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Förord 
Farhågorna över denna period har varit många. Examensarbetesperioden har vi fått beskriven som en 
period av skräckblandad förtjusning och som den värsta perioden under studietiden. Med facit i hand 
kan vi inte annat än motbevisa hypotesen. Vårterminen har varit rolig, givande och även utmanande 
men hemsk? Nej. Mycket har kanske att göra med att vi haft kompetent stöttning på hemmaplan. För 
det vill vi tacka Simon, Sofia och Alfred för utan er förståelse, tålamod och hjälpsamhet hade vi inte 
klarat detta. 

Det finns ytterligare några personer vi skulle vilja tacka för deras fantastiska stöd under denna period. 
Först och främst skulle vi vilja rikta ett tack till vår eminente handledare Fredrik Backlund som stått 
ut med våra, både dumma och briljanta, frågeställningar under våren. Vidare skulle vi vilja tacka vår 
handledare Ibrahim Alturk vid Umeå Airport som gett oss förutsättningar och den information som 
krävts för att genomföra arbetet och från dag ett varit lika, om inte mer, peppad än oss på 
examensarbetet och dess output. 

Slutligen måste vi även rikta ett tack till varandra. Att vi stått ut med att jobba ihop under en intensiv 
vår utan några större dispyter måste väl ändå anses bra. Att ständigt ha någon att bolla idéer och 
diskutera med har varit guld värt under dessa 20 veckor. 

Vi är i och med detta examensarbete färdiga civilingenjörer med inriktning industriell ekonomi och 
kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Det är en titel och bakgrund vi med stolthet kommer 
bära med oss i våra framtida arbetsliv. 
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Uppdelning av arbete 
Examensarbetet har utförts av två författare vilka tätt samarbetat under studiens gång. För att bibehålla 
en röd tråd och homogenisera arbetet har skrivandet varit en iterativ process där varje kapitel, avsnitt 
och sektion genomarbetats av båda författarna. I stora drag har dock arbetet delats upp mellan de två 
författarna enligt följande: 

• Kapitel 1 Inledning – Fanny 
• Kapitel 2 Företagsbeskrivning – Erik 
• Kapitel 3 Metod – Erik  
• Kapitel 4 Litteraturstudie – Fanny 
• Kapitel 5 Förbättringsarbete vid Umeå Airport – Fanny 
• Kapitel 6 Analys – Erik 
• Kapitel 7 Slutsats & rekommendationer – Fanny 
• Kapitel 8 Diskussion – Erik 
• Referenser – Erik 
• Bilagor – Fanny 

De fem första kapitlen är till stor del skrivna av respektive författare. De flesta intervjuerna 
genomfördes tillsammans medan några intervjuer av praktiska skäl genomförts enskilt. Analys, 
slutsats, rekommendation och diskussion har arbetats fram tillsammans för att nyttja värdet i att vi 
varit två och kunnat resonera med varandra. 

  



 

Sammanfattning 
Antalet flygresenärer har ökat de senaste åren och mycket tyder på att trenden fortsätter i samma 
riktning. I och med detta har krav från flygplatsägare, miljö- och standardkrav samt krav från 
flygbolagen blivit allt hårdare. Sammantaget skapar det incitament för flygplatser att arbeta med 
ständiga förbättringar. Ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar är att använda sig av filosofin 
Lean. Det finns inom litteraturen ett flertal utvecklingsområden och svårigheter med Lean vilket 
många företag stöter på, till exempel brist på ledningens engagemang, otydliga mål och strategier samt 
otillräcklig utbildning för medarbetare. Lean används idag på flygplatser runt om i världen, dock finns 
det få studier som behandlar Lean inom flygplatsverksamheter. 

Examensarbetet genomfördes vid Swedavia Umeå Airport med syftet att undersöka hur 
flygplatsverksamheter kan implementera och följa upp Lean. Intervjuer och observationer 
genomfördes för att skapa ett orsak-verkan-diagram för att visualisera förbättringsarbetet. Detta 
jämfördes med en konceptuell modell utformad från en litteraturstudie för att se hur 
förbättringsarbetet kunde utvecklas. Ytterligare genomfördes en litteraturstudie med fokus på 
uppföljning och mätning vilket låg till grund för rekommendationer kring uppföljning av 
förbättringsarbetet. 

Resultatet visade att flygplatsen upplevde liknande utvecklingsområden som tidigare studier visat på 
med Lean inom andra kontexter, bland annat vikten av ledningens engagemang och att sätta tydliga 
mål. Hos fallföretaget återfanns en grund kring förbättringsarbetet med bland annat utsedda Lean-
ledare, ett antal Lean-verktyg som används samt en vilja inom organisationen att arbeta med 
förbättringsarbete. Rekommendationerna är en del i att rikta denna vilja mot samma håll, strukturera 
upp informationsflödet och att utveckla förbättringsarbetet. Umeå Airport rekommenderas därför att 
bland annat sätta upp tydliga mål för förbättringsarbetet, införa förbättringsmöten inom 
arbetsgrupperna och mellan förbättringsledarna samt att ledningen bör efterfråga arbetet. Ytterligare 
ges rekommendationer för hur uppföljning kan ske genom att argumentera för hur nuvarande mätetal 
kan användas i förbättringsarbetet samt en komplettering av ett verktyg för att kunna definiera nuläge 
och följa upp enskilda förbättringsförslag. De rekommendationer som ges skulle kunna appliceras på 
andra organisationer som kommit ungefär likna långt i Lean-arbetet oavsett kontext. 

  



 

Abstract 
The number of flight passengers have during the last years increased and there is nothing indicating 
that the trend won’t continue in the same direction. From airport owners, airlines and through 
environmental and standard requirements the demands are increasing which creates incentives for 
airports to work with continuous improvements to meet the demands. One way to work with 
continuous improvements is by using Lean philosophy. In the literature, there are several development 
areas with Lean that many organizations encounter. For example, lack of management commitment, 
unclear goals and strategies and lack of training for employees. Lean is today used by airports around 
the world, however there are few studies that addresses Lean within an airport environment. 

This thesis was conducted as a case study at Swedavia Umeå Airport with the purpose of exploring 
how airport organizations can implement and follow-up Lean initiatives. Through interviews and 
observations, a cause-and-effect diagram was created to visualize the work with continuous 
improvements. This diagram was then compared with a conceptual framework designed from a 
literature study in order to see how the continuous improvement work could be developed. In 
addition, a literature study was conducted focusing on follow-up and measurement, which provided 
the basis for recommendations regarding follow-up of improvement work. 

The result showed that the airport experienced similar development areas as earlier studies with Lean 
in different contexts had shown, for example, the importance of management commitment and 
establish clear goals. At the case company a foundation were found regarding continuous 
improvement work with assigned Lean-leaders, Lean tools and a willingness within the organization 
to work with continuous improvements. The recommendations intended to direct the willingness 
towards the same goal, structure information flow within the organization and develop the work with 
continuous improvements. Umeå Airport is recommended to establish clear goals, introduce meetings 
within the groups and among Lean-leaders and that management should request improvement work. 
In addition, recommendations how follow-up could be managed is made by arguing how current 
measurements could be used to monitor continuous improvements. The recommendations made 
could be applied to other organizations with similar experience with Lean regardless of context. 
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1 Introduktion 
Kapitlet syftar till att introducera studien och skapa grundläggande förståelse för varför en flygplatsverksamhet behöver 
arbeta med ständiga förbättringar. En bakgrund presenteras för att sedan gå in på problembeskrivning och syftet med 
arbetet. Slutligen presenteras studiens undersökningsfrågor vilka ämnar bidra till uppfyllelse av syftet. 

1.1 Bakgrund 
Luftfarten runt om i världen möjliggör för nationella och internationella möten (Button & Pels, 2010). 
I Sverige under år 2016 var den totala passagerarfrekvensen från samtliga flygplatser, inrikes och 
utrikes drygt 36 miljoner (Transportstyrelsen, 2017a), vilket är en ökning från föregående år med cirka 
sex procent (Transportstyrelsen, 2017b). Trenden ser liknande ut historiskt sett vilket medför att ett 
antagande om en fortsatt uppåtgående trend i samma riktning är rimligt (Transportstyrelsen, 2017c). 

En ökad passagerarfrekvens innebär att kapaciteten på flygplatser runt om i landet behöver öka. Detta 
gör att investeringar måste genomföras för att tillmötesgå och hantera de behov som förväntas komma 
i framtiden. Då flygplatser är bolag med ägare som har ett vinstintresse kommer dessa investeringar 
göra att kraven på avkastning från ägare kommer bli svårare att uppfylla (J. Abrahamsson, personlig 
kontakt, 9 mars 2017). Krav på avkastning gör att det finns incitament att minska kostnader och 
effektivisera verksamheten vilket ett arbete med ständiga förbättringar kan uppnå. 

Ur ett miljöperspektiv kan den ökande passagerartrenden upplevas problematisk. Flygindustrin bidrar 
till de globala utsläppen av bland annat fossil koldioxid och står för fyra till fem procent av människans 
totala påverkan på klimatet (Naturskyddsföreningen, 2013). Det pågår initiativ med att förbättra och 
effektivisera flygtrafiken för att minska dess miljöpåverkan. Till exempel finns det gedigna 
standardkrav kring hur flygplatser får sköta sin verksamhet ur ett miljöperspektiv via bland annat ISO 
14 001: 2015. Kraven i standarderna måste flygplatser förhålla sig till för att få bedriva sin verksamhet 
och då kraven blir hårdare finns anledning att arbeta med ständiga förbättringar för att tillmötesgå 
dessa (I. Alturk, personlig kontakt, 1 februari 2017). 

En ökad konkurrens bland flygbolag gör det allt viktigare att hålla nere kostnader (Fageda, 2013). 
Många flygbolag har det svårt ekonomiskt på grund av att det finns ett för stort utbud av antal platser 
och för få passagerare. Dessa förutsättningar gör att det ställs höga krav på flygplatserna att hålla nere 
start- och landningsavgifter för att flygbolag ska kunna vara konkurrenskraftiga. Uppfyller inte 
flygplatserna kraven riskerar de att flygbolagen väljer andra destinationer. 

Krav från ägare, miljö- och standardkrav samt krav från flygbolagen på flygplatserna skapar 
sammantaget incitament för flygplatser att arbeta med ständiga förbättringar för att kunna tillmötesgå 
allas krav. Begreppet ständiga förbättringar innebär enligt Liker (2009) att söka kontinuerlig förbättring 
då ingen process kan anses vara tillräckligt bra utan att kunna förbättras. Tillverkningsindustrin har 
lyckats bra med att ständigt förbättra sina processer (Belhadi, Touriki, & Fezazi , 2016), ett exempel 
på detta är biltillverkaren Toyota (Liker, 2009). Sedan Toyotas arbetssätt kring ständiga förbättringar 
blev känt har det spridits världen över och blivit en av de mest framgångsrika metoderna för 
förbättringsarbete inom tillverkningsindustrin (Liker, 2009). Arbetssättet har sedan använts 
framgångsrikt inom andra branscher. Under 1979 vid MIT genomfördes en jämförande studie av 
flertalet biltillverkare från hela världen, däribland Toyota och dess arbetssätt och under studiens gång 
myntades begreppet Lean (Liker, 2009). 

I en litteraturstudie av Bhamu & Sangwan (2014) konstaterar de att definitionen av Lean är vitt utbrett 
vilket kan leda till förvirring. Författarna konstaterade att definitionen av Lean har förändrats över tid 
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och att det därför finns många olika. De nämner att Lean kan vara ett arbetssätt, en process, principer, 
verktyg eller en filosofi. Lean omfattar ett stort område med varierande mål, exempelvis minimera 
slöseri, minska defekter, reducera kostnader, förbättra kvalitet till samma kostnad, upprätthålla samma 
kvalitet till lägre kostnad eller maximera kapacitet till att öka produktivitet och kvalitet. Även Stentoft 
Arlbjorn & Vagn Freytag (2013) noterar att väldigt få artiklar visar på en tydlig definition av Lean. 

Enligt Bhamu & Sangwan (2014) har många forskare visat att användandet av Lean och en lyckad 
implementering bland annat medfört förbättrade ledtider, processtider, cykeltider etcetera. Författarna 
pekar också på de kvalitativa fördelarna vilka bland annat är bättre kommunikation och trivsel bland 
medarbetare. Det Lean skulle kunna leda till inom flygplatsverksamheter är att minimera slöserier 
vilket kan leda till förbättrade processtider, minska defekter och reducera kostnader. Då en 
flygplatsverksamhet är en komplex verksamhet med många olika aktiviteter som ska samverka (Diana, 
2010) är kommunikation mellan medarbetare viktigt vilket ett Lean-arbete också kan förbättra. 
Aktiviteter som samverkar är bland annat start och landning av flygplan, bagagehantering och 
kommersiella aktiviteter. 

För att veta om ett arbete är effektivt och i enighet med de mål som är uppsatta av organisationen 
behövs mätetal. Neely, Gregory & Platts (2005) definierar mätning av prestation som processen att 
kvantifiera effektivitet och ändamålsenlighet med de handlingar som utförs. Effektivitet är till den grad 
som kunders krav uppfylls och ändamålsenlighet är att mäta hur ekonomisk företagets resurser 
används, alltså om resurser används till att göra rätt saker (Karim, Nazmul Ahsan & Arif-Uz-Zaman, 
2014). Enligt Gunasekaran & Kobu (2007) kan syftet med mätning vara att identifiera framgång, 
identifiera om kunders behov uppfylls, hjälpa företaget att förstå sina processer, bekräfta vad de vet 
eller avslöja vad de inte vet, identifiera vart problem, flaskhalsar, slöseri etcetera finns, säkerställa att 
beslut fattas baserat på fakta och inte antaganden eller att kunna visa på förbättringar. Ytterligare 
nämner Petersson m.fl. (2015) vikten av att mäta genomförda förbättringar, just för att kunna påvisa 
att en förbättring har skett och inte bara en förändring. Ett problem med mätning av Lean arbete är 
att den finansiella inverkan på kort sikt inte märks då Lean bland annat leder till minskade ledtider och 
processtider som inte direkt påverkar kostnaden (Maskell & Kennedy, 2007). 

1.2 Problembeskrivning & syfte 
Flygplatsverksamheter står för ett flertal utmaningar i form av krav från olika intressenter. Ett sätt att 
tillmötesgå kraven är att ständigt förbättra och effektivisera verksamheten, med hjälp av Lean. Många 
företag som väljer att arbeta med Lean gör misstaget att endast introducera verktyg med förmodan att 
Lean då är implementerat i verksamheten (Liker, 2009). Enligt Bhasin & Burcher (2006) ska Lean ses 
mer som en filosofi eller ett tillstånd snarare än som en process och att Lean behöver ses som en 
attityd som styr hur det ses på organisationen och processer. Författarna menar att det finns en 
överhängande risk att företag anammar Lean som koncept och inte som en filosofi. Med koncept 
menar Bhasin & Burcher (2006) att endast implementera enstaka Lean-verktyg. Vidare menar 
författarna att det är nödvändigt att anamma verktygen men att kulturen också behöver förändras för 
att ta till sig hela Lean-filosofin. Enligt Radnor & Osborne (2013) går kortsiktiga fördelar med Lean 
som koncept att uppnå men för ett hållbart, långsiktigt och motståndskraftigt Lean-arbete krävs 
djupare förståelse. 

Dombrowski & Mielke (2013) argumenterar för att metoder och verktyg endast fungerar i fall 
ledningen har grundlig förståelse för Lean. Författarna skriver även om vikten av att ledningen föregår 
med gott exempel och kan ses som en förebild för förbättringsarbetet. Puvanasvaran, Megat, Tang, 
Muhamad & Hamouda (2008) bekräftar betydelsen av att en organisation har en engagerad ledning 
men att det också är en stor utmaning. 
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En organisation byggs upp av människorna som arbetar inom den och om de motsätter sig förändring 
uppstår problem. Jadhav, Mantha & Rane (2014) menar att människan generellt har ett motstånd till 
förändring främst på grund av otydlighet i orsak till förändring men även motstånd till att behöva lära 
sig något nytt. Författarna beskriver också en annan utmaning med Lean som är avsaknaden av 
utbildning hos de anställda vilket är ett problem då det ofta krävs formell träning av medarbetare för 
att de ska ha möjlighet att arbeta med Lean framgångsrikt. Vidare menar författarna att denna träning 
inte alltid satsas på i tillräcklig utsträckning vilket kan leda till misslyckanden. 

Svårigheten med att implementera Lean har enligt Bhamu & Sangwan (2014) visat sig vara att anpassa 
Lean till organisationen och människorna som arbetar i den. Detta stödjs av Costa & Filho (2016) som 
menar att Lean bör anpassas till sin kontext för att fungera framgångsrikt. Anand & Kodali (2008) 
menar att många organisationer som lyckas med att anpassa Lean efter verksamheten och även 
förändra och utforma sina processer efter Lean, inte förändrar sättet de mäter sin verksamhet på. 
Detta är enligt författarna en anledning till att organisationer inte kan uppmärksamma de förändringar 
och förbättringar som skett och heller inte kunna visa på vad som har orsakat dem. För att bedöma 
om framsteg görs mot mål behöver verksamheten mätas (Bhasin, 2008). Verksamheten behöver också 
mätas på rätt sätt så att mätetalen inte uppmuntrar till fel beteenden i organisationen (Bhamu & 
Sangwan, 2014). 

Utifrån den genomförda litteraturstudien, vilken presenteras i Kapitel 4 – Litteraturstudie, har 
ovannämnda problemområden och svårigheter med Lean kartlagts. Något som många företag stöter 
på är svårigheter kring implementering av Lean vilket gör flygplatsverksamheter till ett intressant 
område att fördjupa sig inom. Problemområdet mätning har konstateras vara viktigt för att veta om 
arbetet går åt rätt håll. Det sticker även ut i mängden som ett problemområde som inte skrivits så 
mycket om i litteraturen. Lean används på flygplatser runt om i världen, dock finns det endast få 
artiklar som behandlar Lean i flygplatskontexten, vilket tyder på ett gap i forskningen. Ytterligare finns 
det lite forskning kring uppföljning av förbättringsarbete på flygplatser. Baserat på 
problembeskrivningen har syftet med detta arbete varit att: 

Undersöka hur flygplatsverksamheter kan implementera och följa upp Lean 

Studien genomfördes som en fallstudie vid Swedavia Umeå Airport och undersökte hur de arbetar 
med ständiga förbättringar och uppföljning. Umeå Airport tillsammans med sex andra flygplatser ingår 
i Swedavias Regionala Flygplatser (RF). RF arbetar tillsammans och på liknande sätt vilket gör att 
resultatet från denna studie till viss del kan generaliseras och användas på andra RF flygplatser. För att 
passa examensarbetets form och vad Umeå Airport efterfrågar har arbetet fokuserat på 
uppföljningsarbete men samtidigt tagit hänsyn till och gett rekommendationer inom andra 
problemområden kring Lean-arbete vid flygplatser. Vidare avgränsades studien till att endast granska 
Lean i avseende av förbättringsarbete. 

1.3 Undersökningsfrågor 
Som stöd för att uppnå syftet togs fyra undersökningsfrågor fram vilka presenteras nedan. Resultatet 
kan till viss del komma att generaliseras och appliceras på RF. 

U1: Vad finns det för tidigare studier om Lean som kan appliceras på 
flygplatsverksamheter? 

En litteraturstudie genomfördes för att få en bild över vad det finns för tidigare forskning kring Lean 
inom flygplatsverksamheter samt forskning kring Lean som är applicerbar inom 
flygplatsverksamheter. Utifrån litteraturstudien togs en konceptuell modell fram för att framgångsrikt 
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arbeta med Lean på flygplatser. Modellen användes sedan till analys vid en jämförelse mot 
undersökningsfråga två. 

U2: Hur har Umeå Airport arbetat med Lean? 

Studien behandlade en insamling av empiri för att kartlägga implementeringsprocessen av Lean samt 
det arbete som utförs idag inom området. Insamlingen var en viktig del i arbetet och krävdes för att 
uppnå syftet då de skapande en grundläggande förståelse över hur Umeå Airport tidigare arbetat och 
även idag arbetar med ständiga förbättringar. Vidare gav den andra undersökningsfrågan en grund för 
en jämförelse mot undersökningsfråga ett. 

U3: Hur kan arbetet med Lean utvecklas vid Umeå Airport? 

U1 och U2 är intressanta i sig men bidrar enskilt inte till att uppfylla syftet. U3 formulerades för att 
U1 och U2 tillsammans i en jämförelse bidrar till att uppfylla syftet med studien. Ytterligare gavs det 
möjlighet att ge rekommendationer till organisationen utifrån genomförd analys. 

U4: Hur kan arbetet med Lean vid Umeå Airport mätas och följas upp? 

Vid en första kontakt med den studerade organisationen uttalades ett behov om hjälp med uppföljning 
av Lean-arbetet varav undersökningsfråga fyra myntades. Under studiens gång, bland annat efter 
färdigställande av U3, visade sig även detta vara ett intressant område utifrån andra aspekter. 
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2 Företagsbeskrivning Umeå Airport 
Nedan presenteras en företagsbeskrivning av Umeå Airport med start i en bakgrundsbeskrivning av företaget. 
Företagsbeskrivningen i stort ämnar förklara vägval och definitioner för en bättre förståelse av arbetet. Information är 
hämtad från Swedavias hemsida, projektets handledare Ibrahim Alturk samt från dokument, observationer och 
ostrukturerade intervjuer vid flygplatsen om inte annan källa anges. 

I Sverige bedrivs flygplatsverksamheten sedan 2010 till största del av Swedavia, vilka bildades efter en 
bolagisering utifrån delar av Luftfartsverkets verksamhet. Swedavia tog vid bolagiseringen över ägande 
och drift av tio flygplatser runt om i Sverige (Riksdagen , 2017). Dessa tio flygplatser presenteras i 
Tabell 1 nedan. De tre största flygplatserna; Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Arlanda Airport 
och Bromma Stockholm Airport arbetar i egen regi medan de övriga flygplatserna kallas för Regionala 
Flygplatser (RF) och arbetar i stor utsträckning regionsövergripande. 

TABELL 1 – SWEDAVIAS FLYGPLATSER PRESENTERADE I STORLEKSORDNING 

Swedavias flygplatser 

Stockholm Arlanda Airport 

Göteborg Landvetter Airport 

Bromma Stockholm Airport 

Malmö Airport (RF) 

Luleå Airport (RF) 

Umeå Airport (RF) 

Åre Östersund Airport (RF) 

Visby Airport (RF) 

Kiruna Airport (RF) 

Ronneby Airport (RF) 

 
Det regionsövergripande samarbetet sker inom flertalet områden bland annat inom miljö- och kvalité. 
Exempelvis var Umeå Airport den första regionala flygplatsen att initiera ett förbättringsarbete, vilket 
gjordes under 2013 och fick namnet Umeå Airport Production System (UAPS). Idag arbetar hela RF 
tillsammans för att skapa ett regionsövergripande förbättringsarbete där Umeå Airports 
förbättringsarbete lagt grunden (I. Alturk, personlig kontakt, 1 februari 2017). 

2.1 Organisationen 
Figur 1 visar ett organisationsschema för Umeå Airport med stödfunktioner inom ekonomi, säkerhet 
och hållbarhet samt tre huvudområden vilka benämns som; Infrastruktur, Operations samt 
Försäljning. Inom dessa tre områden återfinns totalt 12 arbetsgrupper med varsin förbättringsledare, 
vilka i litteraturen benämns som Lean-ledare, markerade med en röd ring i Figur 1. 
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FIGUR 1 – ORGANISATIONSSCHEMA ÖVER UMEÅ AIRPORT 

Huvudområdena är uppdelade i vad de kallar landside och airside. Landside innefattar, ur resenärens 
synvinkel, transporten till flygplatsen, incheckning, bagagehantering och all verksamhet fram till 
säkerhetskontrollen. Airside innefattar stegen från säkerhetskontroll till ombordstigning med taxfree 
och restaurangverksamhet inkluderad. Varje arbetsgrupp har en förbättringsledare som har till uppgift 
att driva förbättringsarbetet inom arbetsgruppen. De kan vara självvalda eller utsedda av ledningen 
men har ingen officiell ledarroll. Syftet med en separat förbättringsledare är att de ska kunna växelverka 
med gruppchefen. En gruppchef äger tiden och resurserna medan förbättringsledaren driver 
förbättringsarbetet. 

Den definierade huvudprocessen för flygplatsen är enligt I. Alturk (Personlig kontakt, 1 februari 2017) 
turn-around-processen, det vill säga processen att vända ett flygplan från landning till avgång. Till den 
hör flertalet kärnprocesser vilka är kritiska för att huvudprocessen ska fungera. Kärnprocesserna är i 
viss utsträckning fristående, då de i låg grad är beroende av varandra om än alla processer krävs för 
att huvudprocessen ska flyta på obehindrat. Exempelvis kan resenären checka in och gå igenom 
säkerhetskontroll utan att det påverkar bagageinlämningen. 

Resan startar då resenären anländer till flygplatsen. Detta görs genom antingen buss, bil, taxi, cykel 
eller promenad. Nästa steg är in-check av resenär och eventuellt bagage, antingen via självincheckning 
eller via bemannad disk. Efter detta rör sig resenären vidare till säkerhetskontroll, gate och sedan ut 
till flygplanet. In-checkat bagage däremot rör sig på band vidare till en säkerhetskontroll och 
transporteras sedan ut till flygplanet. Parallellt med dessa kärnprocesser kring resenären pågår även 
kärnprocesser kring flygplanet och landningsbanan. Flygplanet ska förberedas för avgång genom 
städning, omlastning, eventuell avisning samt att landningsbanan ska underhållas så att tillräcklig 
friktion uppnås för att landning och avgång ska ske på ett säkert sätt. 
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Vid Umeå Airport finns flertalet kunder definierade: resenärer, flygbolag, inhyrda bolag samt interna 
kunder. Resenärer är alla typer av flygpassagerare, både reguljär och charter. Flygbolagen som flyger 
till Umeå Airport är även de kunder för flygplatsen då de hjälper dessa med all form av markservice, 
tankning, in-checkning av resenärer etcetera. Ytterligare finns det andra verksamheter på flygplatsen, 
exempelvis biluthyrning, taxi- och bussbolag eller andra inhyrda bolag som bland annat använder 
flygplatsen för reklam. Slutligen har flygplatsen även interna kunder, som uppstår från en delprocess 
till en annan, till exempel är bagagehanteringen intern kund till in-checkningen. 

2.2 Avgränsningar utifrån Swedavia regionala flygplatser 
Studien avgränsades ytterligare i kontexten Swedavia regionala flygplatser då dessa skiljer sig i karaktär 
jämtemot de tre större flygplatserna som tillhör Swedavia. Nedan definieras ett flertal områden som 
är viktiga att förtydliga för läsaren varför de valts. Varje definition avgränsade arbetet ytterligare och 
gjorde litteraturstudien mer användbar för arbetets ändamål. 

Det finns många arbetsuppgifter inom Umeå Airport till exempel in-checkning, städ, verkstad, 
bagagehantering och administrativt arbete. Vid en första anblick skulle verksamheten kunna anses vara 
en tjänste- och serviceverksamhet då Umeå Airport hanterar resenären från att de kommer till 
flygplatsen till att de lyfter med flygplanet. Om denna process bryts ned återfinns flera aktiviteter som 
skulle kunna liknas med till exempel tillverkningsindustrin. Det incheckade bagaget förs med 
transportband in i bagagehanteringen, där det lyfts över till en vagn, som sedan körs ut till planet för 
att till slut lastas på planet. Denna delprocess skulle kunna behandlas som en tillverkande process med 
återkommande inslag av produkttransport. En annan del som Swedavia har vid Umeå Airport är 
verkstad och underhåll av fordon som används på flygplatsen. Detta kan liknas vid en vanlig verkstad 
som reparerar fordon. Istället för att det är en extern kund som kommer med ett skadat fordon är det 
en intern kund som behöver få fordonet lagat snabbt och korrekt precis som hos en vanlig verkstad. 
En flygplats är alltså en komplex verksamhet där många typer av arbeten ska samverka för att 
tillgodose behov från flera olika kunder. 

En klassificering som kan sättas på företag är SME, det vill säga små- och medelstora företag vilket 
beror på antalet anställda samt dess omsättning, där antalet anställda ska ligga inom intervallet 50 till 
250 och omsättningen mellan 100 och 500 miljoner kronor (Europeiska komissionen, 2017 ). Ett antal 
av Swedavias flygplatser kan ses som SMEs, exempelvis har Swedavia cirka 200 anställda vid Umeå 
Airport och omsätter cirka 160 miljoner kronor per år. Detta gör att verksamheten vid Umeå Airport 
och även majoriteten av de regionala flygplatser (utom Malmö Airport), kan klassas som SME vilket 
arbetet tagit hänsyn till i den teoretiska referensramen. 

För det fortsatta arbetet med studien gav företagsbeskrivningen av Umeå Airport en grundläggande 
förståelse för organisationen och dess komplexitet. Ovannämnda beskrivningar har använts för att 
styra litteraturstudien. Litteratur har kunnat inhämtas från olika branscher för att anpassas utifrån olika 
delar och delprocesser inom Umeå Airport. 
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3 Metod 
Kapitlet presenterar den metodik som använts för att genomföra studien samt tillvägagångssättet för att uppnå syftet. 
En kort beskrivning av de valda metoderna ges samt en kort diskussion kring varför de valts. 

Vid genomförande av en forskningsstudie krävs strukturerade och väl övervägda metodval för att nå 
tillförlitliga och giltiga resultat och slutsatser. Enligt Bryman (2008) måste forskaren därför noga ange 
syftet med studien, vilken typ av data som ska användas, var och hur data ska samlas in och hur data 
ska användas för att säkerställa en hög reliabilitet och validitet. Författaren menar också att det är 
viktigt att bestämma hur resultatet ska analyseras för att uppfylla syftet med forskningsstudien. Nedan 
presenteras valda metoder för arbetet som syftar att säkerställa hög reliabilitet och validitet. 

3.1 Studiens syfte 
Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016) finns det fyra generella syften med en studie: utforskande, 
beskrivande, förklarande och utvärderande. Vilket syfte en studie har beror till stor del på hur 
undersökningsfrågorna för arbetet har formulerats. Syftet med den här studien var både beskrivande 
och utforskande. 

Enligt Yin (2014), är syftet med beskrivande studier att beskriva ett fenomen i sin riktiga kontext. 
Björklund & Paulsson (2003) bygger på detta och menar att beskrivande studier används när det finns 
grundläggande förståelse inom området och målet är att beskriva men inte förklara de relationer som 
råder. Vidare hävdar Saunders m.fl. (2016) att beskrivande studier ofta agerar föregångare till 
utforskande studier då det i akademiska sammanhang kan verka tunt att bara beskriva en situation 
utan att dra några slutsatser från arbetet. 

Björklund & Paulsson (2003) skriver att utforskande studier används för att finna grundläggande 
förståelse inom områden där det finns liten kunskap. Saunders m.fl. (2016) beskriver utforskande 
studier som ett sätt att kunna ställa öppna frågor för att upptäcka vad som händer och få ny kunskap 
inom ett område. Vidare menar författarna att utforskande studier i sig är flexibla och anpassningsbara 
för förändring. Författarna nämner också att den som utför utforskande studier bör vara villig att 
ändra riktning som ett resultat av nya data som tillkommit och nya insikter som kommer under arbetets 
gång. 

Denna studie använde sig av ett beskrivande syfte för att besvara den första och andra 
undersökningsfrågan. Detta för att redogöra vad det finns för litteratur kring Lean som kan appliceras 
på flygplatser och för att ge författarna och läsaren en bild över hur förbättringsarbetet ser ut och 
fungerar idag. Studien får sedan en mer utforskande karaktär när undersökningsfråga tre och fyra 
besvaras. Detta i syfte att utforska hur Umeå Airport kan förbättra sitt Lean-arbete och hur 
uppföljningsarbete och mätetal utifrån ett Lean-perspektiv kan användas på flygplatsen. 

3.2 Typ av studie 
Enligt Bryman (2008) finns det två typer av studier: kvantitativ och kvalitativ. Saunders m.fl. (2016), 
menar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning lättast beskrivs genom att skilja på 
numeriska data och icke-numeriska data som samlas in för analys. Kvantitativa studier används enligt 
Björklund & Paulsson (2003) när information kan mätas eller värderas numeriskt. Dock går det inte 
att mäta allt kvantitativt vilket sätter gränser för kunskapsgenerering via kvantitativa studier (Björklund 
& Paulsson, 2003). Kvalitativa studier används enligt Björklund & Paulsson (2003), för att skapa en 
djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller situation. Vid användning av kvalitativa studier 
minskar dock generaliserbarheten då resultatet är knutet till just det specifika ämnet, händelsen eller 
situationen. 
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Denna studie kommer att samla in kvalitativa data då undersökningsfrågorna handlar om att skapa 
djupare förståelse för förbättringsarbete på en specifik plats och organisation vilket gör att kvalitativa 
data bäst kommer hjälpa att svara på frågorna. Vid Umeå Airport finns det heller inte tillräckligt med 
personer som arbetar med förbättringsarbete för att det skulle vara möjligt att samla in kvantitativa 
data via exempelvis enkäter och dra slutsatser av det på ett trovärdigt sätt. Då det empiriska materialet 
samlas in för att skapa en bild över en situation kan det lätt missas att få fram värdefull information 
om kvantitativa metoder hade använts. Detta genom att enkäter kan begränsa 
informationsinsamlingen då det inte går att ställa följdfrågor och följa upp intressanta spår som kan 
framkomma. Kvantitativa datainsamlingsmetoder svarar oftast på raka strukturerade frågor som ställs 
av de som genomför studien och lämnas lite utrymme att svara utanför dessa frågor varför en kvalitativ 
studie passade bättre. 

3.3 Studiens strategi 
Studiens strategi är ett viktigt vägval och ses som en handlingsplan för att uppfylla studiens syfte 
(Saunders m.fl., 2016). Valet av strategi påverkas av de tidigare val som gjorts av studiens syfte och 
typ av studie då vissa strategier inte fungerar speciellt väl att genomföra med antingen kvantitativa eller 
kvalitativa metoder (Saunders m.fl., 2016). 

Denna studie genomförs inom en specifik kontext (flygplatser), vid en specifik organisation (Swedavia 
Umeå Airport) och behandlar ett specifikt ämne (förbättringsarbete) varvid en fallstudie är ett rimligt 
val av strategi. Fallstudier fokuserar enligt Denscombe (2009) på en eller flera förekomster av ett 
särskilt fenomen med avsikt att redogöra för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 
förekommer i detta särskilda fall. Bryman (2008) menar att de som förespråkar fallstudier ofta också 
valt kvalitativa metoder vilket styrker valet av strategi för denna studie. 

Yin (2007) skiljer mellan fyra olika fallstudiestrategier baserad på två dimensioner, singel eller multipel 
samt holistisk eller inbäddad. Singel fallstudie används när ett fall studeras och multipel när flera fall 
studeras, då ofta för att bättre kunna generalisera resultatet. Yin (2014) beskriver skillnaden mellan 
holistisk och inbäddad som hur många enheter som analyseras. Om en organisation, en enhet, studeras 
ses det som en holistisk fallstudie medan om studien behandlar en del av ett företag och flera enheter 
studeras ses det som en inbäddad fallstudie. 

Studien behandlar ett fall, Umeå Airport, och är fokuserad på ett område, förbättringsarbete, inom 
organisationen. Under arbetet undersöktes hur flera olika delar av organisationen arbetade med 
förbättringsarbete. Det gör att denna studie kan ses som en singel inbäddad fallstudie. 

3.4 Datainsamling 
När data samlas in till en fallstudie studeras fenomenet oftast med hjälp av någon av följande metoder: 
dokumentation, arkiverat material, intervjuer, direkta observationer, deltagande observation och 
fysiska artefakter (Yin, 2014). Ytterligare ett sätt att samla in information och data kring ett ämne på 
är att genomföra en litteraturstudie (Bryman, 2008). 

Data som samlas in kan enligt Saunders m.fl. (2016) delas upp i primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlats in för att besvara syftet för just den undersökningen och sekundärdata 
är data som samlats in av någon annan i ett annat syfte men som går att använda ändå med viss 
försiktighet (Saunders m.fl., 2016). Av de ovan nämnda metoderna för insamling av kvalitativa data 
klassificeras intervjuer, direkta observationer och deltagande observationer som primärdata och 
dokumentation, arkiverat material eller fysiska artefakter som sekundärdata (Yin, 2014). 
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Insamling av data till denna studie har gjorts genom intervjuer, direkta observationer och genomgång 
av dokumentation från företaget. Ytterligare har en litteraturstudie genomförts för att besvara U1, 
stödja analysen i U3 samt att besvara U4. Nedan presenteras mer ingående insamlingsmetoder som 
valts, varför de valts och hur dessa använts. 

3.4.1 Intervjuer 
Enligt Saunders m.fl. (2016) finns det olika typer av intervjuer, som ofta kategoriseras som 
strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. De olika intervjutyperna har olika 
syften, fördelar och nackdelar. När en beskrivande och utforskande studier genomförs är 
semistrukturerade intervjuer enligt Saunders m.fl. (2016) ofta ett bra verktyg för att hitta kausala 
samband mellan olika variabler. 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och diskutera 
kring ämnet med de intervjuade om oklarheter eller ny information som uppkom under intervjuerna. 
Av 12 förbättringsledare intervjuades tre stycken som arbetat sedan 2013 med förbättringsarbete, 
vilket gav en bra bild av hur förbättringsarbetet på flygplatsen sett ut. De frågor som ställdes till 
förbättringsledarna återfinns i Bilaga 1 –  Intervjufrågor förbättringsledare. Utöver förbättringsledarna 
intervjuades fyra ledare som varit aktiva i förbättringsarbetet; försäljningschef, chef för operations, 
miljö- och kvalitetschef samt flygplatschef vid Umeå Airport. Varje intervju spelades in och varade 
cirka 30 minuter vilket gav intervjuobjektet tillräckligt med tid att noggrant förklara och beskriva 
förbättringsarbetet utifrån sina egna erfarenheter. Varför inte fler förbättringsledare intervjuades 
berodde på att tidigare förbättringsledare bytt tjänst och att nya förbättringsledare inte arbetat med 
förbättringar tillräckligt länge för att ge en bra bild. 

3.4.2 Direkta observationer 
För att få en bättre bild av hur verksamheten fungerar och för att se hur verktyg för förbättringsarbete 
används och visualiseras i vardagen genomfördes direkta observationer. Vid direkta observationer är 
forskarens identitet klargjord för de personer som observeras, de är alltså medvetna om varför de 
observeras (Saunders m.fl., 2016). En nackdel är att deltagare kan bete sig annorlunda då de vet att de 
observeras. 

Yin (2014) beskriver att observationer kan vara formella och strukturerade eller icke-formella och 
ostrukturerade. De observationer som genomfördes under studien var icke-formella och 
ostrukturerade då det handlade om att bilda en uppfattning om hur personal arbetade och hur flödet 
av människor och bagage hanterades genom att gå runt i verksamheten och titta och fråga. Under två 
separata workshops kring förbättringsarbete som Umeå Airport arrangerade, gjordes ytterligare 
observationer kring hur deltagare interagerade med varandra och hur de tog sig an uppgifterna samt 
vilken kunskapsnivå deltagarna besatt. 

3.4.3 Dokumentstudie 
Dokumentation avser mail, rapporter, transkribering av tal och konversationer, administrativa och 
offentliga dokument men även video- och röstinspelningar, bilder samt filmer (Saunders m.fl., 2016). 
Den kan vara skapad för undersökningens ändamål och är då primärdata, dock sker detta sällan och 
därav klassas dokumentation som sekundärdata (Saunders m.fl., 2016). Den dokumentation som tagits 
del av under studien är utgivet av anställda på Swedavia i form av digitala Power-Pointpresentationer 
och Word- och PDF-filer som presenterat information kring förbättringsarbete på Swedavia i text och 
bilder. 
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3.4.4 Litteraturstudie 
Vid en litteraturstudie gås enligt Bryman (2008) existerande litteratur igenom för att se vad som tidigare 
gjorts och vilka kunskaper som redan finns inom området. Författaren menar att en bra genomgång 
av litteraturen stärker arbetets trovärdighet då det visas på kunskaper inom det utforskande området. 
Björklund & Paulsson (2003), menar att det är viktigt att vara medveten om att information i litteratur 
kan vara vinklad då den är skriven för ett annat syfte än för den aktuella studien, således klassas 
litteraturstudier som sekundärdata. 

Litteraturstudien för detta arbete genomfördes för att få en djupare förståelse för Lean och hur Lean 
används i olika kontexter och vilka svårigheter som finns. Litteratur kring mätning och uppföljning 
utifrån Lean gicks även igenom för att kunna svara på undersökningsfråga fyra. Även litteratur mer 
specifikt för flygplatser och Lean vid flygplatser undersöktes för att se vad forskning kommit fram till 
inom området. Litteraturstudien lägger även till grund för analysen av det empiriska materialet. 

Litteratur har hämtats ur vetenskapliga artiklar och böcker, de databaser som använts är Scopus och 
Google Scholar. Ett annat sätt som artiklar har hittats är genom att gå igenom artiklars referenser och 
därigenom hittat nya intressanta artiklar som annars inte hade hittats via sökorden som använts. De 
sökord som används vid sökningarna är följande: Lean, Lean production, Lean manufacturing, Lean 
service, Lean philosophy, Lean leadership, Lean process management, Lean management, Lean 
culture, Lean accounting, Lean AND success factors, Lean AND critical factors, Lean AND SME, 
Lean AND Small and medium sized enterprises, Lean AND Measure, Lean AND Airport, Airport 
AND continuous improvement, Airport AND measure, Airport AND performance, Airport AND 
performance measurement, Lean accounting, Lean AND box score. 

3.5 Analys av data 
Det finns enligt Saunders m.fl. (2016) flera metoder att analysera kvalitativa data på och vilken metod 
som används beror på vilken karaktär den kvalitativa data har, alltså hur data har samlats in. Saunders 
m.fl. (2016) menar därför att det är viktigt att planera den kvalitativa studien som en sammankopplad 
process där data samlas in, analyseras och tolkas medan intervjuer och observationer genomförs. Yin 
(2014) hävdar att analyser av fallstudiedata är särskilt svåra, då strategier och tekniker inte är speciellt 
definierade. En metod som kan användas för analys av kvalitativa data är tematisk analys (Bryman, 
2008). 

Enligt Bryman (2008) är tematisk analys ett av de vanligaste angreppsätten när det gäller att analysera 
kvalitativa data. Saunders m.fl. (2016) beskriver det grundläggande syftet som att identifiera 
gemensamma teman i det empiriska material som samlats in. Tematisk analys används enligt 
författarna främst när stora mängder data hanteras, när relaterande data integreras från olika 
transkriptioner och noteringar samt när nyckelteman eller mönster ska identifieras för ytterligare 
utforskning. 

Tillvägagångssättet för tematisk analys innefattar vissa procedurer som ofta är samverkande och 
iterativa för att förfina analysen när nya data inhämtas (Saunders m.fl., 2016). Procedurerna vid 
tematisk analys är enligt Saunders m.fl. (2016) att bli bekant med data, kodning av data, söka efter 
teman och igenkännande av relationer mellan data och förfina teman. Enligt Denscombe (2009) är 
det viktigt att bli bekant med data för att få en känsla för den insamlade data och bli förtrogen med 
datamaterialet så att lämpliga koder och teman kan identifieras. Vid kodning av data används ett ord 
eller korta fraser som representerar en dataenhet som till exempel kan vara en mening, paragraf eller 
annan text (Saunders m.fl., 2016). Nästa steg är att identifiera de sätt varpå koderna kan grupperas till 
olika teman, där teman fungerar som parablybegrepp varunder ett antal särskilda koder kan placeras 
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(Denscombe, 2009). Samtidigt kan samband mellan koder och teman identifieras där forskaren blir 
medveten om mönster i datamaterialet (Denscombe, 2009). Under arbetets gång och när nya data 
inhämtas förfinas de teman som uppkommit och nya teman kan dyka upp eller behövas tas bort 
(Saunders m.fl., 2016). 

Intervjuerna av förbättringsledarna transkriberades fråga för fråga och sedan togs en till två meningar 
ut ur varje svar som representerade essensen från svaret, så kallad kodning. Utifrån kodningen 
sammanställdes och grupperades data i kritiska områden, Management, Människan, Metod, Miljö samt 
Mätning och skrevs sedan in i ett modifierat orsak-verkan-diagram. Ledarnas intervjuer 
sammanställdes gemensamt i löpande text grupperad efter de frågor som ställts. Orsak-verkan-
diagrammet kompletterades därefter med empiri från intervjuer med ledare och observationer. Denna 
sammanställning i orsak-verkan-diagrammet användes för att besvara U2. 

Litteraturstudien analyserades även den genom att hitta genomgående teman i den funna litteraturen. 
Utifrån detta skapades en Konceptuell modell – Lean för flygplatser. Denna modell jämfördes senare 
med orsak-verkan-diagrammet, en jämförelse genomförd för att besvara U3. En ytterligare analys 
gjordes även av litteraturen för uppföljning och mätning av Lean för att kunna besvara U4 och ge 
rekommendationer till den studerade organisationen. 

3.6 Etik 
Etiska frågor återkommer under flera faser av en undersökning och ska inte bortses ifrån (Bryman, 
2008). Enligt Denscombe (2009) förväntas forskare ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, 
undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och arbeta på ett 
sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet” (s. 193). Principerna bygger på antagandet 
att forskare inte har någon priviligierad ställning i samhället som rättfärdigar dem att genomföra studier 
på bekostnad av dem som studeras oavsett hur värdefulla fynden kan tänkas vara (Denscombe, 2009). 

Några etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet hanterades under 
projektet genom att presentera arbetet och syftet och vad informationen skulle användas till för de 
som deltog i studien. Samtyckeskravet var aktuellt under framförallt intervjuer där deltagarna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta intervjun om 
så önskar. I och med konfidentialitetskravet så ska alla uppgifter om deltagare behandlas med 
konfidentialitet så att inga uppgifter hamnar hos obehöriga. Inga uppgifter förutom namn och 
mailadresser har hanterats under arbetet vilka inte lämnats ut till någon. Nyttjandekravet hanteras 
genom att båda författarna till studien och handledare skrivit på sekretessavtal som säger att 
information som framkommit inte får spridas vidare till tredje part utanför Umeå Airport. 

3.7 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2008) är det viktigt att fundera över de två kriterierna för bedömning av vetenskapliga 
undersökningar, reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från 
studien blir densamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2008). Validitet är i vilken 
utsträckning det som mäts är det som avses mätas (Björklund & Paulsson, 2003) och delas ofta upp i 
intern och extern validitet (Yin, 2014). Bryman (2008) beskriver intern validitet som till vilken 
utsträckning en slutsats som har ett kausalt samband mellan två eller flera variabler är hållbar eller ej 
och extern validitet som huruvida resultaten från studien kan generaliseras utöver den specifika 
kontexten. 
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Det finns olika delar i arbetet där reliabilitet och validitet kan vara av värde att diskuteras. Bryman 
(2008) menar att forskare som använder sig av kvalitativa fallstudier brukar tona ner eller bortse från 
betydelsen av reliabilitet och validitet. Detta då kvalitativa studier kan ha problem gällande 
generaliserbarhet. Kan en studie gjord i en viss kontext vara representativ och hur kan resultatet 
generaliseras? Enligt Bryman (2008) så är en kvalitativ studie inte representativ och resultatet kan 
därför inte generaliseras. Siggelkow (2007) menar dock att bara för att fenomenet som studeras inte 
är representativt eller generaliserbart, betyder det inte att det inte är intressant att studera. Vidare menar 
författaren att organisationer kan vara intressanta att studera just för att de är speciella och kan ge viss 
insikt som andra organisationer inte skulle kunnat ge. Umeå Airport är inte helt unik då det finns 
liknande flygplatser exempelvis i storleksordning och till passagerargenomströmning. Men utifrån 
litteraturstudien framkommer det att det finns få studier om flygplatser som arbetat med 
förbättringsarbete utifrån Lean tidigare vilket gör det intressant att se hur Lean fungerar i just denna 
kontext. 

Det som kan öka reliabiliteten och validiteten i arbetet är hur data, främst intervjuerna, samlats in och 
hur de analyserats. För att bidra till hög reliabilitet har svaren från respondenterna som intervjuats 
hållits anonyma så att de inte kan ledas tillbaka till varje enskild person. Detta för att ge respondenten 
möjlighet att svara så ärligt som möjligt och för att göra detta informerades de intervjuade om 
informationskravet och samtyckeskravet, beskrivet i Sektion 3.6 – Etik. Validiteten i arbetet kan höjas 
då det kontinuerligt varit rörelse mellan undersökningsfrågorna och dataanalysen under arbetets gång 
vilket gjort att analysen inte förts för långt bort från undersökningsfrågorna. 

3.8 Studiens arbetsgång & disposition 
Arbetsgången för studien och dess disposition presenteras i Figur 2 nedan. I figuren visas rapportens 
alla kapitel som är representerade med kapitelnummer samt kapitelnamn samt de fyra 
undersökningsfrågorna. 

 
FIGUR 2 – STUDIENS ARBETSGÅNG 
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I Figur 2 kan det utläsas att arbetet genomförts i två parallella steg. Implementering av Lean i Steg 1 är 
en litteraturstudie med framtagandet av en konceptuell modell för att svara på U1 och en omfattade 
insamling av empiri för att kunna ge svar på U2. U1 och U2 analyserades med hjälp av en analys i U3 
för att sedan mynna ut i generella rekommendationer till organisationen avseende Lean på flygplatser. 
Steg 1 gav förståelse för den studerade organisationen, flygplansverksamheten i stort samt Lean. Steg 
2 behandlade i sin tur uppföljning av Lean, där mätning är inkluderad, och uppföljning inom 
flygplatsverksamheter där litteratur studerades och empiri samlades in från organisationen för att 
analyseras. Slutligen mynnade även Steg 2 ut i rekommendationer för uppföljning av Lean inom 
flygplatsverksamheten. Dessa två steg tillsammans ämnade att uppnå studiens syfte. 
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4 Litteraturstudie 
Kapitlet presenterar den teori studien behandlat vilken lägger grunden för analysen. Det är uppdelat i sektioner där en 
generell litteraturstudie av framgångsfaktorer och utmaningar med Lean primärt presenteras. Detta följs av Lean inom 
tre specifika kontext; tjänste- och servicesektorn, SMEs samt flygplatser. En sammanfattning av teori görs sedan i form 
av en konceptuell modell. Vidare behandlar kapitlet mätning och uppföljning på flygplatser samt Lean accounting. 

I Sektion 3.8 – Studiens arbetsgång & disposition återfinns Figur 2 där de två stegen vilka studien är indelad 
i presenteras. Dessa två steg delar även in teorin och för att handleda läsaren i detta kapitel återfinns 
nedan i Figur 3 en visualisering över litteraturen för Steg 1 och Steg 2. Steg 1 mynnar ut i en konceptuell 
modell som efter analys med empirin leder in arbetet och teorin på Steg 2, mätning och uppföljning 
på flygplatser samt Lean accounting. 

 
FIGUR 3 – VISUALISERING AV LITTERATURSTUDIEN 

I Figur 3 presenteras de respektive sektionerna med sina sektionsnummer för att läsaren enklare ska 
kunna återfinna dessa i kapitlet nedan. 
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4.1 Bakgrund & implementering av Lean 
Enligt Puvanasvaran m.fl. (2008) är huvudfokus för Lean att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, 
så kallat slöseri. Dessa anses vara överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelser, 
produktion av defekta produkter och outnyttjad kompetens (Petersson m.fl., 2015). Lean är, som 
tidigare nämnt i introduktionen brett definierat. Petersson m.fl. (2015) skriver till exempel att många 
anser Lean vara synonymt med användandet av verktyg eller metoder som klassificerats som Lean 
medan andra ser det som en filosofi som genomsyrar hela organisationen. Petersson m.fl. (2015) 
nämner även att Lean snarare är ett förhållningssätt och långsiktig strategi än ett användande av Lean-
verktyg. Då Lean tillsynes omfattar många perspektiv avser denna studie Lean att omfatta 
värdeskapande för kund och minimering av slöseri. Värdet för kunden definieras genom 
värdeflödesanalys där alla aktiviteter som genomförs i huvudprocessen bör skapa värde för kunden, 
om inte anses det vara ett slöseri. 

Enligt Bhamu & Sangwan (2014) har det för många företag som framgångsrikt påstått sig 
implementerat Lean visat sig i efterhand att endast en liten del av verksamheten är förbättrad och att 
de inte lyckats skapa ständiga förbättringar för hela organisationen. Författarna nämner därför vikten 
av att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar och Lean även efter implementeringen är genomförd, 
att fullfölja processen och att ha tålamod. Att implementera Lean tar enligt författarna lång tid, både 
av träning och förståelse för att lyckas. Några av de vanligaste faktorerna vid ett misslyckat 
implementeringsförsök av Lean är enligt Albliwi, Antony, Abdul Halim Lim & van der Wiele (2014) 
brist på ledningens engagemang och medverkan, brist på kommunikation, brist på träning och 
utbildning samt begränsade resurser. Dessa faktorer presenteras mer utförligt i nästa avsnitt. 

4.2 Framgångsfaktorer & utmaningar med Lean 
Det finns flertalet framgångsfaktorer och utmaningar vid implementering och användande av Lean. 
De presenteras nedan utifrån fem kritiska områden: Management, Människan, Metod, Miljö samt 
Mätning vilka framkom från projektets analys av empiri. Management avser ledningen för en 
verksamhet samt Lean-ledare, med Människan menas medarbetare på alla nivåer och Metod syftar till 
verktyg, metoder och standarder. Vidare avser Miljö både arbetsmiljö samt yttre miljöfaktorer och 
avslutningsvis behandlar Mätning mätetal och uppföljning av förbättringsarbete. Litteratur studerad i 
detta avsnitt behandlar Lean generellt och inte specifikt mot bransch eller storlek på organisation. 

4.2.1 Management 
Om ledningen inom en organisation har bestämt sig för att implementera Lean krävs enligt Jadhav 
m.fl. (2014) en vision, strategi och tydliga mål. Att inte ha det är enligt författarna en fallgrop som 
många hamnar i och bristande ledarskap har därav identifierats som en orsak för misslyckade 
implementeringsförsök. Albliwi m.fl. (2014) styrker detta och menar att brist på ledningens 
engagemang är en av de vanligaste faktorerna för ett misslyckat implementeringsförsök av Lean. 

Inom Lean talas det ofta om värdeskapande för kund och även om inte Lean-ledarskapet är något 
som kan definieras som värdeskapande enligt Dombrowski & Mielke (2013) är det av stor vikt. 
Ledarskapet är de som enligt författarna ska skapa strategier, bygga team och utveckla organisationens 
kompetens. Vidare menar författarna att en Lean-ledare bör föregå med gott exempel och agera 
förebild för att motivera medarbetare att arbeta med förbättringsarbete vilket även stödjs av Poksinska, 
Swartling & Drotz (2013). Wong & Wong (2011) stärker också detta med att Lean-ledare alltid ska 
leva som man lär och leda genom att agera förebilder så att medarbetare under dem får en bättre 
förståelse för Lean och efterlikna sättet ledarna går till väga. Om medarbetare inte känner att ledningen 
uppskattar deras arbete med ständiga förbättringar, kommer sannolikt initiativet att fallera 
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(Puvanasvaran m.fl., 2008). Detta stödjs även av Bane (2002) som menar att en viktig del i ett 
framgångsrikt förbättringsarbete är att ledningen är engagerade och stödjer människorna som arbetar. 

Engagera medarbetare och hela organisationen 
En förutsättning för att kunna leda arbetet med Lean är att göra medarbetarna delaktiga och ta tillvara 
på deras kunskap. En lyckad implementering av Lean innebär enligt Dombrowski & Mielke (2014) att 
förbättringsarbetet är en naturlig del av det vardagliga arbetet hos de anställda vilket i sin tur kräver 
involvering av ledningen. Dombrowski & Mielke (2013) lyfter svårigheten med att medarbetare ofta 
har sina ordinarie arbetsuppgifter och att tid att arbeta med förbättringar oftast inte finns till om inte 
ledningen avsätter det för medarbetarna. Ledare bör därför ge sina anställda tid för att jobba med 
ständiga förbättringar så att det tillslut blir en naturlig del i deras arbete (Dombrowski & Mielke, 2014). 
Detta stödjer även Puvanasvara m.fl. (2008) då författarna nämner utmaningen att hela organisationen 
ska vara delaktiga i ett Lean-arbete och att högsta ledningen måste engagera sig och ge medarbetare 
tid till ständiga förbättringar. 

Handleda problemlösning 
För att uppnå ett framgångsrikt Lean-arbete krävs delaktighet inom hela organisationen vilket kan 
uppnås genom att Lean-ledare utbildar och stöttar medarbetare inom området (Poksinska, Swartling, 
& Drotz, 2013). Enligt Dombrowski & Mielke (2014) behöver en Lean-ledare inte nödvändigtvis lösa 
alla problem själv utan bör hellre stödja medarbetare i problemlösningsprocessen. Författarna menar 
att ett misstag många Lean-ledare gör är att lösa problem själva för de tror att de kan bäst och att det 
går fortast men detta ger ett dåligt inflytande på medarbetare och underminerar deras 
problemlösningsprocess. Detta bekräftas även av Puvanasvaran m.fl. (2008) vilka säger att en viktig 
del för en Lean-ledare är att utveckla medarbetarnas förmåga att lösa problem och menar vidare att 
ledningens agerande är av stor vikt då medarbetare följer dess beteenden vid en förändring. Ytterligare 
bör medarbetare tydligt informeras om varför förändringar ska genomföras och om framgångarna 
med Lean för en bättre förståelse av förbättringsarbetet (Jadhav m.fl., 2014). 

4.2.2 Människan 
En framgångsfaktor har enligt Puvanasvaran m.fl. (2008) visat sig vara att leda förbättringsarbetet från 
golvet och att ge medarbetare ansvar och kontroll över delar av processen. Detta är något som enligt 
författarna både visat sig viktigt vid implementering men även vid underhåll av Lean-arbetet. Enligt 
Wong & Wong (2011) är människan viktig för att lyckas med Lean och menar att medarbetare och 
ledare måste arbeta tillsammans för att uppnå organisationens mål. 

Ökad kunskap med utbildning 
Enligt Jadhav m.fl. (2014) är en utmaning med Lean avsaknaden av utbildning hos de anställda. Ett 
problem är ofta att det krävs formell träning av medarbetare för att de ska ha möjlighet att arbeta med 
Lean framgångsrikt men denna träning satsas inte alltid på i tillräcklig utsträckning vilket leder till 
misslyckanden (Jadhav m.fl., 2014). Tid måste läggas på utbildning av anställda för att de ska bli mer 
kompetenta och medvetna om vilka slöseri som finns (Wong & Wong, 2011). Det är vid 
implementering av Lean viktigt med en utbildningsplan för de anställda, dels för att på ett systematiskt 
sätt utbilda de anställda men också för att bidra till den övergripande implementeringsplanen 
(Houshmand & Jamshidnezhad, 2006). 

En framgångsrik implementering av Lean beror enligt Puvanasvaran m.fl. (2008) bland annat på 
välutbildade medarbetare vilket gör utbildning till en viktig del för att utveckla medarbetarna att 
hantera och lösa problem. Författarna nämner även att studier visat på att högre nivå av utbildning 
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ökar produktiviteten. Detta stödjer Jadhav m.fl. (2014) som identifierat bristande formell utbildning 
som en barriär till implementering av Lean. 

Motstånd 
Människan uppvisar motstånd till förändring på grund av otydlighet i orsak till förändringen och 
motstånd till att lära sig något nytt, vilket kan innefatta såväl ledning som medarbetare (Jadhav m.fl., 
2014). Enligt Landry (2008), finns det ett generellt motstånd hos ledare att ge upp kontroll i form av 
att låta beslutsfattandet till medarbetare längre ner i organisationen och att ge support till vad de 
bestämmer vilket hämmar engagemang hos medarbetare. Författaren menar att det är viktigt att 
definiera hur beslutsfattandet i förbättringsarbete ska se ut i organisationen så att alla har något att 
förhålla sig till. 

En studie av Sim & Rogers (2009) visar att motstånd till förändring generellt kommer ifrån 
medarbetare som arbetat länge i organisationen och de som är timanställda. Studien visar att 
heltidsanställda har en positiv inverkan på förbättringsarbete medan timanställda har negativ inverkan, 
vilket tyder på att det är viktigt att känna tillhörighet för att vara angelägen om att förbättra något. Sim 
& Rogers (2009), fann i sin studie att medarbetare ofta förstår behovet för ett förbättringsarbete när 
målet för företaget är att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Författarna menar också att 
medarbetare förstår att förbättringsarbetet handlar om att göra företaget mer effektivt, säkrare och 
mer flexibel för kundens behov och inte bara för att använda diagram, grafer och mätetal. Detta är 
viktigt att förmedla och efterleva. Det är också viktigt att känna att ledare är engagerade till initiativet, 
kontinuerligt arbetar med initiativet och inte gör saker sista minuten för att nå deadline (Sim & Rogers, 
2009). 

Synen att förbättring leder till uppsägning 
En tämligen vanlig uppfattning kring Lean hos anställda är rädslan att förlora sitt jobb i fall 
arbetspositionen inte är värdeskapande vilket kan medföra motstånd mot förändring från medarbetare 
(Jadhav m.fl., 2014). Sim & Rogers (2009), fann i en studie att medarbetare inte kände någon trygghet 
i att arbeta med ständiga förbättringar då de associerade förbättringar med nedskärning av personal. 
Enligt författarna föll det sig så illa att parallellt med förbättringsarbetet pågick en global lågkonjunktur 
som var orsaken till att nedskärningar genomfördes. Otrygghet i att arbeta med ständiga förbättringar 
kan enligt författarna motverkas genom kommunikation om varför nedskärningar sker, om så är fallet. 

Enligt Eswaramoorthi, Kathiresan, Prasad & Mohanram (2011), är en orsak till låg 
implementationsgrad av Lean ångest vid förändrande attityd hos medarbetare på grund av rädsla att 
förlora arbete, ytterligare arbetsbörda. Wong & Wong (2011) menar att nyckeln till att minska 
motstånd inom organisationer är att investera i utbildning för ökad förståelse kring Lean samt att skapa 
effektiva team. Enligt författarna är kriterier för ett effektivt team öppenhet, uppriktighet, respekt, 
tillit och ömsesidig beroende viktiga. Att arbeta i grupp med att lösa problem kan vara en 
framgångsfaktor för att exempelvis skapa bättre informationsflöde genom företaget vilket i sin tur kan 
leda till ökad produktivitet och effektivitet (Puvanasvaran m.fl., 2008). 

4.2.3 Metod 
En grundpelare för ett framgångsrikt Lean-arbete är att utveckla standardiserade arbetssätt i varje 
process (Puvanasvaran m.fl., 2008). Lantz, Hansen & Antoni (2015) menar att produktionssystem som 
baseras på Lean har två pelare som grund: Eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter genom 
standardiserade arbetssätt samt kontinuerlig verksamhetsutveckling genom proaktivt arbete som syftar 
till att effektivisera verksamheten. Lantz m.fl. (2015) menar då att det finns en motsägelse mellan att 
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ha standardiserade arbetssätt och innovativt grupparbete. I författarnas studie nämns att en lösning 
för detta kan vara att skapa grupper som har gemensamma mål där de arbetar mot förbättringar. 

Vid implementation av Lean läggs det enligt Dombrowski & Mielke (2013), ofta fokus på metoder 
och verktyg istället för att anamma en filosofi, då metoder ofta är mer greppbara och enklare att 
applicera på en verksamhet. Författarna menar att metoder och verktyg är viktiga men fungerar endast 
i fall ledningen inom en organisation har grundlig förståelse för Lean. Författarna nämner också att 
anledningen till att endast verktyg implementeras är att fokus för Lean-arbetet är att minska slöseri, 
om än detta är en viktig aspekt är det Lean-filosofin som bör kommas åt för att lyckas med 
implementeringen. Bhamu & Sangwan (2014) styrker även detta genom att skriva att många företag 
försöker idag att vara Lean och vill vara Lean vilket har lett till att många endast implementerar Lean-
verktyg och metoder utan att anamma hela filosofin för att det är en enklare väg att gå. 

Poksinska, Swartling, & Drotz (2013) har genomfört en studie på fem företag där det framkom att en 
viktig förändring vid implementering av Lean är att se till att det finns kommunikationsvägar som går 
åt båda håll. Författarna nämner att det fanns dokumenterade framgångar med att istället för att skicka 
ut information via dokument användes korta möten med en standardiserad agenda. Detta exempelvis 
med avsikt att skapa förståelse för uppsatta mål och förbättra kvalité. Författarnas studie över de fem 
organisationerna visade även att alla utvecklade någon form av visuell kontroll och kommunikation 
framgångsrikt. Det kan enligt författarna exempelvis vara så enkelt som att använda sig av 
förbättringstavlor, som är ett visuellt verktyg för förbättringsarbetet. 

4.2.4 Miljö 
I början på 90-talet presenterades kritik mot att Lean bland annat var avhumaniserande och 
utnyttjande (Williams m.fl., 1992). Kritiken fick inte fotfäste men lyfte en viktig fråga nämligen att 
Lean ska ses som något mer än bara mekaniska hårda verktyg och tekniker och även innehålla en 
mänsklig dimension med motivation, berättigande och respekt (Hines, Holweg & Rich, 2004). Wong 
(2007) menar därför att det inte går att kopiera Lean rakt av från en organisation till en annan och 
uppnå samma resultat och att det därför finns behov att anpassa Lean efter den specifika kontexten. 
Atkinson (2010) menar att det vid praktiskt taget varje Lean-misslyckande finns ett problem med 
företagskulturen och därför måste denna förändras för att lyckas. 

En företagskultur kan ses som organisationens personlighet (Wong, 2007) som innefattar 
förutsättningar, värderingar, normer och materiella artefakter av ett företags medarbetare och deras 
beteende (Daft, 2001). Wong (2007) och Saurin, Marodin & Riberio (2011) pekar på behovet för en 
organisations strategi, oavsett dess effektivitet, anpassas inom företagskulturens ramar. Montgomery 
(2010) menar att för att ändra företagskulturen behövs först beteenden inom företaget förändras. 

Att förändra beteenden inom företag är enligt Bhasin (2013) både tidskrävande och svårt. Men att 
ignorera beteenden och därmed företagskulturen medför enligt Saurin m.fl. (2011) en risk att missa en 
synergieffekt som kan uppstå mellan företagskulturen och Lean. Enligt Bhasin & Burcher (2006) 
handlar Lean inte bara om att minska slöseri på alla nivåer utan också om att förändra företagskulturen. 
För att detta ska ske behövs det enligt författarna till exempel att beslut tas på lägsta nivå, en 
systematisk och kontinuerlig fokus på kunden och att Lean ses som ett långsiktigt engagemang 

4.2.5 Mätning 
Det är enligt Karim & Arif-Uz-Zaman (2013) viktigt att mäta verksamheten för att kunna inse 
fördelarna med Lean. Mätningen bör fokusera på och stödja den huvudsakliga strategin för 
verksamheten som till exempel kassaflöde eller tillväxt (Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013). Det stora 
problemet som drabbar många organisationer är hur kvalitativa mål kan översättas till kvantitativa 
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mått (Bhasin, 2008). Om mätetal inte planeras noggrant kan det enligt Bhamu & Sangwan (2014) leda 
till att det motverkar företagets strategi och uppmuntrar fel beteende i organisationen. 

Företag måste förstå hur mätetal kan leda och driva företagets utförande mot överlägsna resultat i 
något område (Bhasin, 2008). Firgo (2003) menar att mediokra företag fokuserar på mätning relaterad 
till den interna processen utan korrelation eller länkade till kundens behov. Benchmarking och bästa 
praxis kan ge positiva resultat men kan om företag inte är försiktiga ledda dem i fel riktning genom att 
fokusera på samma processer och rutiner som andra verksamheter utan att ta hänsyn till de egna 
kunderna (Bhasin, 2008). 

Karim & Arif-Uz-Zaman (2013) visar på att litteraturen presenterar flera metoder och modeller för 
att mäta effektivitet vid implementation av Lean. Författarna menar att de flesta av de presenterade 
metoder och modeller dock har liten praktisk tillämpning då de som ska genomföra mätningarna 
överväldigas av siffror och komplexiteten av mätsystemet. Därför bör mätetalen vara enkla att använda 
och förstå. 

Enligt Bhasin (2008) bör mätetal väljas som möjliggör att organisationen kan bedöma huruvida 
framsteg görs mot ett uppsatt mål. Mätetal är enligt författaren även viktiga för organisationer som 
arbetar med Lean då det kan fungera som ett tidigt varningssystem. Mätetalen kan då förstärka att 
framsteg görs med Lean eller signalera om att det finns problem som måste hanteras (Bhasin, 2008). 
För att uppnå en valid och uppriktig bedömning, bör en portfölj av mätetal användas (Yeniyurt, 2003). 
Det inkluderar inte bara mätetal som skildrar produktportföljen och dess livslängd utan också mätetal 
som är av värde för organisationen både internt och externt (Bhasin, 2008). 

Många organisationer lyckas förändra sina processer efter exempelvis Lean, men förändrar trots detta 
inte sättet de mäter sin verksamhet på (Anand & Kodali, 2008). Detta är enligt Anand & Kodali (2008) 
en anledning till att organisationer inte uppmärksammar de förändringar och förbättringar som skett. 
Författarna skriver därför att organisationer bör förändra sättet de mäter på samtidigt som de inför 
exempelvis Lean. 

4.3 Lean inom tjänste- & servicesektorer 
Enligt Mefford (1993), stöter tjänste- och servicesektorn på andra typer av problem än tillverkande 
företag, dock är inte problemen unika för denna sektor utan återfinns även inom andra sektorer. I och 
med att service och tjänster är immateriell så är kvalitet på service vanligtvis svårt att mäta och 
kvantifiera jämfört med fysiska produkter. Serviceprocesser är ofta arbetsintensiva och därav mer 
föränderlig eftersom människors prestationer är mindre förutsägbara än maskiners, vilket bidrar till 
svårigheten med mätning. 

Enligt Antony, Downey-Ennis, Antony & Seow (2007) är ledningsproblem, så som 
förändringsmotstånd och en svag förbättringsstrategi ett huvudproblem för Lean inom tjänste- och 
servicesektorer. Psychogios, Atanasovski & Tsironis (2012) lägger till att avsaknad av medvetenhet är 
en stor utmaning för förbättringsarbete, till exempel brist på medvetenhet av fördelar och behovet för 
ett förbättringsarbete, brist på en strategisk plan och mål samt problem relaterade till medarbetares 
attityder och vanor. Albliwi m.fl. (2014) argumenterar för att det är viktigt att koppla 
förbättringsarbetet till kunden, försäkra sig om att organisationen förstår kundens röst och att se till 
att det finns en plan och strategier för hur kundens önskemål ska mötas. 

Albliwi m.fl. (2014) menar att ledningen i en tjänste- och serviceorganisation bör vara uppmärksamma 
på kritiska framgångsfaktorer och medvetna om de vanligaste faktorerna för misslyckande. Författarna 
menar att ledningen bör stötta arbetet då deras stöd och engagemang är en av de viktigaste 
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framgångsfaktorerna när en organisation åtar sig ett nytt arbetssätt. Vidare menar författarna att om 
stöd från ledning saknas kommer det leda till att åtagandet misslyckas. 

4.4 Lean inom SME 
Idag finns det relativt mycket forskning som behandlar Lean, till exempel kring implementering samt 
framgångsfaktorer och utmaningar. Det mesta av denna forskning är dock genomförd på stora företag 
och inte SME (Belhadi m.fl., 2016). Bakås, Goavert & Van Landeghem (2011) styrker detta genom att 
visa på att endast 16 artiklar tar upp Lean för SMEs i litteraturstudier genomförda från 2011 och 20 
år tillbaka. 

4.4.1 Karaktäristiskt för SME 
Vad som skiljer SMEs från större företag är bland annat dess tillgångar, ledningsförhållanden samt 
organisationsstrukturen (Bakås m.fl., 2011). Tillgångarna hos SMEs är ofta mer begränsade gällande 
anställda (10 till 250 stycken anställda) och kunskap men även företagens finansiella styrka (Bakås 
m.fl., 2011). Ledning och strategisk planering sker ofta kortsiktigt och uppföljning av prestationer 
saknas enligt Bakås m.fl. (2011) i många fall. Författarna nämner också fördelar med att implementera 
Lean inom SMEs, exempelvis att ledningen i många fall består av mindre informella grupper samt att 
det ofta är plattare organisationsstrukturer. Författarna skriver att ett informellt klimat med flexibel 
planering kan skada standardisering av processer men att det fortfarande finns positiva aspekter med 
flexibilitet och att den enskilda individen får en högre påverkan på företagets prestationer till skillnad 
från större företag. 

4.4.2 Anpassa efter kontext 
SMEs har enligt Bhamu & Sangwan (2014) länge försökt anamma metoder och arbetssätt som större 
företag använder sig av, exempelvis Lean. Dock är dessa arbetssätt ofta inte anpassade efter mindre 
företag vilket kan medföra implementeringsproblem. Belhadi m.fl. (2016) bekräftar detta då de skriver 
att många mindre företag har försökt anamma Lean utan framgång då de inte anpassat arbetssättet 
efter den mindre organisationen utan anammat konceptet från de större företagen där forskningen är 
genomförd. Ytterligare styrker Bakås m.fl. (2011) påståendet om att anpassa Lean till sin kontext, till 
företaget och dess strategiska mål. 

4.4.3 Implementering av Lean inom SME 
Enligt Belhadi m.fl. (2016) finns det vissa kriterium som bör uppfyllas vid implementering av Lean för 
SMEs, det ska vara: enkelt att förstå, enkel struktur, tydliga länkar mellan steg, generell nog att passa 
alla delar inom företaget, presenta en väg för implementation, svara på frågorna ”hur” och ”varför”. 
Dessa karaktäristiska egenskaper för en implementeringsmodell av Lean för SMEs behöver enligt 
författarna för den skull inte endast omfatta organisationer som uppfyller kriterier för att vara SME. 
Författarna har även genomfört en egen studie på fyra företag och har utifrån denna tagit fram ett 
förslag på ramverk för implementering av Lean inom SMEs. Vad som framkom under studien var att 
det i första implementeringsfasen bör visas på ett starkt ledarskap och engagemang till projektet samt 
att målen med Lean-arbetet bör gå hand i hand med företagets strategiska mål. Nästa steg är att sätta 
ihop team och träna och utbilda medarbetare, denna utbildning bör göras av en Lean-expert för bästa 
utfall. Implementationen bör göras på alla nivåer i organisationen och alla som Lean-arbetet omfattar 
bör utbildas inom Lean. I slutet av detta steg bör enligt författarna en kulturell förändring ha uppstått. 
Sen ska det tittas på processer och hitta förbättringsmöjligheter för att sedan välja lämpliga Lean-
verktyg att arbeta vidare med. Att fullfölja implementationen och upprätthålla Lean-arbetet är svårt, 
företaget bör först och främst mäta framgången som genomförs och sedan jämföra denna mot sina 
uppsatta mål. Detta kan exempelvis göras genom att ha en poängtavla med mätetal (Belhadi m.fl., 
2016). 
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Även Bakås m.fl. (2011) har identifierat ett antal punkter, från en genomförd litteraturstudie, vilka bör 
uppfyllas för framgångsrik implementering av Lean hos SMEs. Författarna nämner att företag först 
och främst behöver ha kännedom om Lean och dess filosofi och teknik. Om inte ledningen känner 
till fördelarna och potentialen med Lean kommer de inte lyckas (Bakås m.fl., 2011). Många missförstår 
även konceptet Lean och vad dess innebörd är, exempelvis att det endast skulle vara aktuellt för 
tillverkande industrier (Bakås m.fl., 2011). Alla SMEs har inte heller de tillgångar som krävs för att dra 
igång ett projekt med Lean, detta för att det ofta enligt Bakås m.fl. (2011) fokuseras på kortsiktiga mål 
och inte långsiktiga. Ytterligare skriver författarna om medarbetares motstånd till förändring vilket 
kan medföra att problem uppstår. Därför är det enligt författarna av stor vikt att ledningen engagerar 
sig själva och engagerar alla medarbetare för att framgångsrikt lyckas implementera Lean. En fördel 
med SME är att ledningen är närmare verksamheten vilket gör att de kan påverka motivationen hos 
medarbetare i stor utsträckning. Det betyder också att motivationen kan sjunka fort om inte ledningen 
upplevs kontinuerligt stötta arbetet (Bakås m.fl., 2011). 

4.5 Lean på flygplatser 
Ofta är besöket på flygplatser relativt kortvarigt vilket gör det första intrycket av flygplatsen viktigt 
(Almehareb & Graham-Jones, 2010). Enligt Diana (2010) är flygplatser komplexa då dess effektivitet 
beror på koordination av flertalet operationer, exempelvis ankommande och avgående flyg. 
Författaren undersökte tre flygplatser i New York och hur dessa har effektiviserats under ett antal år. 
Undersökningen visade på att förbättringen av flygplatsernas effektivitet inte bara berodde på 
flygplatsens operativa arbete utan också på miljöfaktorer så som väder och vind som inte kan påverkas 
vilket bidrar till komplexiteten. 

Almehareb & Graham-Jones (2010) har genomfört en studie på en flygplats med syfte att se vilka 
fördelar implementation av Lean kan ge. Författarna kunde i studien konstatera att vid framgångsrik 
implementering av Lean vid flygplatsen krävdes det bland annat en tydlig definition och medvetenhet 
kring Lean i organisationen, vad som var målet och strategin för att uppnå detta. Ytterligare påvisades 
vikten av att utse ansvariga ledare för Lean-arbetet och fördelarna som kom av att involvera alla inom 
organisationen. Studien visar även på vikten av kommunikation då det finns en stor del information 
som flödar inom organisationen och att därmed informationsspridningen bör vara standardiserad 
exempelvis via kontinuerliga möten. 

4.6 Lean för flygplatser – En konceptuell modell 
Utifrån litteraturstudien över Steg 1 skapades en konceptuell modell. Sektion 4.3 – Lean inom tjänste- & 
servicesektorn, Sektion 4.4 – Lean inom SME samt Sektion 4.5 – Lean på flygplatser är alla specifika kontexter 
för Lean. De tre olika kontexterna jämfördes mot Sektion 4.2 – Framgångsfaktorer & utmaningar med Lean 
och varandra för att notera eventuella områden inom Lean som kunde vara specifika för kontexterna 
eller kunna generaliseras. Huvudbudskapen från varje kontext lyftes ut för en jämförelse. Exempelvis 
kommer Almehareb & Graham-Jones (2010) i en studie om Lean på flygplatser fram till att det krävs 
en tydlig definition och medvetenhet kring Lean samt ett tydligt mål och strategi för en lyckad 
implementering. Jadhav m.fl. (2014) menar att det generellt för en lyckad Lean-implementering är 
viktigt med en vision, strategi och tydliga mål. Psychogios m.fl. (2012) menar att en utmaning för 
förbättringsarbete inom tjänste- och servicesektorn är avsaknad av medvetenhet. Antony m.fl. (2007) 
menar att en svag förbättringsstrategi är en utmaning för implementering i tjänste- och servicesektorn. 
Det som författarna konstaterat i sina respektive studier är väldigt lika vilket gör att den generella 
teorin som är skrivet kring Lean bör kunna appliceras på flygplatser. Från jämförelsen noterades att 
alla tre kontexter behandlade områden som ingick under den generella teorin kring Lean i Sektion 4.2 
– Framgångsfaktorer & utmaningar med Lean. 
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Då Umeå Airport är en flygplatsverksamhet vilken kan ses som en tjänst- och service och en SME 
kunde en generalisering av teori dras: Den generella teorin kring Lean är applicerbar på en 
flygplatsverksamhet. Det gjorde att teorin mynnade ut i en konceptuell modell vilken presenteras 
nedan i Figur 4 som ett hus, för att visa på hur grunden och pelarna måste finnas på plats för att hålla 
upp taket som är Lean för flygplatser. 

 
FIGUR 4 – KONCEPTUELL MODELL FÖR IMPLEMENTERING OCH UPPRÄTTHÅLLANDE AV LEAN PÅ FLYGPLATSER 

Den konceptuella modellen visar på framgångsfaktorerna för implementering av Lean på flygplatser. 
Management med bland annat en engagerad ledning är en grundförutsättning för att framgångsrikt 
arbeta med Lean, varför denna illustreras som husgrunden. De fyra pelarna bestående av Människan, 
Metod, Miljö och Mätning som håller taket på plats är i sin tur de områden som tillsammans bygger 
upp en Lean-filosofi på en flygplats. Dessa framgångsfaktorer för implementering av Lean på 
flygplatser används för analys vid sammankoppling av U1 och U2 i U3. Vidare kommer resterande del 
av detta kapitel behandla Steg 2, Uppföljning och mätning av Lean för att besvara U4. 

4.7 Mätning & uppföljning på flygplatser 
Flygplatser är enligt Airport Council International (2012) komplexa verksamheter där varje flygplats 
är unik med sina olika aktiviteter i form av flygverksamhet, kommersiell verksamhet, ägarstrukturer 
etcetera. Ett resultat av denna varierande verksamhet är att flygplatser även har olika behov av olika 
typer av resultatindikatorer, vilka behöver skräddarsys för respektive flygplats. Airport Council 
International (2012) hävdar att ett mindre antal resultatindikatorer som övervakas noggrant är ett mer 
effektivt verktyg än många mätetal med mindre övervakning. De nämner även att resultatindikatorer 
kan förändras och att det kan tillkomma nya över tid beroende på bland annat tillkomna krav på 
flygplatsen, exempelvis miljökrav vilket de senaste åren ökat kraftigt. 

Under 1980-talet avreglerades flygindustrin i USA, tätt följt av avreglering inom EU och andra delar 
av världen (Hoon Oum, Yamaguchi, & Yoshida, 2011). Efter detta började studier göras på mätning 
av flygplatsers effektivitet, och litteratur kring detta har ökat sedan dess att effekten av avregleringen 
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blev tydlig (Hoon Oum m.fl., 2011). Under de senaste två årtiondena har flera studier av benchmarking 
på flygplatser genomförts, studierna har visat på varierande resultat på effekten av att använda sig av 
benchmarking och forskare är långt ifrån överens om användandet är bra eller dåligt (Dmitry, 2012). 

I en studie genomförd av Dmitry (2012), undersöktes för och nackdelar med att flygplatser använder 
sig av benchmarking utifrån flygplatsefffektivitet. Studien visar att flygplatser måste mätas på olika sätt 
då det inom flygplatser finns många olika aktiviteter, exempelvis passagerare-, frakt- och 
flygplansrörelser. Det finns med anledning av detta, enligt Dmitry (2012) ett brett spektrum av mätetal 
för flygplatser att använda sig av, till exempel produktivitetsindikatorer. Partiella 
produktivitetsindikatorer används också så som operationella kostnader per work load unit (WLU) 
även kallat arbetsbelastningsenhet, vilket används för en snabb initial analys av flygplatsens effektivitet 
om än de endast visar på en del av flygplatsens effektivitet. 

Att mäta effektivitet och att använda benchmarking är enligt Hoon Oum m.fl. (2011) viktigt för att 
lära sig nya sätt att förbättra sin effektivitet på. Författarna menar att benchmarking är kritiskt för 
industrier som agerar i miljöer utan stark marknadskonkurrens, som exempelvis en del flygplatser, för 
att motivera till utveckling. Vidare nämner författarna svårigheter kring definition av input och output 
då processerna inom transportbranschen ofta involverar många olika input och output. Ett exempel 
författarna lyfter är flygplatsers effektivitet vilken varierar stort beroende på om till exempel 
kommersiella service så som taxfree räknas med eller inte. 

4.8 Lean accounting 
Som tidigare nämnt under Avsnitt 4.2.5 – Mätning finns det fördelar med att mäta en verksamhet för 
att inse fördelarna med Lean (Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013). Mätetal bör väljas för att kunna 
bedöma om framsteg görs mot uppsatta mål (Bhasin, 2008) och att de inte motverkar företagets 
strategi och uppmuntrar fel beteenden i organisationen (Bhamu & Sangwan, 2014). Ett 
tillvägagångssätt är att använda sig av Lean accounting som fokuserar på mätning och förståelse av 
vad som är värdeskapande för kunden och använder denna information för att förbättra 
kundrelationer, produktdesign, produktprissättning och förbättringsarbete (Maskell & Baggaley, 
2006). 

Maskell & Baggaley (2006) anser att traditionella accountingsystem aktivt arbetar emot Lean. 
Författarna menar att traditionella accountingsystem är stora, komplexa och en slösande process som 
kräver mycket icke-värdeskapande arbete. Vidare menar Maskell & Baggaley (2006) att det i 
traditionella accountingsystem inte finns något bra sätt att identifiera faktisk påverkan av Lean-arbetet 
och att finansiella mätetal inte påverkas trots att ett bra Lean-arbete genomförs. Rapporter som 
kommer ur traditionella accountingsystem är ofta svåra för medarbetare i organisationen att förstå 
samtidigt som medarbetare förväntas ta viktiga beslut baserat på dessa rapporter (Maskell & Baggaley, 
2006). Rapporter som kommer ur ett Lean accountingsystem ska vara lätta för medarbetare att förstå 
så att informativa beslut kan tas (Maskell & Baggaley, 2006). 

Ett av de viktigaste problemen att förstå när det gäller den finansiella inverkan Lean har är enligt 
Maskell & Kennedy (2007) att Lean ofta på kort sikt inte direkt reducerar kostnader. Dock menar 
författarna att Lean eliminerar slöseri vilket skapar ytterligare kapacitet till exempel i form av 
arbetskraft. Ett annat problem är att vissa Lean-aktiviteter kortsiktigt underminerar organisationers 
omsättning och vinst i form av exempelvis utbildning av anställda vilket är en kostnad (Maskell & 
Kennedy, 2007). En anledning till att ett gap finns mellan det finansiella och den kapacitet som frigörs 
och som syns nere på golvet är att traditionella accountingsystem inte mäter icke-finansiella 
prestationer så som att leverera i tid och kundnöjdhet (Perry & Turner, 2006). Enligt Maskell & 



 25 

Kennedy (2007) är det inte ovanligt att företag ökar kapaciteten i verksamheten varje år utan att öka 
eller minska kostnaderna. Denna kapacitet blir bara fördelaktig om företaget använder det till att öka 
lönsamheten genom att använda kapaciteten för att till exempel introducera nya varor och tjänster 
eller andra initiativ som ökar lönsamheten. 

Visuella verktyg är en viktig del inom Lean för att på ett enkelt sätt kommunicera bland annat 
finansiella och icke-finansiella mätetal (Maskell & Baggaley, 2006). En drivande del i Lean är att varje 
involverad medarbetare måste kunna se och förstå olika aspekter av processen och dess status hela 
tiden för att veta hur de kan påverka den (Perry & Turner, 2006). Maskell & Kennedy (2007) nämner 
att det inte är möjligt att ta bra beslut utan att helt förstå hur väl processen presterar och inget mätetal 
täcker alla delar av en process vilket gör det nödvändigt att använda flera olika mätetal. Ett verktyg 
som enligt författarna kan användas för att visualisera mätetal är box score. Syftet med box score är 
att på ett tredimensionellt sätt presentera värdeflödets prestation, de tre dimensionerna är operativ 
prestation, information om kapacitet och finansiell prestation (Maskell & Kennedy, 2007). Box score 
kan användas på alla nivåer i företaget och visar tydligt nuvarande tillstånd och målbilden och hjälper 
till att identifiera förbättringsområden. Ett exempel på box score-format ifrån ett tillverkande företag 
visas i Tabell 2 där mätning sker och presenteras en gång i veckan och visar nuvarande mätning och 
mål. 

TABELL 2 – EXEMPEL PÅ BOX SCORE HÄMTAT FRÅN MASKELL & BAGGALEY (2006) 

 

Box score kan användas på alla nivåer i en organisation för att få operativ personal och de som arbetar 
med det finansiella att uppnå en ömsesidig förståelse om fördelarna med att mäta Lean 
implementeringen och förbättra Lean (Perry & Turner, 2006).  
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5 Förbättringsarbete vid Umeå Airport 
Kapitlet presenterar den data som samlats in för studien. Insamling har skett via intervjuer med nyckelpersoner, 
observationer inom företaget samt information hämtat från interna dokument. Huvudfokus har varit att kartlägga det 
nuvarande förbättringsarbetet vid flygplatsen. 

5.1 Regionalt förbättringsinitiativ 
Informationen nedan är hämtad från dokumentation över Swedavias regionala förbättringsinitiativ 
samt dialog förd med ansvarig inom RF. Den presenteras som en sammantagen bild över initiativet. 

Umeå Airport driver idag flygplatsverksamheten i egen regi men arbetar samtidigt på flertalet områden 
tillsammans med RF, exempelvis med miljö- och kvalitetsfrågor. Alla flygplatser som tillhör RF arbetar 
tillsammans med en modell som kallas Basic Airport 2.0 (BA 2.0). Samarbetet initierades på RF nivå 
2016 och är framtaget med målsättningen att alla RF flygplatser inom vissa områden ska arbeta på 
samma sätt enligt bästa praxis för att bli så effektiva som möjligt. Inom BA 2.0 ingår Förbättra 2.0 
(FA 2.0), som är metoder och tillvägagångssätt för förbättringsarbete. Modellen är framtagen med 
inspiration från Lean och alla medarbetare på ledningsnivå inom RF har i samband med detta 
genomfört en Lean-utbildning. Utformandet och implementering av förbättringsinitiativet pågår i 
skrivande stund. Representanter från alla regionala flygplatser har varit med och tagit fram BA 2.0 och 
FA 2.0. 

Inom FA 2.0 används ett förbättringshjul som stöd för systematik, se Figur 5. Förbättringshjulet är 
enligt RF tänkt att vara grunden för hela Swedavias förbättringsarbete och är uppbyggd av sex steg 
liknande en PDCA-cykel. För varje steg finns det hjälpmedel och verktyg att arbeta med. 

 
FIGUR 5 – FÖRBÄTTRINGSHJUL SOM ANVÄNDS INOM FA 2.0 FÖR ATT SYSTEMATISERA FÖRBÄTTRINGSARBETET 

Utöver förbättringshjulet har en förbättringstrappa tagits fram inom FA 2.0, se Figur 6. Trappan 
beskriver hur förbättringsarbetet inom RF stegvis kan och bör utvecklas. Trappan innefattar fyra 
nivåer: Minimum, Grundläggande, Avancerad och slutligen Ledande där nivå tre är den 
rekommenderade nivån för RF. 
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FIGUR 6 – FÖRBÄTTRINGSTRAPPA SOM ANVÄNDS FÖR ATT MOTIVERA HUR LÅNGT FÖRBÄTTRINGSARBETET KOMMIT 

Förbättringstrappan har under våren 2017 introducerats vid Umeå Airport och de ämnar, enligt en 
ledare vid flygplatsen, att uppnå nivå tre inom ett par år. De övriga regionala flygplatserna som inte 
tidigare arbetat med förbättringsarbete förväntas uppnå målet inom ytterligare några år. Ett antal Lean-
verktyg har introducerats vid flygplatsen samt ett antal egna verktyg från FA 2.0, exempelvis pick-
chart, se Figur 7 nedan. Verktygen kan kopplas till förbättringshjulets olika steg. 

 
FIGUR 7 – FÖRBÄTTRINGSVERKTYGET PICK-CHART 

Pick-chart är tänkt att användas till värdering av förbättringsförslag. Då ett förbättringsförslag 
framkommer kan förbättringsledaren, tillsammans med exempelvis personen som kommit med 
förslaget, använda sig av verktyget för att värdera och underlätta planering av genomförande. Ett annat 
hjälpmedel som kan användas för dokumentering är en förbättringstabell, se Tabell 3. 
Förbättringstabellen är avsedd att användas för att visualisera output från användandet av 
förbättringshjulet. Det som framkommer vid användandet av förbättringshjulet är tilltänkt att skrivas 
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in i förbättringstabellen. Ytterligare är det tänkt att alla förbättringsförslag skrivs upp i tabellen, både 
pågående, avslutade och väntande. 

TABELL 3 - FÖRBÄTTRINGSTABELL 

 

Alla verktyg och hjälpmedel är tänkta att användas av förbättringsledare tillsammans med 
arbetsgruppen och närmste ledare. Det återfinns ett antal verktyg inom FA 2.0 kopplat till 
förbättringshjulets steg som inte används aktivt eller inte har introducerats för förbättringsledare ännu, 
varför de valts att inte tas upp. 

5.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med två olika grupper: förbättringsledare och ledare. Resultatet av dessa 
intervjuer presenteras nedan i löpande text. Först presenteras information från intervjuerna med 
förbättringsledarna följt av en sammanställning av intervjuerna med ledare, där flygplatschefen och 
miljö- och kvalitetschefen är inräknade och benämns som ledare. 

5.2.1 Förbättringsledare 
Tre förbättringsledare intervjuades, vilka arbetar inom olika områden i verksamheten. Intervjuerna gav 
en bild över hur personerna upplever arbetet med ständiga förbättringar. 

Rollen & uppgiften 
En av de tre förbättringsledarna hade själv valt förbättringsrollen medan de andra två hade blivit 
tilldelade den. Förbättringsledarna hade olika åsikter kring vad förbättringsarbete är för något och vad 
syftet med arbetet är. En svarade att förbättringsarbete handlar om att förenkla och förbättra arbetet 
medan en annan svarar att det handlar om att minska avvikelser. 

Då förbättringsinitiativet FA 2.0 är baserat på Lean ställdes frågan huruvida förbättringsledarna känner 
till vad Lean är för något. Svaret kring denna fråga var delad där en svarade att begreppet var okänt 
medan en annan beskrev Lean som arbetsbesparande och ett samarbete mellan kollegor. En rädsla 
kring förbättringsarbete lyftes där personal vart rädda att ett förbättringsarbete endast innefattar 
tidsbesparingar vilket kan leda till uppsägningar. Ytterligare nämndes det av en förbättringsledare att 
Lean inte har tagits på allvar på grund av kunskapsbrist inom området. I samband med detta lyfts 
också en fråga kring BA 2.0 och förbättringsledarnas kännedom om det, även här var meningarna 
delade och alla kände inte till vad det var för något. En beskrivning av BA 2.0 från två 
förbättringsledare var ”Ett arbetssätt där Umeå Airport kommit väldigt långt jämfört med andra inom RF” och 
”Det är en integrering mellan olika avdelningar vid peak”, där peak avser den tidpunkt då flera flygplan 
anländer och avgår samtidigt och mer personal behövs på vissa funktioner vid flygplatsen. 
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Förbättringsledarna fick även berätta hur de arbetar med förbättringsarbete inom sina respektive 
arbetsgrupper. En av dem arbetar regelrätt med förbättringsarbete där dennes chef efterfrågar arbetet 
och personen själv efterfrågar även förbättringsarbete inom sin grupp. Personen berättar om ett 
standardiserat Excel-dokument där uppkomna förbättringsförslag dokumenteras, ansvarig person för 
genomförande utses och uppföljning sker. Förbättringstavlorna, vilka introducerades vid start 2013, 
används av de tre förbättringsledarna men i varierande omfattning. 

Efterfrågan & kommunikation 
Ledare och ledningens engagemang och efterfrågan av förbättringsarbete anses saknas till viss grad. 
En av tre förbättringsledare nämner att dennes ledare är engagerad och behjälplig i arbetet, två nämner 
det motsatta. Förbättringsledarna hade även olika erfarenheter kring huruvida förbättringsarbete 
efterfrågades eller ej där en uppfattar att arbetet efterfrågas medan de två andra inte anser att det gör 
det. Rapportering av genomfört förbättringsarbete utfördes inte alls av förbättringsledare och inte på 
kontinuerlig basis hos en annan. En av förbättringsledarna nämnde att förbättringsarbete nyligen lagts 
till som en punkt på dagordningen för arbetsgruppens möten där aktuella förbättringsförslag tas upp 
samt uppföljning av genomförda förbättringsförslag. 

Informationsspridning rörande förbättringsarbetet sker på tre olika sätt. Antingen via ett möte som 
flygplatschefen håller i cirka tre gånger per år för alla medarbetare, via flygplatschefens veckomail eller 
så kommer informationen direkt från miljö- och kvalitetschefen. Förbättringsledarna är relativt nöjda 
med informationsspridningen i dagsläget men lyfter möjligheten att använda whiteboard eller möten 
med deras respektive ledare inom arbetsgrupperna för att ytterligare utveckla kommunikationen. Alla 
tre intervjuade nämnde även att inga förbättringsmöten mellan förbättringsledare sker i dagsläget. 

”Vi har inte haft några möten på minst ett år mellan de som är med i förbättringsgruppen” 
- Förbättringsledare 

Motivation & Utmaning 
Vid frågan om vad som motiverar dem till att arbeta med ständiga förbättringar kommer svaren hela 
tiden tillbaka till individen själv, bland annat att förenkla arbete, förbättra arbetsmiljö och möjligheten 
att själva utvecklas. Att se ett tydligt resultat anses även det vara en motivationsfaktor. En av de 
intervjuade nämner också att endast en klapp på axeln skulle vara motivation nog att fortsätta arbetet. 

De intervjuade fick frågan vilken den största utmaningen är och alla nämner att tiden är det största 
hindret. En nämner att ett förbättringsförslag, om än i ett initialt skede, skapar mer arbete åt 
arbetsgruppen då tid ska läggas på genomförande. Detta är tid som varken är avsatt för att arbete med 
förbättringsförslag eller tid som finns hos arbetsgrupperna att själva avsätta. 

”Förbättringsarbetet innebär mer jobb och tiden finns inte för det” 
- Förbättringsledare 

En utmaning som två av förbättringsledarna lyfte var oklarheter kring genomförande vid uppkomst 
av förbättringsförslag. Det upplevs vara långa beslutsvägar kring genomförandet och otydlig struktur 
kring vem som tar beslut om genomförande. När större förbättringsförslag uppkommer så nämnde 
en förbättringsledare att alla hjälps åt. Lean-tänket är enligt denne person dock att ta eget initiativ, att 
inte någon pekar på vad man ska göra, utan att när en förbättring ses så är det bara att genomföra den. 
En annan förbättringsledare nämner att det ofta blir väldigt långa trådar. För att kunna genomföra ett 
förbättringsförslag måste flertalet personer blandas in och ett förslag som borde kunna ta ett par 
veckor tar upp emot ett år. Förbättringsledaren upplever att det ibland skulle gå fortare att göra saker 
själv men att befogenhet för det inte finns. 
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”De är inte att folk inte vill hjälpa utan att de inte har tid”  
- Förbättringsledare 

Slutligen ombads förbättringsledarna berätta om det fanns något de ansåg sig behöva hjälp med 
gällande uppföljning av förbättringsarbetet. De önskar feedback och återkoppling kring 
förbättringsarbetet. De skulle även behöva hjälp med att motivera de övriga i arbetsgruppen, 
exempelvis hade en av de intervjuade efterfrågat att miljö- och kvalitetschefen skulle komma förbi och 
motivera arbetsgruppen, vilket inte skett. Att få avsatt tid för genomförande och dokumentation samt 
att kontinuerliga möten med förbättringsledare sinsemellan införs anses viktigt. Slutligen återfinns 
önskemål om ytterligare utbildning inom Lean och förbättringsarbete då alla förbättringsledarna vill 
känna sig tryggare med sin egen kunskap för att underlätta att sprida budskapet inom sina 
arbetsgrupper. 

”Generellt känns det som att det hela runnit ut i sanden” 
- Förbättringsledare 

 
5.2.2 Ledare 
Fyra ledare intervjuades, vilka arbetar inom olika områden och på olika nivåer i verksamheten. 
Intervjuerna gav en bild över hur personerna upplever arbetet med ständiga förbättringar. 

Uppkomsten av förbättringsinitiativet 
Två av de intervjuade ledarna har varit drivande i frågan om införande av förbättringsarbete vid Umeå 
Airport. Dessa två ledare berättar att Umeå Airport sedan 2013 har arbetat med ständiga förbättringar 
inspirerat av Lean och de har utvecklat ett eget system kallat Umeå Airport Production System 
(UAPS). När UAPS introducerades utsågs en förbättringsledare i varje arbetsgrupp som var ansvarig 
för att driva och koordinera förbättringsarbetet. Ledarna berättade hur man under den initiala fasen 
2013 utsåg sju förbättringsledare, en för varje arbetsgrupp. Dessa sju fick under ett års tid genomgå 
en gedigen utbildning inom Lean genomförd av en extern konsult. Förbättringsledarna fick bland 
annat arbeta med Lean-verktyg och gavs även uppgifter att utföra inom organisationen under tiden 
mellan träffarna med konsulten. Förbättringsledarna ha ingen officiell ledarroll i arbetsgrupperna men 
har i sin tur en ledare, som har en officiell chefsroll, som ska stötta förbättringsledaren till exempel vid 
förslag som kräver en större investering. De verktyg som introducerades vid denna tidpunkt var 
förbättringstavlor, det vill säga en fysisk tavla hos varje arbetsgrupp vilken innefattade en lista där 
förbättringsförslag kunde noteras och följas upp. Under denna period genomfördes enligt en av 
ledarna även två förbättringsmöten mellan förbättringsledare och miljö- och kvalitetschefen. Vidare 
berättar denne att arbetet efter uppstart 2013 successivt fallerat på grund av att det ej prioriterats och 
idag genomförs inga förbättringsmöten alls. En ledare berättar att när BA 2.0 togs fram på RF nivå 
togs många delar från UAPS in i det då Umeå Airport arbetat med förbättringsarbete tidigare. 

Nuläget 
Ledarna tillfrågades att berätta om hur arbetet med förbättringsinitiativet ser ut idag. En av ledarna 
nämnde då att ledarna informerats om FA 2.0 vid en konferens i början av 2017 och att man senare 
under februari 2017 introducerade FA 2.0 för förbättringsledarna med hjälp av en workshop vilken 
även var den första träffen för förbättringsledarna på cirka ett års tid. Framöver planeras enligt denne 
ledare en träff med fokus på utbildning för att få igång arbetet ytterligare. En ledare nämner att av de 
sju förbättringsledarna som utsågs vid uppkomsten av förbättringsarbetet vid Umeå Airport finns 
endast tre kvar. Detta i kombination med att organisationsstrukturen har förändrats bidrog till att nya 
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förbättringsledare utsetts under början av året, totalt sett finns i dagsläget tolv förbättringsledare varav 
tre har varit med från starten 2013. 

Alla ledarna nämnde att Umeå har kommit långt med förbättringsarbetet jämförelsevis med andra RF. 
Exempelvis har alla ledare gått en kurs på 7,5 hp inom Lean vid Luleå tekniska universitet. Dock 
nämnde en ledare att känslan av organisationens förbättringsarbete kan upplevas spretigt i dagsläget 
då fokus legat på att se över bemanningen av flygplatsen under en tid. Några av ledarna har ambitionen 
att nu fokusera på förbättringsarbetet via FA 2.0 medan en anser att förbättringsledarna ska driva 
arbetet själva. 

Ytterligare tillfrågades de intervjuade hur de tror att förbättringsledarna arbetar sinsemellan idag. En 
ledare nämner att möten mellan förbättringsledare genomförs kontinuerligt. De övriga nämner att 
möten mellan förbättringsledare inte längre sker. Vid frågan om ofta möten sker med 
förbättringsledare och dess arbetsgrupp nämnde alla ledarna att det sker på kontinuerlig basis och att 
detta ska ske på förbättringsledarens initiativ. 

Vidare fick två av de intervjuade ledarna frågan om vilken nivå på förbättringstrappan från FA 2.0 de 
ansågs sig ligga. En av ledarna ansåg att de låg mellan nivå ett och två den andra ansåg att de låg 
närmare nivå tre. 

”Utifrån förbättringstrappan har vi arbetsgrupper som är uppe och snuddar vid Avancerad men de flesta ligger på 
Grundläggande och någon grupp ligger och slirar på Minimum” 

- Ledare 

Utifrån samtal med flertalet personer inom organisationen framkom det att ett av de tre 
huvudområdena vid flygplatsen har lyckats framgångsrikt med sitt förbättringsarbete. Ledaren inom 
det området var en av de intervjuade och ansåg att mycket har att göra med att förbättringsledaren för 
denna arbetsgrupp är en driven person som efterfrågar förbättringsarbete av sin grupp. 
Förbättringsarbete efterfrågas även från ledarens håll exempelvis genom att det är en stående punkt 
på mötesagendan för området. Detta för att påminnas om samt uppdatera varandra om vad som sker 
inom förbättringsarbetet. Denna grupp är jämförelsevis liten i storlek vilket ledaren tror kan vara en 
bidragande faktor till att besluts- och informationsvägar är snabba och genomförandet inte blir allt för 
långdraget. Ledaren för den framgångsrika gruppen rapporterar dock ej vidare då det inte finns någon 
efterfrågan från ledningsgruppen. Ytterligare berättade ledaren för gruppen att de även gör 
uppföljningar av förbättringsarbetet genom användandet av finansiella mått. 

Vid frågan om vart förbättringsarbetet efterfrågas svarade en av ledarna att strategin kommer från 
ledningen men att förbättringsförslag kommer från alla håll. Ytterligare nämnde ledaren att de flesta 
förslagen kommer från medarbetare då de är närmast driften och att tanken är att när FA 2.0 är 
rullande kommer förslagen kontinuerligt att komma in. En annan ledare svarade att förbättringsarbetet 
efterfrågas på alla plan i organisationen. När ledarna fick frågan hur de själva arbetar inom ledningen 
med förbättringsarbete är svaren tvetydiga och de använder inte de metoder och verktyg 
förbättringsledarna förväntas använda. Exempelvis återfinns inga förbättringstavlor eller användande 
av Lean-verktyg inom ledningsgruppen och förbättringsarbete finns inte med som en punkt på 
dagordningen för ledningsgruppsmöten. 

Huruvida återkoppling ges eller ej och i så fall hur är oklart från ledarnas håll. En av ledarna är osäker 
och nämner att det har talats om biobiljettsystem eller gruppremie att arbetsgruppen exempelvis kan 
få möjlighet att gå ut och käka middag tillsammans när ett bra arbete genomförts. En annan ledare 
svarade att ekonomiska incitament inte är aktuellt utan att motivation ska komma från medarbetarna 
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själva men att uppskattning av arbetet bör ges. En ledare nämnde också att det är viktigt att skapa 
förståelse hos medarbetarna för tröghet i processen då förbättringsförslag i större storlek måste sättas 
in i ett större sammanhang och prioriteras därefter. Beslut om huruvida förbättringsförslag ska 
genomföras eller ej görs enligt en av de intervjuade genom en dialog mellan förbättringsledaren och 
dennes arbetsgrupp och ledare. För mindre beslut kan förbättringsledaren och arbetsgruppen själva 
besluta men större beslut samt beslut som påverkar flera arbetsgrupper, ska lyftas till ledare eller ännu 
högre upp inom organisationen. 

Slutligen fick ledarna frågan hur de definierar kunden på flygplatsen. Tre av ledarna svarade att som 
flygplatshållare har man flera kunder, processmässigt är det flygbolag och resenärer men de som hyr 
plats på flygplatsen och bedriver verksamhet exempelvis restaurang kan även de ses som kunder. En 
av ledarna kunde inte svara på frågan. 

Uppföljning & Mätning 
Alla ledarna fick frågan huruvida uppföljning av förbättringsförslag genomförs. En av ledarna nämner 
att förbättringsledare tidigare ombads notera förslagen i ett gemensamt dokument där de på årsbasis 
sammanställs och kontrolleras hur många av de inkomna förslagen som genomförts. Denna 
uppföljning har enligt ledaren dock stagnerat och genomförs inte i dagsläget. En annan ledare uppvisar 
viss oro över att man inte genomför uppföljning av förbättringsförslag och anser att 
förbättringsledarna har blivit tilldelade den rollen och bör själva ta ansvar för detta. Denne hänvisar 
även till FA 2.0 och dess förbättringsmodell, ska man följa modellen bör även uppföljning vara en 
naturlig del av förbättringsarbetet. 

Mätning och uppföljning av förbättringsarbetet generellt på flygplatsen har tidigare gjorts genom att 
förbättringsledarna skriver in antalet inkomna och genomförda förbättringsförslag i ett Excel-
dokument. Ägare av detta dokument är miljö- och kvalitetschefen som årsvis följer upp detta. En 
annan ledare nämner att mätning och uppföljning i dagsläget görs på flertalet delar av 
flygplatsverksamheten, alla mätetal härstammar från affärsplanen där övergripande mål och strategier 
återfinns. Affärsplanen bryts ned för varje respektive område inom organisationen och följs upp 
genom mätetal anpassade för varje område. Flygplatschefen är den som har det övergripande ansvaret 
för all uppföljning vid Umeå Airport och rapporterar hur flygplatsen följer sina mål till Swedavia 
koncernen. Det sammantagna resultatet för flygplatsen sammanställs och kommuniceras ut till hela 
organisationen med kommentar kopplat till mätetalet beroende på om det är ett positivt, negativt eller 
oförändrat resultat. Denna sammanställning görs i tabellform med sex övergripande mål, se Tabell 4 
nedan. 
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TABELL 4 – MÅLUPPFÖLJNING UMEÅ AIRPORT 

 

I Tabell 4 sätts målen upp utefter affärsplanen, den följes upp med ett ackumulerat utfall samt lyfter 
utfallet från senaste mätningen. Detta kommenteras i sista spalten med status i form av en glad, neutral 
eller ledsen smiley för att visualisera utfallets påverkan på organisationen. Ledare nämner dock att det 
är svårt att koppla genomförda förbättringsförslag mot Tabell 4 varför det skulle vara önskvärt med 
ett eget system för uppföljning av förbättringsarbetet. De olika färgerna i tabellen förklaras i Figur 8 
nedan. 

 
FIGUR 8 – HÅLLBAR UTVECKLING FÖR SWEDAVIA 

Figur 8 presenterar alltså vad hållbar utveckling är för Swedavia utifrån fyra perspektiv; ekonomi, social 
utveckling och miljöhänsyn med kunden i fokus. 

Ett mätetal som alla ledarna nämner och som frekvent används inom organisationen är tiden för turn-
around-processen. Turn-around-tiden följs enligt ledarna noggrant upp med anledning av flygbolagens 
högt ställda krav, ett flygplan som står stilla längre än planerat är en stor kostnad. Denna tid mäts 
elektroniskt för varje flygplan från att det landat till det startar igen. Vid varje avvikelse från tidsplanen, 
oavsett positiv eller negativ, görs uppföljning av arbetsledare. Uppföljningen görs för att finna rot-
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orsaken till förseningen eller finna vad man gjort snabbare än vanligt så att planet har kunnat lyfta 
någon minut tidigare än planerat. 

Ytterligare mätetal som nämns av intervjuade ledare är kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, något 
som aktivt används vid Umeå Airport. Kundnöjdheten mäts två gånger per år och resultatet analyseras 
av ledningsgruppen och för att sedan sprida informationen ut i organisationen. 

Avslutningsvis nämner en av ledarna att Umeå Airport arbetar med benchmarking mellan olika 
flygplatser, bland annat medarbetarnöjdhet och mätetal inom miljö. Det finns i dagsläget ingen samlad 
rapport för detta utan uppföljning och jämförelse görs utifrån varje enskilt mätetal vid behov. Det 
genomförs både benchmarking internt inom Swedavia och externt. 
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6 Analys 
Kapitlet presenterar studiens analysfas där en generell analys av litteraturstudie och empiri först presenteras. Vidare 
presenteras en analys med en jämförelse av U1 och U2. Slutligen analyseras uppföljningen av Lean på flygplatser. 

Studier kring Lean inom tjänste- och servicesektorn och SME har visat sig komma fram till liknande 
resultat som studier av Lean inom tillverkning och större företag gjort. Likheter återfinns när det 
kommer till hur viktigt det är med en engagerad ledning, medvetenhet inom organisationen, brist på 
strategisk plan och mål samt problem relaterade till medarbetares attityder och vanor. Därför är det 
ett rimligt antagande att den generella teorin kring Lean som sammanställts i en konceptuell modell 
kan appliceras på flygplatsverksamheter samt Swedavias regionala flygplatser. 

6.1 Implementering av Lean 
För att skapa en förståelse för hur Umeå Airport arbetar med förbättringsarbetet gjordes en 
jämförande analys mot den konceptuella modellen. Till en början visualiserades empirin i ett orsak-
verkan-diagram för förbättrings- och kvalitetsproblem, se Bilaga 2 – Förbättrings- & kvalitetsproblem. I 
bilagan återfinns fem kritiska områden: Management, Människan, Metod, Miljö samt Mätning. Inom 
varje huvudområde lyfts de orsaker som bidrar till förbättrings- och kvalitetsproblem vid Umeå 
Airport. I orsak-verkan-diagrammet kunde det utläsas att de kritiska områdena Management samt 
Människan gav upphov till flest förbättrings- och kvalitetsproblem. Inom området Mätning genomförs 
ingen direkt uppföljning eller mätning i dagsläget. 

Förbättringsledare och ledare upplevdes ha olika syn på hur förbättringsarbetet vid Umeå Airport 
genomförs. För att visualisera den skilda synen användes områdena i förbättringstrappan från FA 2.0, 
se Sektion 5.1 – Regionalt förbättringsinitiativ, för att strukturera svaren från förbättringsledarna och 
ledarna. Svaren ställs mot varandra för att se skillnad på uppfattning om varje område, se Tabell 5. 
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TABELL 5 – JÄMFÖRELSEANALYS MED HJÄLP AV FÖRBÄTTRINGSTABELL 

 

Utifrån Tabell 5 noteras en tydlig skillnad mellan förbättringsledarnas och ledarnas uppfattning om 
förbättringsarbetet. Skillnaden märks tydligast kring synen på om möten genomförs eller inte där 
förbättringsledare säger att inga möten genomförs medan vissa ledare tror att de genomför möten. 
Det finns även en skillnad kring engagemang där medarbetare inte upplever att ledningen visar på 
engagemang medan ledningen anser sig gör det. 

Vidare jämfördes Bilaga 2 – Förbättrings- & kvalitetsproblem mot den konceptuella modellen i Figur 4. 
Jämförelsen kan ses som analys av skillnaden mellan Lean-arbetet idag och vad som bör strävas efter 
enligt den konceptuella modellen. Vidare presenteras analys utifrån de fem kritiska områdena. 

6.1.1 Management 
Ledningen lägger grunden för organisationen och för hur arbetet med Lean och ständiga förbättringar 
kommer att se ut. Det är ledningen som drar igång arbetet och då de är resursägare bestämmer de 
även hur resurser ska fördelas inom verksamheten. Om förbättringsarbete är något som ledningen 
anser vara viktigt för verksamheten bör det också efterfrågas och återkopplas. Att inte efterfråga och 
återkoppla arbetet kan från medarbetares sida upplevas som att ledare inte bryr sig om hur arbetet går 
vilket kan tolkas som bristande engagemang. Efterfrågan och återkoppling sker till viss grad i 
organisationen men då på personliga initiativ och det finns ingen struktur för hur förbättringsarbetet 

 Förbättringsledare Ledare 

Möten En arbetsgrupp genomför 
kontinuerligt förbättringsmöten, då 
som en stående punkt på befintliga 
möten. Några förbättringsgrupper 
genomför förbättringsmöten 
sporadiskt och resterande genomför 
inga förbättringsmöten alls. Vidare har 
inga möten skett under det senaste året 
mellan förbättringsledare. 

Två ledare nämnde att 
förbättringsmöten sker kontinuerligt 
medan två menar att det bara sker i en 
arbetsgrupp och inte i resterande elva. 

Engagemang Ett fåtal medarbetare är engagerade. 
Medarbetare upplever inte att 
ledningen är engagerade. 

Ledningen anser sig visa engagemang 
om än tidsbrist medför att arbetet ej 
prioriteras. 

Genomförande Få förbättringsförslag genomförs, viss 
dokumentation finns. 

Förbättringsgrupperna arbetar 
kontinuerligt med förbättringsarbete. 
Inget förbättringsarbete sker inom 
ledningsgruppen. 

Mätbarhet Tillräcklig dokumentation för att mäta 
finns ej. 

Antal förbättringsförslag mäts. 

Koordinering Förbättringsgrupperna samarbetar 
inte. 

Förbättringsgrupperna samarbetar i 
den utsträckning arbetet kräver och har 
kontinuerliga möten. 
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ska efterfrågas. Genom att efterfråga och återkoppla förbättringsarbete kan medarbetare uppfatta 
ledningens engagemang. 

En ledare beskriver en vision med förbättringsarbetet men den är inte förankrad eller kommunicerad 
till resten av organisationen. Det finns inget uttalat mål med förbättringsarbetet utan alla 
förbättringsledare har egna personliga målsättningar. För att en organisation ska lyckas med Lean krävs 
det en vision och tydliga mål. 

Ledningen inom organisationen har inget eget förbättringsarbete för sin del av verksamheten men 
förväntar sig att resten av organisationen arbetar med förbättringsarbete. Det upplevs därmed från 
medarbetares sida att det inte är motiverande att arbeta med ständiga förbättringar då ledningen inte 
gör det. I en organisation som tar sig an ett Lean-initiativ ska alla delar i verksamheten vara delaktiga, 
framförallt ledningen och det är viktigt att föregå med gott exempel för att få med sig medarbetarna. 

6.1.2 Människa 
Att vissa medarbetare tror att förbättringsarbete syftar till att spara in på personal är ett hinder till att 
förbättringsarbetet ska ta fart ordentligt och kan motverkas genom utbildning, vilket bland annat leder 
till ökad förståelse. Utbildning kan även användas för att medarbetare ska förstå vad Lean handlar om, 
vilket de idag inte är helt eniga om.  

6.1.3 Metod 
Det är viktigt att ha en god kommunikation vid förbättringsarbete, vilket kan underlättas och ske via 
förbättringsmöten. Det är något som enligt förbättringsledarna inte sker i dagsläget vilket inneburit att 
alla de arbetar själva vilket i sin tur leder till olika arbetssätt, dålig informationsspridning och avsaknad 
av samarbete. Utifrån ledningens perspektiv är förbättringsmöten ett bra forum för 
kunskapsspridning, återkoppling och efterfrågan av arbetet inom organisationen. Utifrån 
förbättringsledarnas perspektiv är det bra för kunskapsutbyte mellan varandra och för att få idéer kring 
hur andra arbetat och löst liknande problem. 

Kunskap om Lean-verktyg finns inom organisationen men används inte i förbättringsarbetet då 
kunskapen inte besitts av förbättringsledarna. Detta kan anses vara ett slöseri i form av outnyttjad 
kompetens. Det är dock viktigt att Lean-verktyg introduceras succesivt för att det inte ska bli 
överväldigande att lära sig alla verktyg från start. Det är också viktigt enligt den konceptuella modellen 
att använd visuella hjälpmedel. Det finns i dagsläget förbättringstavlor som sitter uppe där 
arbetsgrupperna jobbar men de används inte alltid i den utsträckning som vore önskvärt. 

Det finns ingen dokumentering i dagsläget utan varje förbättringsledare gör på sitt sätt vilket kan vara 
att inte dokumentera alls. Förutsättningar för en samlad dokumentering finns via FA 2.0 men används 
inte. Detta kan kopplas tillbaka till förbättringsmöten som skulle kunna vara ett sätt för 
förbättringsledarna att samla sina erfarenheter och skapa en bästa praxis kring dokumentering. 

6.1.4 Miljö 
Enligt den konceptuella modellen bör företagskulturen förändras i takt med att Lean implementeras. 
Vid Umeå Airport finns det ett engagemang från ledningen kring förbättringsarbetet men tiden att 
arbeta med det finns inte. Det medför att förbättringsarbete ej prioriteras och medarbetare upplever 
att ledningen inte är engagerad. 

Det upplevs av två förbättringsledare att det är långa beslutsvägar och att det gör att förbättringsarbetet 
kan kännas omotiverat medan en ledare nämner att det måste finnas en tröghet vid större 
förbättringsförslag. Det är viktigt att beslut får tas av Lean-ledare vilka förväntas driva arbetet framåt. 
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Ytterligare upplevde förbättringsledare en otydlighet kring organisationsstrukturen rörande 
förbättringsarbetet. Då vissa beslut om genomförande inte kan tas av förbättringsledarna, samtidigt 
som det finns oklarheter vem som ska kontaktas för beslutet kan processen och tiden för 
genomförande bli komplicerad och lång. 

Inspiration för förbättringsarbetet är hämtad från Lean, vilket behöver anpassas och formas för att 
passa en specifik organisation. De arbetssätt, metoder och verktyg som används, främst inom FA 2.0, 
är till viss del anpassade efter organisationen och inte taget rakt av ett textboksexempel. 

6.1.5 Mätning 
Då inga mätningar av förbättringsarbete sker är det svårt att se om arbetet leder till förbättringar och 
inte bara förändringar. Mätningar kan påvisa exempelvis fördelar, om mål blir uppfyllda och det kan 
fungera som ett varningssystem om något i en process är på väg åt fel håll. Därför är det viktigt att de 
mätetal som användas är anpassade så att mätetalet mäter rätt saker och uppmuntrar rätt beteende. 

Mätning av antalet förbättringsförslag har genomförts, dock behöver inte antalet förbättringsförslag 
betyda att det blivit någon förbättring om än det visar på ett engagemang kring förbättringsarbete i 
organisationen. Att mäta antalet förbättringsförslag kan också visa på vart i organisationen som mest 
arbete kring förbättring sker. En förbättring kan endast konstateras i fall utgångsläget förbättrats vilket 
sker via mätning. Därav är standardiserade arbetssätt för att identifiera avvikelse från normalläget 
viktigt samt uppföljning med mätetal kring detta. 

Alla fem M:en har visat på möjlighet till utveckling i någon utsträckning och efter diskussion med 
organisationen valdes det att fördjupa studien inom Mätning då organisationen redan hade planer på 
att angripa övriga delar av förbättringsarbetets brister. Området mätning önskade organisationen att 
få hjälp med och de hade inte arbetat något med det området tidigare och hade inte heller resurser för 
att göra det. Därav valdes nästa steg, det vill säga undersökningsfråga fyra, att gå vidare med. 

6.2 Uppföljning & mätning av Lean 
Efter dialog med förbättringsledare och ledare konstaterades det att det inte genomförs någon mätning 
eller uppföljning av förbättringsarbetet vid Umeå Airport. Användbara verktyg finns inom 
organisationen exempelvis i form av verktyg från FA 2.0. Med anledning av detta valdes det främst att 
fokuseras på de verktyg som finns till förfogande och är tilltänkta att implementeras vid flygplatsen. 

6.2.1 Mätning av förbättringsarbetet 
Det sätt Umeå Airport tidigare mätt och följt upp förbättringsarbetet på, det vill säga att antalet 
förbättringsförslag samt antalet genomförda förbättringsförslag räknats, kan vara bra för att få igång 
ett förbättringsarbete. Mätningen kan ses som en motivation till att komma igång med 
förbättringsförslag. Sättet att mäta innebär dock endast en summering av antal förbättringsförslag, 
alltså har inte förslagen följts upp i fall de lett till en förbättring och inte bara en förändring. Vad 
mätetalet säger är att ju fler förslag som registreras och som genomförs, oberoende av inverkan på 
verksamheten, desto bättre. 

6.2.2 Verktyg för mätning 
Förbättringstabellen används för att visualisera output från användandet av förbättringshjulet och är 
bra i avseende att dokumentera förbättringsförslag. Dokumentation av förbättringsförslag är något 
som idag saknas vid Umeå Airport varav en implementering av förbättringstabellen skulle vara 
fördelaktig. Utifrån tabellen finns dock inga möjligheter att påvisa att ett förslag har lett till en 
förbättring och inte bara en förändring. Då den grundläggande anledningen till att mäta 
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förbättringsförslag är just att påvisa en förbättring, kan det vara en fördel att utveckla tabellen innan 
vidare implementering. 

Verktyget pick-chart är tilltänkt att används för att värdera ett förbättringsförslag för att underlätta 
framtagande av handlingsplan beroende på omfattning av genomförandet. Verktyget används dock 
inte i så stor utsträckning och heller inte till något annat i dagsläget om än potentialen finns. 

6.2.3 Benchmarking 
Benchmarking används av Umeå Airport vid bland annat mätning av medarbetarnöjdhet och mätetal 
inom miljö. Benchmarking bör dock användas aktsamt så att Umeå Airport inte jämförs med 
flygplatser som inte går att likställa med dess egen verksamhet då sådana jämförelser kan bli 
missvisande. Ytterligare bör det noteras att benchmarking inte är målet utan bara en jämförelse och 
att målet kan ställas upp utifrån benchmarking. 

6.2.4 Box score 
Ledare nämner att mätning och uppföljning sker i dagsläget för flygplatsen i stort men inte i syfte att 
mäta förbättringsarbete. Två av ledarna nämner att det inte går att härleda om förbättringsförslag leder 
till förbättringar utifrån dagens mätningar. Då förbättringsarbete kortsiktigt inte leder till någon positiv 
finansiell påverkan, behövs ytterligare mätetal för att påvisa värdeflödets prestation. Ett sätt att 
visualisera dessa mätetal är genom att använda sig av box score. Detta går att likställa med 
måluppföljningen (se Tabell 4) som används vid Umeå Airport idag. En sak som skiljer 
måluppföljningen med box score är vilka områden mätetalen är uppdelade i. De områden som finns 
inom måluppföljningen visar på en anpassning efter flygplatsverksamheten vilket är i linje med teorin 
om att anpassa Lean efter verksamheten. 

Att mäta och följa upp alla enskilda förbättringsförslag kommer inte vara försvarbart då det kräver 
resurser för att genomföra. Effekten av alla förbättringar kommer dock sammantaget att påverka 
mätetalen i tabellen för måluppföljning. Som nämns i Avsnitt 6.2.2 – Verktyg för mätning finns det 
situationer, enligt pick-chart, då det kan vara av värde att mäta enskilda förslag, till exempel vid en stor 
investering. 

Måluppföljningen används som ett sätt att se helheten inom organisationen och följa upp de mätetal 
som är viktiga enligt affärsplanen. Detta skiljer sig inte mot vad förbättringsarbetet syftar till att uppnå, 
alltså förbättra verksamheten. Om till exempel kundnöjdheten på flygplatsen ökar är det oftast ett 
sammantaget arbete på flygplatsen som gjort att det ökar och inte ett enskilt förbättringsförslag. 
Resurser finns inte på flygplatsen för att mäta varje enskilt förbättringsförslag på en operativ nivå men 
på en strategisk nivå finns och används redan måluppföljningen vilket är ett bra sätt att följa upp och 
visualisera Lean-arbetet på. 

De mätetal som används i måluppföljningen och inom organisationen idag är väl anpassade efter 
flygplatsverksamheten men kan kompletteras för att täcka alla kärnprocesser. Mätetalen som används 
analyseras nedan utifrån Lean-filosofin, att de minimerar slöseri och att de bidrar till värdeskapande 
för kund. Ytterligare har hänsyn tagits till om de är motiverande för hela organisationen att arbeta mot 
samt att de ska främja förbättringsarbete. Mätetalen bör även vara enkla att använda och förstå. 

• Kundnöjdhet 
I dagsläget mäts kundnöjdhet på flygplatsen vilket är ett direkt mått på hur nöjd kunden är 
kring upplevelsen på flygplatsen. I detta fall avser kunden resenären och inte någon av de 
resterande kunderna flygplatsen har. Kundnöjdhet är också en indikation för medarbetare att 
bidra till en positiv miljö och serviceattityd på flygplatsen då medarbetare i högsta grad 
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påverkar kundnöjdheten. Kundnöjdheten kan starkt kopplas till ett värdeskapande för kunden 
vilket gör det till ett viktigt mätetal. Det är även ett mätetal som nästan alla andra mätetal 
påverkar på något vis. Till exempel påverkar turn-around-processen, bagageutlämningen och 
säkerhetskontrollen direkt kundnöjdheten. Är kundnöjdheten hög eller låg kan det ses som att 
flygplatsen skapat högt eller lågt värde för kunden. 
 

• Punktlighet 
Punktligheten mäts för att se hur många procent av avgångarna som blir försenade. Med detta 
mätetal kan till exempel trender upptäckas över tid och motivera personal att nå så hög grad 
av punktlighet som möjligt då det bland annat vid försening krävs att en avvikelserapportering 
lämnas in vilket medför mer arbete. Om flygplanet inte avgår i tid uppstår även ett slöseri i 
form av väntan för resenären och flygbolaget. 
 

• Ekonomi 
Ekonomiska mätetal för hela organisationen kan anses som att de inte är påverkbara utifrån 
den individuella medarbetaren och kan därför ifrågasättas varför de bör vara med. Ekonomiska 
mätetal kan vara svåra att förstå för medarbetare. Umeå Airport redogör dock i 
måluppföljningen rörelsens resultat vilket är lätt att förstå för alla i organisationen. Att ha med 
enkla övergripande finansiella mätetal gör att alla i organisationen kan se hur ekonomin i stort 
ser ut för företaget vilket ger en helhetsbild för medarbetaren. 
 

• Medarbetarnöjdhet 
Ständiga förbättringar är viktigt inom organisationen för att ständigt förbättra arbetsmiljön. 
Detta är även något som förbättringsledare och ledare lyft under intervjuer som motivation 
till att arbeta med ständiga förbättringar. Anledningen till att fortsätta använda mätetalet och 
kontinuerligt kommunicera ut det inom organisationen är att det redan efterfrågas och lyfts 
som motivation till att arbeta med Lean. 
 

• Miljö 
Flygplatsverksamheter är högt kravställda på miljöfronten bland annat från standardkrav. 
Miljö är därmed en viktig aspekt för flygplatsverksamheten att ta i beaktning varav hela 
organisationen bör vara medvetna om hur de presterar för att kunna bidra till uppställda mål. 
Idag mäts och visualiseras energianvändning och CO2 utsläpp inom organisationen. Inom 
miljö är det lätt att hänvisa tillbaka en förbättring till ett enskilt förslag då det ofta är 
punktinsatser som görs och inte ett kontinuerligt arbete. Exempelvis om ett förbättringsförslag 
uppkommit kring investering för energibesparing så kommer detta påvisas i mätetalet direkt 
när förslaget är genomfört. 
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7 Slutsatser & rekommendationer 
I detta kapitel presenteras slutsatser dragna från analyskapitlet tillsammans med rekommendationer till organisationen. 
Slutsatserna beskriver konsekvensen av analysen och hur det i sin tur är kopplat till undersökningsfrågorna och syftet 
med rapporten. Rekommendationerna visar på vad Umeå Airport bör eller skulle kunna göra för att förbättra 
situationen hos organisationen utifrån genomförd studie. 

7.1 Slutsatser 
Syftet med rapporten var att undersöka hur flygplatsverksamheter kan implementera Lean samt hur 
mätning och uppföljning kan ske. Till hjälp för att uppnå syftet användes fyra undersökningsfrågor 
vilka nedan besvaras utifrån studiens påvisade resultat. 

U1: Vad finns det för tidigare studier om Lean som kan appliceras på 
flygplatsverksamheter? 

Den litteraturstudie som genomförts har visat på få tidigare studier kring Lean på 
flygplatsverksamheter. För att avgränsa den generella litteraturen definierades Umeå Airport som SME 
samt att tillhöra tjänste- och servicesektorn inom vilka områden det fanns gedigen forskning. Inom 
den generella litteraturen kring Lean och den litteratur som återfanns för Lean inom SME och tjänste- 
och servicesektorn så påvisade studierna liknande resultat, till exempel framgångsfaktorer vid 
implementering. Dessa slutsatser byggde sedan upp en konceptuell modell, se Figur 4. Den 
konceptuella modellen antogs sedan vara relevant på flygplatsverksamheter. 

U2: Hur har Umeå Airport arbetat med Lean? 

Umeå Airport är idag i en implementeringsfas av Lean. De började implementeringen aktivt under 
2013 genom att ta fram Umeå Airport Production System (UAPS) och utse sju förbättringsledare, en 
för varje arbetsgrupp. Förbättringsledarna var och är tilltänkt att driva förbättringsarbete i sina 
respektive arbetsgrupper. Arbetet har dock under årens gång stagnerat. Idag finns 12 stycken 
arbetsgrupper och lika många förbättringsledare. Under 2016 togs det fram ett underlag för 
förbättringsarbete på regional nivå, FA 2.0, vilket är inspirerat av UAPS och som under våren 2017 
börjat implementeras vid Umeå Airport. 

Hur Umeå Airport har arbetat med Lean beskrivs utförligt i Kapitel 2 –  Företagsbeskrivning Umeå Airport 
samt Kapitel 5 – Förbättringsarbete vid Umeå Airport. Organisationen har ambition att inom något år 
uppfylla kraven för Avancerad nivå enligt Förbättringstrappan, se Figur 6. Utifrån intervjuer tolkades 
ledarnas svar och attityder till att ledarna anser att arbetet ligger på nivå två till tre, det vill säga 
Grundläggande till Avancerad nivå. Den nivån som förbättringsledarna beskriver är enligt kriterierna 
nivå ett till två, det vill säga Minimum till Grundläggande. Då förbättringsledarna är de som bedriver 
det operativa arbetet är det rimligt att lägga större vikt vid deras beskrivningar. 

Umeå Airport har kommit en bra bit på väg mot sitt mål att nå Avancerad, om än det finns flertalet 
områden som behöver ses över. Utifrån Bilaga 2 – Förbättrings- och kvalitetsproblem konstaterades att det 
finns fem kritiska områden: Management, Människan, Metod, Miljö samt Mätning där områdena 
Management och Människan visat sig främst att bidra till förbättrings- och kvalitetsproblem hos 
organisationen. Det finns en vag plan kring hur implementeringen ska fortskrida och i dagsläget är 
definitionen och målet av förbättringsarbetet spretig. Förutsättningarna för att lyckas med Lean anses, 
utifrån den genomförda studien, finnas inom organisationen. 

U3: Hur kan arbetet med Lean utvecklas vid Umeå Airport? 
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Svaret på U3 kommer från en jämförande analys av U1 och U2 där den konceptuella modellen 
jämförts mot insamlad empiri. Analysen visar på att det finns ett flertal utvecklingsmöjligheter inom 
de fem kritiska områdena vilka presenteras nedan. 

Management 
Förbättringsarbete efterfrågas i väldigt liten utsträckning i organisationen och det sker heller ingen 
återkoppling från ledare till förbättringsledare, något som påverkar motivationen av arbetet negativt. 
Det finns heller inte tydliga mål eller vision med förbättringsarbetet. Inom ledningsgruppen sker inget 
förbättringsarbete. 

Människa�
Avsaknad av kunskap i kombination med kommunikationsproblem har medfört att medarbetare 
missuppfattar syftet med förbättringsarbete och förbättringsledare har svårt att veta vad som förväntas 
av dem. 

Metod 
Inga förbättringsmöten sker, varken förbättringsledarna sinsemellan eller inom arbetsgrupperna med 
undantag för några få. Kunskap kring Lean-verktygen finns inom organisationen men inte alltid hos 
förbättringsledarna som förväntas använda kunskapen. Det finns ingen samlad dokumentering av 
förbättringsarbetet.  

Miljö 
Umeå Airport har idag en svag förbättringskultur där en bidragande faktor upplevs vara att ledningen 
inte prioriterar förbättringsarbetet. Medarbetare upplever därav att ledningen har bristande 
engagemang vilket i sin tur leder till att motivationen att arbeta med ständiga förbättringar minskar. 
Genomförande av förbättringsförslag upplevs ta lång tid på grund av långa beslutsvägar och oklar 
organisationsstruktur rörande förbättringsarbetet. 

Mätning 
I dagsläget genomförs ingen direkt mätning eller uppföljning av förbättringsarbetet, bortsett att antalet 
förbättringsförslag tidigare räknats.  

De kritiska områdena kan utvecklas på flera sätt enligt den konceptuella modellen och 
förutsättningarna finns inom organisationen. I rekommendationen återfinns utvecklingsmöjligheterna. 

U4: Hur kan Lean-arbete vid Umeå Airport mätas och följas upp? 

Umeå Airport har tidigare följt upp antalet förbättringsförslag, men det är inte tillräckligt för att påvisa 
om en förbättring skett eller ej. Därför behövs behövs mätetal som kan påvisa att en förbättring har 
skett och då måste ett nuläge definieras som sedan mätningar vid uppföljning kan jämföras mot. 
Jämförelser behöver nödvändigtvis inte endast vara interna utan kan även vara externa i form av 
benchmarking vilket konstaterats vara ett bra sätt att jobba på. 
 
Umeå Airport följer upp generella mätetal som de presenterar i något de kallar måluppföljning. De 
mätetal som används i måluppföljningen är relevanta och liknar de mätetal som box score föreslår för 
tillverkande företag och kan ses som anpassad efter flygplatsverksamheten. 

7.2 Rekommendationer 
Umeå Airport föreslås gradvis förändra sin organisation för att uppnå ett mer framgångsrikt Lean-
arbete och en stabil förbättringskultur. Rekommendationerna presenteras nedan med en kort 
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förklaring och i ordning av relevans för implementering, först presenterad rekommenderas att först 
införlivas och vice versa.  

7.2.1 Implementering av Lean 
 

• Sätt upp en vision och tydliga mål för förbättringsarbetet. Detta bör ske i 
ledningsgruppen för att sedan sprida till organisationen. 
 

• Avsätt tid och resurser. Ledningen rekommenderas att ge organisationen förutsättningar för 
att arbetet ska fungera genom att avsätta tid och resurser till att arbeta med förbättringar så att 
det inte blir ett tillägg på ordinarie arbetsuppgifter, då detta upplevts problematiskt inom 
organisationen.  
 

• Utbilda medarbetare inom förbättringsarbete. Detta kan exempelvis innebära 
kunskapsdelning inom organisationen vilket kan ske genom kontinuerliga förbättringsmöten 
och intern utbildning från ledare som har kunskap inom området. 
 

• Inför mötesstruktur för arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna bör hålla kontinuerliga 
förbättringsmöten. Hålls det redan möten bör en punkt med förbättringsarbete läggas till på 
agendan. Om inga möten hålls i dagsläget, initiera korta och koncisa förbättringsmöten. 
 

• Inför mötesstruktur mellan förbättringsledare. Detta för att utbyta kunskap och 
erfarenheter samt att det ger utrymme för att samordna förbättringsarbete mellan 
arbetsgrupperna 
 

• Efterfråga och återkoppla förbättringsarbete. Att efterfråga förbättringsarbete skulle visa 
på att ledningen prioriterar frågan. Arbetet bör även återkopplas för att medarbetare ska veta 
om förbättringsarbetet är bra eller inte. 
 

• Inför enkla mätmetoder. Rekommendationer på dessa återfinns i Avsnitt 7.2.2 – Uppföljning 
av Lean-arbete nedan utifrån studiens Steg 2, uppföljning av Lean-arbete. 
 

• Initiera förbättringsarbete inom ledningsgruppen. Ledningen bör leva som de lär genom 
att skapa ett synligt förbättringsarbete. Exempelvis genom att sätta upp en förbättringstavla 
på kontoret, utse en förbättringsledare, införa stående punkt på mötesagendan samt använda 
verktygen från FA 2.0. Detta för att förbättra sin egen arbetsmiljö då den upplevs stressig men 
även för att kunna vara ett stöd för medarbetare kring förbättringsarbetet samt att det visar på 
engagemang ifrån ledningens sida. 
 

• Introducera Lean-verktyg succesivt inom organisationen. Det finns personer inom 
organisationen med kunskap inom Lean och användandet av dess verktyg. Låt dessa personer 
utbilda och introducera verktygen för förbättringsledarna allt eftersom. 
 

• Finn ett enkelt och lättåtkomligt sätt att samla dokumentation. Det kan göras exempelvis 
genom att använda förbättringstabellen från FA 2.0. 
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• Rita upp organisationsstrukturen för förbättringsarbetet. Det gör det enklare att se vilka 
beslutsvägarna är och vilka befogenheter respektive befattning har. 
 

7.2.2 Uppföljning av Lean-arbete 
 

• Definiera nuläge och uppföljning i förbättringstabellen. Lägg till två kolumner i 
förbättringstabellen, en för definierat nuläge och en för uppföljning. Dessa behövs för att 
kunna påvisa om ett förbättringsförslag lett till en förbättring och inte bara en förändring. Som 
nämnt i rekommendationen ovan bör mätning av förbättringsförslag ske när det hamnar inom 
ramen för Utmana och Genomför. Vad som då ska mätas kommer ifrån effektmålet, 
exempelvis om effektmålet är att något ska gå fortare än tidigare så är det tid som ska mätas. 
Se förslag på rekommenderad utökad förbättringstabell i Bilaga 3 – Rekommenderad 
förbättringstabell. 
 

• Använd pick-chart för värdering av förbättringsförslag. Om ett förslag hamnar inom 
ramen för liten effekt och stor insats ska förslaget Avfärdas. Hamnar förslaget inom ramen 
för liten effekt och liten insats så är förslaget Möjligt att genomföra men behöver inte mätas 
och följas upp då förslaget kan vara väldigt litet och därför är det inte försvarbart att göra det. 
Om förslaget hamnar inom ramen för stor effekt och stor insats så är förslaget Utmanande 
och kommer antagligen kräva större resurser att genomföra och bör därför både mätas innan 
och följas upp efter implementering. Och om förslaget hamnar inom ramen för stor effekt 
och liten insats ska förslaget Genomföras och då förslaget förväntas ha stor effekt bör även 
dessa förslag mätas och följas upp. Alltså kan Pick-chart användas för att avgöra om mätning 
och uppföljning av förbättringsförslag bör genomföras eller inte. Pick-chart bör därmed även 
få en egen kolumn i förbättringstabellen, se Bilaga 3 – Rekommenderad förbättringstabell. 
 

• Fortsätt att mäta antalet förbättringsförslag men komplettera med information från 
pick-chart. Detta genom att varje förbättringsförslag värderas utifrån pick-chart så att 
mätetalet härstammar från de fyra olika områdena; Utmana, Genomför, Avfärda eller Möjlig. 
Mätning av antalet förbättringsförslag blir därmed mer specifik och ger information att gå 
vidare med för att se om gruppen behöver stöd för att genomföra vissa typer av 
förbättringsförslag. Att bara en viss typ av förslag genomförs inom en grupp kan ha många 
orsaker varför det är bra att analysera för att se till att grupperna har rätt förutsättningar för 
att genomföra alla fyra olika typer av förbättringsförslag. 
 

• Fortsätt använda måluppföljningen och börja se det som ett sätt att följa upp Lean. 
Måluppföljningen är i linje med vad teori föreslår kring uppföljning av Lean och ska därför 
även ses och användas som det på Umeå Airport. 

 
• Komplettera existerande mätetal med nedanstående mätetal. Se även Bilaga 4 – 

Rekommenderad måluppföljning för förslag på visualisering i måluppföljningen. 
• Turn-around-processen 

Den primära kunden för turn-around-processen, flygbolagen, ställer krav och har avtal 
med flygplatsen för hur lång tid processen får ta och är därför viktig att mäta. Tar 
processen för lång tid uppstår slöseri i form av väntan, vilket leder till en missnöjd kund 
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och minskade intäkter för flygplatsen. När turn-around-processen mäts fångas inte alla 
delar av verksamheten upp varför kompletterande mätetal av kärnprocesser behövs. 

 
• Säkerhetskontroll 

Det är viktigt att säkerhetskontrollen sker snabbt då passagerare inte vill stå i kö utan 
komma innanför säkerhetskontrollen så fort som möjligt. Att hålla nere tiden för 
säkerhetskontrollen är något som kan kopplas till kundnöjdheten. 

 
• Bagageutlämning 

Bagageutlämningen är den sista processen för passagerare innan de lämnar flygplatsen. 
Ofta är passagerare angelägna om att bagageutlämningen ska gå så fort som möjligt för att 
kunna lämna flygplatsen varför denna kärnprocess är viktigt att arbeta med och mäta 
utifrån ett tidsperspektiv. Mätetalet bör mäta hela processen vilket gör att alla delar av 
processen måste arbeta effektivt och synkroniserat för att tiden för bagageutlämningen ska 
minimeras. Bagageutlämningen är direkt värdeskapande för kund och processen kommer 
därmed att påverka kundnöjdheten positivt eller negativt. 

 
• Miljö 

Mätetal kring avfallshantering är föreslagen då detta är något som medarbetare själva kan 
påverka ur ett miljöperspektiv. Avfall är även en kostnad för verksamheten och bör därför 
hållas till minimum. Mätetalet kan brytas ned per anställd och passagerare för att göra det 
greppbart och förståeligt. Det ska vara tydligt att mätetalet inte ska manipuleras så att det 
i det här fallet blir mindre genom att till exempel anställa fler medarbetare så att mätetalet 
sjunker. Mätetalet är till för att göra medarbetare uppmärksamma på att verksamheten 
genererar avfall och att det kostar pengar.  
 

• Fortsätt använda benchmarking. Det är ett bra sätt att jämföra sig mot andra liknande 
flygplatser för att se hur Umeå Airport presterar. 
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8 Diskussion 
Följande kapitel innefattar diskussion kring genomförd studie. Både generell diskussion, metodval och studiens effekt 
diskuteras. Avslutningsvis föreslås möjligheter till vidare studier inom området. 

8.1 Generell diskussion kring studien 
Vid den första kontakterna med Umeå Airport var det tydligt att uppföljning av förbättringsarbetet 
skulle ligga i fokus. Flygplatsverksamheten var dock tidigt i implementeringsfasen. Därför var det svårt 
att direkt ta sig ann uppföljning utan att adressera det övergripande förbättringsarbetet. Ett beslut togs 
att dela in studien i två steg där steg ett skulle fokusera på det övergripande förbättringsarbetet och 
steg två skulle behandla uppföljning. 

Det upplevdes initialt att förbättringskulturen på flygplatsen var svag och att arbetet med Lean hade 
stagnerat, vilket bekräftades under intervjuerna med förbättringsledare och ledare. Förutsättningarna 
för studien förändrades dock under arbetets gång. Bland annat pågick det parallellt med studien en 
implementation av FA 2.0. Det har stundtals varit problematiskt då verktyg och förhållningssätt som 
var tilltänkta att rekommenderas, redan har tagits fram parallellt av organisationen och påbörjat 
implementeras. Ytterligare har två workshops för förbättringsledarna hållits, ledarna har haft en 
koncernövergripande konferens kring förbättringsarbete och förbättringsmöten har införts inom vissa 
arbetsgrupper. Alltså kan det konstateras att förbättringskulturen vid Umeå Airport är på väg att bli 
bättre och att förutsättningarna för fortsatt arbete är goda. 

8.2 Metoddiskussion 
Vid val av strategi för studien föll det sig naturligt att genomföra en fallstudie, detta på grund av att 
tidsramen för studien inte möjliggjorde en multipel fallstudie samt att andra strategier inte passade. 
Det hade dock vart önskvärt och hade troligen bidragit till den yttre validiteten då man kan se en 
möjlighet till generalisering av arbetet på de regionala flygplatserna och andra liknande flygplatser. 
Generaliserbarheten blir, efter endast undersökning genom en singel fallstudie, låg. Om än mycket 
tyder på att studien bör kunna generaliseras eftersom det finns flygplatser med liknande förutsättningar 
som fallföretaget finns det inte tillräckliga belägg för att påstå detta efter avslutad studie. 

Ett problem som uppstod var att det bara fanns tre förbättringsledare att intervjua då de andra 
förbättringsledarna inte hade innehaft rollen länge än ett par månader. Det hade dock varit önskvärt 
att intervjua fler för att få en bredare bild av förbättringsarbetet och för att bidra till den inre validiteten 
på studien. De fyra som tidigare varit förbättringsledare hade kunnat sökas upp och intervjuats men 
det hade medfört en del ytterligare problem. Till exempel hade en värdering av svar utifrån hur länge 
sedan de var förbättringsledare behövts göras, ta reda på hur aktiva de var när de väl var 
förbättringsledare samt om de kan finnas ett underliggande ovilja gentemot organisationen som kan 
påverka svaren. Det hade kunnat vara intressant att höra från någon som inte är kontraktsbunden till 
organisationen men det hade varit svårt att avgöra om svaren var sanning eller personliga vendettor. 

Fler observationer och även direkta mätningar hade varit intressant att göra för att ytterligare förstå 
verksamheten och förbättringsarbetet. Ytterligare observationer hade kunnat vara mer strukturerade 
och haft ett tydligare syfte, till exempel att följa ett förbättringsförslags genomförande. Det hade också 
kunnat göras testmätningar kring de mätetal som föreslås för att visa hur det skulle kunna genomföras. 
Varför testmätningar inte genomfördes var på grund av att empiri och information kring att den typen 
av mätning vid flygplatsen inkom sent i studien. 

Det går alltid att göra en mer gedigen litteraturstudie för att bidra till den yttre validiteten men för 
studiens omfattning och på grund av tidsbegränsningar behövdes ett stopp för insamlingen. Det gör 



 47 

att säkerligen finns mer och bättre litteratur kring de områden som behandlats i studien. Den litteratur 
som gåtts igenom anses dock vara betydande för att uppfylla studiens syfte. 

Valet av analysmetod var svårt då det fanns flera vägar att gå med lämpliga metoder men föll tillslut 
på tematisk analys då det underlättade strukturering av data. Vid den tematiska analysen identifierades 
de fem kritiska områdena vilka studien är uppbyggd utefter. Konstateras kan därmed att valet av 
analysmetod var bra för denna studie. 

Då det pågått en implementering av FA 2.0 på Umeå Airport ser situationen helt annorlunda ut nu 
mot när arbetet startade. Det påverkar reliabiliteten för arbetet eftersom om samma frågor skulle 
ställas idag till förbättringsledarna skulle svaren vara annorlunda. 

8.3 Studiens effekt 
Det bör noteras att rekommendationerna inte har följts upp vilket gör att det inte finns några garantier 
att eventuell implementering av rekommendationer kommer ge önskad effekt. Det kan dock 
argumenteras för att rekommendationerna är fördelaktiga för att utveckla förbättringsarbetet då de är 
baserade på teori och anpassade efter kontexten och organisationsstrukturen. 

Rekommendationerna i framförallt Steg 1 är spridda på grund av att Umeå Airport fortfarande är i ett 
tidigt implementeringsstadie kring förbättringsarbetet. Det gör att många delar togs hänsyn till för att 
styra organisationen i riktningen mot Lean-filosofin. Steg 2 resulterade i tydligare och mer specifika 
rekommendationer, vilket även önskats från fallföretaget. 

8.4 Förslag på vidare studier 
Efter den litteraturstudie som genomförts noterades ett gap i teorin kring Lean inom 
flygplatsverksamheter. Det finns studier kring Lean respektive förbättringsarbete vid 
flygplatsverksamheter separat men det finns en avsaknad i kombinationen. Gapet skulle kunna 
minskas allt eftersom ytterligare studier genomförs inom området. Vidare studier kring den 
konceptuella modellen skulle därmed även vara fördelaktigt för att verifiera att den är relevant i 
flygplatskontexter samt om den går att använda i andra kontexter och även komplettera den. 

Ytterligare finns en fördel att på RF nivå genomföra fallstudier vid andra flygplatser för att möjliggöra 
en generalisering. Detta för att man som tidigare nämnt arbetar tillsammans inom många områden 
samt att ett regionalt samarbete redan initierats kring förbättringsarbete. Denna studie skulle därmed 
kunna ligga till grund för liknande fallstudier. 
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 I 

Bilaga 1 – Intervjufrågor förbättringsledare 
 

 Intervjufrågor 

1 Hur blev du förbättringsledare? 

2 Vad är förbättringsarbete för dig? 

3 Vem efterfrågar förbättringsarbetet? 

4 Vem rapporterar du till? 

5 Vet du vad Lean är? Om ja, vad är det? 

6 Vet du vad Basic Airport 2.0 är? Om ja, vad är det? 

7 Hur arbetar ni på er avdelning/sektion med förbättringsarbete? 

8 Vad motiverar er/dig till att arbete med ständiga förbättringar? 

9 Vad är den största utmaningen med förbättringsarbete på er/din avdelning? 

10 Hur får du reda på ny information om t.ex. nya arbetssätt och metoder? 

11 Hur skulle du vilja få reda på ny information? 

12 
Finns det något i dagsläget som ni skulle behöva hjälp med när det gäller 
förbättringsarbete? 

13 Övrigt 
 



 II 

Bilaga 2 – Förbättrings- & kvalitetsproblem 



 III 

Bilaga 3 – Rekommenderad förbättringstabell 
 

  
 



 IV 

Bilaga 4 – Rekommenderad måluppföljning 
 

Övergripande	mål	 Mål	 Ack.	Utfall	 Utfall	senaste	mätning	 Status	

Kundnöjdhet	 		 		 		 		

Punktlighet	 		 		 		 		

Turn-around-
processen	

		 		 		 		

Säkerhetskontroll	 		 		 		 		

Bagageutlämning	 		 		 		 		

Ekonomi	 		 		 		 		

Medarbetare	
nöjdhet	

		 		 		 		

Energianvändning	 		 		 		 		

Co2	utsläpp	 		 		 		 		

Avfall	 		 		 		 		

 


