problemen i flaskhalsarna kan göras. Därav är det inte nödvändigt att mäta all tid i 

processen exakt, då det främst är flaskhalsarna som bidrar till slöseri. (Intervju med Exman, Deloitte, 

2012)  

För värdeanalysens skull är det framförallt tiden för varje processteg samt den totala ledtiden som 

ska mätas. Det är viktigt att själv mäta tiderna och inte lita på standardtider som finns angivna. 

(Rother och Shook, 1999) 

Den kartlagda processen låg till grund för mätning av tider för de olika aktiviteterna samt väntetider. 

Inledningsvis uppmättes totala ledtider samt vissa hålltider i systemet för offertprocessen. Det 

gjordes för att få en uppskattning av den totala ledtiden i processen. Därefter fick varje säljare en 

mall där klockslag då varje aktivitet påbörjas skulle fyllas i. Den fyllde säljarna individuellt i under en 

två veckors period. På så sätt kunde tider tas fram för samtliga aktiviteter och även en ny 

uppskattning för total ledtid utföras. I kontraktsprocessen fanns ingen möjlighet till mätningar i 

systemet och medarbetarna mätte därför samtliga tider själva.  

3.2.5.1 Processtid  

Processtiden beskriver den tid det tar att genomföra en viss aktivitet eller processteg och tas 

lämpligen fram genom observation. Tiden varierar ofta på grund av arbetarens kompetens, kundtyp 

och ordertyp och det är lämpligt att utreda vad variationen beror på. På grund av variationen anges 

processtiden vanligen i form av ett intervall samt en förklaring till orsaken till variationen. (Keyte och 

Locher, 2008) Processtiden mättes av säljarna enligt mallar de erhållit.  
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3.2.5.2 Ledtid 

Ledtiden är den totala tiden det tar för en produkt, eller affär, att passera genom processen. 

Ledtiden är i regel längre än processtiden då den innefattar både den totala processtiden samt 

väntetider mellan aktiviteter. (Keyte och Locher, 2008) Ledtiden uppmättes i systemet då det var 

möjligt att identifiera tiden då den första förfrågan ankommit om finansiering till dess att offerten 

skickats tillbaka till återförsäljaren. Även medarbetarnas mätning gav en uppskattad ledtid som 

kunde jämföras med de uppmätta tiderna. 

3.3 Analys samt förslag på förbättringar 

Skisserna över processkartorna som framtagits under workshoparna översattes i efterhand till 

värdeflödesanalyser. I värdeflödesanalysen innefattades aktivitetssteg som placerades i kronologisk 

ordning. Resultaten från tidmätningen översattes till en tidslinje i värdeflödeskartan och problem 

som framkommit i processen tydliggjordes visuellt i kartan. Examensarbetet fokuserade på att ta 

fram en karta över nuläget och ett framtida läge har därav inte karlagts.  

Förfarandet vid skapandet av en värdeflödesanalys beskrivs av Rother och Shook (1999) enligt figur 

17 nedan.  

 

Figur 17: Förfarandet vid skapande av värdeflödesanalys (Rother och Shook, 1999) 

Som framgår av figuren stämmer den väl överrens med förfarandet för examensarbetet. Den största 

skillnaden är att handlingsplan samt implementeringsfasen inte ingår i ramarna för examensarbetet. 

Det är dock något Scania Finans själva kan jobba vidare med utifrån arbetet.  

Det praktiska förfarandet av analysdelen av examensarbetet beskrivs i figur 18 nedan:  

 

 

Figur 18: Praktiskt utförande av värdeflödesanalysen 

Översättningen till värdeflödesanalyser har gått en enlighet med teorier för värdeflödesanalyser 

inom produktion. Dock har vissa anpassningar gjorts då flera av de symboler och mätetal som är 

vanligt använda inom produktion inte är relevanta inom tjänsteverksamhet.   
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3.4 Reflektion kring metoden 

Det är intressant att visa hur trovärdigt examensarbetets resultat är. För att kunna använda den teori 

som tagits fram är det väsentligt att en trovärdig metod applicerats. Det verifierar även att resultatet 

som framtagits är rimligt och att slutsatserna därav gäller generellt. Som tidigare nämnt är 

examensarbetet en kvalitativ studie, som använder sig av att fallföretag för att göra slutsatser vilket 

kan försvåra möjligheten till generalisering. Huruvida det finns möjlighet att generalisera studiens 

uppnådda resultat värderas genom några olika faktorer. 

Bryman (2001) beskriver hur forskningsstudiers validitet ofta undersöks för att se hur trovärdigt dess 

resultat kan anses. Extern validitet undersöker hur stor möjligheten är att generalisera och applicera 

resultatet i andra situationer. Den är därför direkt beroende av studiens urval, som påverkar hur 

enkelt resultatet kan generaliseras. Dock anser många forskare att validiteten och reliabiliteten inte 

har någon direkt relevans för kvalitativa studier. Då validiteten vanligen rör mätningar, som inte är 

det främsta intresset för kvalitativa undersökningar, kan dess relevans för sådana studier 

ifrågasättas. En omformulering av begreppets betydelse gör dock att det även kan appliceras på 

kvalitativa studier. Den interna validitet kan då ses som en styrka hos kvalitativa studier då den 

empiriska förståelsen som skapats samt de deltagande observationerna säkerställer en god 

överrensstämmelse mellan begrepp och observationer. Dock kan den externa validiteten vara ett 

problem vid kvalitativa studier då de tenderar att använda sig av fallstudier och begränsade urval. 

(Bryman, 2001) 

Det införs vanligen även andra begrepp rörande kvalitativa studier istället för validitet, exempelvis; 

tillförlitlighet. Ett tillförlitligt resultat fås genom att utföra forskningen i enlighet med befintliga regler 

samt säkerställa att verkligheten uppfattats på rätt sätt genom att låta de personer som innefattas av 

den se resultaten. Det senare kallas respondentvalidering och syftar till att få en bekräftelse på att 

beskrivningen som forskaren delger är riktig. En annan teknik för att skapa tillförlitlighet är 

triangulering. Tekniken innebär att fler än en källa används vid datainsamling eller att flera metoder 

nyttjas. Exempelvis kan intervjufrågor användas för att kontrollera att gjorda observationer är 

korrekta. (Bryman, 2001) Examensarbetets resultat har verifierats av medarbetare på SFA för att 

uppnå tillförlitlighet. Flera källor har även används vid datainsamling på företaget för att få ett 

tillförlitligt resultat. Olika personer har observerats och intervjuats för att ge ett trovärdigt samlat 

resultat. Bland annat har både kreditsäljare, kontraktadministratörer samt personer med högre 

befattning intervjuats. På så sätt har åsikter både från olika avdelningar och även olika 

befattningsnivåer behandlats.  

Det går att ifrågasätta huruvida examensarbetet ger en möjlighet till generaliering och därav den 

externa validiteten. Vanligt vid fallstudier är, som tidigare beskrivits, möjligheterna till generalisering 

begränsade. Då examensarbetet enbart undersöker ett praktikfall är det svårt att svara på i vilken 

utsträckning resultaten och analysen kan appliceras inom andra verksamheter. Dock kan slutsatserna 

för fallstudien anses tillförlitliga och visar en tendens som kan generaliseras.  

Att det finns glest med litteratur rörande lean inom tjänsteverksamhet begränsar teoristudiens 

framgångar. På grund av att få studier har gjorts inom ämnet finns det inget tydligt bevis på hur 

genomförbar leanappliceringen är inom tjänsteverksamhet. Det finns heller inte mycket teori att 

relatera praktikfallet till. På så sätt har tillvägagångssättet inte kunnat formas efter kända 

appliceringsteorier för lean inom tjänsteverksamhet. Exempelvis fanns det få konkreta exempel på 
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hur värdeflödesanalyser bör anpassas för tjänsteverksamhet och vid utförandet av dessa nyttjades 

framförallt teori rörande produktionsverksamhet. Att det enbart finns ett fåtal erkända källor om 

lean inom tjänsteverksamhet gör även att trovärdigheten i teorin minskar. Teorin berör även 

tjänsteverksamhet i allmänhet trots att olika tjänsteföretag kan bedriva väldigt skiljd verksamhet. På 

så sätt blir teorin mer generell och inte helt anpassad till kreditprocesser som i SFA:s situation.  

För att få en mer övergripande bild av processen hade det varit fördelaktigt att även undersöka 

återförsäljarnas del i processen. Återförsäljarna har en bidragande del mellan offertprocessen och 

kontraktsprocessen och påverkar processens prestanda. Därför är deras del i processen väsentlig för 

att kunna påverka kreditprocessen i större utsträckning. Dock innefattas återförsäljarnas verksamhet 

inte inom ramen för examensarbetet utan lämnas till SFA för vidare undersökning.  

För tidsstudien har mätningar enbart pågått under en begränsad tid, och bara ett fåtal mätningar har 

utförts. Därav är deras externa validitet inte speciellt hög och det är inte säkert att de ger en bild 

exakt av hur tiden varierar. För att få en exakt bild av ledtider i företaget krävs noggrannare 

tidsstudier med ett större urval under en längre period.  Att enbart granska ett tiotal tider under 

samma tidsperiod kan ge ett missvisande resultat. Det är även medarbetarna som själva har mätt de 

flesta av tiderna vilket kan leda till att de är något förskönade. För att säkerställa resultatets 

trovärdighet hade det varit bättre att en extern person observerade arbetet och mätte tiderna.  Det 

finns en risk att säljarna har känt sig granskade under studiens gång och att de där av förskönat 

resultaten. Flera av värdena har blivit genrealiserade och den beräknade flödeseffektiviteten är inte 

exakt. Studiens huvudsakliga syfte var dock att ge en bild av företagets situation för att genom 

värdeflödesanalyser kunna identifiera problemområden. För att lyckas med det krävs inte en exakt 

noggrannhet i tidmätningen. Den studie som gjorts är tillräcklig för att allokera problem i processerna 

och slutsatserna som dragits utifrån det kan ses som trovärdiga. För en mer exakt tidmätning i 

framtiden bör fler tider mätas över en längre tid av en extern person som inte arbetar i processen. 

Även vid intervjuer kan medarbetarna haft incitament att belysa vissa saker och utelämna andra. På 

så sätt är det inte helt säkert att resultat från intervjuer och observationer stämmer överrens med 

verkligheten och vissa problem som organisationen lider av kan därav missats.  
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4 Resultat  
Resultatdelen behandlar olika typer av resultat som framtagits under examensarbetets gång. 

Kreditprocessens två delar, offertprocessen och kontraktsprocessen, hanteras separat i resultatdelen. 

Inledningsvis beskrivs allmänna observationer som gjort på Scania Finans gällande verksamheten i 

stort. Observationerna har kompletterats med frågestunder tillsammans med de anställda för att 

säkerställa att observerade företeelser stämmer väl överrens med verkligheten. Därefter beskrivs de 

olika processerna övergripande. Kartlagda processer samt tidstudier som gjorts är även redovisade. 

Slutligen redovisas värdeflödeskartor av processen.  

På SFA:s kreditsäljavdelning arbetar sju kreditsäljare, varav två är stationerade i Skåne, en i Göteborg 

och resterande hos SFA i Södertälje. Majoriteten av kreditsäljarna i Södertälje sitter även delvis hos 

företagets återförsäljare, för att genom det komma i kontakt med kunder samt förbättra 

kommunikationen och relationen med återförsäljarna. Det finns i dagsläget cirka 20-25 Scania-

återförsäljare i Sverige som SFA arbetar med. I de fall banken kan erbjuda en bättre ränta kan SFA 

konkurrera men en bättre service och mer kundanpassad finansiering. SFA erbjuder två 

finansieringsformer; leasing (operationell eller finansiell) och avbetalning. Leasing innebär att SFA 

köper lastbilen av återförsäljaren och sedan leasar den till kunden. Avbetalning innebär att kunden 

köper samt är ägare till bilen och amorterar enligt plan till SFA. 

Företaget har varken gjort kund- eller marknadsundersökningar och har därför inget konkret bevis på 

vad som kunden efterfrågar och vad som är värdeskapande för kunden. Finansbolaget kan dock 

erbjuda en nära kontakt med kunderna, som en stor bank inte har möjlighet till. Det är enkelt för 

slutkunderna att kontakta sin säljare för att diskutera och lägga om sitt avtal. På så sätt får företaget 

en god känsla över vad som efterfrågas av kunden. Även relationen mellan återförsäljarna och 

kreditsäljarna på filialen är god och resor ordnas årligen där slutkunder, säljare och återförsäljare 

deltar. Det för att förbättra relationen mellan dessa parter, vilket är viktigt ur SFA:s synpunkt.   

4.1 Filosofin på företaget 

Kreativitet och initiativförmåga i affärsupplägg med kunder uppmuntras på Scania Finans. Även om 

det inte finns några konkreta planer över hur initiativen ska uppmuntras anser medarbetare såväl 

som chefer att initiativtagande främjas. Initiativtagandet varierar mellan olika individer, olika 

individer tar olika mycket initiativ vid affärsupplägg. Det är viktigt för SFA att våga utnyttja sin 

kreativitet för att därigenom få fördelar jämtemot banken. Det är ofta strikt och finns inte så mycket 

utrymme för kreativitet på banker och därav kan SFA ha fördel om de kan utnyttja sin kreativitet. Då 

kunden sällan kommer med förslag, har säljare som kan komma med lösningar och initiativ vid 

affärsupplägg möjlighet att addera extra kundvärde.  

Filialchefen beskriver att det även på SFA kan bli lite för strikt och att initiativ därför inte alltid kan 

tas, men det finns utrymme att komma med egna idéer. Dock menar medarbetarna att det ibland 

kan vara svårt att finna tid till att använda sin kreativitet. Det är inte helt ovanligt att ligga efter i 

arbetet och då går allt fokus åt att hinna ikapp. På så sätt missas möjligheten att vara kreativ. 

Filialen försöker att arbeta med ständiga förbättringar och göra små inkrementella förändringar för 

att öka processernas prestanda. På grund av tidsbrist blir det dock ofta att de, istället för att se till 

förbättringar, försöker hålla näsan över vattnet. På så sätt försöker företaget släcka bränder och 

åtgärda konsekvenser snarare än att finna huvudorsaker till problem. Säljarna har årligen en stor 
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workshop där de diskuterar förbättringar som bör göras i processen. Genom den håller de igång 

arbetet med ständiga förbättringar. Dock är det vanligt att framtagna förändringar inte realiseras på 

grund av exempelvis tidsbrist. Medarbetarna faller vanligen tillbaka till en stressig vardag där 

förändringarna inte hinns med.   

Företaget har veckovisa säljmöten för att utnyttja kreativitet och kunskap samt arbeta med ständiga 

förbättringar. På dessa diskuteras hur det gått i veckan och reflekteras över motgångar och 

framgångar. Där kan de diskutera best och worst practice samt resonera om vad som gick fel 

respektive bra med affärer i veckan. Det görs för att stimulera säljarna och låta dem lära av varandras 

framgångar och motgångar. På så sätt försöker företaget ta tillvara på den kunskap som 

medarbetarna besitter. Trots det finns det fortfarande en viss outnyttjad kreativitet och idéer som 

inte kan verkställas. I sådana fall är det en fråga om resurser, och det finns inte möjlighet att 

genomföra alla idéer som kommer fram. 

För att bevara den kompetensen som finns i företaget görs många rutinbeskrivningar där 

arbetsuppgifter noggrant beskrivs. Det görs för att ingen medarbetare ska sitta på information som 

de andra inte har åtkomst till. På så sätt delas kunskapen i organisationen och knyts inte till individer. 

Kontraktsadministrationen försöker också att byta uppgifter så att någon medarbetare inte har sina 

egna specialistområden som andra inte klarar. Ändå misstänks det att det finns outnyttjad kunskap 

som inte tas tillvara och förmodligen inte uppdagas förrän någon försvinner.  

Kreditsäljarna får göra förändringar i processen, även i kombination med kontraktsadministrationen 

och de styr själva över vilket arbetssätt de vill tillämpa. Dock har säljarna ett tydligt ramverk de måste 

efterfölja med en kreditpolicy. Dessa föreskrifter rör kvaliteten på resultatet mer än val av 

tillvägagångssätt. Även kreditchefen och filialchefen ändrar i processen, både övergripande och på 

detaljnivå. Exempel på detaljer som ändrats av cheferna har varit standardisering av vilken 

information som ska ingå i kreditnotatet och liknande detaljer.  

4.2 Offertprocessen 

Kreditprocessen har indelats i två delar; offertprocessen och kontraktsprocessen. Offertprocessen är 

den inledande delen som startar då SFA får en första indikation på att en kund behöver finansiering. 

Den innefattar kreditbeslut och skapande av en offert och avslutas då offerten skickas till 

återförsäljaren. Offertprocessen hanteras helt av kreditsäljarna förutom vid de fall där 

kreditbeloppet överstiger en viss nivå och offerten måste skickas vidare till högre befattningar. 

4.2.1 Beskrivning av offertprocessen 

Offertprocessen inleds med att kreditsäljarna indikeras att det finns en potentiell kund som behöver 

finansiering, vanligtvis från återförsäljarna. Det finns då tre olika scenarion; kunden har lagt en order, 

kunden funderar på att lägga en order eller objektet är nära leverans. Kreditsäljaren inleder med att 

undersöka kunden i företagets kontrakthanteringssystem, Coreview, samt tar en kreditupplysning. På 

så sätt erhålls relevant information om kunden som är nödvändig för att göra ett kreditbeslut. 

Därefter registreras kundinformationen i frontsystemet som är kopplat till 

kreditupplysningsföretaget, UC. För att det ska vara möjligt att registrera offerten i frontsystemet 

måste rätt information delges av återförsäljaren. Information rörande varje affär lagras enskild och 

det går därför inte att se en sammanställning av informationen om en kund med flera affärer. I 

frontsystemet görs även en samlad bedömning av kunden utifrån kreditupplysningen och andra 
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påverkande faktorer. Därefter noteras en förklaring av beslutet i frontsystemet, en beskrivning av 

objektet samt en beskrivning av kundens verksamhet. Det görs för att stödja det fattade 

kreditbeslutet. Informationen fylls i manuellt och det finns inte möjlighet till automatiskt överföring 

av information i systemet men det finns en mall som specificerar vilken information som ska skrivas 

in. Hur lång tid beslutet tar beror på hur stor risk affären har. En affär med låg risk kan direkt fyllas in 

i frontsystemet medan en affär med hög risk kräver noggrannare undersökning. Om kreditbeloppet 

överstiger en viss summa drar även det ut på tiden, då beslutet inte får fattats av säljaren själv utan 

måste ses över av säljchefen, filialchefen, kreditchefen eller den verkställande direktören.  

När alla fält är ifyllda sparas filen med all information samt kreditbeslut. Den sparade filen kallas 

kreditnotat och lagras i frontsystemet. Därefter kan all information automatiskt skrivas om till en 

offert som sparas i företagets system samt skickas till berörd återförsäljare. Informationen från 

kreditbeslutet fylls även in manuellt i ett exceldokument, som sedan uppdateras när offerten är 

godkänd. Meningen är att få statistik över hur många offerter som blir till kontrakt, vilket inte kan fås 

ur frontsystemet. Det är tidskrävande och statistiken blir ibland missvisande på grund av att 

excelfilen är svår att komma ihåg att fylla i.  

Offertprocessen tar från 15-20 minuter upp till veckor. Att tidsåtgången kan ha en så pass hög 

variation beror framförallt på att olika stora affärer kräver olika många beslutsfattare och även på 

kundernas olika kreditvärdighet. En annan tydlig variationsfaktor är återförsäljarnas varierande 

delgivning av information. I fall då informationen inte är komplett krävs ett kompletterande mail eller 

telefonsamtal vilket fördröjer processen. Variationen gör att det är svårt för SFA att veta hur 

processen presterar och det går inte att finna problem i processen genom att uppmärksamma 

avvikelser. 

4.2.2 Resultat från workshops 

På den första workshopen, då offertprocessen skulle kartläggas, deltog tre säljare och två facilatorer. 

Att säljarna inledningsvis själva fick ställa upp de aktiviteter som ingår gjorde det möjligt för samtliga 

deltagare att var delaktiga samt förenklade kontinuerliga förändringar under kartläggningens gång. 

När aktiviteterna gemensamt grupperades till kluster erhölls en ömsesidig detaljnivå för aktiviteterna 

i processen. Säljarna satte även gemensamt upp klusterna i kronologisk ordning och definierade 

tillsammans objekten i processen.  

Med LIPOK-modellen bestämdes inledningsvis processens input och output. Startpunkten i processen 

valdes till den tidpunkt då en kund indikerar att den vill köpa en lastbil och därför valdes processens 

input till indikation att en kund vill ha finansiering. Slutpunkt i processen valdes till tidpunkten då en 

offert ankommit till återförsäljaren, och därav blev output en färdigställd offert levererad till 

återförsäljaren. Som leverantör identifierades först och främst återförsäljaren, men också Scania CV 

samt Scania Finans själva. Kunden, som värde ska skapas för i processen, identifierades som slutkund, 

som efterfrågar finansieringen. Processens huvudsakliga syfte är att kunna erbjuda en attraktiv 

finansieringslösning åt kunden. 

Nedan visas de aktiviteter som definierats, en kortare beskrivning av vad de innefattar samt dess 

syften. 
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Figur 19: Skiss av offertprocessen 

 

Aktiviteter i offertprocessen 

Insamling av data 

 Innefattar samtal med kund och återförsäljare för att få information samt 

informationssökning i register och databaser  

 Syftet är att få fram tillräckligt med information för att gå vidare till nästa steg och kunna 

fatta ett kreditbeslut 

Registrerar affär i frontsystemet 

 Innefattar ifyllnad av organisationsnummer, kreditbelopp, återförsäljare, objekt, pris och 

inbyte, framtagning av en kreditupplysning samt kalkylering av ett upplägg. Kan även 

innebära komplettering av kundens bokslutsinformation. 

 Syftet är att affärsdokumentera enligt kreditpolicy 

Gör kreditbedömning 

 Innefattar analys av insamlad och registrerad information samt kundrisk, objektsrisk och 

nettorisk. Innefattar även sättning av pris och marginal. 

 Syftet är att prissätta affären samt bedöma dess risk 

Samlar in kompletterande uppgifter 

 Innefattar insamling av kunduppgifter såsom bokslut, körning, uppdragsgivare samt 

uppgifter om objekt, påbyggnationer och specifikationer från återförsäljaren som inte 

delgivits vid inledande kontakt. 

 Syftet är att få fram tillräckligt med kundinformation för att kunna  fatta ett korrekt 

kreditbeslut 

Skapar kreditnotat 

 Innefattar beskrivning av affären, kunden och objektet samt en motivering till affären. Även 

fastställande av final rating, ränta samt ett beslut om godkännande. Innefattar också 

registrering av AML-kod (”Anti-money laundering”, vilken beskriver risker för pengatvätt) 
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och kundsegment 

 Syfte är att följa SFA:s kreditpolicy 

Skapar offert 

 Innefattar skapande av PDF-fil samt att spara den på servern 

 Syftet är att arkivera och dokumentera 

Mailar återförsäljaren 

 Innefattar sändning av offert via e-mail och bifogandet av pdf-fil. 

 Syftet är att ge återförsäljaren och kunden tillgång till offerten 

Registrerar i excel 

 Syftet är att personer på SFA ska kunna göra statistisk uppföljning  

Registrerar i Coreview 

 Syftet är att kunna registrera AML-kod och final rating på kundnivå 

Figur 20: Aktiviteter i offertprocessen 

Som visas i figur 20 ansågs inte de två sista aktiviteterna tillhöra huvudprocessen utan kan ses som 

stödprocesser. Dock utförs det alltid i samband med offertprocesen och kan därav inte utelämnas 

från beskrivningen av processen. 

4.2.3 Kompletterande workshop 

Den kompletterande workshopen hjälpte till att förankra tankar gällande slöseri samt flaskhalsar och 

gav möjlighet att låta de som dagligen arbetar med processen att ha åsikter om vad som bör 

förändras. Då de i huvudsak är de som ska genomföra eventuella förändringar är det viktigt att lyssna 

på deras åsikter samt involvera dem i förändringsprocessen. 

4.2.4 Frontsystemet 

Frontsystemet är ett system som används av kreditsäljarna för att registrera affärer och skapa 

offerter. Systemets främsta fördelar är att den snyggt framställer offerter och rapporter i önskat 

format samt att det är direkt uppkopplad mot Upplysningscentralen och därför enkelt kan få fram 

relevant information om kunder. Systemet utgår inte från kunder utan från affärer, vilket betyder att 

samtliga affärer är uppdelade och det går därför inte att få en sammanfattad bild av kunden. Det 

betyder att det inte är möjligt att få en indikation på kundens engagemang när den kontrolleras vid 

kreditundersökning. Frontsystemet kan heller inte beräkna statistik över exempelvis hur många 

offerter som blir till affärer. Statistikberäkningar på SFA görs istället manuellt i en excelfil. Vid 

kundinformation används istället ett annat system, Coreview, som kunddatabas. Nackdelen är att i 

Coreview lagras enbart information om kunder som gjort en affär, och all information om skapade 

offerter som inte blivit affärer faller därav bort. Det finns även avancerande funktioner i 

Frontsystemet som i dagsläget inte utnyttjas, även då de vid inköpandet av systemet var avgörande 

för beslutet. 
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4.3 Tidsstudie av offertprocessen 

Tidsstudien utfördes med syfte för att finna problem och flaskhalsar i processen och är en viktig del 

av värdeflödesanalysen. För att uppmäta tider har medarbetarna själva uppmätt sina aktiviteter. 

Vissa tider har även kunnat identifieras ur systemen och tillsammans med de uppmätta tiderna ger 

de en indikation på hur tidsförhållandet i processen ser ut. Genom att både undersöka tider i 

systemet samt låta säljarna själva mäta tider för de aktiviteter som framtagits erhölls en 

uppskattning av den totala processtiden i offertprocessen samt vilka aktiviteter som tog längst tid. På 

så sätt erhölls ett värde på flödeseffektiviteten. Processkartan pekade ut en del problem och 

flaskhalsar i processen. 

Gemensamt gav mätningen av aktivitetstider samt de tider som uppmätts ur systemen en bra 

uppskattning av processtider och väntetider i processen. Tidspunkterna hämtade ur systemen 

tillsammans med den uppmätta tiden för aktiviteterna gjorde det därför möjligt att konstruera en 

tidsskala i värdeflödeskartan.   

Inflödet i processen är väldigt varierande och svårt att förutspå. Dock är efterfrågan något 

säsongsberoende och tenderar även att följa vissa trender på marknaden och kan därför förutses till 

viss del.  

4.3.1 Total ledtid 

Den totala ledtiden i processen har uppskattats genom att använda frontsystemet och outlook. 

Genom att undersöka tider i systemet har en total ledtid kunnat uppskattas. Totalt har 18 fall mätts 

från systemen. Tiderna som framtagits utifrån undersökning av de 18 affärerna redovisas i tabell 2 

nedan. 

Affär-
nummer 

Ledtid i 
minuter 

1 25 min 

2 62 min 

3 1358 min 

4 1382 min 

5 125 min 

6 5433 min 

7 5465 min 

8 4494 min 

9 1322 min 

10 2954 min 

11 3927 min 

12 3019 min 

13 2715 min 

14 84 min 

15 199 min 

16 222 min 

17 1357 min 

18 1495 min 

Tabell 2: Total ledtid i offertprocessen 
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De affärer som undersökts indikerar att ledtiden är 25-5465 minuter vilket är 25 minuter till 4 dagar. 

Medelvärdet blir 1935 minuter vilket är drygt 32 timmar. Nedan visas tiderna i ett diagram. 

 

Figur 21: Fördelning av totala ledtider i offertprocessen 

Det som kan utläsas ur diagrammet är att det är väldigt stor variation och att det är svårt att se ett 

tydligt samband mellan tiderna. I princip är samtliga tider olika och ledtiden tenderar inte att anta 

något speciellt värde. De uppmätta tiderna visar att det inte finns något normalfall i processen. 

4.3.2 Allokering av variation i processen 

Ur frontsystemets logg har tidpunkten då säljaren skapar affären i systemet erhållits, vilket är den 

tidpunkt då aktivitet två i processen startas. Med hjälp av dessa tider ur systemet har en ledtid för 

den inledande delen av offertprocessen kunnat beräknas. Det har gjorts för att kunna allokera var 

den största variationen i processen finns. Genom att undersöka tiderna för den inledande delen av 

processen och sedan den resterade delen framgår det var i processen den främsta källan till variation 

finns. Den inledande delen startar vid processens startpunkt, då indikation från återförsäljaren 

delges, och slutar då kreditsäljaren börjar registreras i frontsystemet. Vilken del av processen som 

menas visas markerat i figur 22. De uppmätta tiderna redovisas i tabell 3. 

 

Figur 22: Skiss markerande inledande del av offerprocessen 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ti
d

 i 
m

in
u

te
r 

Mätningsnummer 

Tidmätning i offertprocessen 



38 
 

Affärs-
nummer 

Tid i 
minuter 

1 14 min 

2 15 min 

3 104 min 

4 112 min 

5 19 min 

6 2623 min 

7 2451 min 

8 9 min 

9 13 min 

10 2937 min 

11 3849 min 

12 2995 min 

13 2694 min 

14 14 min 

15 186 min 

16 211 min 

17 1339 min 

18 59 min 

Tabell 3: Fördelning av tider i den inledande delen av offertprocessen 

Figur 23 nedan visar fördelningen av de uppmätta tiderna för den inledande delen av 

offertprocessen. 

 
Figur 23: Fördelning av tider i den inledande delen av offertprocessen 

I diagrammet kan två olika grupper av tider identifieras. Den första rör de tider som understiger 7 

timmar, och den andra de tider som överstiger 42 timmar. Diagrammet visar att tiderna tenderar att 

variera till stor del även i den inledande fasen av processen.  

För att visa hur variationen ser ut i den resterande delen av processen har de tider som uppmätts för 

den inledande fasen ovan subtraherats från den totala ledtiden. På så sätt visas hur tiden för 

resterande del av processen varierar. Med den senare delen av processen menas tiderna från och 

med att registreringen i frontsystemet har inletts tills processen är färdig. Tiderna har tagits fram för 
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att visa vilken del av processen som är mest problematisk och var den största delen av variationen 

finns. Diagrammet nedan beskriver tiderna för den senare delen av offerprocessen: 

 

Figur 24: Fördelning av tider i den senare delen av offertprocessen 

Som framgår av tabellen är variationen inte lika hög i den senare delen av offertprocessen. Därför 

kan den största källan till variation allokeras till den inledande fasen av processen. Det finns 

fortfarande vissa tider som är utmärkande höga och en del av dem kan hänvisas till väntan på 

kompletterande information som sker i den senare delen av processen. Det uppstår då kreditsäljarna 

har inlett registreringen av affären men i efterhand upptäcker att information saknas. I sådana 

situationer krävs komplettering av information av återförsäljarna vilket kan dröja. Att vissa tider 

hamnar på mellan 1000-1500 minuter får anses rimligt då säljarna inte alltid är på plats då 

förfrågningar ankommer. På så sätt kan det dröja en dag innan de tas om hand. Det kan därför vara 

omöjligt att helt eliminera variationen i processen med det upplägg som råder i dagsläget. 

4.3.3 Efterfrågan per månad 

Från processen går cirka 110 offerter/månad ut. Det motsvarar ungefär 90 % av de förfrågningar som 

kommer in till säljarna. I första hand är det inte avslag som påverkar det förlorade antalet affärer 

utan vanligen är det offerter som fastnar hos återförsäljaren och sedan aldrig återkopplas. Ibland är 

det bara en snabb förfrågan av återförsäljaren om kunden verkar kreditvärdig, som sedan aldrig blir 

till affär. Vanligen fastnar affärerna vid komplettering av information, och informationen som behövs 

delges aldrig. I vissa fall kompletteras informationen månader efter att den efterfrågats. 

4.3.4 Tidmätning av aktiviteter 

Tidmätningen av aktiviteter har utförts av säljarna själva, som har fyllt i en mall för tidmätningen. 

Den här tidmätningen är helt fristående från den tidigare och tiderna hör alltså inte ihop. 

Kreditsäljarnas mätning har framförallt utförts för att få en uppskattning av processtiden. Den visar 

även en ny uppskattning av ledtiden, som kan jämföras med den tidigare eftersom de mätts på helt 

olika sätt. En sammanställning av säljarnas tidmätning kan ses i tabell 4 nedan. 
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Aktivitet Tid i minuter Median 

Insamling av data 15 15 10 120 15 18 4 18 10 11 15 

Registrering i Front 14 14 2 30 4 41 5 41 15 9 14 

Gör en kreditbedömning 3 6 8 5   10 6 10 20   8 

(Tar fram kompletterande uppgifter)     34   120         15  

Skapar kreditnotat 12 10 5 5 30 20 5 20 13 9 12 

Skapar offert 1 2 1   5 4 2 4 2 1 2 

Mailar ÅF 2 1 0   5 3 1 3 1 3 2 

Registrerar i excelfil 3 2 0   1 2 1 2 0 1 2 

Registrerar i coreview 4 4 1   1 1 1 2     1 

Tabell 4: Tidmätning av aktiviteter i offertprocessen 

Som framgår av tabellen så varierar aktivitetstiderna till viss del men inte i samma utsträckning som 

ledtiderna. Diagram som visar fördelningen av tider för de olika aktiviteterna finns i bilaga 1. Det som 

framgår tydligt är att det finns en variation hos de uppmätta tiderna för intervallet mellan den 

kortaste och längsta tiden. Dock är de flesta uppmäta tider för respektive aktivitet lika och det går att 

urskilja ett tydligt normalläge där flera värden hamnar runt aktiviteternas medianvärde. 

Medianvärdet, och därmed aktiviteternas normalläge, redovisas i tabellen ovan.  

4.4 Kontraktsprocessen 

Den andra delen i kreditprocessen benämns kontraktsprocessen och berör både kreditsäljarna och 

kontraktadministratörerna. Processen inleds med att kontrakten ankommer på posten och hanteras 

av kontraktsadministratörerna. Efter inledande hantering lämnas kontrakten vidare till 

säljavdelningen. Där kontrolleras att kontraktet stämmer överrens med den offert som tidigare 

skapats, vilket görs genom ifyllnad av en checklista. Därefter lämnas kontrakten tillbaka till 

kontraktadministratörerna som även de kontrollerar kontraktet och därefter registrerar uppgifterna i 

kontraktshanteringssystemet, Coreview. På grund av att samtliga medarbetare arbetar i flera 

processer samtidigt är det svårt för avdelningarna att arbeta synkroniserat. Därför händer det att 

objekt väntar mellan processteg vid överlämningar 

Kreditsäljarnas del i kontraktsprocessen består av flera små steg med huvudsakligt syfte att 

kontrollera att kontraktet är korrekt. I figur 25 följer en punktlista på hur processen utförs. 
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Inledande steg i kontraktsprocessen 

1. Kontraktet levereras med posten och hämtas därför i postfacket av 

kontraktsadministrationen 

2. Först kontrollerar kreditsäljaren om det är ett DF (Direkt finansierat, vilket betyder att SFA 

står för risken) eller TC (Transferred contract, vilket betyder att återförsäljaren står för 

risken) kontrakt i frontsystemet och noterar därefter kontraktstypen på kontraktet.  

3. Kreditsäljaren stämmer av kontraktet mot given offert i frontsystemet för att se att samtlig 

information överrensstämmer. Här kontrolleras viss formalia såsom underskrifter, 

bolagsnamn etc. 

4. Säljaren skriver dit olika beteckningar beroende på vilken stiborränta som gäller för 

kontraktet 

5. Kreditnotatet skrivs ut och jämförs med kontraktet; leasingavtal, restvärde, ingen förhöjd 

hyra etc. Kontraktet och notatet ska överrensstämma.  

6. Kontraktet signas 

7. Påslag noteras på kontraktet. Stiborräntan och den totala räntan finns uppskrivna, så på så 

sätt kan det kontrolleras om påslaget är korrekt. 

8. En checklista med ovanstående punkter kontrolleras 

9. Kreditsäljaren bifogar kreditbeslutet 

10. Går in i frontsystemet och markerar att affären (som tidigare varit noterad som offert) har 

blivit en affär 

11. Återförsäljaren har också en fil upplagd in frontsystemet som ska ändras så det syns att det 

är en affär. Punkt 10 och 11 är viktiga att minnas, annars blir summan felaktig nästa gång en 

offert ska skapas.  

12. Kreditsäljaren går in i excelfilen som användes vid offertskapandet. Där sökes kontraktet 

upp, efter datummärkning, och markeras med att det blivit en affär. Syftet är att föra 

statistik över hur många offerter som blir till kontrakt. 

Figur 25: Inledande steg i kontraktsprocessen 

Då samtliga ovanstående punkter är genomförda och kontraktet är korrekt lämnas det vidare till 

kontraktsadministrationen för registrering.  

Innan kontraktsadministratören inleder registreringen ska slutkundens firmatecknare och bilregistret 

granskas. Det är viktigt att dessa uppgifter stämmer överrens med informationen på kontraktet för 

att det ska registreras. Dessa informationsuppgifter skrivs ut och sparas i anslutning till kontraktet. 

Registreringen sker sedan i programmet Coreview där faktauppgifter från kontraktet matas in för. 

Huvudsakligen finns redan samtliga uppgifter i frontsystemet men då det inte finns någon automatisk 
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koppling mellan systemen krävs en manuell registrering i Coreview. Det registreras uppskattningsvis 

ungefär 2500 kontrakt varje år. Slutligen ska kontraktet lämnas till en annan kontraktadministratör 

för kontrolläsning samt attestering.   

4.4.1 Resultat från workshops 

Kontraktsprocessen kartlades med två facilatorer, en kreditsäljare samt två kontraktsadministratörer. 

På grund av att både säljavdelningen och kontraktsadministrationen är delaktiga i processen var det 

fördelaktigt att båda avdelningar var representerade. Tillvägagångssättet följde förfarandet vid 

kartläggning av offertprocessen, vilket underlättade planeringen av workshopen. 

Även kontraktsprocessens kartläggning inleddes med LIPOK-modellen. Processens startpunkt och 

slutpunkt valdes till de tidpunkterna då kontraktet ankommer till SFA på posten respektive den 

tidpunkt då affären är registrerad i Coreview. Därefter valdes processens kund och leverantör. 

Säljarna menade att processens leverantörer är återförsäljaren, slutkunden samt Scania Finans själva. 

Det på grund av att dessa tre parter alla kan leverera inobjektet. I enlighet med det ansågs även 

samtliga tre vara processens kunder. Återförsäljaren är processens direkta kund men även SFA och 

slutkunden är kunder till processen. Affären registreras i Coreview för hantering av kontraktet. 

Som input i processen valdes kontrakt som levererats i företagets postfack och som output ett 

registrerat och kontrollerat kontrakt. Nedan visas de processteg som definierats i en processkarta 

och därefter följer en kortare beskrivning av varje processteg. 

 

Figur 26: Skiss av kontraktsprocessen 

 

Aktiviteter i kontraktsprocessen 

Inledande hantering av kontrakt 

 Innefattar postöppning, stämpling, sortering och utlämning till respektive säljare 

Kontrollerar DF/TC 

 Innefattar kontroll i frontsystemet samt mot lämnad offert 

Framtagning av underlag 

 Innefattar utskrift av kreditbeslut ur front, kontroll i UC vid fall om enskild firma 

samt betalplan 

 Syftet är att följa order (vet inte var ifrån) 
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Fyller i checklista (övre delen) 

 Syftet är att fylla i lathunden för att klargöra att allt finns med 

Registrerar i frontsystemet och excel 

 Syftet med frontregistreringen är att få rätt limitgräns 

 Syftet med excelregistreringen är att kunna ta fram statistik 

Kontroll av checklista (nedre del) 

 Innefattar fakturaleasing, granskning, kontroll av firmatecknare samt inloggning, 

granskning och utskrift från bilregistret 

 Syftet är att kontrollera leasing/kredittagare och om det är rätt firmatecknare hos 

kunden. 

Registrerar ny kund 

Registrerar kontrakt 

 Syftet är att kunna avisera/fakturera samt för kontroll och uppföljning 

Tar fram registerkort 

 Syftet är att lätt kunna kontrollera mot kontrakt. fungerar som kvitto 

Kopierar 

Lämnar kontraktet till annan kontraktadministratör  

 Kontraktet ska lämnas till en kontraktsadministratör som inte registrerat kontraktet.  

 Syftet är att kontrollera att kontraktet är korrekt registrerat, och är ett krav från 

företagets revisorer 

Figur 27: Aktiviteter i kontraktsprocessen 

Den här processen innefattar fler steg än offertprocessen och det sker även överlämningar mellan de 

båda avdelningarna vid två punkter i processen. Det leder till att processen blir en aning komplicerad 

samt utdragen trots att de aktivitetssteg som finns är relativt standardiserade.  

4.5 Tidmätning av Kontraktsprocessen  

Även tidmätning av kontraktsprocessen har utförts. Där fanns dock ingen möjlighet att mäta tider i 

systemet så tidmätningen har helt gjorts av säljarna och kontraktsadministratörerna. Med hjälp av 

mallar har de följt ett antal affärer genom hela processen och på så sätt har en uppskattning fåtts av 

ledtiden i processen. Enbart ett fåtal mätningar utfördes, men var enligt medarbetarna 

representativa för processen. Resultatet av tidmätningen för den här processen visas sammanställt i 

värdeflödeskartan, figur 29, på sidan 48.   
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4.6 Värdeflödesanalys  

Från de uppmätta tiderna och den kartlagda processen har en värdeflödesanalys utformats. Viktigt 

att poängtera är att värdeflödeskartan är ett analysverktyg, inte en detaljerad beskrivning av hur 

processen fungerar. Den består därför av uppskattade samt generaliserade värden som inte är 

statistiskt bevisade. De värdeflödeskartor som utformats i examensarbetet är inte helt i enlighet med 

de traditionella värdeflödeskartor som utförs inom produktionsverksamhet. Istället har 

värdeflödeskartorna anpassats för tjänsteprocesser och en ny modell har utformats som lämpar sig 

mer vid utförandet av värdeflödesanalyser inom tjänsteverksamhet. De kännetecknande mätetalen 

som vanligvis används inom produktion har utelämnats ur värdeflödeskartorna i examensarbetet, då 

de inte är relevanta inom tjänsteprocesser. På grund av den rådande variationen i processtid och 

ledtid har även en ny typ av tidlinjen utformats. Informationsflödet innefattas inte i kartan då det 

inte är realiserbart inom tjänsteverksamhet. I tjänsteföretag är informationsflödet och produktflödet 

integrerat och kan därför inte kartläggas separat. En del av produktflödet i tjänsteprocesser består av 

information och därför kartläggs enbart ett flöde. Värdeflödeskartorna som utformats i 

examensarbetet är väl anpassade till tjänsteprocesser och mer lämpliga för tjänsteprocesser än de 

värdeflödeskartor som utförs inom produktionsverksamhet. 

 

I kartan är lagerpunkter utritade som trianglar och processtegen är de rosafärgade rutorna. Under 

processtegen anges processtiden för varje aktivitet. Längst ner i kartan finns en tidslinje som visar de 

uppmätta tiderna i processen. Tider i den övre nivån i linjen är väntetider medan de i den lägre nivån 

är tider för aktiviteter. Kartläggning av framtida läge och handlingsplan innefattas inte i 

examensarbetet utan lämnas för vidare arbete till SFA. 

4.6.1 Offertprocessen 

I offertprocessen har processtiden valts till den snabbast möjliga tiden som en aktivitet kan 

genomföras på, vilken har framtagits genom tidmätningen. Värt att poängtera är att processtiden 

möjligen inte är anpassningsbar till samtliga affärer, utan kan varierar från fall till fall. Det är möjligt 

att fallen som hade de kortast uppmätta processtiderna var särskilt enkla och därav kunde hanteras 

snabbare än normalfallet. Dock ger den en rimlig indikation på hur snabbt processen optimalt kan 

genomföras.  

 

I offertkartan är även den längsta tiden för varje processteg inritat. Dessa tider står över de streckade 

linjerna i kartan. För att påvisa den stora variation som råder i processen, även till viss del för 

processtegen var det relevant att redovisa även de längsta processtiderna i kartan. Även 

medianvärdet av de uppmätta processtiderna är representerade i värdeflödeskartan. Då de allra 

flesta mätningar tenderade att visa ungefär samma värde med undantag för några höga eller låga 

värden är medianvärdet det mest representativa. Medianvärdet finns därav med för att visa 

normalläget för processtiden.   

 

Då det är så pass hög variation i samtliga tider i processen har två olika värden för 

flödeseffektiviteten beräknas för att visa inom vilka ramar den i verkligenheten ligger. Den har delvis 

beräknats på de värden som säljarna själva har tidsmätt, vilket visas längst till höger i kartan. Där 

beräknas flödeseffektiviteten som kvoten mellan medianvärdet för processtiden och medelvärdet för 

den totala ledtiden som uppmätts av säljarna. Värdet visas längst till höger i kartan och uppgår till 

11 %. Det andra beräknade värdet på flödeseffektiviteten är kvoten mellan den processtid som visas i 
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processrutorna och den genomsnittliga ledtid som tagits fram genom statistik från systemet. Värdet 

uppgår till 0,9 % och visas i rutan under tidslinjen. 

 

I offertkartan visas det hur cirka 90 % av samtliga affärer måste kompletteras med mer information 

från återförsäljarna och väntetiden för det visas över den streckade markeringen i rutan. Från 

tidsmätningen visas det att kompletteringen vissa gånger kan gå fort och enbart kräva 15 minuter. 

Däremot uppger säljarna att det i vissa fall kan ta flera månader och ibland erhålls aldrig den 

kompletterande informationen. 

4.6.2 Kontraktsprocessen 

Tidmätningen för kontraktsprocessen visar att de uppmätta tiderna för processens aktiviteter har en 

mycket liten variation. Därav finns enbart medelvärdet av de uppmätta tiderna visade i kartan och 

anses vara en representativ siffra. Ledtiden visas i stjärnan längst till höger i kartan och är beräknad 

enligt genomsnittlig ledtid från tidsstudien. Här är inte de 24 % kontrakt som är felaktiga 

representerade och ledtiden kan alltså i många fall vara mycket längre. Flödeseffektiviteten beräknas 

som kvoten mellan den genomsnittliga processtiden och den genomsnittliga ledtiden och värdet 

uppgår till 1,7 %.  

 

Vad som framgår tydligt är att det är stora väntetider vid överlämningarna mellan 

kontraktsadministrationen och säljavdelningen. Det finns även väntetider då kontrakten lämnas från 

en kontraktsadministratör till en annan.  

 

Två processteg utförs alltid i samband med processen men tillhör den egentligen inte. Dessa är 

placerade under tidslinjen på kartan och dess processtider syns i de streckade linjerna. Båda tiderna 

är inräknade i processtid och ledtid då de alltid görs i samband med processen. 
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4.6.3 Förklaring av symboler i värdeflödeskartorna 
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 Figur 28: Värdeflödeskarta för offertprocessen 

Offertprocessen 

Antal: 110 st/månad 
Antal: 122 st/månad 
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Figur 29: Värdeflödeskarta för kontraktsprocessen 

 

Kontraktsprocessen 
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5 Analys 
I följande del av rapporten analyseras det framtagna resultatet med utgångspunkt från den tidigare 

beskrivna referensramen. Analysdelen ämnar svara på den givna frågeställningen i examensarbetet 

och på så sätt uppfylla dess syfte. Först och främst allokeras och analyseras problem i processen och 

därefter rekommenderas ett antal åtgärder. Medarbetarna på SFA känner frustration rörande 

kreditprocessen, som anses fungera ineffektivt, och efterfrågar en förbättring. Samtidigt är SFA mitt 

uppe i sitt arbete rörande introducering av leankonceptet i sin verksamhet. Därav analyseras de 

framtagna resultaten från kreditprocessen ur ett leanperspektiv för att ge företaget 

rekommendationer om vilka åtgärder som bör göras i enlighet med en leanintroducering. Analysen är 

uppbyggd enligt de problem som identifierats i kreditprocessen. 

5.1 Identifierade problem i processen 

Följande beskrivs vilka problem och källor till slöseri som finns i processen. Dessa har framkommit 

ifrån intervjuer med medarbetarna samt de processkartor som ritats under workshops. Även 

personalens egna reflektioner rörande problem i processen har tagits i beaktande. De problem som 

identifierats är representeras i figur 30. 

Problem i kreditprocessen 

 Brist i kommunikationen 

 Avbrott i processen 

 Fel och defekter 

 Långa väntetider 

 Hög variation 

 Onödiga processteg 

 Outnyttjad kreativitet 

 Odefinierat kundvärde 

 Avsaknad av fokus på flödeseffektivitet 

Figur 30: Identifierade problem i kreditprocessen 

5.1.1 Brist i kommunikationen 

SFA:s Samarbete med återförsäljarna är bra och de har vänskapliga kontakter. Dock är 

kommunikationen i vissa fall bristfällig och säljarna har svårigheter med att få den information som 

de behöver vid nya affärer. För att kunna fortstätta processen finns det ett antal faktorer som 

säljarna måste veta. Det är dock väldigt sällan de får all den information som de behöver och behöver 

ofta ta kontakt med återförsäljaren få komplettering. Säljarna menar att uppskattningsvis behöver 

90 % av samtliga offerter kompletteras med information. Det är den största anledningen till de långa 

väntetiderna i offertprocessen. På grund av att återförsäljaren inte alltid är anträffbar direkt kan det 

dröja innan den kompletterande informationen delges. På så sätt slösas värdefull tid bort enbart på 

grund av att informationen inledningsvis varit bristfällig. Säljarna har nyligen även fått hårdare 
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direktiv ovanifrån som reglerar vilken information som ska finnas med vid kreditbedömningen. Därav 

kommer kravet på rätt information direkt från återförsäljarna att hårdna, vilket ökar behovet till 

komplettering om inte informationsspridningen mellan säljarna och återförsäljarna förbättras. 

Det visas i tidstudien av processen att information även måste kompletteras senare i processen och 

inte bara i den inledande fasen. Även det är en stor anledning till långa, varierande ledtider. Vid 

registreringen händer det, inte helt ovanligt, att säljarna upptäcker att de har för lite information för 

att kunna göra en kreditbedömning och behöver då få kompletterande information från 

återförsäljarna. Även här kan det dröja länge innan återförsäljarna återkommer med den 

kompletterande informationen, i vissa fall återkommer de aldrig.  

Säljarna har delgivit återförsäljarna en mall där det framgår exakt vilken information som är 

nödvändig för att kunna göra en kreditbedömning. Dock efterföljs mallen inte och återförsäljarna 

skickar sällan den information som SFA specificerat. Kreditsäljarna har inte gjort några försök att få 

dem att efterfölja listan bättre och de har inte tagit upp problemet till vidare diskussioner. De är 

oroliga att vara för hårda mot återförsäljarna och värnar om den goda relationen som råder mellan 

dem. Dock är det omöjligt att reducera de långa väntetiderna och således de långa ledtiderna utan 

att åtgärda den bristfälliga kommunikationen. Problemet i kommunikationen är den i särklass största 

anledningen till den låga flödeseffektiviteten i offertprocessen och bör omgående hanteras. Att 90 % 

av de inkomna objekten kräver komplettering är en ohållbar situation och SFA kan omöjligt hantera 

ledtider och variation utan att förbättra kommunikationen. Då en ökad flödeseffektivitet och en 

reducerad ledtid leder till ökat värde för slutkunden bör det vara av båda parters intresse att 

förbättra kommunikationen i processen. 

5.1.2 Avbrott i processen 

Om offertprocessen fick fortgå störningsfritt, utan avbrott skulle ledtiderna minska. Förmodligen är 

de många avbrotten en orsak till den variationen som visar sig i aktivitetstiderna. Säljarna får sällan 

sitta ostört utan blir avbrutna av samtal och e-mails. I enlighet med Taiichi Ohnos tankar är en 

kontinuerlig process med ett oavbrutet flöde vad som bör eftersträvas. Dock är många samtal från 

kunder som behöver service och kan inte bortprioriteras. Dessa samtal skapar värde för kunden och 

är därför nödvändiga. Därför finns det ingen anledning att prioritera kreditprocessens aktiviteter före 

kundsamtal, vilka kan vara mer värdeskapande. Då företagets främsta syfte är att uppfylla värde för 

kunden kan flödeseffektivitet inte prioriteras före kundvärde. Avbrotten kan ses som en effekt av 

kundens närvarande i processen och är specifik för tjänsteverksamhet.  

Att säljarna blir avbrutna av exempelvis kunder eller återförsäljare som ringer leder både till att 

processen måste stanna av och vänta på att samtalet ska ta slut samt en startsträcka när säljaren 

återupptar processen. Dessa kan liknas vid ställtider, där säljarna vid varje avbrott behöver en viss tid 

för att komma igång med arbetet igen. Dock kan de inte hanteras som ställtider inom produktionen 

och de vanliga leanverktygen kan inte appliceras för att lösa problemet. Kundsamtalen är 

förmodligen värdeskapande för kunden och viktiga för företaget att bibehålla. Eftersom att 

kundsamtalen inte kan elimineras är det istället viktigt att reducera konsekvensen av dem. 

Eliminering, eller reducering, av avbrotten skulle innebära kortare ledtider och framförallt en 

stabilare process. Som tidigare nämnts menar Åhlström (2004) att reducering av ställtid är särskilt 

annorlunda i tjänsteverksamhet jämfört med produktionsverksamhet men att den ändå är en 

huvudsaklig slöseriorsak. Framförallt vid intellektuellt krävande uppgifter är det viktigt att 
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ställtiderna hanteras väl. Kreditbedömningen hos SFA kan ses som en intellektuell uppgift och det är 

därav viktigt att de anställda kan behålla koncentrationen i processen.  

Även om avbrotten får anses nödvändiga och oundvikliga är det möjligt att lindra konsekvenserna av 

dem. Åhlström (2004) beskriver hur ställtider kan förebyggas genom att öka den tillgängliga tiden för 

varje uppgift för att förhindra avbrott. I det här fallet skulle en sådan åtgärd dock inte hjälpa då det 

inte är möjligt att planera in när kunden ska ringa. Vetskapen om att det är mycket avbrott och att 

processen med stor sannolikhet kan komma att avbrytas gör det möjligt att förebygga att ledtiderna 

förlängs. Genom att arbeta för att korta ner startsträckorna vid avbrutna tider gör att medarbetarna 

enklare kan påbörja där de blev avbrutna. Det är viktigt för att avbrotten i processen inte ska få för 

stora konsekvenser.   

5.1.3 Fel och defekter 

I processen som helhet sker mycket småfel. Det framdagas framförallt i kontraktsprocessen när 

kontrakten har kommit tillbaka till SFA. Inte helt ovanligt är det fel från återförsäljaren, som manuellt 

skriver om offerten som skickats till ett kontrakt. Det är även vanligt att en ruta i offerten missats att 

fyllas i av säljarna eller att något datum blir fel. Säljarna menar att ibland är det systemet som gör att 

vissa saker blir fel. Kontraktsprocessen störs mycket av det höga antalet fel som uppdagas och att 

pågående affär då måste skickas tillbaka i processen. Beroende på vilket fel som upptäcks måste olika 

personer rätta till det. Ibland måste kontraktsadministrationen ta kontakt med återförsäljaren, ibland 

är det aktuell säljare som måste åtgärda felet och vissa gånger kan de själva korrigera det. Onödig 

väntetid uppstår då fel korrigeras, framförallt när affären behöver gå långt tillbaka i processen. 

Väntetider leder till förlängd ledtid vilket i sin tur leder till missnöje hos kunden. 

Under några månader har kontraktsadministrationen utfört statistik över hur många fel som 

uppdagas hos kontrakt som levererats till deras bord. På fem månader har 228 fel uppdagas hos 

kontrakten och det bör poängteras att samtliga fel som uppstått inte har blivit införda i statistiken. 

Medelvärdet för inkomna kontrakt per månad är 189 stycken, men varierar från månad till månad. 

Det betyder att felprocenten, som beskriver hur stor procent av kontrakten som är inkorrekta, är 

24 %. Statistiken visar att det allvarligaste felet är att ID-kontrollen på kontraktet har missats att 

fyllas i. Just ID-kontrollen är säljarnas ansvar att undersöka att den är rätt, innan de lämnar vidare 

kontraktet till kontraktsadministrationen. Ändå är ID-kontrollen det i särklass vanligaste felet som 

kontraktsadministratörerna upptäcker. Ett kontrakt med en inkorrekt ID-kontroll går tillbaka från 

kontraktsadministrationen till aktuell säljare, som därefter måste be återförsäljarna korrigera felet. 

Därefter går det tillbaka till säljarna som ska ge det vidare till kontraktsadministrationen. Konceptet 

Jidokas huvudtanke rörande snabb korrigering av defekter som uppstår är avlägsen i 

kontraktsprocessen. Konsekvenserna är långa väntetider på att defekter ska gå långt tillbaka i 

processen och korrigeras, vilket tydligt visas i värdeflödeskartorna.   

Statistiken som förts på defekta kontrakt visar även vilka återförsäljare som är överrepresenterade i 

felstatistiken. Det framdagas att två av återförsäljarna står för hela 36 % av de uppmärksammade 

felen. Till det konstaterandet måste dock tilläggas att återförsäljarna är av olika storlek och levererar 

inte samma antal kontrakt. Ändå går det att utifrån listan se vilka återförsäljare som bidrar till de 

största problemen och därför vilka åtgärderna bör riktas mot. Det framdagades att två av de 

återförsäljarna som gör mest fel är Scania ägda företag, vilket är inte bör accepteras. Det framgår 
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även att återförsäljarna ofta upprepar samma fel och flera av felen finns enbart representerade av 

ett fåtal återförsäljare.  

24 % är en mycket hög felprocent och måste åtgärdas. Den höga felprocenten leder till långa ledtider 

och är den största orsaken till kontraktsprocessens låga flödeseffektivitet.  Även om felen 

huvudsakligen sker hos återförsäljarna är det nödvändigt att SFA börjar belysa problematiken med 

alla felaktiga kontrakt och gemensamt med återförsäljarna påbörjar ett förbättringsarbete. Det är 

omöjligt för SFA att bli en leanorgarnisation om samarbetet med återförsäljarna inte blir mer lean. 

Det är givetvis av prioritet att bevara den goda relationen med återförsäljarna, men det bör inte 

påverka processens prestanda. Det kan ifrågasättas om en relation där den ena parten skickar 24 % 

defekta produkter är en god relation. Som Seddon och O’Donovan (2011) beskriver kan det vara 

omöjligt för ett tjänsteföretag att sträva mot ett nolldefektmål på grund av kundens närvarande i 

processen. I det här fallet är det dock inte kunden som är objektet och deltar därför bara till liten del 

i processen. Därav finns inget hinder ur det perspektivet att reducera felprocenten och den har stor 

förbättringspotential.  

5.1.4 Långa väntetider 

Som en konsekvens av de tre ovannämnda problemområdena är det långa väntetider i processen. 

Väntetiderna är alltså ingen orsak utan uppstår på grund av tidigare nämnda problem, men ställer till 

med svårigheter i processerna. Som visas i värdeflödesanalysen är det väntetiderna som är det i 

särklass största anledningen till de långa ledtiderna och den höga variationen.  

Inom leankonceptet benämns den här typen av slöseri som lager. Även i det här fallet kan det ses 

som att processerna har stora lager och att väntetiderna beror på att objekten väntar mellan 

processteg. Dock är de inte själva lagret det huvudsakliga problemet i den här typen av 

tjänsteprocess utan väntetiderna det orsakar. Eftersom att offerterna och kontrakten inte binder upp 

något kapital och det krävs heller inte något väsentligt utrymme för att lagra dem, är lagren i sig inte 

det stora problemet. Dock är väntetiderna de skapar ett av de största problemen i processen och 

därav en av de huvudsakliga slöserifaktorerna.  

Som visas i värdeflödeskartorna varierar ledtiderna i båda processerna enormt och huvudorsakerna 

är de långa väntetiderna i lager. Väntetiderna är inte enbart den största anledningen till variationen 

och de långa ledtiderna utan även till den låga flödeseffektiviteten. Vissa väntetider är oacceptabelt 

höga och bör ses över omgående. De allra längsta väntetiderna beror på återförsäljarna men kan och 

bör ändå åtgärdas. Då väntetiderna påverkar processen och flödeseffektiviteten i stor uträckning är 

det väsentligt att åtgärda dem och rent av avgörande vid en introducering av lean. Som tidigare 

nämnts, och som visas i flödeskartan, är cirka 90 % av den inledande informationen rörande offerter 

bristfällig, vilket inte ska vara acceptabelt. Framförallt inte då väntetiden för att få den kompletterad 

både är hög och varierande. Tiden för komplettering kan ta veckor till månader och ibland kommer 

den kompletterande informationen aldrig in, vilket inte är en hållbar lösning. På samma sätt visar 

värdeflödekartorna att långa väntetider orsakas då fel upptäcks i kontraktsprocessen och kontraktet 

behövs korrigeras av återförsäljarna. Det är lika förargande att 24 % av alla inkomna kontrakt är 

felaktiga som att det kan ta veckor att få dem åtgärdade.  

Även vid interna överlämningar i kontraktsprocessen finns det lager som bör ses över. 

Säljavdelningen och kontraktsadministrationen arbetar inte helt synkroniserat och därav uppstår 
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lager då kontrakten lämnas emellan avdelningarna. Även om aktiviteterna i processen sker likt 

enstycksproduktion sker överlämningarna i batch-form. Då kontrakten inkommer vid ungefär samma 

tidpunkt varje dag, och aktivitetstiderna knappt varierar, finns möjligheten att styra processen enligt 

klockslag. På så sätt kan kontraktadministrationen exempelvis räkna med att få tillbaka kontrakten 

vid ett specifikt klockslag varje förmiddag, och kan då vara beredda att registrera dem. Ett sådant 

initiativ innebär att kontraktsprocessen prioriteras över andra uppgifter och det är en 

prioriteringsfråga företaget får ställa sig. 

5.1.5 Hög variation 

Som visats under tidstudien finns det stor variation i processen. Framförallt ledtiden är väldigt 

varierande och det finns egentligen inget riktigt normalläge. Vid utformning av processer och 

standarder är variation ett stort problem. En stabil process med relativt lite variation är något att 

eftersträva för ett företag och därför är den höga variationen oroande. Portioli-Staudacher beskriver 

hur variation vanligtvis är ett större problem inom tjänsteverksamhet än inom tillverkning och 

svårare att hantera. Då kunderna har varierande behov är det svårt att standardisera processen helt. 

Dock är den höga variationen som råder på SFA inte försvarbar och även om den är svårhanterlig 

måste den åtgärdas.  

Den höga variationen gör processen svår att styra. För att undersöka hur en process fungerar brukar 

avvikelser undersökas och på så sätt upptäcks och allokeras problem i processen. När variationen 

varierar i den här utsträckningen är det omöjligt att veta hur processen presterar och problem 

gömmer sig. När det inte finns något direkt normalläge kan företaget inte märka när det uppstår ett 

problem eller avvikelse som måste åtgärdas. Företag har då svårt att avgöra om det de producerar är 

värdeskapande för kunden, eller om de ägnar tid till saker som inte skapar något värde. En hög 

variation är vanligen även starkt korrelerad med en låg flödeseffektivitet.  

I tidstudien gjordes försök att allokera variationen. Tider från det att förfrågan inkommer tills det att 

säljaren börjar registrera i frontsystemet mättes och dessa visade sig variera i stor utsträckning. 

Genom att sålla bort de tiderna från den totala ledtiden framgick det att tiderna blev mer stabila. 

Därav kan slutsatsen dras att en stor del av variationen ligger i det allra första aktivitetssteget i 

processen. Den huvudsakliga kvarvarande variationen kan allokeras till de affärer där registreringen i 

frontsystemet har påbörjats medan det fortfarande saknas information. Variationen som finns 

inledningsvis i processen, och även en viss del av den som allokeras senare i processen, beror 

huvudsakligen på att återförsäljarna delger bristfällig information. Därför skulle variationen i ledtid 

minska kraftigt genom att se till att rätt information inkommer från början. Variationen påverkas 

även av att säljarna inte alltid är på plats, av de många avbrotten i processen och av systemfel. Just 

sådana fel kan vara svårt att åtgärda i en inledande fas och är inte något som företaget bör hantera 

inledningsvis.  

En vanlig leanmetod för att reducera variation är standardisering. Dock är standardisering inom 

tjänsteverksamhet omdebatterat och flera författare anser, Seddon och O’Donovan (2011) för att 

nämna några, att standardiseringen i många fall snarare leder till misslyckande i att uppfylla 

efterfrågan. Författarna menar att det inom tjänsteverksamhet är mer motiverat att hantera 

variation som uppstår och allokera den. På grund av den varierande efterfrågan kan det vara rent 

negativt att standardisera och företaget bör i första hand fokusera på att hantera variation genom 

processtyrning. 
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5.1.6 Onödiga processteg 

I processen finns flertalet onödiga processteg i den bemärkelsen att de inte tillför något direkt värde 

till kunden. Det leder till att medarbetarna ägnar tid åt aktiviteter som inte uppfyller något värde, tid 

som skulle kunna läggas på att addera extra värde till kunden. Även medarbetarna på Scania Finans 

kan känna viss frustration över somliga processteg då de själva uppfattar att de kanske inte tillför 

något konkret till tjänsten. Exempelvis excelfilen som fylls i vid båda processerna samt 

coreviewregistreringens enda syfte är att skapa statistik, då det inte finns möjlighet att få någon 

statistik alls ur Frontsystemet. Säljarna menar också att statistiken lätt blir missvisande då 

registreringen ofta glöms bort, och därför kan filen ses som slöseri. Då registreringen i dessa två 

program inte kommer i något naturligt steg i processen utan mer blir efterföljande aktiviteter som 

känns lösryckta blir de lätt bortglömda.  

Vid flera tillfällen i processen skrivs samma information in manuellt. Att samma information skrivs in 

manuellt flera gånger är onödigt och bör ses som direkt slöseri. Det leder även till ökat behov för 

kontroller, då information som skrivits in manuellt måste kontrolleras. På så sätt ökar behovet för 

kontroller varje gång informationen behöver skrivas in på nytt. Ofta upptäcks fel och misstämningar 

under kontrollen och kan därför ses som direkt nödvändig, även om det kan tyckas onödigt att 

återigen vara tvungen att kontrollera informationen som redan skrivits in flera gånger. Den manuella 

inskrivningen av samma information leder även till ökade defekter i processen. Ett högt antal av 

kontrakten som inkommer har felaktig information, som inte stämmer överrens med offerten. I 

dagsläget finns det dock ingen möjlighet att undvika det då informationen ska finnas i olika system 

och det inte finns någon automatiskt koppling mellan systemen. Även om det inte finns en smidigare 

lösning tillgänglig i dagsläget är processen omständlig och det är tveksamt om samtliga steg kan 

anses vara värdeskapande. Som processen och resurserna ser ut i dagsläget är det nödvändigt att 

skriva in informationen flera gånger, men den kan dock ändå ses som slöseri då aktiviteterna inte 

skapar något värde. Den typen av slöseri kan refereras till som ”nödvändigt slöseri” och kanske inte 

prompt måste elimineras, men det är ändå viktigt att ha i beaktande att dessa aktiviteter inte skapar 

något värde. En automatisk koppling mellan frontsystemet och Coreview samt en automatisk 

koppling mellan SFA:s och återförsäljarnas system skulle effektivisera processen markant. Det skulle 

leda till ett reducerat antal processteg och defekter.  

I Frontsystemet måste, som tidigare nämnts, kundinformation som redan finns lagrad skrivas in på 

nytt för varje ny affär. Därför blir det dubbelarbete för varje affär som tillhör en befintlig kund. En 

stor del av informationen som skrivs in har förmodligen även redan skrivits in av återförsäljaren i sitt 

system, men den flyttas inte automatiskt till Frontsystemet.  

Det kan ifrågasättas huruvida dessa aktiviteter tillför något egentligt värde. Även om de flesta 

processteg i dagsläget kanske är nödvändiga för att processen ska hanteras väl kan frågan ställas om 

alla aktiviteter verkligen är värdeskapande. Exempelvis registreringarna i Coreview och excel skulle 

kunna elimineras genom att använda ett system som har uppföljningsfunktioner. Vad som även kan 

noteras är att, som visas i värdeflödeskartorna, registreringarna i excel och coreview tar i genomsnitt 

2,6 minuter att göra per gång. 110 offerter i månaden ger 391 minuter i månaden vilket motsvarar 

6,5 timmar. Det är det samma som 78 timmar om året vilket motsvarar nästan 10 hela arbetsdagar. 

För kontraktsprocessen tar excelregistreringen ytterligare någon minut vilket ökar tiden med 

ytterligare några arbetsdagar. Som tidigare nämnts blir även statistiken ofta missvisande på grund av 

bortglömd registrering. När statistiken då blir missvisande känns syftet med registreringen svagt.  
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I kontraktsprocessen finns det vissa aktiviteter som kan ifrågasättas, exempelvis kopiering för 

scanning. Det steget har inte ett klart syfte och skulle kunna lösas smidigare. Då informationen är 

bristfällig och måste kompletteras måste processteg upprepas helt i onödan, vilket även det är rent 

slöseri.   

Att all kundinformation alltid måste skrivas in i frontsystemet även om det redan finns inlagd är även 

det slöseri. Sparande av offert kan även det ses som slöseri, då den optimala lösningen vore att det 

som sparades i frontsystemet definitivt sparades sådant att de inte gick att korrigera i efterhand. 

5.1.7 Outnyttjad kreativitet 

Som tidigare visats i resultatdelen uppmuntras initiativtagande och utnyttjande av kreativitet på 

företaget, men medarbetarna har dock svårt att hinna genomföra sina idéer och vara kreativa. 

Många idéer tas även fram men det hinns inte alltid med att implementera dem. Filosofin rörande 

uppmuntran till initiativ finns alltså där, men det är inte tillräckligt med fokus på den för att den helt 

ska kunna realiseras. Företaget har forum där idéer och förslag diskuteras men ofta finns det ingen 

möjlighet att realisera dem. Genom att finna tid till att vara kreativ och lösa problemen från grunden 

kan processen prestanda förbättras. Ökad kreativitet kan även leda till mer kundanpassande, 

kreativa erbjudande som kan ge företaget fördelar jämtemot sina konkurrenter.  I dagsläget arbetar 

företaget mest med att släcka bränder, och alltså mer lösa konsekvenser av problem än dess 

grundorsaker. Det är viktigt att istället ägna tid åt att analysera varför problem uppstår och hur de 

kan lösas från grunden. På så sätt förhindras att de uppstår igen.  

Det huvudsakliga tankesättet och filosofin finns där, men SFA måste hitta ett sätt att få tid till 

förbättringsarbete. Det räcker inte att uppmuntra till initiativ om det inte ges utrymme för det. 

Tanken är att förbättringsarbetet ska förenkla arbetet i processen och på så sätt skapas mer tid för 

förbättringar och kreativitet. Det kan vara nödvändigt att planera in och avlägga tid i planeringen för 

förbättringsarbete och kreativitet. SFA har mycket gratis av att den grundläggande filosofin som 

kännetecknas av leanorganisationer redan finns där, de behöver bara se till att realisera den. 

En leanorganisation är en lärande organisation som ständigt förbättras. SFA försöker att bevara 

kompetens i företaget och arbeta enligt best och worse practice, vilket kan ses som en typ av 

lärande. Även i den bemärkelsen har företaget alla förutsättningar att bli en leanorganisation. 

Företaget kan dock i ännu större utsträckning lära sig av sina framgångar och misstag för att 

utvecklas kontinuerligt. Förändringar och förbättringar uppmuntras i företaget genom säljmöten och 

årliga workshops. Dock måste implementeringen av förbättringarna ske snabbare och de måste 

finnas tid till att realisera de idéer som framkommit. I dagsläget är det många föreslagna 

förbättringar som aldrig verkställs.  

5.1.8 Odefinierat kundvärde 

Då Scania Finans aldrig har gjort några kund- eller marknadsundersökningar har de inga konkreta 

bevis på vad kunden efterfrågar och vad som skapar värde. Samtliga medarbetare på SFA tycks ha en 

god uppfattning om kundvärde, och förmodligen har de en bra känsla för vad som är värdeskapande 

och inte.  

Kundvärde är leankonceptet huvudsakliga fokus. Även om Scania Finans värnar om sina kunder och 

de arbetar för att upprätthålla god service och om företaget känner sina kunder väl och har god 
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kunskap i vad de efterfrågar finns det inget konkret som visar kundbehovet. Precis som inom många 

andra tjänsteföretag finns även olika meningar om vem som är den huvudsakliga kunden; slutkunden 

eller återförsäljarna. Därav är det inte helt klart vem processen är tänkt att uppfylla värde för. Ibland 

går företagets goda relation med återförsäljarna före värdet för slutkunden, exempelvis då 

ledtiderna förlängs på grund av långa väntetider orsakade av återförsäljarna. I sådana situationer är 

det viktigt att bestämma vems värde företaget huvudsakligen ska uppfylla. Som nämnts tidigare är 

kundvärde mer svårdefinierat inom tjänsteverksamhet än inom tillverkning. Vad som upplevs som 

värdeskapande för en kund kan ha motsatt uppfattning av en annan. Det är därav av största vikt att i 

företaget försöka utröna vad som skapar värde för kunderna, det är i många fall inte självklart. 

Tre huvudsakliga kunder till SFA:s verksamhet kan identifieras; återförsäljarna, slutkunden samt 

Scania CV. Förhoppningen är att uppfylla värde för samtliga av dessa tre kunder. De olika kunderna 

har även en skild efterfrågan och definierar värde olika. Slutkunden är intresserad av att snabbt 

kunna få en offert för att kunna avgöra om finansieringsupplägget är intressant. På så sätt är en 

effektiv process med en kort ledtid att eftersträva för att skapa värde för slutkunden. Slutkunden vill 

även ha en god hantering av kontraktet och på ett enkelt sätt kunna hantera avbetalningen. Därför är 

det viktigt att kontraktet först och främst registreras i tid, men också att det blir korrekt registrerat. 

Återförsäljaren efterfrågar en smidig process där SFA tar ansvar så processen kan fortlöpa 

störningsfritt. På så sätt minskas tiden återförsäljaren behöver lägga i kreditprocessen. Därför bör det 

vara av intresse för återförsäljaren att ha en felfri process som fortlöper störningsfritt. Scania CV vill 

att SFA tillgodoser slutkunden med finansieringsmöjligheter sådant att de kan köpa Scanialastbilar. 

Därför bör finansieringsupplägget vara kundanpassat sådant att specifika behov hos olika slutkunder 

kan tillgodoses. Det är även av stor vikt för Scania CV att finaniseringen från SFA är färdig innan det 

att lastbilen ska levereras. Om finansieringen dröjer, kan Scania CV vara tvungna att lagerhålla 

lastbilen tills finansieringen är klar. 

SFA bör försöka definiera kundvärde i företaget. Även om inte en kundundersökning väljs att nyttjas 

kan det vara fördelaktigt att reflektera vad de olika kunderna efterfrågar och vilka aktiviteter som i 

huvudsak skapar värde. För tillfället verkar samtliga medarbetare har god kunskap om vad kunderna 

efterfrågar, men det är inte säkert att de har samma uppfattning. Därför är det viktigt att ha en 

diskussion om kundvärde på företaget och på så sätt erhålla en gemensam bild av vad som skapar 

värde. På så sätt försäkras det att samtliga medarbetare har samma syn och att de inte arbetar mot 

olika mål i olika syften. Diskussionen är viktigt att ha för att reda ut kundvärde och bör föras 

kontinuerligt. Då värdeskapandet är relativt komplext inom tjänsteverksamhet är det viktigt att 

reflektera i möjlig mån för att reda ut vad som skapar värde. SFA bör även bestämma vem som är det 

huvudsakliga kunden som företaget vill skapa värde för. Det förenklar situationer där återförsäljarnas 

behov inte går i enlighet men slutkundens värde.  

5.1.9 Avsaknad av fokus på flödeseffektivitet 

För att vara framstående inom lean är det viktigt att fokusera på flödeseffektivitet och inte på 

resurseffektivitet. Det är två olika typer av tankesätt som helt strider mot varandra. Därför är det 

vanligen viktigt vid en leanintroduktion att ändra sitt fokus från resurser till flöde. Det är dock mycket 

ovanligt med ett flödesfokus inom tjänsteverksamhet och SFA tenderar i enlighet med det att 

fokusera på resurseffektivitet snarare än flödeseffektivitet. Båda processerna visar på en mycket låg 

flödeseffektivitet, som kan och bör ökas rejält. En flödeseffektivitet på någon procent är inte godkänt 

för ett företag som vill arbeta med lean. För att lyckas krävs en förändring av fokus, från resurser till 
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flöde, och en prioritering av flödeseffektiviteten. Det är viktigt att förstå att det som kan anses 

negativt ur ett resursperspektiv kan främja flödeseffektiviteten och om företaget vill bli till en 

leanorganisation måste de bli flödeseffektiva.  

Medarbetarna på SFA arbetar osynkroniserat och objekt lagras vanligen vid överlämningar mellan 

avdelningarna. Det är inte unikt för SFA utan karaktäristiskt för tjänsteföretag. För att öka fokus på 

flöde krävs det dock en ökad synkronisering mellan avdelningarna och för en ökad flödeseffektivitet 

bör lagren reduceras.  

5.2 Medarbetarnas identifierade problem i processen 

Under en kompletterande workshop diskuterades vilka problem som medarbetarna själva 

identifierade i processen. Då säljarna är de som har störst kunskap om processen är deras åsikter 

värda att ta i beaktning. Följande problem och onödiga aktiviteter identifierades i offertprocessen: 

Medarbetarnas identifierade problem i offertprocessen 

Informationen som inkommer som input är ofta bristfällig och kräver direkt komplettering. 

Återförsäljarna har en mall som inte följs. Det har även kommit hårdare krav uppifrån om mer 

detaljerad information om bland annat lastbil vilket kommer kräva komplettering av uppgifter i 

större utsträckning. 

Systemet klarar inte de detaljer som behövs göras i processen, det finns inget automatiskt flöde. Det 

leder till flertalet manuella aktiviteter som ur säljarnas perspektiv är onödiga. 

Ledtiden förlängs vid höga kreditbelopp på grund av kreditpolicyn, att ytterligare en person måste 

involveras i processen. 

Mycket sker i säljarens egna papper och säljarna lagrar information på egna ställen. Det gör det 

svårt att ta över arbete från någon som är sjuk eller att hantera varandras ärenden. Återförsäljaren 

beskyller även säljaren ibland för att ha missat något, och då information inte alltid lagras i system 

finns det ingenting som styrker säljarnas oskuld. 

All information om kunden måste läggas in vid en ny affär, även om det är en befintlig kund och 

informationen sedan innan är inlagd i systemet. Det blir mycket onödigt manuellt arbete 

Det finns ingen möjlighet till uppföljning och statistik över fel, det måste därför göras manuellt, 

vilket leder till onödig registrering. 

PDF-fil på offerten måste sparas på servern på grund av att den inte går att spara direkt i 

frontsystemet utan efter att offerten är registrerad kan den ändras av vem som helst. Det leder till 

att då det sker ändringar i offerter som gått till återförsäljaren uppdateras inte det på servern utan 

den första offerten ligger kvar. 

Registreringen i Coreview används som uppföljning i rapporter. Dock glöms det steget nästan alltid 

bort och uppföljningen blir väldigt missvisande.  

Figur 31: Medarbetarnas identifierade problem i offertprocessen 
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Som tydligt framgår anser säljarna att den största orsaken till problem i processen är ett bristfälligt 

system. Förutom två punkter rör samtliga andra systemproblem. De förbättringar som säljarna vill se 

i processen är i dagsläget begränsade av frontsystemet och de ser gärna att det byts ut.  

Även problemen i kontraktsprocessen identifierades av medarbetarna under en kompletterande 

workshop. Säljarna samt kontraktsadministrationen definierar följande problem i 

kontraktsprocessen: 
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Medarbetarnas identifierade problem i kontraktsprocessen 

Att registrering i Coreview krävs trots att all information finns i frontsystemet 

Att det finns få automatiska kontroller i frontsystemet som hindrar att det blir fel (exempelvis att 

förfallodatum inte kan vara tidigare än kontraktsdatumen, att alla fält måste vara ifyllda etc) 

Fel som uppstår i och orsakas av frontsystemet 

Ändringar som görs i frontsystemet missas att skrivas in. Då är det inte rätt material i kontrakten 

från början 

Onödig registrering i excel 

Mycket fel från återförsäljarna 

Fel i bilregistret 

Onödiga utskrifter vid kontroll av firmatecknare 

Onödigt att kopiera för scanning. I dagsläget kopieras papper och skickas till ett företag som scannar 

in. 

Onödigt att skriva ut registerkort 

Figur 32: Medarbetarnas identifierade problem i kontraktsprocessen 

Även i kontraktsprocessen är det flera problempunkter som rör frontsystemet. Också den här 

processen störs av flertalet felaktiga inputs från återförsäljarna. Ett annat störningsmoment för 

medarbetarna i den här processen är onödiga processteg, såsom kopiering och utskrifter.  
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5.3 Frontsystemet 

Mycket av den frustration som finns gällande kreditprocessen härleds av säljarna till Frontsystemet. 

Proceduren som följs i dagsläget ser ut som den gör på grund av systemets begränsningar. Enbart två 

av de punkter säljarna tagit upp som problematiska relateras till annat än systemfel. Säljarna menar 

att många av de aktiviteter som utförs är slöseri och skulle kunna elimineras med ett bättre system. 

Därav menar de även att orsaken till det slöseri som finns framförallt beror på systemet. En stor 

anledning till systemfrustrationen är att det många gånger fungerar bristfälligt och antingen slutar 

fungera mitt under arbetsgången eller sparar över någonting fel. Det skapar irritation samt en 

misstro till systemet. Systemet kan även fungera väldigt långsamt somliga dagar vilket ökar ledtider i 

processen. Systemet anses även vara gammalt och sakna de funktioner som finns i ett modernare 

system, bland annat möjlighet till statistik. Därav finns det ett missnöje med systemet hos 

medarbetarna vilket leder till att det blir ett dagligt irritationsmoment för samtliga. 

Medarbetarna påpekar flera brister i systemet och det kan givetvis vara en bra idé att byta ut det. 

Dock bör ovannämnda problemområden lösas först. Det är viktigt att först ha en effektiv process, 

innan den automatiseras ytterligare. Efter att processen effektiviserats går det att se vilka ytterligare 

förbättringar som kan göras med hjälp av systembytet. På så sätt fås större effekt. Det finns dock 

flertalet brister i systemet och de är värda att reflektera över inför framtida byte.   

Ett problem med organiseringen av kunduppgifter är att det inte finns någon samlad databas där all 

information sparas. I dagsläget sparas all information rörande kunder i Frontsystemet, som dock inte 

har någon möjlighet att visa sammanfattning över respektive kund. På så sätt är det svårt att få en 

överblick över kunderna och kunderna sätts inte i fokus. Upplägget i systemet gör att varje enskild 

affär känns mer prioriterad än kunden, vilket kan påverka den grundläggande filosofin i företaget. Att 

sätta kunden först ska vara vedertaget och någonting som kommer helt naturligt. Då filosofin i 

företaget är det fundamentala i leankonceptet är det viktigt att arbeta för att bibehålla en filosofi 

som sätter kunden i fokus. Det bör återspeglas i företagets samtliga aktiviteter och processer. 

Uppdelningen leder även till onödiga processteg då kundinformationen måste skrivas in trots att den 

redan finns inlagd i systemet.  

Vad som kan ses som ett stort problem med processen är avsaknandet av flöde. Då processens 

aktivitetssteg utförs i olika program, på olika ställer skapas inget naturligt flöde vid övergångarna 

mellan dem. Säljarna börjar med att få information via mail, och kontrollerar därefter kunden i olika 

program. När affären sedan ska registreras i frontsystemet görs de olika aktiviteterna på olika platser 

och flikar i systemet. Det gör att processen blir hackig och att den inte sker i ett kontinuerligt flöde. 

På grund av det är det även lätt att bli distraherad och avbryta processen för att göra något annat 

som prioriteras högre. Det påverkar flödeseffektiviteten negativt. Ett system som automatiskt 

skickade användaren vidare från ett aktivitetssteg till ett annat i systemet, och på så sätt skapas ett 

automatiskt flöde, skulle vara att föredra. Det är dock värt att poängtera att ett automatiserat flöde 

inte skulle påverka flödeseffektiviteten väsentligt förrän de långa väntetiderna samt avbrotten 

orsakade av bland annat telefonsamtal reducerats rejält.   

Flertalet av de felen som identifieras i kontraktsprocessen hänvisas till frontsystemet. Just det är ett 

av kontraktsprocessens största problem och kunde det avhjälpas skulle flödeseffektiviteten öka 

markant. Det kan vara svårt att veta hur stort antal av felen som orsakas av frontsystemet och vilka 

som beror på slarv från återförsäljare och medarbetare. Dock finns det inga spärrar i Frontsystemet 
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som förhindrar att det blir fel. Enligt en leanfilosofi ska fel förebyggas och förhindras från att uppstå. I 

enlighet med det vore det fördelaktigt om spärrar i systemet förhindrade att medarbetarna begick 

slarvfel. Exempelvis kan det finnas en blockering som förhindrar att kontrakten godkänns om inte alla 

fält är ifyllda. Det skulle minska felprocenten i kontraktsprocessen och genom det öka 

flödeseffektiviteten. 

Flertalet onödiga processteg skulle kunna undvikas genom att ha ett system som är kopplat till 

Coreview. På så sätt skulle informationen inte behövs skrivas in manuellt av 

kontraktadministratörerna, och processen skulle förenklas. Optimalt vore ett system som var kopplat 

både till Coreview och återförsäljarnas system, sådant att kundinformation enbart behöver 

registreras en gång. Att samma information registreras manuellt flertalet gånger i processen ökar 

behovet för kontroller och även risken att fel och defekter uppstår. Det leder till att onödig tid läggs 

på omregistrering av information samt kontroller som skulle kunna undvikas och även till omarbete 

då antalet fel ökar.  
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5.4 Förslag och verktyg 

Följande beskrivs åtgärdsförslag som SFA kan vidta för att förbättra kreditprocessen ur ett 

leanperspektiv. Genom förslagen kan företaget eliminera det identifierade slöseriet med syfte att 

öka det adderade värdet till kunden. Förslagen är inte formade som en handlingsplan och vidare 

arbete krävs innan en implementering. 

5.4.1 Förbättrad kommunikation med återförsäljarna 

I dagsläget är kommunikationen med återförsäljarna bristfällig. Även om kontakten dem emellan är 

god bidrar återförsäljarna med allt för stora problem i SFA:s kreditprocess. Den goda relationen kan 

bevaras samtidigt som SFA ställer högre krav. Det är inte acceptabelt att cirka 90 % av offerterna 

kräver kompletterande information samt att 24 % av de inkommande kontrakten är felaktiga. Därav 

krävs en dialog med återförsäljarna där SFA noggrant förklarar konsekvenserna av de fel som 

uppkommer i processen och vilka effekter en förbättring skulle skapa. Genom att förbättra 

kommunikationen kan värdet för slutkunden öka, vilket ligger i båda parters intresse och därför 

tydligt bör poängteras. Förbättringarna bör uttalas som en gemensam ansträngning för att öka 

slutkundens värde. En förbättrad kommunikation med reducerat behov till komplettering underlättar 

även för återförsäljarna och är en bra lösning även för dem. SFA bör utbilda återförsäljarna så de för 

större förståelse för processen som helhet. Felaktigheterna och den bristfälliga informationen kan 

härledas till en oförståelse för SFA:s processer. 

SFA bör ha kontinuerliga möten med återförsäljarna där kommunikationen och resultaten av 

förbättrad kommunikation sker. På så sätt får båda parter feedback på hur samarbetet fungerar. De 

båda parterna bör se sitt arbete som en gemensam process med syfte att uppfylla slutkundens värde 

och att de tillsammans kan optimera det. 

5.4.2 Processtyrning och mätning 

För att veta hur processen presterar och hur vidtagna åtgärder fungerar är det viktigt att 

kontinuerligt mäta hur den fungerar. På så sätt kan även variation hanteras och en jämn ledtid 

upprätthållas. Genom processtyrning identifierar företaget även variation i processen och avgör om 

den är normal eller onormal och på så sätt om den bör åtgärdas. Ett av de största problemen på SFA 

är inte bara variationen, utan att företaget är så omedvetna om den. Därför är det av hög vikt att 

börja mäta processens variation genom att först och främst bestämma mätvärden. För att kunna 

förbättra processerna måste de för det första identifiera hur de ser ut idag, och därefter kontinuerligt 

mäta för att se hur förbättringarna artar sig. På så sätt får företaget kontinuerligt feedback över hur 

processen presterar och hur förbättringsåtgärderna fungerar. Processtyrningen är en metod för att 

hantera variation i processen. 

Processtyrningen inleds med införandet av enklare mätvärden, vilket är en bra utgångspunkt till 

uppföljning av processen samt diskussioner och reflektioner för framtida förbättringar. Exempelvis 

kan företaget börja undersöka hur många offerter som skickats iväg under den gångna veckan, hur 

många förfrågningar som inkommit och vad som ställt till problem i processen. Även ledtider för 

processerna kan mätas för att se hur variationen förändras. Mätningar bör också göras på 

felprocenten i kontraktsprocessen. Genom det kan företaget se hur dialogen med återförsäljarna 

fungerar och hur de förbättras. Mätningarna används sedan för vidare dialoger och krav. Det är 
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viktigt att mätvärden väljs omsorgsfullt. Poängen med mätningarna går helt förlorad om företaget 

inte mäter relevanta faktorer. Mätvärdena bör även kontinuerligt utvärderas och ändras. 

Som underlag till processtyrningen kan olika Strecktablåer användas. De är framförallt fördelaktiga 

vid styrning av defekta kontrakt som inkommer från återförsäljarna. Den insamlade informationen 

kan sedan visuellt visas i Paretodiagram. Även styrdiagram kan användas med fördel av företaget. 

Framförallt vid undersökning av den höga variationen i processen. I dagsläget, när variationen är så 

pass hög kan det vara svårt att välja styrgränser. Därför föreslås att SFA sätter relativa gränser vid de 

värdena de anser att ledtiden i processen bör hålla sig inom. När processen är stabilare kan 

styrgränserna beräknas mer exakt. Genom processtyrning får företaget stabilare och kvalitetssäkrare 

processer som adderar ökat värde till slutkunden.  

Variation är inom tjänstestektorn ofta ett stort problem, inte enbart i SFA:s fall. Vanligvis beror 

variationen enbart på ett fåtal specialfall som drar ut på tiden. I SFA:s fall har dock inget normalläge 

kunnat hittas och det har inte gått att urskilja några direkta specialfall. I framtiden när processen 

blivit stabilare och variation i ledtid har minskat bör företaget ha i åtanke vid processtyrningen att 

viss variation kan härledas till specialfall och därför inte behöver åtgärdas. 

5.4.3 Större fokus på veckovisa möten 

Ett bra forum att analysera processtyrningen och reflektera över uppmätta resultat är de veckovisa 

säljmöten som i dagslägen redan hålls. I framtiden, när processtyrningen blivit mer etablerad, kan 

företaget ha möten mer frekvent för att analysera uppmätta resultat. Tanken är att säljarna 

gemensamt ska kunna lösa problem som uppstått och komma fram till dess orsaker. Det långsiktiga 

målet med mötena är att de ska främja kreativitet och reflektioner kring processen. Mötena ger även 

en möjlighet till återkoppling och feedback till hur processen fungerar och främjar SFAs arbete mot 

att minska variation i ledtider. Mötena kan även fungera som ett tillfälle att vädra och dela sina idéer. 

Ökad kreativitet i organisationen kan leda till både förhöjd motivation hos medarbetare samt ett 

förhöjt kundvärde. Det är av största vikt att mötena tas seriöst och att de leder till just kreativitet och 

utveckling. Ses de som ett onödigt måste kommer de enbart vara slöseri på samtliga medarbetares 

tid. För att mötet ska fungera effektivt är det viktigt att bestämma syftet med mötena och vad 

företaget vill få ut av dem. 

5.4.4 Uppföljning med visualisering 

Visualiseringstavlor är väl använda inom produktionsverksamhet. Det främsta syftet med 

visualisering är, som nämnts i referensramen, att ständigt få kontroll och feedback på processen och 

hur den presterar. På den kan det enkelt visas hur många förfrågningar som ligger inne och väntar på 

att bli offerter exempelvis. Tavlorna fungerar alltså som understöd till processtyrningen och 

förstärker dess positiva effekter. Om företaget använder sig av olika typer av diagram för att 

visualisera processtyrningen bör även dessa sättas upp i anslutning till visualiseringstavlorna. Det är 

viktigt att visualiseringstavlan inte ses som ett nödvändigt ont som för det första kräver extra tid och 

för det andra fungerar som kontroll av säljarnas arbete. Dess poäng är att ge medarbetarna som 

arbetar i processen snabb feedback vilket även kan fungera som motivation för dem. Det gör även 

det abstrakta flödet tydligare och kan visuellt visa exempelvis hur många affärer som finns inne och 

är under arbete. Det hjälper därav till vid ojämn arbetsbelastning, som snabbt kommer till ytan. Här 

kan mätresultat fördelaktigt visas och tavlorna kan användas som underlag på möten. Det är dock 
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viktigt att de finns på en plats som samtliga medarbetare har tillgång till. Tanken är att problem 

snabbt ska komma till ytan och på så sätt är det viktigt att den syns. 

5.4.5 Förändring av säljarnas uppdelning 

En åtgärd för att reducera de många avbrotten som i dagsläget stör processerna att ändra upplägget 

som råder där säljarna är indelade i olika regioner och ansvarar för olika återförsäljare. Om säljarna 

istället delade upp uppgifterna på så sätt att några säljare hanterar offerter och kontrakt medan 

andra har telefonjour varje dag skulle avbrotten i processen minska avsevärt. En sådan 

standardisering skulle minska konsekvenserna av kundsamtalen och de medarbetare som hanterade 

inkommande offertförfrågningar samt kontrakt skulle inte bli störda i någon större utsträckning. På 

så sätt går alla telefonsamtal och e-mails till en medarbetare som har hand om problemlösning och 

kundservice för dagen. De medarbetare som hanterar kontrakt och offerter behöver då inte bli 

störda. För att inte få ett för ovarierande arbete skulle säljarna kunna byta arbetssysslor regelbundet.  

Då vissa kreditsäljare inte sitter hos SFA utan är placerade ute hos återförsäljare bör 

omstruktureringen inte gälla alla kreditsäljare. Uppdelningen bör främst göras hos de säljare som är 

placerade hos SFA.  

En fördel med förslaget, förutom reducerade ledtider, är att säljarna skulle bli mer multifunktionella. 

På så sätt blir SFA inte beroende av någon individ och arbetet kan enklare hanteras om någon är sjuk 

eller slutar. Kunderna knyts då inte heller till enskilda säljare utan till företaget, vilket kan vara 

mycket positivt exempelvis då personal säger upp sig. Nackdelen är att återförsäljarna och kunderna 

inte längre enbart har en kontaktperson och det finns en möjlighet att det skulle minska deras 

kundnöjdhet. I dagsläget menar säljarna att det är värdeskapande för kunden att enbart ha en 

kontaktperson på företaget. Huruvida det påstående stämmer är relevant att undersöka innan 

åtgärden realiseras. Fördelen med de minskade avbrotten, och därigenom minskade ledtider, måste 

ställas mot hur mycket återförsäljarnas samt kundernas värde skulle minska.  

5.4.6 Reducera batchöverlämning 

Överlämningar i kontraktsprocessen sker i batcher vilket betyder att kontrakten först inkommer i en 

batch till säljavdelningen som gör klart sin del av processen för samtliga inkomna kontrakt innan de 

lämnar vidare till kontraktsadministrationen. På så sätt kan kontraktsadministrationen inte påbörja 

sitt arbete förrän säljavdelningen är färdig. Säljavdelningens uppgifter tar cirka sex minuter per 

kontrakt, vilket betyder att de dagar då 20 kontrakt inkommer måste kontraktsadministrationen 

vänta i två timmar innan de kan börja. För att skapa ett bättre flöde vid överlämningen borde 

säljavdelningen skapa ett taktat flöde sådant att de begränsar antalet kontrakt som får vänta mellan 

avdelningarna. Genom att förbestämma antalet kontrakt som ska skickas vidare till 

kontraktsadministrationen, och istället överlämna kontrakten i omgångar reduceras väntetider. 

Säljavdelningen bestämmer då ett specifikt antal kontrakt som ska skickas över till 

kontraktsadministrationen åt gången och kontraktadministrationen hanterar den inkomna batchen 

lagom till nästa batch inkommer. På så sätt kan kontraktsadministrationen och säljavdelningen jobba 

mer parallellt med kontrakten och genom det minska ledtiden i processen. Även återkoppling och 

feedback förenklas genom en sådan uppdelning. Då kan säljarna direkt få feedback om de missat 

någon kontroll av kontrakten och åtgärda felen direkt. Ett sådant initiativ går i enlighet med Taichi 

Ohnos tankar rörande sammankoppling av aktiviteter. Om kontraktsadministrationen och säljarna 

samtidigt arbetar med kontrakten skapas ett kontinuerligt flöde mellan de två avdelningarna som 
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kan avbrytas då fel och problem uppstår. Åtgärden går även i enlighet med Just-in-timekonceptet där 

taktat flöde med små batcher förespråkas och flödeseffektivitet främjas. Förändringen i sig kan 

tyckas onödig eller överflödig då den inte kommer minska ledtider i en alltför stor utsträckning, men 

främjar fokus på flödeseffektivitet i organisationen samt gör det enklare för medarbetarna att se 

flödet av kontrakt. Då flödet är mycket abstrakt i SFA:s verksamhet kan små åtgärder krävas för att 

öka dess fokus. Som beskrivet i referensramen kan ett Just-in-Timekoncept tyckas svårapplicerat 

inom tjänsteverksamhet och därav kan det vara av fördel att åtgärda flödet i den utsträckningen som 

är möjligt. 

Precis som beskrivit i referensramen måste en batchminskning relateras till 

transportkostnaden/tiden för reduceringen. För att det här förslaget ska fungera måste det vägas 

mot tiden det tar att hämta kontrakten oftare. Sitter säljarna och kontraktsadministratörerna för 

avskilt kan det istället bli mer slöseri att behöva gå fram och tillbaka flera gånger. Det kan även ses 

resurseffektivare att vänta tills en hel batch inkommit och därefter behandla hela batchen. På så sätt 

kan åtgärden leda till en stor förlust av resurseffektivitet och enbart skapa slöseri. En avvägning 

måste göras av hur mycket flödeseffektiviteten förbättras jämfört med hur mycket 

resurseffektiviteten försämras. Förmodligen kan ett mer synkroniserat flöde skapas utan att takta 

flödet för överlämningen av kontrakt genom att samordna aktiviteter mellan avdelningarna i 

processen. 

5.4.7 Korrigering av defekter 

För att undvika felen i kontraktsprocessen är ett första steg att ha tydliga direktiv om vad som ska 

göras. På så sätt undviks att bristfällig information skickas. En ökad noggrannhet med en filosofi som 

innebär att ingenting defekt ska skickas från en aktivitet till en annan. Det innebär extra noggrannhet 

eller säkerhetskontroll vid slutet av varje aktivitet. De återförsäljare som är Scania ägda bör SFA 

kunna ställa hårdare krav på. Att dessa ska vara överrepresenterade i felstatistiken bör inte 

accepteras. SFA kan även använda statistiken för att se vilka återförsäljare som gör vilka fel. På så 

sätt kan olika åtgärder och diskussioner föras med olika återförsäljare och åtgärderna blir på så sätt 

anpassade till återförsäljarnas enskilda behov. 

En av huvudtankarna inom konceptet Jidoka är att korrigera fel direkt när de uppstår. Det är därför 

ohållbart att fel som görs av återförsäljarna inte uppdagas förrän långt in i kontraktsprocessen. Att 

felen upptäcks så pass sent i processen leder till ökade ledtider. Som beskrivits i referensramen är 

konceptet Jidoka inte helt anpassningsbart inom tjänsteverksamhet, då det inte lämpas sig för långa 

produktionscykel med långa väntetider. Det är även orimligt att sträva efter ett nolldefekts-mål inom 

tjänsteverksamhet då kundens närvarande i processen ställer till bekymmer. Dock finns det andra 

lösningar för att garantera kvalitet vid källan. Enligt Keyte och Locher (2008) är det möjligt att snabbt 

upptäcka fel i processen genom att arbeta med checklistor och standarder. SFA använder checklistor 

i stor utsträckning i dagsläget, men ändå garanteras inte kvaliteten. Ett första steg till en förbättring 

är att införa en checklista hos återförsäljaren som denne måste fylla i innan kontraktet skickas. 

Därefter bör kontrakten kollas av med en checklista direkt när det ankommer, sådant att det 

säkerställs att de är korrekta innan vidare arbete utförs. Vid fel ska återförsäljarna informeras 

omgående. Som tidigare nämnts bör processtyrningen och mätningen även användas för att främja 

förbyggandet mot defekter. Det kanske inte är rimligt att sträva mot ett noll-defektsmål men 

defekterna bör radikalt minska. På så sätt ger medarbetarna kontinuerlig feedback på hur 

återförsäljarna sköter kvalitetsarbetet.  
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5.4.8 PDCA-cykeln  

Samtliga ovannämnda åtgärder går i enlighet med leankonceptets tankar rörande eliminering av 

slöseri. Dock är eliminering av slöseri inte en engångsföreteelse utan måste göras kontinuerligt. En 

leanorganisation arbetar med ständiga förbättringar och en konstant reducering av slöseri. Företaget 

bör vid utförande av ständiga förbättringar använda sig av PDCA-hjulet som visar hur förändringar 

planerar, utförs åt uppföljs. På så sätt hanteras förbättringsarbetet kontinuerligt och avstannar 

aldrig. Genom att strikt följa PDCA-hjulet förenklar företaget sitt arbete med ständiga förbättringar 

och ser till att genomförda åtgärder utvärderas. 

 

Figur 33 PDCA-cykeln (Bergman och Klefsjö, 2001) 
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Do Check 

Act 



67 
 

5.5  Slöseri inom tjänsteverksamhet 

De problem som identifierats i SFA:s kreditprocess är kännetecknande för tjänsteprocesser och inte 

helt i enlighet med de slöserikategorier som framtagits för produktionsverksamhet av Taiichi Ohno. 

Då tjänsteverksamhet skiljer sig från produktionsverksamhet är det rimligt att Ohnos definierade 

kategorier inte är helt representativa för tjänsteföretag. Därför är de slöserityper som identifierats i 

det här examensarbetet en ny definition av slöseri gällande inom tjänsteverksamhet. Dessa nio 

slöserityper är generella för tjänsteprocesser och är mer troliga att identifieras i tjänsteprocesser än 

de kategorier som definierats av Ohno. Överproduktion finns inte i någon stor utsträckning inom 

tjänsteverksamhet. Då tjänsteföretag i regel producerar mot order är överproduktion inte något stort 

problem. Inte heller transport av material är allvarligt slöseri inom tjänsteverksamhet då objekten 

vanligen består mer av ett psykiskt flöde snarare än ett fysiskt. Då tjänsteföretag vanligen inte kräver 

verktyg och material i samma utsträckning som produktionsverksamhet är heller inte onödig rörelse 

ett märkvärt problem för tjänsteföretag. På så sätt är ovan definierade slöserikategorier, funna i 

SFA:s kreditprocess, mer karakteristiska för tjänsteverksamhet, än de tidigare erkända kategorierna. 

Dessa nio problem är vanligt förekommande för tjänsteföretag och bör tas i åtanke vid introducering 

av lean inom verksamheten. Slöserikategorierna visas i figur 34. 

Slöserikategorier 

Brist i kommunikationen 

Avbrott i processen 

Fel och defekter 

Långa väntetider 

Onödiga processteg 

Hög variation 

Outnyttjad kreativitet 

Odefinierat kundvärde 

Lågt fokus på flödeseffektivitet 

Figur 34: Slöseri inom tjänsteverksamhet 

5.5.1 Nio typer av slöseri 

Ovan redovisas nio typer av slöseri som kan identifieras i en tjänsteprocess. Dessa är generella och 

kan tänkas finnas i flertalet tjänsteföretag. Den första typen av slöseri är brist i kommunikationen. På 

grund av det abstrakta flödet i tjänsteprocesser kan det vara svårt att se processen som helhet. 

Därför är det svårt för externa parter att förstå sin del och sitt bidrag till processen samt hur deras 

beteende påverkar vidare arbete. På så sätt blir det lätt misstämningar med externa parter, då de 

inte förstår sitt syfte i processen. Det leder till bristfällig information och kommunikation. 

Svårigheten att se sin del i processen gäller inte enbart för externa parter utan kan även gälla internt 

mellan olika individer och avdelningar på företaget. Då beteendet är vanligt inom tjänsteverksamhet 
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kan bristfällig information ses som en vanlig slöserikategori för tjänsteföretag. Tjänsteprocesser 

drabbas även vanligen av flertalet avbrott i processen och kan därför inte fortlöpa störningsfritt. Det 

kan ses som en konsekvens av kundens närvaro i processen vilket är karaktäristiskt för 

tjänsteverksamhet. Avbrott inom tjänsteverksamhet är en vanlig åkomma och kan även bero på 

medarbetarnas arbete med parallella processer. Då medarbetarna inte kan ägna processerna 100 % 

uppmärksamhet då de arbetar i flera processer parallellt blir processerna avbrutna. 

Precis som inom produktionsverksamhet är fel och defekter en stor slöserikategori för tjänsteföretag 

och något som bör åtgärdas. Antal fel och defekter inom tjänsteverksamhet kan till och med vara 

högre än inom produktion, just för att det råder variation i efterfrågan. Därför kan det vara svårt att 

sträva efter ett nolldefektsmål inom verksamheten. Trots det bör fel och defekter ses som slöseri och 

reduceras i största möjliga mån. En annan typ av slöseri inom tjänsteverksamhet är långa väntetider 

som, istället för lager som är slöseri inom produktion, ställer till problem i tjänsteprocesser. På grund 

av att flödet inom tjänsteverksamhet i många fall är abstrakt och huvudsakligen består av 

information är inte lager ett allvarligt problem. I många fall tar objekten som väntar mellan 

processteg inte upp något fysiskt utrymme och det är även vanligt att de inte binder upp något 

kapital i lager. På så sätt är det de långa väntetiderna de skapar, och inte lagren i sig, som är slöseri 

inom tjänsteverksamhet. 

Precis som inom produktionsverksamhet lider tjänsteföretag av onödiga processteg. De onödiga 

processtegen kan vara en konsekvens av att medarbetarna arbetar runt problem snarare än att lösa 

dem. Tjänsteföretag är även i regel relativt omedvetna om sina processer och även det ökar risken 

att onödiga processteg existerar. Även outnyttjad kreativitet är en åkomma som går att finna inom 

både tjänste- och produktionsverksamhet. I tjänsteverksamhet, där kundefterfrågan är mer 

varierande, kan det finnas ännu större fördelar med att utnyttja sin kreativitet. På grund av den 

varierande efterfrågan som råder hos tjänsteföretagens kunder kan stora vinster göras på att 

utnyttja sin kreativitet och genom det anpassa utbudet till en varierande efterfrågan.  

Tjänsteföretag karaktäriseras av instabila processer med hög variation delvis orsakat av ett lågt 

processfokus. Den varierande kundefterfrågan leder även till ökad variation och svårighet till 

standardisering. På grund av att det råder en variation i efterfrågan hos kunden kan tjänsteföretag 

inte hantera variationen på samma sätt som producerande företag. På så sätt blir variationen svår att 

reducera och ett huvudsakligt problem inom tjänsteverksamhet. En annan tydlig slöserifaktor inom 

tjänsteverksamhet är ett odefinierat kundvärde som beror av den varierande efterfrågan samt 

svårigheten att definiera vem som är processens huvudsakliga kund. Det odefinierade kundvärdet 

ställer till med komplikationer inom tjänsteverksamhet och är mycket kännetecknande för 

verksamheten.  

Slutligen är ett lågt fokus på flödeseffektivitet ett mycket karaktäristiskt beteende inom 

tjänsteverksamhet. I regel fokuserar tjänsteföretag på resurser snarare än flöde vilket gör att 

flödeseffektiviteten blir lidande. Det abstrakta flödet inom tjänsteverksamhet gör det svårt att ha ett 

tydligt fokus på flöde och också att ha ett kontinuerligt flöde genom verksamheten. Faktumet att 

medarbetarna arbetar i parallella processer gör det även svårt för företaget att få ett kontinuerligt 

flöde av objekt. Det leanverktyg som är utformade för att skapa förbättrad flödeseffektivitet är inte 

helt anpassade för tjänsteverksamhet och dess abstrakta flöde, vilket gör det komplext för 

tjänsteföretag att bli flödeseffektiva.  
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6 Slutsatser 
Den här rapporten ämnar analysera hur lean kan introduceras inom tjänsteverksamhet. Arbetet har 

undersökt Scania Finans AB:s kreditprocess som fallstudie och svarar på hur värdeflödesanalyser 

anpassas till en tjänsteprocess, vilka problem som kan allokeras i Scania Finans kreditprocess samt 

ger förbättringsförslag. Utifrån analysen av fallstudiens resultat har generella slutsatser kunnat dras.  

För att finna problem i SFA:s kreditprocess har värdeflödesanalyser fördelaktigt utförts. En anpassad 

modell av värdeflödesanalyser för tjänsteprocesser har framtagits i rapporten, vilken har visat sig 

vara framgångsrik. Flertalet symboler och mätvärden som vanligen är använda i värdeflödesanalyser 

inom produktionsverksamhet utelämnades i modellen då de inte var relevanta i fallet med 

kreditprocessen. Informationsflödet har heller inte kartlagts då det inte är möjligt inom 

tjänsteverksamhet. I tjänsteprocesser är informationsflödet och produktflödet integrerat och kan 

inte särskiljas. Den nya varianten av värdeflödesanalys visade sig framgångsrik vid fallet med 

kreditprocessen och det huvudsakliga syftet uppfylldes; den pekade ut allvarliga problem och slöseri i 

processen. Även om tiderna i processen var komplexa att mäta samt blev uppskattade och 

generaliserade pekar de ändå tydligt ut problemområden. Vid utformande av värdeflödesanalyser 

inom tjänsteverksamhet finns ett större behov av uppskattning än inom produktion. Då 

tjänsteprocesserna vanligen inte är lika standardiserade och flödet är mer abstrakt är det svårt att få 

en tydlig bild över hur processen ser ut. Tidmätningen är heller inte lika konkret då det kan vara svårt 

att definiera vad som innefattas inom varje processteg. Det krävs således en mycket mer 

genrealiserad karta där antaganden och uppskattningar görs inom tjänsteverksamhet än inom 

tillverkning. På så sätt blir tidmätningen och beräkningarna inte lika korrekta inom den typen av 

verksamhet och flödeseffektiviteten kan inte mätas exakt. Därav är det särskilt viktigt att poängtera 

att värdeflödeskartan är ett analysverktyg och ska inte fungera som en detaljerad beskrivning av 

processen. På grund av det är det möjligt att få en välgrundad analys trots att mycket information i 

kartan är generaliserad eller uppskattad. Värdeflödesanalyser är ett mycket bra verktyg för att 

visualisera de abstrakta tjänsteprocesserna och för att försöka förstå det komplexa flödet. Modellen 

som framtagits i examensarbetet har visat sig vara framgångsrik och är väl anpassad till 

tjänsteprocesser. På grund av tjänsteprocessernas komplexitet kan värdeflödesanalyser vara ännu 

viktigare för tjänsteföretag än för producerande företag.  

Flera av de problem som hittades i SFA:s kreditprocess är karaktäristiska för tjänsteföretag. Då 

tjänsteverksamhet skiljer sig mot produktionsverksamhet är de tidigare definierade typerna av 

slöseri inte anpassade för tjänsteföretag. Examensarbetet definierar nio typer av slöseri som är mer 

kännetecknande för tjänsteverksamhet och som är mer troliga att identifieras i tjänsteprocesser än 

de kategorier som definierats av Taiichi Ohno. De tidigare definierade slöserityperna är specifikt 

utformade för produktion och därav är de slöserityper som framtagits i examensarbetet mer 

representativa för tjänsteprocesser. 

SFA har en mycket låg flödeseffektivitet i båda sina processer, orsakat av ett lågt fokus på flöde. Det 

är inget unikt för dem utan de flesta tjänsteföretag tenderar att fokusera på resurseffektivitet då det 

abstrakta flödet är svårt att prioritera. I enlighet med merparten av tjänsteföretag arbetar SFA 

relativt osynkroniserat och överlämningar mellan avdelningar sker i batchform. Att varje 

medarbetare arbetar i flera processer och har flera uppgifter som måste skötas parallellt leder också 

till svårigheter med att fokusera på flödeseffektivitet. Tankarna rörande Just-in-Timekonceptet är 
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svårapplicerade i den här typen av verksamhet och känns inte realiserbara. Den svåra anpassningen 

av Just-in-Time gör flödeseffektiviteten begränsad. Även om den kan förbättras och fokus ökas kan 

det ifrågasättas hur flödeseffektiv det går att bli utan att applicera de grundläggande metoderna. 

Just-in-Time är en av grundpelarna i en leanfilosofi och är nödvändig för en fulländad introduktion. 

För att lyckas med det saknas i dagsläget verktyg och metoder som hanterar det abstrakta flödet och 

arbetet i flera processer som i råder inom tjänsteverksamhet. För fulländat flödesfokus inom 

tjänsteprocesser krävs antingen en ny metod eller en anpassning av de verktyg som finns, i likhet 

med den anpassning som gjorts av värdeflödesanalyser i examensarbetet. I dagsläget finns det dock 

inget bra svar på hur en tjänsteprocess görs flödeseffektiv i samma utsträckning som en 

produktionsprocess. 

Hög variation är ett stort problem hos flertalet företag och visar sig också i SFA:s kreditprocess. Att 

reducera variation genom standardisering är en vanlig metod inom produktionsverksamhet men inte 

helt realiserbar inom tjänsteverksamhet. Då det i tjänsteprocesser är mycket fördelaktigt att vara 

flexibel, på grund av den rådande variationen i efterfrågan, är det svårt att standardisera 

tjänsteprocesser utan att misslyckas att hantera variationen. Det måste accepteras att variation inte 

kan elimineras på samma sätt inom tjänsteverksamhet som inom produktion och för tjänsteföretag 

är det relevantare att hantera variationen istället för att eliminera den. Det ska inte ses som ett 

misslyckande hos tjänsteföretag, snarare krävs en omvärdering av begreppet variation. Inom 

tjänstesektorn är det inte en allvarlig åkomma som måste elimineras. Det finns ännu ingen metod 

som beskriver hur tjänsteföretag kan hantera den rådande variationen i efterfrågan och därför finns 

det i dagsläget ingen framgångsrik lösning på problemet. 

Odefinierat kundvärde är ett problem hos SFA, och inte heller det är unikt för SFA utan en vanlig 

åkomma hos tjänsteföretag. Kundvärde är mer komplext inom tjänsteverksamhet än inom 

produktion och kunder kan inom tjänsteverksamhet ha vitt skilda uppfattningar om vad som är 

värdeskapande och inte. Det är därav väldigt svårt för tjänsteföretag att vara säkra på att de utför 

rätt aktiviteter och det är svårt att reda ut vad som verkligen är slöseri. Då kundvärde blir en 

definitionsfråga i en mycket större utsträckning inom tjänsteverksamhet än inom tillverkning blir 

begreppet slöseri abstrakt. På så sätt blir flera av de leanverktyg och metoder, ämnade för att 

reducera slöseri, svårhanterliga. Examensarbetet har, genom användning av leanverktyg såsom 

värdeflödesanalys, kunnat identifiera och eliminera övergripande slöseri. När det övergripande, 

tydliga slöseriet blivit eliminerat och företaget nått en definitionsnivå för vad som är slöseri kan 

tjänsteföretag dock få svårigheter. Det är oklart hur slöseri inom tjänsteverksamhet ska elimineras 

lika effektivt som inom produktionsverksamhet, där kundvärde inte är lika svårdefinierat och 

abstrakt.  

Flertalet tjänsteprocesser anses vara mycket instabila och de kan därav uppnå otroliga förbättringar 

enbart genom att företaget ökar sitt processfokus. Medarbetarna är även sällan med i 

förbättringsarbete och grundorsaker till problem analyseras inte i stor utsträckning. På så sätt kan 

det tyckas att företaget inte är i behov av att introducera lean, utan kan lösa sina problem genom ett 

processbaserat arbetssätt och en involvering av medarbetarna. Dock visas i examensarbetet att SFA 

dragit nytta av fler verktyg än så, framförallt värdeflödesanalyser, vilket tyder på att det finns behov 

för mer än processfokus och involvering. Att tjänsteverksamhet inte kan ta till sig lean på samma sätt 

som produktion innebär inte att konceptet inte kan appliceras utan att det behövs anpassas. Som 

visas i examensarbetet var den anpassade varianten av värdeflödesanalyser framgångsrik inom en 
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tjänsteprocess. På samma sätt kan flertalet leanverktyg anpassas för att bättre lämpas inom 

tjänsteverksamhet och på så sätt kan tjänsteföretag dra nytta av att applicera leankonceptet. 

Leanfilosofin rörande fokus på kundvärde i hela organisationen och investering i medarbetarna är 

lika väsentlig inom tjänsteverksamhet som inom produktion.  

Examensarbetet visar på att leankonceptet kan användas för att förbättra en tjänsteprocess genom 

identifiering och eliminering av slöseri. Huvudsakligen har värdeflödesanalyser visat sig fördelaktiga 

och hjälpsamma vid analys av slöseri och flera problem har identifierats i processen. Modellen för 

värdeflödesanalyser inom tjänsteprocesser som utformats i rapporten är väl anpassad för 

tjänsteföretag och kan därför anvädas av flera företag inom verksamheten. Examensarbetet bidrar 

också med en ny definition av slöseri gällande för tjänsteprocesser, vilka bör tas i åtanke vid en 

leanintroduktion inom verksamheten. Flera åtgärder har även kunnat rekommenderas för att 

förbättra företaget ur ett leanperspektiv, vilket tyder på att tjänsteföretag kan dra nytta av att 

introducera lean i sin verksamhet och genom det öka det adderade värdet till kunden. Det är dock 

svårt att avgöra i vilken utsträckning leankonceptet kan appliceras och huruvida tjänsteföretag kan 

bli lean i samma utsträckning som producerande företag. I dagsläget saknas metoder och verktyg 

som hanterar det abstrakta flödet i tjänsteprocesser och det varierande kundvärdet, vilket kan krävas 

för en fullständig applicering. Det abstrakta flödet och faktumet att medarbetarna arbetar i parallella 

processer gör att tjänsteföretag tenderar att vara resurseffektiva snarare än flödeseffektiva. En 

förändring av fokus krävs för en fulländad leanapplicering. Även variationen kräver en annorlunda 

hantering inom tjänsteverksamhet än inom produktion och vidare utredning är nödvändig för att 

avgöra hur variationen i tjänsteprocesser på bästa sätt hanteras. Leankoneptet är ännu nytt inom 

tjänstesektorn och kan behöva tid att växa och anpassas för att bli helt fulländat. Potentialen och 

förbättringsmöjligheterna finns och ämnet förtjänar vidare undersökning.    
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Bilaga 1 

I bilaga 1 redovisas grafer för de tider som framtagits under tidsstudien för aktiviteter.   

 

Figur 35: Fördelning av tider för insamling av data

 

Figur 36: Fördelning av tider för registrering i frontsystemet 
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Figur 37: Fördelning av tider för att göra en kreditbedömning 

 

Figur 38: Fördelning av tider för att skapa ett kreditnotat 
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Figur 39: Fördelning av tider för att skapa en offert 
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