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Abstract 
This study is an examining thesis for the Bachelor of 15 credits at Mälardalen University in the program 

Innovation, Production and Logistics. 

 The study is also a pre study for a Master of Science thesis at Mälardalen University in program 

Innovation, production and logistics. 

Today many companies are trying to apply Toyota's successful methods that have made the car 

manufacturer to one of the world's most successful companies. After the study, The Toyota Way (Liker, 

2004) was released; this Japanese car manufacturer has set the business world in motion with their kind 

of efficiency. 

The author of this thesis will during this study investigate how this application works at SEB Bank in the 

division, Securities Operations; the study intends itself to the methods used and how they are applied 

and how they can improve in their applications. 

Through observation, the author has been able to compare how the Bank works with SEB Way and how 

it differs to The Toyota Way. Interviews have also been made to find more or strengthen the differences 

that been found during the observations. With a goal to find a problem, failure or area that can be 

improved in order to launch a Master of Science thesis. 
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Sammanfattning 
Denna studie är en examinerande avhandling för Högskoleingenjör på 15 högskolepoäng på Mälardalens 

högskola inom programmet Innovation, Produktion och Logistik. Studien är också en förstudie till en 

examinerande avhandling till Civilingenjör på Mälardalens högskola inom programmet Innovation, 

Produktion och logistik.  

Idag försöker många företag att tillämpa Toyotas framgångsrika metoder som har gjort biltillverkaren till 

världens mest framgångsrika företag. Efter att studien The Toyota Way (Liker, 2004) släpptes har den 

här japanska biltillverkaren satt alla världens företag i rörelse med deras typ av effektivisering. Denna 

filosofi och även strategi är också känd som Lean produktion. 

Författaren kommer i denna studie att undersöka hur en sådan tillämpning fungerar på SEB inom 

divisionen Securities Operations. Studien ämnar sig åt vilka metoder som används och hur de har 

tillämpas liksom hur de kan bli bättre i tillämpningarna.  

Genom observationer har författaren kunnat jämföra hur SEB jobbar med SEB Way och hur den skiljer 

sig från The Toyota Way. Intervjuer har även gjorts för att hitta fler eller styrka de skillnader som 

konstaterats under observationerna. Målet med studien var att hitta ett problem, brist eller ett område 

som kan lösas eller förbättras som i ett senare skede kan fungera som underlag till en 

civilingenjörsavhandling. 
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DEFINITIONER 
5S – Verktyg från Toyota produktionssystems, handlar om att standardisera arbetsplatserna i syfte till 

att minimera onödig rörelse. 

5Y (5 Why)– Ställ frågan varför 5 gånger till ett problem för att komma till grundorsaken. 

80:20 regel – Paretos 80:20 regel betyder att 80 % av avvikelserna ligger inom 20 % av aktiviteterna 

Andon – Verktyg från Toyota produktionssystems, signalera när det blir fel för att få hjälp av en 

specialist. 

Call Centers – Ett telefonsupport center dit kunden ringer när ett behov har uppstått. 

Contact reduction – Reducera kontakt genom att försöka lösa problemet på en gång istället för att 

vidare koppla till nästa punkt 

Elementblad – Standardisering av arbetsbeskrivningar. 

Genchi Genbutsu – Gå och se med egna ögon för att öka förståelse för problemen. 

Hansei – Reflektion, vara ärlig mot sig själv och om sina svagheter (Grunden till Kaizen). 

Heijunka – Jämna ut arbetsflödet. 

Ischikawa – Fiskbensdiagram i syfte med problemlösning och vägen till grundorsak. 

JIT (Just in time) – Koncept; Ge det kunden vill ha när den vill ha det, inte tidigare och inte senare. 

Kaizen – Filosofi; Ständiga förbättringar. 

Kanban – Signal system för att minska lager, lager är slöseri. 

KPI – Key Preformence Indicator. 

Lean – Ett begrepp från Toyota produktionssystems som menas med eliminera icke-värde-framkallade 

aktiviteter.  

 

Lean produktion – Samma som Toyota Produktionssystem. 

Mindset – Inställning, attityd till omgivningen eller ett specifikt område, kunskapsområde, arbetssyssla.  

Muda – Japanska för slöseri. 

Mura – Japanska för ojämnheter i arbetsflödet. 



vi 
 

Muri – Japanska för Överbelastning. 

Operational Excellence Indicator – Ett mätetal i resultat. 

OEI – Operational Excellence Indicator, en övergripande KPI. 

PIM – Process Improvement Manager. 

Poka-Yoke – Filosofi; Gör det felsäkert. 

TPS – Toyota Produktions Systems. 

Trigger – Något som startar en aktivitet. 

Stakeholder – Intressenter, processägare eller andelsägare. 

Stop Doing – Sluta att göra, menas med att sluta utföra ickevärde tillförande uppgifter. 

SW - SEB Way – SEB:s egen tillämpning och tillväga gångsätt av Toyota produktionssystems. 

Värdepapper – Samlingsord för papper med värde, pengar, som till exempel aktier, handlingsrätter, 

fonder och obligationer.  

Whiteboard meeting – Tavel- /morgonmöte enligt SEB Way. 
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1. Inledning 

Denna studie är en examinerande avhandling för Högskoleingenjör på 15 högskolepoäng på Mälardalens 

högskola inom programmet Innovation, Produktion och Logistik. Studien är också en förstudie till en 

examinerande avhandling till Civilingenjör på Mälardalens högskola inom programmet Innovation, 

Produktion och logistik.  

Idag är det många företag som kallar sig för att vara Lean utan att riktigt veta dess innebörd. Det är även 

många företag som försöker tillämpa en egen filosofi efter Toyotas framgångsrika The Toyota Way eller 

Toyota produktionssystem vilket är grunden för Lean. 

Att vara Lean kan anses vara ett produktionssystem där processerna endast tillför värde för kunden och 

resten av aktiviteterna anses vara slöseri. Detta brukar vara att satsa på att få kortare ledtider i 

produktion och minska kostnaderna.  

Idag är detta ett problem eftersom de flesta företag inte klarar av att göra denna tillämpning utan bara 

tillämpar ett fåtal verktyg och metoder utan kunskap vad Lean egentligen är för något. 

Författaren av denna avhandling kommer under denna studie att undersöka hur en sådan tillämpning 

fungerar på SEB inom divisionen Securities Operations. Studien ämnar sig åt vilka metoder som används 

och hur de har tillämpas liksom hur de kan bli bättre i tillämpningarna. 

1.1 Bakgrund till arbetet 

Författaren har under sommaren 2010 och 2011 arbetat hos en grupp under avdelningen Securities 

Operations som arbetar med värdepappershantering och där uppmärksammat ett antal verktyg och 

metoder med härkomst från The Toyota Way. Under dessa somrar har författaren träffat många 

anställda och fått en grund för idén till denna studie.  

Idén till studien är att kontrollera och undersöka de metoder, verktyg samt arbetskultur som används 

inom SEB och se om de används på ett optimalt sätt och om dessa går förbättra. Avhandlingen kommer 

att bli ett underlag till en kommande Civilingenjörs avhandling. 

Idag försöker nästan alla företag efterlikna det som finns hos Toyota som idag är världsledande inom 

industrin gällande kundservice, kvalitet och utveckling. SEB är ett av många företag som har sin egen 

tillämpning, SEB Way.  

SEB Way som beskrivs i detalj i kapitel 4 har dock sina brister. Denna studie ska söka och presentera 

förbättringsförslag på de funna bristerna och presentera möjligheter på vidare utveckling som kan 

forskas vidare på i ytterligare studier. 
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1.2 Problemformulering 

Oftast är det inte lösningen till problemet som är svår att komma fram till, utan i själva verket är det 

svåraste att hitta problemet. De flesta företagen idag tror att de är ”Lean” medan de enbart har tagit ett 

par verktyg och tillämpat dessa. De är mycket få företag som faktiskt förstår hur de ska fungera 

tillsammans i ett system. Detta är ett problem. Problemformuleringen blir mer utav en 

möjlighetssökning. 

Möjlighetssökningen som denna studie tar upp är en nulägesanalys av SEB Way. Det i sin följd ska leda 

till förslag till förbättringar. Eftersom en grundpelare i SEB Way är att skapa en kultur av ständiga 

förbättringar.  

Problem: Vilka problem har SEB med deras tillämpning (SEB Way) av The Toyota Way? Vilka 

förbättringsmöjligheter kan identifieras med möjliga rotorsaker? Vilka förbättringsförslag kan vara en 

möjlig problemformulering till en civilingenjörsavhandling? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är genom att undersöka hur de anställda på SEB jobbar med SEB Way och hur 

de fördriver ständiga förbättringar. Också att söka efter speciella faktorer som kan ha stor betydelse på 

hur och om de anställda lyckas att efter jobba efter den kultur som är SEB Way. Vad är det som gör att 

de inte lyckas efterleva den kultur som är SEB Way. 

Målet med denna studie är att arbeta fram ett konkret och strukturerat förslag till antingen: 

 Förbättring av SEB Way 

 Förbättring av delar inom SEB Way 

 Hur inarbetningen av SEB Way kan förbättras 

Något av förslagen ska leda vidare studier till en Civilingenjörsavhandling av något av de påträffade 

förbättringsförslagen. 

1.4 Direktiv och önskemål 

Studien kommer att följa SEB:s standards och sekretessregler gällande vad som får nämnas och inte 

nämnas. Då SEB är ägaren av uppdraget kommer dess direktiv följas till fullo. 

Författaren har som önskemål att skriva avhandlingen på ett sådant sätt att den får publiceras.  
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1.5 Precisering och avgränsningar 

Rapporten kommer inte att redovisa känsliga mätetal eller andra känsliga resulterande siffror med 

hänsyn till banksekretessen som råder samt material som på något sätt kan skada SEB:s kundtrygghet. 

1.6 Författarens bakgrund  

Program 

Författarens utbildning grundar sig på Civilingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik, 

300 högskolepoäng vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Programmet har erbjudit kurser med 

inriktning på hur olika typer av företagande och entreprenörskap, produktion och logistik strategiskt kan 

driva företaget på ett framgångsrikt vis. Under studietiden är det flertal praktiska inslag där uppdrag 

utförs hos företag. Detta är ett sätt att lära sig tillämpning av de kunskaper som lärs ut vid högskolan. 

Profil  

Profilen författaren har valt att inrikta sig på är en del av Mastersprogrammet Innovation, Produktion 

and Logistics. Profilen i sig handlar om att skapa konkurrenskraftig produktion med hjälp av moderna 

verktyg och metoder. Grunderna ligger i produktionsförbättring, kvalitetssäkring och logistik. Profilens 

resultat ska vara att individen som genomfört utbildningen ska vara bra på att analysera problem inom 

produktionsprocesser samt att ständigt utföra förbättringar av produktionsprocesser.  

Övriga utbildningar 

Författaren har även genomfört ledarskapsutbildningar under Svenska Ishockeyförbundet där 

pedagogik, individpsykologi samt hur individer ger maxprestation samt Folksams idrottsungdoms 

ledarskaps stipendium. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 Metod 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man 

ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen. Man kan exempelvis välja 

att göra en enkel beskrivning, att binda sig för att göra vissa jämförelser, att formulera hypoteser eller 

att göra förutsägelser.” (s. 31, Ejvegård, 2003). 

I detta kapitel kommer de vetenskapliga metoder och tekniker som rapporten använder att beskrivas, 

metoder som Deskription och komparation och tekniker som Data- och informationsinsamling. 
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Kapitel 3 Teoretisk Referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver de teorier som står bakom studien. Den grundläggande teorin 

är Jeffrey K. Likers ”The Toyota Way”. I det här kapitlet delas den teorin upp i två huvuddelar, ”Toyota 

Way Filosofin” och ”Toyota Way Verktyg”.  

Kapitel 4 Nulägesbeskrivningen 

Nulägesbeskrivningen redogör en allomfattande beskrivning av nuläget. 

Kapitel 5 Problemidentifiering 

I problemidentifieringskapitlet belyses de problem, brister och områden som kan förbättras.  

Kapitel 6 Förbättringsförslag 

Detta kapitel presenterar förbättringsförslag till de problem, brister och problemområden som belyses i 

kapitel 5.  

Kapitel 7 Slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som författaren kan dra av den utförda studien. 
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2 Metod 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man 

ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen. Man kan exempelvis välja 

att göra en enkel beskrivning, att binda sig för att göra vissa jämförelser, att formulera hypoteser eller 

att göra förutsägelser.” (s. 31, Ejvegård, 2003). 

I detta kapitel kommer de vetenskapliga metoder och tekniker som rapporten använder att beskrivas, 

metoder som deskription och komparation samt tekniker som Data- och informationsinsamling. 

2.1 Metodval 

De vetenskapliga metoder som används i denna studie är Deskription och Komparation. (Ejvegård, 2003) 

Deskription 

En deskription är en beskrivning. Och denna studie kommer att beskriva hur SEB jobbar med deras 

förbättringsplan SEB Way.  Studien kommer också beskriva den bakomliggande ”The Toyota Way” vilken 

ligger som grund till SEB Way. Genom att beskriva de grundläggande filosofierna och de vanligaste 

verktygen i The Toyota Way ska författaren ge läsaren en god bild av vad som ligger bakom SEB Way. För 

att ge läsaren en förståelse av de påträffade problemen och förståelse för vissa förbättringsförslag.  

Komparation 

Komparation betyder jämförelse. Genom att jämföra två olika ting kan likheter och skillnader pekas ut. 

Dessa likheter och skillnader kan både analyser och frågeställningar arbetas fram. I denna studie 

kommer en komparation göras mellan Jefferey Likers The Toyota Way och SEB:s egen tillämpning SEB 

Way i syfte till att hitta möjligheter till förbättringar.  

De vetenskapliga metoderna som presenterats innan ska ge ett värdigt resultat. Genom både en 

deskription och en komparation av The Toyota Way och SEB Way ska författaren ge en rättvis bild av 

både The Toyota Way och SEB Way i studien.  

2.2 Data- och informationsinsamlingsteknik 

En teknik avser ett praktiskt arbetssätt och eller ingenjörskonst. I detta sammanhang berör tekniken hur 

information samlas in till denna studie. I själva data- och informationsinsamlingen kommer vissa 

aspekter att beaktas, aspekter som validitet och reliabilitet. Dessa begrepp förklaras nedanför. Skulle 

dessa aspekter inte följas är en följd att resultaten saknar värdefullt forskningsvärde (Ejvegård, 2003).  

Validitet 

Validitet avser att mätningarna utförs på ett sådant sätt att det som ska mätas mäts med rätt mätmetod 

och med rätt måttenheter (Ejvegård, 2003). Exempelvis genom att jämföra arbetslösheten i två olika 
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områden kan mätningar visa stora skillnader då mätningarna utförs med olika metoder, i ena området 

räknas alla som inte har ett fulltidsarbete och i det andra räknas alla som har någon form av arbetssyssla 

inklusive studier. Därmed krävs samma metod för beräkningen för att jämförelsen ska uppnå validitet.  

Reliabilitet 

Reliabilitet anger hur tillförligt och hur användbarheten är hos ett mätinstrument och en måttenhet 

(Ejvegård, 2003).  Exempelvis existerar kontrolldon för att visa hur reliabel ett skjutmått är med en 

bestämd måttenhet.  Ejvegård, (2003), anspelar på att forskaren bör vara observant när han eller hon 

konstruerar ett eget mätinstrument som tillexempel intervjuenkäter eller frågor. Här finns en risk att 

reliabiliteten kan vara låg.   

2.2.1 Litteraturstudier 

Denna studie grundar sig på Jeffrey K. Likers ”The Toyota Way” som beskriver hur den japanska 

biltillverkaren blev världsledande inom produktion. Boken är en studie som beskriver Toyotas filosofier 

och arbetskultur. Detta kallas för ”Toyota Produktionssystems”, (TPS).  

Boken ”Bort från styrning och kontroll: omvärdering av Lean” av John Seddon har varit en guidelinje i 

tillämpningen från produktion till service. Boken har främst fokus på så kallade ”Callcenters” och hur 

samtalen dit blir produktionen.  Liksom hur Lean i servicebranschen är contact reduction, vilket betyder 

att lösa problemet med första personen som stöter på det istället för att delegera det vidare. Denna 

metod går även att tillämpa inom andra branscher. 

2.2.2 Intervjuteknik 

Under denna studie kommer intervjuer att göras med chefer på SEB. Intervjuerna kommer att 

konstrueras på ett objektivt sätt. Intervjuer kommer att bygga på frågor för att finna olika faktorer som 

berör framgången hos grupper och avdelningar. Frågorna presenteras i Nulägesbeskrivningen, kapitel 

4.3. Genom att få ut ett antal olika faktorer hos de intervjuade ska dessa då jämföras, belysas och 

analyseras i Problemidentifieringen, kapitel 5. 

2.2.3 Observationer 

Ejvegård (2003) beskriver deltagande observationer när forskare själv beskriver processer i en 

organisation som han själv deltar i. I den här studien menas det med att författaren har gjort egna 

deltagande observationer på ett sätt som att gå och titta, lyssna och föra dialog med anställda och 

chefer. Författaren har också fått utföra enklare arbeten och suttit på olika platser i organisationen. 

Detta i syfte att få en ökad förståelse för interna system, externa system, arbetet med SEB Way och hur 

de anställda själva uppfattar arbetssituationen. Eftersom SEB inte arbetar med en fysisk produkt blir 

observationerna på mjuka arbetssätt. Med mjuka arbetssätt menas med hur arbetarna arbetar i 

systemen, hur de tillämpar arbetsplatsen efter olika situationer.  
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2.3 Referenssystem 

I denna rapport kommer referenssystemet Harvard att tillämpas. De fullständiga referenserna 

presenteras under rubriken Referenser där olika slag av referenser kategoriseras efter följande; Tryckta, 

Muntliga och Internet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen beskriver de teorier som står bakom studien. Den grundläggande teorin 

är Jeffrey K. Likers ”The Toyota Way”. I det här kapitlet delas den teorin upp i tre huvuddelar, ” Toyota 

produktionssystems och Lean produktion”, ”Toyota Way Filosofin” och ”Toyota Way Verktyg”.  

Anledningen till varför The Toyota Way har valts som teoretisk referensram är på grund av att filosofin 

har blivit av så stor vikt hos företag att få bort allt slöseri för att i många fall överleva. Allt fler företag har 

så mycket bundet kapital och ofta för dålig kunskap för att kunna fria kapitalet och öka omsättningen 

samtidigt som att kvaliteten ökar och riskerna minskar. I detta kapitel beskrivs både filosofier och 

verktyg. Då genom att arbeta efter filosofierna och verktygen som presenteras ska följande ske: högre 

omsättning, minskad risk, minskade kostnader och effektivare processer samt produktion. 

Kapitlet kommer att behandla The Toyota Way efter följande delkapitel: Toyota produktionssystem och 

Lean Produktion – här presenteras en allomfattande beskrivning av Toyota produktionssystem och Lean 

Produktion. Toyota Way Filosofin – En detaljerad skrivning av filosofin bakom den framgångsrika 

biltillverkaren. Toyota Way Verktyg och metoder – Här presenteras de vanligaste verktygen och metoder 

i The Toyota Way. 

3.1 Toyota produktionssystems och Lean produktion 

Det många kallar för Lean är vad Toyotas produktionssystem är. Det blev först tydligt under 80 talet vad 

den japanska kvalitén och effektiviteten innebar. Bilar som Toyota sålde både höll bättre och längre än 

de amerikanska. Det handlade inte om designen på bilen eller att bilen fick enorm motorprestanda utan 

det handlande om att Toyota kunde producera bilare snabbare, med högre kvalité till bättre pris än sina 

konkurrenter. Hemligheten bakom Toyotas framgång är det som följer: 

Toyotas prestanda är ett direkt resultat av vad de kallar för ”Operational excellence” och det är något de 

kallar för deras strategi. Bakom denna strategi ligger en hel del verktyg och metoder som till exempel, 

just-in-time, kaizen, one-peice flow, jidoka och heijunka. Dessa verktyg och metoder är vad som är 

grunden till den så kallade Lean produktion. Men verktyg och metoder är inte vad som gör ett företag 

eller tillverkare till världsetta. (Liker, 2004) 

The Toyota Way bygger på 14 principer som Liker har baserat efter 20 år studier av den japanska 

biltillverkaren. De 14 principerna kan brytas ned till 4 kategorier, de ”4 P”: Filosofin(Philosophy), Process 

(Process), Människor och partners(People/Partners), Problemlösning (Problem solvning). Figur 1, på näst 

sida, illustrerar hur grunden av dessa bygger upp helheten av The Toyota Way, Toyota 

produktionssystem och Lean produktion. (Liker, 2004) 

När är ett företag ”Lean”? I boken ”Lean thinking”, beskriver James Womack och Daniel Jones Lean som 

följande: Lean Produktion i fem steg. Identifiera kundvärdet, definiera värdeflödet i processen, få det att 
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flöda, få ett dragande system från kunden och bakåt i flödet och sträva efter ”Operational Excellence”. 

(Liker, 2004) 

Taiichi Ohno, grundaren av Toyota produktionssystem beskriver systemet så här: ”Allt vi gör är att titta 

på tidslinjen från det ögonblick kunden ger oss en order till den punkt vi samlar in pengar. Och vi minskar 

den tiden på linjen genom att ta bort de icke värdeadderande aktiviteterna.”(s. 7, Liker, 2004) .  

De flesta företagen idag tror att de är ”Lean”, medans de enbart har tagit ett par verktyg och tillämpat 

dessa. Men de är mycket få företag som faktiskt förstår hur de ska fungera tillsammans i ett system. 

(Liker, 2004) 

 

Figur 1 4 P pyramid (Liker, 2004) 

 De flesta företagen befinner sig i lagret ”Process” i pyramiden som figur 1 visar. Det menar att de flesta 

företagen inte förstår hur de ska ta sig vidare eller saknar helhetsförståelse för vad Lean eller Toyota 

produktionssystem eller The Toyota Way är och des väg till Operational Excellence.  

3.2 Toyota Way Filosofin 

Grundfilosofin till The Toyota Way är enkel; Ta bort allt slöseri. Slöseri kostar pengar och det är kunden 

som i slutändan betalar för det. Genom att eliminera slöseriet kan företaget tjäna mer pengar utan att 

priset och kunden påverkas. (Liker, 2004) 

Nedan följer en lista på typiskt slöseri inom produktion: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Onödiga transporter 

 Onödigt eller felaktigt utfört arbete 
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 Onödigt stora lager 

 Onödiga rörelser och förflyttningar 

 Misstag och korrigeringar 

 Outnyttjad kreativitet 
 

Genom att ta bort de aktiviteter som inte tillför värde ökar produktiviteten och kostnaderna minskar. 

Framför allt att ta bort de aktiviteter som tillför att mer arbete behöver utföras som till exempel vid 

felaktigt utförda arbeten eller korrigeringar.  

Med detta som grund har Toyota tagit fram 14 principer som ska leda företaget till framgång. Att ha i 

tanke med dessa principer är att de ska ses som arbetskultur och inte som metoder.  Dessa 14 principer 

delas in i 4 kategorier; Filosofin, Processerna, Anställda och Partners och slutligen Problemlösning. 

Nedan för listas de 14 principerna. (Liker, 2004) 

 Filosofin 
1. Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

 Processerna 
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen 
5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början. 
6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet.  
7. Kontrollera allt visuellt, så att inga problem förblir dolda. 
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som tjänar personalen och processerna. 

 Anställda och Partners 
9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra det. 
10. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 
11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 

 Problemlösning 
12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 

 

Dessa principer är riktlinjer till hur arbetskulturen hos Toyota infinner sig. Det är också genom dessa 

principer Toyota höjer produktiviteten och minskar kostnader i hela sitt processflöde, från order till 

leverans.    

3.3 Toyota Way Verktyg och Metoder 

Efter filosofin ”Ta bort allt slöseri” har Toyota tagit fram en rad olika verktyg och metoder för att 

systematisera filosofierna i själva arbetsprocesserna. Dessa verktyg och processer är följande; 5S, 5Y 

(5Why), Andon, Elementblad, Genchi genbutsu, Hansei, Heijunka, Ischikawa, JIT (Just in time), Kaizen, 

Kanban, Muda, Mura, Muri, Whiteboard meeting samt Yoka Poke. (Liker, 2004) 
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3.2.1 5S 

5S är ett verktyg som systematiserar att problemen blir synliga. De fem S:n kommer från japanskans; 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke vilket på svenska blir i samma ordning; Sortering, Ordning, 

Renlighet, Regler och Självdisciplin. Genom dessa ledord kan slutsatsen beskrivas så här: Gör dig av med 

det du inte behöver ha på din plats. Se till att allt har och ligger på rätt plats. Håll arbetsplatsen ren och 

snygg. Skapa regler som systematiserar punkt 1-3. Ta ditt ansvar och visa ett gott föredöme. Detta är en 

löpande process i ständiga förbättringar.  

3.2.2 5Y ”5 Why’s” 

5Y är en filosofi som för fram grundorsaken av ett problem. Genom att ställa frågan varför till ett 

problem fem gånger ska grundorsaken till det första problemet dyka upp. Figur 2 ett visar exempel på 

5Y:  

 

Problem Åtgärd 

Lång kö till kaffemaskinen Fråga varför det är kö 

Det kommer bara vatten ur kaffemaskinen Se om det finns kaffepulver i maskinen 

Det finns inget kaffepulver i kaffemaskinen Hämta nytt kaffepulver 

Bristande rutin på påfyllningen Skapa nya rutiner 

Kaffepulver tar slut igen Fyll på innan det tar slut(Kanban) 

Figur 2 5 Why tabell 

Genom att gå till grundorsaken och åtgärda det, elimineras förhoppningsvis problemet helt och dyker 

inte upp igen.  

3.2.3 Andon 

Enligt princip nr fem ”Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från 

början.” har Andon skapats. Uppstår det ett problem i produktionen som operatören inte kan lösa själv 

inom några minuter stoppas hela processen och alla hjälper till att åtgärda felet. Denna stoppsignal 

kallas för andon. Genom att rätta till problemet direkt med ett stopp på några minuter undviks felaktigt 

utfört jobb som kräver dubbelt arbete och ökade kostnader.   

3.2.4 Elementblad 

Elementblad är arbetsbeskrivningar som ska vara så tydliga att vem som helst ska kunna sättas i 

produktion utan att något problem eller fråga dyker upp. Dessa elementblad ska vara standardiserade 

över hela företaget och ingen ska vara obekant med dessa.  
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3.2.5 Genchi Genbutsu 

Genchi Genbutsu betyder ”Gå och se med egna ögon”, och denna metod utgör grunden till hur rätt typ 

av ledare utvecklas. Det handlar inte bara om processerna, utan också om att ha en direkt kundkontakt 

för att veta vad kunden vill ha. 

3.2.6 Hansei 

Hansei kan vara det absolut viktigaste inom Toyotas kultur. Hansei betyder nämligen reflektion, att vara 

ärlig mot sig själv och sina svagheter. Det är först genom ärligheten som förbättringsarbetet kan starta. 

Detta är roten till Kaizen. 

3.2.7 Heijunka 

Genom att jämna ut arbetsflödet utöver en längre period kan överbelastning och ryckigheter i 

arbetsflödet minimeras. Genom denna princip arbetar de anställda efter takttider, en planerad 

produktion. Hos Toyota anses takttiderna inte som en ”takt” som i musik, utan som hjärtslag i 

produktionen. 

3.2.8 Ischikawa 

Ischikawa är den japanska termen för fiskbensdiagram. Fiskbensdiagram är ett arbetssätt att lista upp 

felorsaker för att komma till rot- eller grundorsaken till ett haveri eller fel utfört arbete.  

 

Figur 3 Ischikawa 

För att ge ett exempel på ett fel eller haveri kan det exempelvis vara att det blir blåskärm på datorn. 

Datorn har en felkod som talar om vad orsaken är. I det här fallet har en hårddisk krashat. Om 

upptäckaren använder 5Y i det här fallet kan det leda till att rotorsaken som var att hårddisken har varit 

överhettad en längre tid. Varför överhettningen skedde vara att en fläkt stannat. Varför fläkten 

stannade kan ha fler orsaker, en sladd som har lagt sig i den, eller att den har gått sönder. Genom att 

hela tiden söka efter rotorsaken kan framtida problem lösas innan de inträffar. 

Genom att då att dokumentera upp alla felorsaker på ett sådant fiskbensdiagram kan felsökningen och 

åtgärderna påskyndas och tidslöseriet kan minimeras. Upptäck felen innan de har inträffat. 
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3.2.9 Just in Time 

Just in time är ett koncept att leverera till kunden när kunden vill ha det, varken tidigare eller senare. 

Genom att identifiera den rätta kunden som till exempel i ett processflöde kan kunden vara nästa steg i 

processen, inte den slutgiltiga. Genom att tillämpa detta koncept minimeras onödig väntan som är ett 

slöseri. 

3.2.10 Kaizen 

Kaizen, ständiga förbättringar, som det betyder är något alla företag försöker tillämpa. Kaizen handlar 

om att standardisera arbetsuppgifter tillsammans med arbetarna och sedan förnya och ständigt 

förbättra dem. Att låta arbetarna styra detta är av stor vikt för att det skall fungera. De vet själva bäst 

hur arbetet kan göras säkrare, snabbare och öka kvalitén på produkten. Lyckas kaizenkulturen 

implementeras kommer det ge en ökad grad av personalengagemang, kommunikation, flexibilitet, 

innovationsförmåga, moral och kundfokus.   

3.2.11 Kanban 

Kanban är ett signalsystem i produktion som signalerar när något börjar ta slut och att påfyllningen är på 

plats innan det har tagit slut. Genom att använda kanban på rätt sätt minimeras lagren. Lagerhållning är 

slöseri då det ses som endast bundet kapital. På det här sättet styr efterfrågan inköpen och inte 

planeringen. Flödet blir bättre och Just in Time principen fyller sin funktion.  

3.2.12 Muda Mura och Muri 

Muda, mura och muri hänger ihop. De tre begreppen är direkt eller bidragande till slöseri. Muda är alla 

typ av slöseri. Mura är ojämnheter i arbetsflödet. Ojämnheter i arbetsflödet kan vara bristande 

planering i produktionen, förseningar, maskinhaveri eller defekter. Muri är överbelastningar på 

människor och maskiner, vilket kan vara orsaker till utmattning och haverier. Mura orsakar Muri.  

3.2.13 Poka-yoke 

Poka-yoke menas med att göra något felsäkert. Arbetsrutinerna ska göra det omöjligt att göra fel, eller 

att skapa ett slöseri.   

 

 



14 
 

4 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen redogör en allomfattande beskrivning av nuläget. 

Genom att lägga stort fokus på SEB Way och nyckelverktyg inom SEB Way ska nulägesbeskrivningen 

behandla syftena och målen med studien.  

Observationerna är gjorda under en längre period för att ta fram en realistisk bild på hur processer 

kopplade till verkligheten ser ut. Genom att observera och se hur de anställda löser problem med och 

utan hjälp av de metoder och verktyg som erbjuds från SEB Way.  

Eftersom det är stor variation på de grupper och avdelningar inom Securities Operation som 

observationerna sker på kommer en hänsyn till variationen att tas. Med variation i det här fallet menas 

med gruppens storlek, processer och uppgifter. Därför är det stor fokus på att ta fram ämnesområden 

eller faktorer som kan ställas mot varandra och pekas ut som positiva eller negativa framgångsfaktorer.  

För att strukturera observationerna sker dessa främst på ämnesområden: 

 SEB Way  

 Tavelmöten 

 Intervjuer  
 

Nuläget på Securities Operations är i dagsläget i lägesförändring på så vis att det sker stora 

omorganiseringar. Omorganiseringarna är både omkonstruktioner i organisationen och flyttar 

geografiskt. Grupper, avdelningar och delar av grupper flyttas till andra kontorsplatser som befinner sig i 

Riga och Vilnius. Detta ställer höga krav på av standardiserade arbetsuppgifter. Dessa flyttar skall ej 

påverka kvaliteten. Och det ställer krav på att de anställda på dessa två kontorsplatser håller samma 

förståelsegrad eller bättre av SEB Way. 

4.1 Om företaget 

SEB grundades 1856 av André Oscar Wallenberg och var där med Sveriges första kommersiella bank. 
Med över 150 år i bankbranschen har SEB ständigt drivit samhället med nytänkande och utvecklande av 
tjänster.  
Idag finns SEB i ett 20-tal länder runt om i världen med ca 17 000 anställda, från London till New York 

och Shanghai (SEB, Detta är SEB) 

SEB:s mission: ”Att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god 

rådgivning och finansiella medel.” (SEB mission, vision) 

SEB:s vision: ”Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner” (SEB mission, vision) 
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Denna mission och vision krävs det av SEB:s samtliga anställda att alltid jobba med utveckling internt 

liksom externt. Utveckling sker då hos varje individ på SEB och där av vikten av att kulturen som SEB 

Way ska vara råder över allt på SEB. 

4.2 SEB Way 

SEB Way är SEB:s egen tillämpning av TPS. Syftet med SEB Way är att skapa en kultur som strävar efter 

ständiga förbättringar, kaizen, för att nå något som de vill kalla Operational Excellence (OE). Vägen till OE 

går ned till individens nivå med följande ledfrågor som individen ska ställa sig själv: 

 Vad eller vilka är behoven hos min kund? 

 Vad eller vilka är mina mål? 

 Hur presterar jag? 

 Är det här det bästa sättet att utföra mina processer? 

 Vilka färdigheter ska jag utveckla och hur går jag tillväga? 

 Har jag givit och tagit emot feedback idag? 

 Har jag gjort någon skillnad idag? 
 

Dessa nyckelfrågor kan brytas ned i ytterligare frågor som sedan kan graderas för att få ut en siffra som 

säger hur hög Operational Excellence Indicator(OEI). Framgångsfaktorn i att höja sin OEI är genom SEB 

Way. 

När SEB började installera SEB Way var det med följande mål: 

 Reducera marginaler 

 Öka volymerna 

 Kontrollera kostnaderna 

 Expandera 

 Konkurrenskraftigt landskap 

 En Gemensam SEB ambition 

 Skapa en kultur av ständiga förbättringar, kaizen 
 

Installationen av SEB Way är segmenterad i vad de kallar för transformationer. Innan 

transformationerna startar sker en planering och diagnosering på divisions nivå, vilket tar ca 4- 10 

veckor. Transformationer sker på grupp/avdelnings/individuell nivå och tar 6 – 12 veckor. En 

transformation är strukturerad på följande vis: 

1. Förberedelser 
- Förankra engagemanget hos managers 
- Skapa förståelse av förväntningarna 
- Start av informationsinsamling 

2. Nuläget 
- Fastställa Nuläget 
- Identifiera förbättringsmöjligheter 
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- Beställa övergripande mål 
- Skapa förståelse över huvudutmaningar 

3. Framtida läge 
- Utveckla framtida läges lösningar 
- Bestäm detaljerade mål 
- Utveckla implementeringsplan 

4. Implementering 
- Implementera framtida läges lösningar 
- Bygg plattformen för kaizen, ständiga förbättringar 

5. Kaizen 
- Gruppen är utbildad att bibehålla och förbättra  
- Tillfälliga understöd av navigatörerna för att säkerhetsställa att förändringen håller 
- Ny arbetskultur etablerad 

 

De fyra första stadierna är understödda av SEB Way Navigatörer. SEB Way Navigatörer är specialisterna 

hos SEB som ska hjälpa anställda att komma in i transformationerna på ett bra och strukturerat sätt. Och 

det sista stadiet ska flyta på vidare, dock med tillfälliga understödningar av navigatörer. 

SEB Way siktar på fyra Kärnvärden, Core values, som i sin tur detaljeras ytterligare.  

Förbättra processeffektivitet till och från kunden 

 Basera processer på kundens behov och vad som tillför värde 

 Skapa värdeflöde för att reducera variation, oflexibilitet, och slöseri 

 Standardiserade arbetsmetoder för att göra rätt direkt och användning av visualisering till att 
identifiera avvikelser 

 

Stärka prestationshantering 

 Sätt mål från toppen ner till individnivå i organisationen 

 Följ upp målen kontinuerligt på alla nivåer 

 Agera på avvikelser och använd en strukturerad problemlösnings metod för att eliminera 
rotorsaken 

 

Förbättra färdighetsutveckling och arbetsorganisationen 

 Identifiera kompetenser och bygg nödvändiga färdigheter för att möta kundbehoven 

 Organisera arbetet för att möta upp kapaciteten med kund behoven 
 

Anpassa Inställning och Beteende 

 Gör faktabaserade beslut 

 Sätt av tid för reflektion i syfte till att bli en lärande organisation 

 Chefer ska vägleda, vara föredömen och ge feedback till de anställda 
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Dessa fyra kärnvärden ska skapa en kultur av ständig förbättring (Kaizen). 

4.3 Tavelmöten 

Tavelmöten på Securities Operations är en daglig rutin hos de flesta grupper. Vissa specifika grupper har 

veckomässiga tavelmöten då behovet inte finns för att ha dem dagligen. Tavelmötena kan också kallas 

morgonmöten då de hålls under förmiddagarna hos de olika grupperna.  Mötet sker vid en 

whiteboardtavla, detaljer på hur tavlan ser ut dyker upp senare i avsnittet. Det främsta syftet med 

tavlan är strukturerad problemlösning.  

Tavelmöten ska ta cirka 15 minuter och har en standardiserad agenda som ser ut på följande: 

 Utvärdera gårdagen genom nyckeltal, 3 minuter 

 Problemlösning, 7 minuter 

 Gruppspecifik information, 2 minuter 
 

Samtliga i gruppen ska deltaga under mötet och för bästa interaktion ska deltagarna vara stående kring 

tavlan. Mötet leds av en förutbestämd person som antingen är gruppchefen eller en vanlig anställd.  

Tavlans struktur ger struktur till mötet. Genom att arbeta sig igenom tavlan från vänster till höger. Detta 

med för att ingenting missas.  

 

Figur 4 Tavlans mall. Från intranätet 

Figur 4 visar ett exempel på hur tavlan ser ut enligt den mall som finns. De nyckeltal som finns skall visa 

när problem uppstår. Nyckeltalen skall ha egenskaper som är specifika, mätbara, påverkningsbara, 

resultatorienterade och tidsatta. 
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Den gruppspecifika delen av tavlan varierar från grupp till grupp. Vanliga verktyg eller information kan 

förekomma såsom utbildningsmatris, personalplanering och frekvenstablå.  

Större delen av tavlans yta utgörs av problemlösning och med den ytan visas också vikten av relevans. 

Den övre delen utgörs av daglig problemlösning där problemen fylls på under dagen. Problemen får en 

problemägare som ansvarar för att en lösning och en rotorsak finnes till den satta deadlinen. Varje 

problem har också en statuscirkel uppdelad i fyra tårtbitar. Dessa tårtbitar beskriver vilken status 

problemet befinner sig i: 

1. Problemet definierat med utnämnd problemägare samt deadline 
2. Rotorsak och lösning funnen 
3. Implementering av lösning 
4. Lösningen fungerar och berörda känner till den samt att dokumentation har skett 

 

Problemen har en prioriteringsmatris, Figur 5, som avgör vilket problem som ska hanteras. Matrisens två 

axlar är påverkan hos kund eller SEB, Impact, och brådskande karaktär, Urgency. Matrisen har fyra rutor 

vilka är numrerande i prioriteringsskala.  

 

Figur 5 Prioriteringsmatris. Från intranätet 

Problemlösningen är strukturerad på sätt som ska leda vägen till rotorsaken till problemet. Här använder 

principen 5Y, ”5 Why’s” vilket beskrivs under 3.2.2. Genom att ställa frågan varför fem gånger ska det 

leda till rotorsaken till problemet. 

När rotorsaken är funnen ska det problemet lösas. Genom att dela upp problemet i delproblem löses 

problemet mer strukturerat och enklare, Figur 6. 
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Figur 6 Uppdelning av problem. Från intranätet 

I SEB:s strukturerade problemlösning finns fem steg att gå till lösningen: 

1. Definiera problemet 
2. Bryt ner problemet i delproblem 
3. Eliminera oväsentliga delproblem 
4. Konkretisera problem och skapa en arbetsplan 
5. Lösning 

 

Genom denna struktur på problemlösning kan individen, den anställde, attackera problem oavsett 

storleken på det.  

4.4 Intervjuer 

Intervjuerna har skett med fyra respondenter med en betydande roll i hierarkin inom SEB. Samtliga 

respondenter fick besvara följande frågor på samma villkor och tidsåtgång.  

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 
2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i så fall vilka?  
3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete? 
4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst? 
5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar? 
6. Vad är mindset för dig?  
7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset  a) med dina kollegor b) med dina kunder c) med dina 

stakeholders? 
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8. Hur skulle du beskriva bra management? (ledarskap) 
9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig? 
10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp? 
11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på ert sätt att jobba? 
12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och individer för att ständigt 

jobba med ständiga förbättringar? 
  

Svaren antecknades skriftligt under intervjuernas gång. När respondenterna hade besvarat frågorna 

lästes det som antecknats upp för att få en bekräftelse av respondenten om anteckningarna stämde 

överens med det dem hade sagt. Anteckningarna består främst av de nyckelord som hade nämnts. 

Samtliga intervjuer hittas i bilagorna; Intervju 1, 2, 3 och 4.  

4.5 Resultat av intervjuerna 

I resultaten av intervjuerna belyses de svar som är gemensamma för minst två av de fyra 

respondenterna . Med denna metod bör validiteten vara godkänd. De udda svaren presenteras för sig. 

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 

Gemensamma svar: Samarbetsförmåga, helhetsförståelse, anpassningsbarhet och beslutsamhet. 

Udda svar: Tydliga mål, faktabaserade prioriteringar, strukturerad problemlösning, ”Våga att inte göra 

saker”, motivation, beslutsamhet, lyhördhet, servicekänsla,  kundmedvetenhet , kundfokus och 

öppenhet. 

2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i 

så fall vilka? 

Gemensamma svar: Jobba för gruppens gemensamma mål. Gruppens gemensamma mål bör vara 

samma som individens, dock kan individen ha egna mål. 

Udda svar: Liten skillnad i arbetsgivarens perspektiv. Bekräftelsebehovet hos individer kan skapa 

framgångar i gruppen men också motgångar. Gruppen kan prestera mer än individen, ”1+1 = 3”. 

”Produkten och inte summan, ska bli den samma”. Se över individens faktorer/fokus och anpassa sig till 

gruppens bästa förmån för att komplettera varandra. 

3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete?  

Gemensamma svar: När framgångsfaktorerna finns där och om alla jobbar med rätt inställning påverkar 

det arbetet väldigt positivt. 

Udda svar: Det är sällan alla framgångsfaktorer finns på plats. Det påverkar vår dagliga verksamhet och 

framtida aktiviteter, affärsplaner och planeringar. Ha tålamod när du ligger längre fram än de andra, 

eller tvärtom. Viktigt att kommunicera. 

4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst?  
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Gemensamma svar: När det råder klara och tydiga mål, deadlines och direktiv. När alla i gruppen tar 

gemensamt ansvar och samarbetar. När det finns en laganda och alla finner sin roll. När det är ett högt 

tempo eller positiv stress. 

Udda svar: När gruppen har kul och trivs. Tydlig ansvarsfördelning men med flexibilitet och Kundfokus 

5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar?  

Gemensamma svar: På grund av lagandan presterar grupper bra i motgångar. 

Udda svar: Har kundens bästa framför ögonen. När gruppen har kul och trivs jobbar de bra under 

motgångar. Extremt varierande beroende på när motgången sker och vilken typ av motgång det är. 

Gruppen kan respondera på två vis: 1) Gruppen svetsas samman och kavlar upp ärmarna. 2) Gruppen 

tappar motivationen och splittras lite grann. Reaktionerna kan inträffa tätt på varandra. Gruppen kan 

ifrågasätta syftet till uppgiften. Vissa kan ge sig, andra kan göra sitt yttersta. Erfarenheter kan spela roll 

till resultatet, erfarenheter från tidigare motgångar och liknande.  

6. Vad är mindset för dig?  

Gemensamma svar: Inställning, (allt, högt till tak och respekt, inlärt tankemönster). 

Udda svar: Sunt förnuft*, SEB:s core values*, Syns i sättet att prata och benämna saker och ting, Ett sätt 

att tänka, Attityd och ”Att vilja men att inte kunna är bättre än att kunna men att inte vilja”.  

7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset  a) med dina kollegor b) med dina 

kunder c) med dina stakeholders?  

Gemensamma svar: A och B) Vilja göra allt för kunden. 

Udda svar: A) Högt till tak, förtroende och respekt, våga ifrågasätta. A) Ömsesidig respekt, core values. 

B) Representera SEB, visa upp sig från sin bästa sida. B) Känna att vi gör ett bra jobb. B) Att ha en 

proaktiv och konstruktiv inställning till vår tjänst. C) Samma bank, Samma kund, Samma mål. C) Våga ta 

konflikten, högt till tak, öppenhet. C) Service minded. C) Ifrågasättande, våga utmana och utveckla. C) 

Att ha en större förståelse för och intresse för vår verksamhet. C) SEB:s core values C) SEB:s core values. 

Behandla alla som du själv vill bli behandlad. Agera professionellt. Det blir själva arbetssättet, SEB:s core 

values. Märks skillnad(negativ benämning) på core values hos olika delar i SEB.  

8. Hur skulle du beskriva bra management?(Ledarskap) 

Gemensamma svar: Tydlighet, beslutsfattande, coachande, uppföljning.  

Udda svar: Uppmuntrande*. Ge medarbetarna ansvar, kanske mer än vad själva förväntar sig*. 

Kommunikation och Ärlighet. Öppen dialog, erkänn när man inte har kunskap eller har fel. Lyssna. Ta till 

vara på idéer. Helhetsförståelse. Förtroende. Målinriktat. Levererande. Ömsesidig respekt. 

Handlingskraftig. Medvetenhet. Lyhört.  
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9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig?  

Gemensamma svar: Bra, med variation från respondenterna. 

Udda svar: Ifrågasätter för att få fram rätt budskap för att föra det vidare med trovärdighet. ”Ibland 

lysande, ibland värdelöst”. Fungerar riktigt bra, kan dock alltid förbättras. Har en fungerande 

kostnadsstruktur med reducerad kostnad och risk med nöjdare kunder. Planera och använda 

resurserna(medarbetarna) på så vis att det går ihop med svaren(märkta med *) från fråga 8 för att skapa 

tillit.  

10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp?  

Gemensamma svar: Bra, med variation från respondenterna.  

Udda svar: Väldigt öppet och enkelt. Svårare ämnen eskaleras till manager för att kunna lyftas på ett 

bättre sätt. Intuitiv till obefintlig, men genomsnittligt, klart godkänt.  

11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på 

ert sätt att jobba? 

Gemensamma svar: Tre av de fyra respondenterna upplever att påverkan av transformationerna har 

varit stor med bra resultat. 

Udda svar: Utvecklas med åren. Ökad kundstock, ökade volymer, minskad risk och allt till lägre kostnad. 

Inte mycket, det är mixat och tillämpat för gruppen. Tavelmötet sker en gång i veckan på måndagar då 

den gruppen är väldigt blandad av mindre grupper.  

12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och 

individer för att ständigt jobba med ständiga förbättringar?  

Gemensamma svar: Vilja, vilja till förbättring, Mindset ”vill man så kan man”. Mod, Grundtrygghet till att 

våga förändra sitt arbetssätt och invanda mönster.  Jobba med en strukturerad problemlösning, 5Y. 

Uppföljning, följa upp uppnådda mål och resultat liksom att lyfta fram dem.  

Udda: Nyfikenhet, Kreativitet, Kompetens, Rädda för att förlora jobbet i slutändan, Hela tiden ifrågasätta 

sitt jobb: ”Tillför jag värde för kunden”. Prata om framgångar, Sätta små mål och fira dem när de är 

uppnådda. 
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5 Problemidentifiering 
I problemidentifieringskapitlet belyses de problem, brister och områden som kan förbättras.  

5.1 SEB Way 

Att SEB Way existerar på SEB är helt klart när ett erfaret och tränat öga ser verksamheten på Securities 

Operations. Avdelningen påvisar SEB Way som finns framme för ögat att beskåda vilket i sig ger ett 

professionellt intryck. Whiteboardtavlorna, där morgonmötena sker, är ett bra exempel på ett verktyg 

som visualiserar en strukturerad problemlösning men som dock samtidigt kan ge ett stökigt intryck om 

tavlan är belamrad av olika utskrifter av grafer och nyckeltal.  

På intranätet finns i första menyn en flik som presenterar SEB Way och det är enkelt att själv orientera 

sig till den information som finns. Det finns även handböcker som ligger ute på kontorslandskapen och 

dessa är svåra att missa, då det är limegröna med den vita texten ”You are SEB”. Denna text dyker även 

upp på skärmsläckarna med de så kallade kärnvärdena för SEB: Förbättra processeffektivitet till och från 

kunden, Stärka prestationshantering, Förbättra färdighetsutveckling och arbetsorganisationen, Anpassa 

inställning och Beteende. 

Dock finns det problem, brister och områden som kan elimineras och förbättras. Självklart gäller inte alla 

punkter alla grupper och avdelningar. Listan nedan visar dessa problem, brister och områden som kan 

förbättras: 

a. Bristande förståelse för SEB Way 
b. Bristande uppföljningar på problem och problemlösning 
c. Bristande engagemang  
d. Rutinbeskrivningar uppdateras för sällan 
e. Tavelmöten 
f. Bristande ansvarstagande 

 

Bristande förståelse för SEB Way 

Den uppfattning som speglats av de anställda är att SEB Way är olika mål, riktlinjer och verktyg (i vissa 

fall även regler). Det är ett känt problem där företag försöker implementerar en tillämpning av Toyota 

Way, ett problem där chefer och anställda tror att det är verktygen som ska göra skillnaden i arbetet.  

En särskild brist under observationstiden som har sträckt sig under flera års tid har varit en hög 

personalomsättning. Hög personalomsättning medför att det blir svårt att lära ut SEB Way till alla parter 

och de får bygga upp en egen uppfattning om vad det handlar om. Även kulturen av ständiga 

förbättringar blir svår att hålla kvar då personalen kommer och går.  

 

Bristande uppföljning på problem och problemlösning  
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Att många problem skrivs upp på tavlan och löses på kort tid är bra. Däremot är det långt ifrån alla 

problem liksom möjligheter till förbättringar som skrivs upp. Uppföljningen kan ifrågasättas här hos 

många grupper och avdelningar och särskilt hos de grupper som inte jobbar med en tavla.  

Många problemlösningar saknar också en valid rotorsak. Detta för att problemlösningen oftast blir en så 

kallad första lösningen för att bara få det att fungera och det skapas ingen långsiktig hållbar lösning. 

Många av dessa snabba lösningar betyder också nya problem, speciellt om kompetensen sitter hos 

personalen där personalomsättningen är hög.  

Bristande engagemang för SEB Way 

Engagemanget att jobba in SEB Way som en sätt att arbeta på saknas. De flesta gör sitt och kan anse sig 

själva klara efter tavelmötet. Problemet har fått en ansvarig och sen är det klart. Även problemlösningen 

kan sakna engagemang, många lösningar är den så kallade första lösningen som får det att fungera men 

inte bättre. Saknaden av att arbeta fram bästa lösningen finns hos många grupper. Liksom att ständigt 

förbättra det nuvarande.   

Rutinbeskrivningar uppdateras för sällan  

Många av de befintliga rutinbeskrivningar kan sakna de senaste uppdateringarna vilket kan betyda att 

processerna tar längre tid än vad som är nödvändigt vilket är ett slöseri. De kan också sakna tydlig 

information som bilder från de system som processerna berör.  

Tavelmöten 

Detta område tas upp mer detaljerat i kapitel 5.2. Variationen på tavelmöten är mycket stor. Det kan 

variera från näst intill obefintliga till exemplariska. Detta kan visa på bristande förståelse på vad tavlan är 

tillför och hur den gynnar SEB:s, avdelningens och gruppens OE. 

Bristande ansvarstagande 

Ansvarstagandet i denna mening är att våga delegera ut uppgifter till kollegor. Syftet är att inte 

överbelasta den som är ansvarig för processen, uppgiften eller händelsen. Här saknas det stödsystem vid 

höga belastningar. Och höga belastningar kommer säsongvis. Höga belastningar på enstaka individer 

med manuella processer ökar fel riskerna samt fel- och dubbelt arbete.  

Det finns också problemområden som inte går att påverka eller vars kostnad är för hög att förbättra 

eller byta ut. Exempel på sådana är IT-systemen, plattformarna och mjukvarorna som de anställda utför 

processerna i. Många av dessa system är urålderliga och mycket känns ineffektivt. Det är mycket arbete i 

olika system det vill säga mycket onödig transport mellan information.   

Det finns även faktorer som påverkar hur pass grupper arbetar med SEB Way. Faktorerna kan påverka 

både positivt och negativt. Dessa faktorer kan vara:  

 Ålder på individer i gruppen 

 Hur länge individer har jobbat utan SEB Way på SEB 

 Inställning till förändring 

 Hur långt in i transformationen avdelningen, gruppen, individen har kommit 
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 Management 
Dessa faktorer har mycket med det invanda arbetssättet att göra. Ju längre en individ har arbetat på 

samma sätt desto svårare är det att bryta det mönstret. Oavsett hur långt in i en transformation en 

grupp har kommit gör den ingen nytta om den inte hela tiden uppföljs och utvecklas. I intervjuerna fram 

går det att uppföljning, management och inställning krävs för att framgång med SEB Way ska uppnås.   

5.2 Tavelmöten  

Variationen på tavelmöten är mycket stor. Det kan variera från näst intill obefintliga till exemplariska. De 

observationer gjorda under tavelmöten visar att aktiviteten på problemlösning, vilket är grunden till 

ständiga förbättringar, varierar stort mellan olika grupper. Det kan också uppfattas att många anställda 

inte har kunskapen eller saknar utbildning på hur och varför tavelmötena utförs, där av variation.  

Grupper med tavla 

Grupper med tavla som arbetar utefter den givna mallen löser problem på plats eller eskalerar 

problemet vidare till en individ som blir ansvarig för att problemet löses till en fastställd deadline. Eller 

om problemet ska eskaleras till en ”Process improvement manager”, en individ som jobbar med att 

förbättra processer.  

En del grupper använder tavelmötet mer som en daglig briefing i syfte till att fördela arbetsuppgifter och 

problemlösningen får en lägre prioritering. I andra ord följs inte mallen hos alla grupper som dagligen 

har tavelmöte. 

Grupper utan strukturerad tavla  

De grupper som påträffats sakna tavlan har problem som återkommit blivit liggande och bortglömda. Då 

en grupp har tavelmötet veckovis blir problemen bortglömda eftersom de inte står på tavlan. Dessa 

möten liknar mer en briefing om vilka händelser som ska inträffa under veckan istället för att lyfta upp 

problem eller förbättringsmöjligheter. Samtidigt kan problem som dyker upp under veckan lätt glömmas 

eftersom det inte finns en plats att skriva upp det på(tavlan). Här riskeras det att fastna i samma 

arbetsförhållande och varken kunna öka kapaciteten eller reducera risker. 

Övrigt 

Dokumentationen av problemen och statistik på hur många problem eller förbättringar som sker eller 

genomförs verkar förekomma. Mer fokus riktas på andra nyckeltal som kan verka vara gammalmodiga 

och traditionella, traditionella menas med att utföra aktiviteter på gamla vis för att man inte vet bättre. 

Exempelvis har inte en förändringsindikator påträffats, det vill säga ett nyckeltal som visar när en 

förändring bör ske. Eller när det är läge för att bedriva förändringar och tester. 

5.3 Intervjuer 

Intervjuerna lyfter fram de faktorer som bör finnas hos grupperna och de anställda för att utvecklas med 

SEB Way. Dessa visar vilka krav som ställs hos management och internt inom grupper samt hos självaste 



26 
 

individen. De finns grupper som visar på att när de arbetar på rätt sätt med SEB Way ger det positivt 

resultat.  

Många av intervjuerna talar för hur bästa scenario ska ske i verkligheten. Däremot är detta ett fall av 

validitet och reliabilitet. Med svar på hur managementegenskaperna fungerar syns dock en ärlighet på 

att allt inte finns alltid på plats ute på avdelningarna, grupperna och individerna.  

Ett stående problem på hur ledarskap lockar ut ”max prestation” finns överallt.  Här finns möjligheten 

att lära sig av dem som lyckas, vad gör de som kan plockas ut och appliceras på andra avdelningar, 

grupper och individer? 

I Figur 8 nedan visar problem eller möjligheter vilka bör lösas, belysas eller standardiseras. 

Fråga Möjlighet/Problem Möjlig rotorsak 

1 Framgångsfaktorerna kommer i 

skymundan för den anställda och resultat 

liksom nyckeltal hamnar i fokus 

Fel fokus eller styrning uppifrån 

organisationen 

2 Olika perspektiv på gruppens och 

individens framgångsfaktorer 

Rutin och metod saknas  

3 Framgångsfaktorerna finns inte alltid på 

plats 

Coachnings eller ledarskap inom 

grupperna är bristande eller saknas då 

behovet uppstår 

4 Skapa omständigheter som lockar fram 

högre eller max prestationer 

Rutin och metod saknas 

5 Skapa en trygghet inom gruppen eller 

avdelningen som skapar bra prestationer 

då motgångar inträffar 

Rutin och metod saknas 

6 Kompetensen finns men stannar internt 

hos grupper eller avdelningar 

Kommunikation mellan avdelningar 

kompetens saknas eller brister 

7 Lär ut och jobba ständigt med de nämnda 

mindsetsen 

Rutin saknas 

8 Lyft fram de bästa 

ledarskapsegenskaperna som finns inom 

SEB och sprid dessa 

Rutin och metod saknas  

9 Odla rätt ledare som lever efter SEB:s 

core values och lär andra göra det samma 

Rutin och metod saknas  
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10 Med en bra kommunikation kan 

kommunikationen öppnas mer mellan 

avdelningarna för att skapa mer intern 

förståelse och en bättre syn på hela 

organisationen 

Rutin och metod saknas  

11 Stor nivå skillnad på avdelningarna Finns det en nulägesanalys på var de 

olika avdelningarna ligger i 

transformationerna? 

12 De kritiska framgångsfaktorerna för att 

jobba med ständigförbättring måste 

lyftas dagligen för att inte hamn i en cykel 

där alla gör sitt och det räcker 

Rutin och metod saknas  

Figur 7 Tabell som visar möjlighet eller problem samt möjlig rotorsak 

5.4 Sammanfattning och Rotorsak 

Följande är en sammanfattning på de problem, brister och områden som kan förbättras samt en möjlig 

rotorsak. Det bör upplysas om att rotorsakerna är byggda på antaganden av författaren och är ej 

prövade för högre validitet och reliabilitet. Därav kommer rotorsakerna presenteras som möjliga 

rotorsaker i Figur 9. 

Identifierat problem, brist eller område som 

kan för bättras 

Möjlig rotorsak 

Bristande förståelse för SEB Way  Utbildning, uppföljning och utveckling saknas 

eller inträffar med förstora mellanrum 

Bristande uppföljningar på problem och 

problemlösning 

Problemen saknar en seriös problemägare 

eller en tydlig deadline 

Bristande engagemang för SEB Way För lite fokus på ”den stora bilden” 

Rutinbeskrivningar uppdateras för sällan Rutinbeskrivningarna saknar ägare eller 

ansvarig för uppdatering 

Tavelmöten 

 

Kompetensbrist 

Bristande ansvarstagande Stödsystem, individuell kompetens saknas 

Figur 8 Identifierat problem med möjlig rotorsak 
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6 Förbättringsförslag 

Detta kapitel presenterar förbättringsförslag till de problem, brister och problemområden som belyses i 

kapitel 5.  

6.1 SEB Way 

För att förbättra de problem, brister och problemområden som har funnits bör en djupare och noggrann 
undersökning utföras i syfte till att hitta rotorsaker som är av hög validitet och som inte är antaganden. I 
detta fall är tidsbrist en faktor som förhindrar undersökningen till en högre validitet av de rotorsaker.  
 
Genom att eliminera rotorsakerna bör problemet, bristen eller problemområdet att upphöra. 
 

Bristande förståelse för SEB Way 

Möjlig rotorsak: Utbildning, uppföljning och utveckling saknas eller inträffar med för stora mellanrum. 

Förbättringsförslag: Skapa en utbildningsmetod och en uppföljningsmetod som för alla anställda framåt i 

utvecklingen av SEB Way och SEB:s ständiga förbättringar. En stimulerande utbildning och uppföljning 

som inte är individuell utan gruppvis. Gör alla delaktiga. Enligt princip 14, ”Bli en lärande organisation 

genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” av The Toyota Way, behöver alla jobba 

oförtröttligt med detta. Att ständigt fråga sig: har jag förbättrat något idag? Till exempel mig själv, en 

process, en kund, organisationen. Detta blir mer eller mindre en grund för kommande 

förbättringsförslag. 

Bristande uppföljningar på problem och problemlösning  

Möjlig rotorsak: Problemen saknar en seriös problemägare eller en tydlig deadline. 

Förbättringsförslag: Skapa rutiner som gör det omöjligt att ett problem förblir ett problem, Poka-yoke. 

Kan inte problemet lösas på plats kan Andon vara ett alternativ beroende på graden av problemet. 

Tavlan är här också ett bra men också ett bristande instrument. Förbättringsförslaget hör ihop med hela 

förslaget som berör tavelmöten. Detta beskrivs mer detlajerat i kapitel 6.2. 

Bristande engagemang för SEB Way 

Möjlig rotorsak: För lite fokus på ”den stora bilden”. 

Förbättringsförslag: SEB Way saknar en stark karaktär och blir ofta i satt åt sidan. Då många inte verkar 

ha förståelse för vad SEB Way exakt är gör det hela väldigt svårt att arbeta in som en levande kultur. En 

anställd kan vara hur kompetent som helst på sitt område men totalt sakna en förståelse för vad SEB 

Way faktiskt är. De flesta verkar tro att det är massa verktyg som ska göra arbetet lättare.  

Engagemanget och rätt typ av ledare måste finnas på plats hela tiden och sprida budskapet samt leda 
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för att samtliga ska börja leva efter SEB Way. Hitta ledarna och utbilda dem rätt och sprid ut dem på rätt 

platser i organisationen.  

Rutinbeskrivningar uppdateras för sällan  

Möjlig rotorsak: Rutinbeskrivningarna saknar ägare eller ansvarig för uppdatering. 

Förbättringsförslag: Skapa rutiner där beskrivningarna uppdateras i genomförandet av processen. Enligt 

princip 6 av The Toyota Way, ”Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet”. Det måste skapas en hållbar förståelse av detta. Om inte förblir 

rutinbeskrivningarna gamla och innehållande möjliga fel, risker och tidsslöseri. Direktledarskap kan ha 

en betydelse här att verkligen se till att uppdateringen utförs. 

Tavelmöten 

Möjlig rotorsak: Kompetensbrist. 

Förbättringsförslag: Skapa ett tydligare syfte med tavlan och skapa olika typer av tavelmöten, 

förslagsvis:  

 Dagliga tavelmöten 

 Veckovisa tavelmöten med större fokus på något område eller enstaka problem  

 Månadsvisa tavelmöten där en hel avdelning eller fler samlas och samarbetar i 

problemlösningen eller presenterar olika problem samt lösningar för att skapa ett öppet forum 

av problemlösning. 

 

Se förslagen mer detaljerade i kapitel 6.2.  

Bristande ansvarstagande 

Möjlig rotorsak: Stödsystem, individuell kompetens saknas. 

Förbättringsförslag: Hämta, skaffa och utveckla stödsystem som till exempel 5S, andon, kanban och 

scrum för att hjälpa individerna att fördela eller effektivisera eller riskreducera uppgifter.  

6.2 Tavelmöten 

Variationen på tavelmötena kan peka på mycket, från kompetensbrist eller bristande förståelse till bra 

rutiner och förståelse hos de berörda. Variationen kan ha många faktorer, en av de största är behovet av 

att ha tavelmöte. Då en del grupper och avdelningar är små och andra är stora, vissa är dynamiska i 

arbetsflödet andra mer statiska. Detta medför att det extremt svårt att ställa samma krav på standarder 

på just tavelmötena. Med denna bakgrund presenteras detta förslag: Olika grader på tavelmöten. Tre 

olika grader; Morgonmöte som sker varje morgon, Veckomöte som sker en gång i veckan samt ett 

Månadsmöte som sker med flera grupper och avdelningar tillsammans. Mer detaljer presenteras nedan: 
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Morgonmöten 

De grupper vars behov kräver ett dagligt morgonmöte fortsätter oförändrat enligt den redan 

existerande mall. En person bör vara ansvarig för att nya problem dokumenteras i en lämplig digital fil, 

till exempel en gruppspecifik excelfil där alla problem dokumenteras på sådant sätt att det kan 

presenteras och följas upp på ett enkelt och smidigt sätt. 

Veckomöten 

Ett mer omfattande veckomöte utförs i gruppen eller i avdelningen där problem, rotorsak samt lösning 

dokumenteras. Eventuella eskaleringar på olösta problem sker här. PIM närvarar, möjligen även andra 

specialister.  

Månadsmöten  

Med ”open innovation” och ”cross division”, inom Securities Operations med Process improvement 

managers, Navigatörer, Process managers och annan berörd personal. Meningen med detta möte är att 

presentera olösta problem och problemlösningar. Lösa problem på plats med hjälp av all kompetens 

som befinner sig på plats.  

Syftet blir att lära sig av varandra och ta hjälp av varandra över grupper och avdelningar.   

6.3 Intervjuer 

Nedan presenteras förbättringsförslag på de problem, brister, problem områden och möjligheter som 

presenterades i kapitel 5.3.  

Framgångsfaktorerna kommer i skymundan för den anställda och resultat liksom 

nyckeltal hamnar i fokus 

Möjlig rotorsak: Fel fokus eller styrning uppifrån organisationen. 

Förbättringsförslag: Låt nyckeltalen samt KPI:er vara instrument på när förändringar och förbättringar 

måste ske. Exempelvis kan en enkelväxlad cykel inte prestera lika väl som flerväxlad cykel, oberoende på 

vem som trampar på pedalerna. Att hetsa cyklisten att trampa hårdare och snabbare gör liten skillnad 

istället för att förbättra tekniken.  

Att ge de anställda bästa möjliga förutsättningar för att prestera lockar fram framgångsfaktorerna.  

Olika perspektiv på gruppens och individens framgångsfaktorer  

Möjlig rotorsak: Bristande kommunikation i styrningar och bland management. 

Förbättringsförslag: Gör seminarium och workshops för att bestämma vilka framgångsfaktorer som 

ständigt ska arbetas med inom grupper samt hos individerna. Princip 6, Standardiserade uppgifter är en 

bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. I detta fall interna partners och leverantörer.  

Genom att standardisera och lyfta fram de viktigaste framgångsfaktorerna bör dessa framgångsfaktorer 

med rätt ledarskap och förståelse av SEB kunna appliceras på vilken grupp som helst i organisationen. 
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Framgångsfaktorerna finns inte alltid på plats  

Möjlig rotorsak: Coachnings eller ledarskap inom grupperna är bristande eller saknas då behovet 

uppstår. 

Förbättringsförslag: Hitta tillbaka till grundfilosofin; Princip 9, Odla ledare som verkligen förstår arbetet, 

lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra det. 

Genom att till exempel ta fram en klar och tydlig ledarutbildning i flera steg som är samma för alla över 

hela SEB. Detta kan lära ledarna att lyfta fram gruppens max prestationer. Att ha ledare inom SEB som 

verkligen håller måttet kan vara varumärkes stärkande och motiverande för de runt i kring dessa ledare.  

Skapa omständigheter som lockar fram högre eller max prestationer  

Möjlig rotorsak: Ej systematiserat eller standardiserat 

Förbättringsförslag: Princip 10, Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 

filosofi.Genom att till exempel skapa grupputbildningar där individerna lär sig ta fram sina bästa sidor 

och utvecklas på egna initiativ och hjälper varandra att utvecklas. 

Skapa en trygghet inom gruppen eller avdelningen som skapar bra prestationer 

då motgångar inträffar 

Möjlig rotorsak: Tillit till medarbetare brister eller saknas. 

Förbättringsförslag: Scenarioträna motgångar inom grupper eller avdelningar för att hitta rätt laganda. 

Enligt princip 11 ”Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli 

bättre.” dock sker detta internt. Genom dessa utmaningar och scenario träningar skapas en trygghet 

inom gruppen och hos individen själv.  

Kompetensen finns men stannar internt hos grupper eller avdelningar  

Möjlig rotorsak: Kommunikation mellan avdelningar kompetens saknas eller brister. 

Förbättringsförslag: Cross division seminarium om hur problem har lösts, hur arbete har standardiserats, 

hur de har gjort ”stop doing”. Genom till exempel som presenterat i kapitel 6.2 förbättringsförslaget om 

tavelmöten öppnas där en dörr till fler kompetenser från olika grupper och avdelningar.  

Lär ut och jobba ständigt med de nämnda mindsetsen  

Möjlig rotorsak: Rutin saknas 

Förbättringsförslag: Enligt princip 10, Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 

filosofi.  

Genom att konstant arbeta med rätt mindset och tränas in i att arbeta med det hela tiden är nyckeln. 

Rätt ledarskap måste finnas på plats samt att individerna i gruppen kan jobba för och med varandra. 
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Lyft fram de bästa ledarskapsegenskaperna som finns inom SEB och sprid dessa 

Möjlig rotorsak: Bristande ledarskapsutveckling 

Förbättringsförslag: Enligt princip 9 Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi 

och lär andra göra det. Och princip 10 Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 

filosofi. 

Som tidigare nämnt, ”Genom att till exempel professionella idrottsklubbar och liknande arbetar mycket 

med exempelvis externa konsulter i hur prestationer kan öka, exempel ta fram en klar och tydlig 

ledarutbildning i flera steg som är samma för alla över hela SEB. Detta kan lära ledarna att lyfta fram 

gruppens maxprestationer ”. Detta bör ske internt i SEB och inte inköpt från ett konsult bolag. Dock att 

samarbeta med hjälp av externa experter kan ge bättre resultat. Dra lärdom från de branscher där detta 

redan används.  

Odla rätt ledare som lever efter SEBs core values och lär andra göra det samma  

Möjlig rotorsak: Grunder till SEB Way härkomst saknas liksom standardisering. 

Förbättringsförslag: Liksom här går förbättringsförslaget in i tidigare nämna så som ”Genom att till 

exempel ta fram en klar och tydlig ledarutbildning i flera steg som är samma för alla över hela SEB. Detta 

kan lära ledarna att lyfta fram gruppens max prestationer. ” 

Med en bra kommunikation kan kommunikationen öppnas mer mellan 

avdelningarna för att skapa mer intern förståelse och en bättre syn på hela 

organisationen 

Möjlig rotorsak: Rutin och metod saknas 

Förbättringsförslag: Genom att praktisera hos andra grupper kortare perioder ökar förståelsen för den 

stora bilden och kommunikationen mellan fler individer blir bättre. Genom att kunna gå till rätt person 

om gruppexterna frågor blir både enklare och effektivare. Ej påfunna problem kan då lösas innan det 

tillför ett slöseri.  

Stor nivå skillnad på avdelningarna  

Möjlig rotorsak: Det saknas en nulägesanalys på var de olika avdelningarna ligger i transformationerna?  

Förbättringsförslag: Utför en lättöverskådlig nulägesanalys på var alla avdelningar och grupper ligger till i 

SEB Way transformationerna. Arbeta hårt med de som ligger efter, genom att minska nivåskillnaderna 

mellan grupper och avdelningar kan det interna arbetsflödet bli bättre och grupperna kan arbeta bättre 

tillsammans under förslag som de stora tavelmötena som presenterade i kapitel 6.2.  

De kritiska framgångsfaktorerna för att jobba med ständigförbättring måste 

lyftas dagligen för att inte hamna i en cykel där alla gör sitt och det räcker.  

Möjlig rotorsak: Bristande ledarskap och kunskap i filosofin bakom SEB Way och Kaizen 
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Förbättringsförslag: Det är inte förens alla anställda istället för att kanske läsa nyheterna eller surfa lite 

snabbt på internet när de är mellan arbetsuppgifter som det lilla extra krävs att jobba med förbättringar. 

Att implementera en kultur av ständiga förbättringar handlar om att påminna varandra att jobba med 

förbättringar. Hela arbetsmiljön ska inte bara få den anställde att arbeta bra och säkert utan också att 

påminna om att förbättra. Detta kan vara allt från att gå och slänga lite papper på rätt plats. Städa och 

möblera om på skrivbordet för att kanske hitta en mer optimal skrivbordsuppläggning. Gå igenom och 

kanske uppdatera arbetsrutinbeskrivningar.  Det krävs inte mycket för att börja jobba med detta och få 

hela kulturen i rörelse, och det är lättare börja jobba med större förändringar när förändrings takten är 

snabbare och fler vill förbättra samtidigt som de inte bara förbättrar för sin egen skull utan för alla 

andra, kollegor som kunder. Lär ut att ställa frågorna ”Har jag gjort allt för kunden?”, ”Har jag gjort allt 

för mig och mina kollegor?”. Det är här skillnaden mellan verktygen och kulturen visar sig. 

6.4 Övrigt 

Det största förbättringsförslaget och rekommendationen är att hitta den fundamentala filosofin från 

Toyota och verkligen försöka förstå hur Toyota har byggt upp den framgångsrika kultur som råder hos 

dem. Och sedan verkligen försöka att efterleva det på SEB. Studiebesök hos Toyota är att 

rekommendera för att se hur det fungerar och ser ut i verkligheten.  

Även att verkligen lära sig, förstå och leva efter SEB Way. Det finns där men det saknas flera byggstenar 

för att allt ska fungera som tänkt från början. Alla måste förstå att det är en konkurrenskraftig 

produktionsstrategi.  

6.4.1 Ordning och reda 

Vid en genomgång av kontorslandskapen fångas bilden av stökiga skrivbord, dålig ordning och det ser 

inte professionellt ut. Då ett A4 papper kan ha ett extremt högt värde ska det vara omöjligt att 

missplacera ett sådant. Här saknas bra fungerande system. Ett förslag på detta vore att verkligen sätta 

en 5s standard och införa poka-yoke i systemet. Även i filhantering i datorsystemen och nätverken är det 

svårt att hitta till rätt plats. Det saknar en klar och tydlig struktur.  

Förbättringsförslag: Lär ut och implementera 5s. Bestäm tidpunkter då det ska städas och sorteras.  
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7 SLUTSATSER 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser som författaren kan dra av den utförda studien. 

7.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är genom att undersöka hur de anställda på SEB jobbar med SEB Way och 

fördriver ständiga förbättringar. Också att söka efter speciella faktorer som kan ha stor betydelse på hur 

och om de anställda lyckas att efter jobba efter den kultur som är SEB Way. Eller vad som gör att de inte 

lyckas efterleva den kultur som är SEB Way.  

Syftet med att undersöka hur de anställda jobbar med SEB Way och hur arbetet med ständiga 

förbättringar har gjorts genom deltagande observationer, intervjuer och litteraturstudier. Med de 

presenterade problemen, bristerna och förbättringsförslagen anser författaren sig ha uppfyllt syftet med 

studien.  

Målet med denna studie är att arbeta fram ett konkret och strukturerat förslag till antagligen: 

 Förbättring av SEB Way 

 Förbättring av delar inom SEB Way 

 Hur inarbetningen av SEB Way kan förbättras 

Och att något förslagen ska leda vidare studier till en Civilingenjörsavhandling  

Då det finns konkreta förslag på områden och hur områden som bör förändras anser författaren sig ha 

uppnått målet med studien.  

7.2 Resultatdiskussion 

Det är sedan länge känt att få företag lyckas göra en total tillämpning och implementering av The Toyota 

Way och SEB är inget undantag, de har inte lyckats även om det har kommit en bit på vägen. Det finns 

mycket väl genomförda transformationer och implementerade verktyg. Och det finns även mindre väl 

genomförda transformationer. Något som kan verka bortglömt är att verktygen kan stå framför 

arbetskulturen. Finns inte rätt arbetskultur kommer inte verktygen användas korrekt eller alls. Dock 

råder inte den kultur som önskas. Den framgångsrika kultur som råder hos Toyota är för att inte glömma 

en kultur och inte verktyg och styrande chefer. Rekommendationen är att börja skapa kulturändringen 

genom att se vad SEB Way bör vara och inte ta det som ett antal hjälpverktyg.  

Resultatet av studien visar att det finns problem och stora områden som behöver förbättras och det 

finns många alternativ till fortsatta studier. Resultatet visar också svårigheterna till att ändra en hel 
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arbetskultur. Det går inte över en natt eller en vecka att helt implementera kulturen som är ständiga 

förbättringar. Men det är också varför det kallas att ständigt förbättra och inte att göra en förbättring. 

Det har även dykt upp alternativ till fortsatta studier som inte har presenterats i denna studie då det 

inte har varit inom ramarna för studien. Och det är upp till SEB och författaren att bestämma vilket 

förslag som skall fortsättas på i ett kommande civilingenjörsexamensarbete. 

Slutligen måste det nämnas att det har varit en utmaning att utföra en studie med grundläggande 

teorier och verktyg från tillverkningsindustrin och applicera dessa på en servicebransch.  
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9 BILAGOR 
 

Intervju 1 

Intervju 2 

Intervju 3 

Intervju 4 
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Bilaga 1 Intervju 1 

 

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 

 Anpassbar 

 Open minded 

 Samarbetsförmåga 
 

2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i så fall vilka? 

 Se över individens faktorer/fokus och anpassa sig till gruppen bästa förmån för att komplettera 
varandra 

 Jobba mot gruppen gemensamma mål med de faktorer som nämns i fråga 1 
 

3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete? 

 Ha tålamod när du ligger längre fram än de andra, eller tvärtom 

 Viktigt att kommunicera 
 

4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst? 

 Gruppen presterar som bäst när det är klara och tydliga målsättningar, tydliga deadlines och 
direktiv. När det rådet högt tempo i gruppen. När alla tar gemensamt ansvar för resultaten vilket 
gör att alla blir delaktiga. 

 

5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar? 

 Gruppen kan ifrågasätta syftet till uppgiften.  

 Vissa kan ge sig, andra kan göra sitt yttersta 

 Erfarenheter kan spela roll till resultatet, erfarenheter från tidigare motgångar och liknande. 
 

6. Vad är mindset för dig? 

 Sunt förnuft 

 SEB:s core values 
 

7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset, a) med dina kollegor b) med dina kunder c) med dina 
stakeholders 

 

 Samma som fråga 6 

 Behandla alla som du själv vill bli behandlad 

 Agera professionellt  

 Det blir själva arbetssättet, SEBs core values 

 Märks skillnad(Negativ benämning) på core values på olika dela i SEB 
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8. Hur skulle du beskriva bra management? (ledarskap) 

 Uppmuntrande 

 Ge medarbetarna ansvar, kanske mer än vad själva förväntar sig. 

 Kommunikation och Ärlighet 

 Öppen dialog, erkänn när man inte har kunskap eller har fel. 
 

9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig? 

 Planera och använda resurserna(medarbetare) på så vis att det går ihop med svaren från fråga 8 
för att skapa tillit 

 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp? 

 Väldigt öppet och enkelt 

 Svårare ämnen eskaleras till manager för att kunna lyftas på ett bättre sätt 
 

11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på ert sätt att jobba? 

 Inte mycket, det är mixat och tillämpat för gruppen. 

 Tavelmöten sker en gång i veckan på måndagar eftersom gruppen är väldigt varierad. 
 

12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och individer för att ständigt 
jobba med ständiga förbättringar? 

 Nyfikenhet 

 Kreativitet 

 Mod 

 Kompetens 
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Bilaga 2 Intervju 2 

 

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 

 De egenskaper, förutsättningar och riktlinjer som gör att vi kan förbättra vår verksamhet i 
kvalitativa och kvantitativa mätetal i syfte att få nöjdare kunder, interna och externa och en mer 
kostnadseffektiv verksamhet 

 Samarbete, förmåga att prioritera, beslutsamhet, lyhördhet, anpassningsförmåga, service 
känsla, kundmedvetenhet, kostnadsfokus och öppenhet  

 

2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i så fall vilka? 

 Gruppen = Individen 

 Produkten, och inte summan, ska bli den samma.  

 1 +1 = 3 , gruppen kan prestera mer än individen i form av riskreducering. 
 

3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete? 

 Väldigt positivt 

 Ledstjärnor  

 Det påverkar vår dagliga verksamhet och framtida aktiviteter, affärsplaner och planeringar 
 

4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst? 

 När alla tar gemensamt ansvar och samarbetar 

 När det är tydliga mål, riktlinjer, förutsättningar och ledning(vid behov) 

 När en arbetare ser sin roll i sammanhanget 
 

5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar? 

 Bra, det är bra sammanhållning och man biter ihop och kvalar upp ärmarna och jobbar för 
varandra 

 Har kundens bästa för ögonen 
 

6. Vad är mindset för dig? 

 Allt, intställning 

 ”Att vilja men att inte kunna är bättre än kunna men att inte vilja.” 
 

7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset, a) med dina kollegor b) med dina kunder c) med dina 
stakeholders 

 

 

 A) Vilja göra allt för kunden 
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 B) Känna att vi gör ett bra jobb 

 B) Att ha en proaktivt och konstruktivt inställning till vår tjänst 

 C) samma som ”b” 

 C) Att ha en större förståelse för och intresse för vår verksamhet 
 

8. Hur skulle du beskriva bra management? (ledarskap) 

 Förtroende, målinriktat, uppföljande, coachande, levererande, handlingskraftigt, modigt (våga 
ta beslut), Medvetenhet, Lyhört 

 

9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig? 

 Fungerar riktigt bra, kan dock alltid förbättras 

 Har en fungerande kostnadsstruktur med reducerad kostnad och risk med nöjdare kunder 
 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp? 

 Majoriteten fungerar bra med dialog, samarbete, ställer upp och lyssanar 
 

11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på ert sätt att jobba? 

 ”100%”, 2 fulla transformationer är genomförda med bra resultat  

 Ökad kundstock, ökade volymer, minskad risk och allt till läge kostnad 
 

12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och individer för att ständigt 
jobba med ständiga förbättringar? 

 Mindset, vill man så kan man 

 Grundtrygghet, att inte vara rädd för att förändra sitt sätt att jobba och bryta invanda mönster.  

 Rädda för att förlora jobbet i slutändan 
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Bilaga 3 Intervju 3 

 

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 

 Tydliga mål, fakta baserade prioriteringar, helhetsförståelse, strukturerad problemlösning, 
”Våga att inte göra sker”, tillhörigheter/lagkänsla, Motivation 

 

2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i så fall vilka? 

 Liten skillnad i arbetsgivarens perspektiv 

 Samma som fråga 1 

 Bekräftelsebehovet hos individer kan skapa framgångar i gruppen men också motgångar.  
 

3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete? 

 Försöker efterleva rätt inställning och framgångsfaktorer 
 

4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst? 

 När det finns bra lagkänsla med samtidig intern konkurrens (dock inte för mycket) 

 När det finns en positiv stress 

 När arbetarna i gruppen är motiverade 

 Tydlig ansvarsfördelning men med flexibilitet 

 Kundfokus 
 

5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar? 

 Extremt varierande beroende på när motgången sker och vilken typ av motgång det är. 

 Gruppen kan respondera på följande två vis: 1) Gruppen svetsas samman och kablar upp 
ärmarna. 2) Gruppen tappar motivationen och splittras lite gran. 
Reaktionerna kan inträffa tätt in på varandra. 

 

6. Vad är mindset för dig? 

 Inställning, (inlärt tankemönster) 

 Syns i sätet att prata och benämna saker och ting 
 

7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset, a) med dina kollegor b) med dina kunder c) med dina 
stakeholders 

 A) Ömsesidig respekt, core values 

 A) Gemensamt mål, vilja att arbeta mot samma mål 

 B) Representera SEB, Visa upp sig från sin bästa sida 

 B) alltid vilja hjälpa Kunden 

 C) Samma bank, Samma kund, Samma mål. 
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8. Hur skulle du beskriva bra management? (ledarskap) 

 Tydliga mål, kan fatta beslut, Lyssna, Ta till vara idéer, Helhetsförståelse, uppföljning, Coachande 
förhållningssätt. Tydlighet. 

 

9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig? 

 ”Ibland lysande, ibland värdelöst” 
 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp? 

 Otroligt varierande, Intuitiv till obefintlig men genomsnittligt: klart godkänd. 
 

11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på ert sätt att jobba? 

 Stor effekt men den är inte beständig om man inte underhåller den.  
 

12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och individer för att ständigt 
jobba med ständiga förbättringar? 

 Viljan till förbättring 

 Förändringsbenägenhet 

 Uppföljning, följa upp uppnådda resultat 

 Kunna problemlösa på ett strukturerat sätt. 
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Bilaga 4 Intervju 4 

 

1. Vad är din definition av framgångsfaktorer på jobbet? 

 Högt till tak 

 Förmåga att samarbeta 

 Rätt sammansättning av teamet med olika förmågor som fyller helheten  
 

2. Tror du att det finns olika framgångsfaktorer mellan gruppen och individen, i så fall vilka? 

 Gruppen har ett gemensamt mål. Självklart ska målen vara samma som individens men individen 
kan ha egna mål som utvecklar individen själv eller får individen att växa för att gruppen ska 
utvecklas. 

 

3. Hur tror du att dessa framgångsfaktorer påverkar dig i ditt arbete? 

 Om framgångsfaktorerna finns där hos teamet uppstår ett flow. 

 Det är sällan att alla framgångsfaktorer finns där på plats. 
 

4. Under vilka omständigheter tror du att din grupp presterar som bäst? 

 Under en specifik sammanhållning Laganda 

 När gruppen har kul och trivs 
 

5. Hur känner du att din grupp presterar i motgångar? 

 På grund av lagandan presterar gruppen bra i motgångar. 
 

6. Vad är mindset för dig? 

 Ett sätt att tänka 

 Inställning (högt till tak och respekt) 

 Attityd 
 

7. Vad skulle vara en framgångsrik mindset, a) med dina kollegor b) med dina kunder c) med dina 
stakeholders 

 A) Högt till tak, förtroende och respekt, våga ifrågasätta 

 C) våga ta konflikten, högt till tak, öppenhet 

 C) Serviceminded  

 C) Ifrågasättande, våga utmana och utveckla.  
 

8. Hur skulle du beskriva bra management? (ledarskap) 

 Tydlighet och öppenhet 

 Ömsesidig respekt 
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 Trovärdighet 
 

9. Hur fungerar de managementegenskaperna för dig? 

 Bra, ifrågasätter för att få fram rätt budskap för att föra det vidare med trovärdighet. 
 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan individerna i din grupp? 

 Bra i det stora hela på grund av bra sammanhållning och att det är högt till tak 
 

11. Hur mycket har SEB Way transformationerna påverkat dig och din grupp på ert sätt att jobba? 

 Jättemycket, helt annat sätt att jobba på, mer strukturerat, ifrågasättande. 

 Utvecklas med åren 
 

12. Vilka tror du är de kritiska framgångsfaktorerna hos både grupper och individer för att ständigt 
jobba med ständiga förbättringar? 

 Hela tiden ifrågasätta sitt jobb: ”Tillför jag värde för kunden”. 

 Jobba med ”5 varför”. 

 Från management: Vattna konceptet  

 Sätta små mål och fira framgångar 

 Lyfta fram framgångar 

 Prata om framgångar 
 

 

 

 


