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Abstract 
Titel: Effekter av lean? – En studie om hur företag arbetar med lean samt vilka 

effekter de anser att det lett till 

Title: Effects from lean? – A study of how companies work with lean and the impact 

they think it leads to 

Authors: Johanna Lundström and Victoria Westling 

Supervisor: Björn Oskarsson 

Background: Companies today are under a great deal of pressure and they have to 

find ways to compete through increased effectiveness. Lean is a philosophy wich 

claims to increase the customer value and reduce costs. Both academics and 

companies create their own definition of lean which has lead to many studies of the 

subject. Studies of the gains from lean are also pretty common but there are not many 

who have studied the parts of lean and how they affect the profit. 

Aim: The purpose of this study is to investigate what effects manufacturing 

companies perceive that lean leads to. Further, we like to identify whether it is 

possible to divide lean in different parts and if it is the whole that gives the potential 

impact or if it is sufficient to introduce individual parts. 

Method: The starting point of this study is in the theories of lean. The design is a 

multipel case study. The empirical findings come from 6 semi–structured interviews. 

Result: Increased productivity, greater customer value and engagement are the most 

common effects we have seen. Lean consists of different parts but the parts seem to 

be largely dependent and reinforcing. 

Keywords: lean, effects, parts, production, companies 

 



 

Sammanfattning 
Titel: Effekter av lean? – En studie om hur företag arbetar med lean samt vilka 

effekter de anser att det lett till. 

Title: Effects from lean? – A study of how companies work with lean and the impact 

they think it leads to. 

Författare: Johanna Lundström och Victoria Westling 

Handledare: Björn Oskarsson 

Bakgrund: Företag är idag under stor press och de måste ständigt öka effektiviteten 

för att kunna konkurrera. Lean är en filosofi som påstås öka kundvärdet och minska 

kostnaderna. Både akademiker och företag skapar ofta egna definitioner av lean vilket 

har lett till många studier inom ämnet. Studier av vinsterna från lean är också ganska 

vanligt men det är inte många som har studerat delarna av lean och hur de påverkar 

resultatet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad tillverkande företag uppfattar att 

arbetet med lean har gett för effekter. Vidare vill vi kartlägga om det går att dela in 

lean i olika delar samt om det är helheten som ger de eventuella effekterna eller om 

det räcker att införa enskilda delar. 

Metod: Utgångspunkten i denna studie är i teorin. Empirin har samlats genom 

semistrukturerade intervjuer som genomförts på sex olika företag. Vi har alltså 

genomfört en multipel fallstudie. 

Resultat: Ökad produktivitet, högre kundvärde och ökat engagemang är de vanligaste 

effekterna vi sett. Lean består av olika delar men delarna verkar i stor utsträckning 

vara beroende och förstärka varandra. 

Sökord: lean, effekter, delar, produktion, företag 
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1 Inledning	  

I detta avsnitt presenteras lite bakgrund till varför vi valt att genomföra denna studie, 

bakgrund kring begreppet lean samt syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Målet 

med detta avsnitt är att läsaren ska få en grundläggande förståelse för att kunna ta 

till sig uppsatsen på ett bra sätt. 

1.1 Bakgrund till forskningsområdet 

Företag i dagens samhälle har många krav på sig och konkurrensen är hård. De söker 

ständigt nya sätt att bli mer effektiva, både kostnadsmässigt och kundvärdemässigt, 

för att kunna överleva. Det gäller att bli bättre och mer effektiv genom att ständigt 

förbättra sin verksamhet. Bland annat krävs att ledtider kortas, kostnader blir lägre, 

kvaliteten blir bättre, priserna lägre och produkterna måste förnyas och bytas ut oftare 

med mera. Många företag söker sig därför till produktionsfilosofin lean1 som bygger 

på olika arbetssätt och ständiga förbättringar. Fokus ligger på reducering av kostnader 

och ökat kundvärde.2 De företag som väljer att ta till sig detta koncept hoppas kunna 

uppnå positiva effekter som genererar en ökad lönsamhet. Det finns idag flera 

exempel på företag som på ett framgångsrikt sätt lyckats ta till sig konceptet lean och 

därigenom uppnått konkurrensfördelar. Det finns många tolkningar av begreppet 

vilket också skapar många definitioner och egentligen är det ingen som är ”den rätta”. 

De flesta anser dock att skaparna av begreppet lean är Womack, Jones och Roos. Det 

har senare kommit forskare som har påverkat och influerat begreppet ytterligare vilket 

gjort att det berikats ännu mer. Det är därmed svårt att säga vilken eller vems 

definition som egentligen är ”den sanna”. Det enda som går att konstatera är att 

många företag idag har valt att skapa sig en egen uppfattning, variant och definition 

av lean3. 

                                                
1 Att vi använder ett engelskt ord beror på att det är benämningen som används även i Sverige, av både akademiker 
2 Vi kommer återkomma till vad begreppet lean är senare, detta är bara en kort sammanfattning för att läsaren ska 
få en uppfattning av begreppet.  
3 Detta återkommer vi till senare i arbetet, i empirin. 
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1.2 Historien bakom begreppet lean 

Begreppet lean kommer ifrån början från familjeföretaget Toyota och deras 

produktionssystem Toyota Production System (TPS). TPS växte fram för att 

massproduktion inte ansågs vara ett alternativ i Japan. Det fanns många brister med 

detta system, några exempel är många kvalitetsbrister, ingen flexibilitet och höga 

indirekta kostnader. Vidare var produktionen tvungen att nå viss volym, som krävde 

att produktionen aldrig stod still, för att det skulle vara lönsamt. Tanken bakom 

införandet av massproduktion och det löpande bandet var att hålla nere 

styckkostnaden. Innan Henry Ford utvecklade det löpande bandet och 

massproduktionen var biltillverkningen ett hantverk. En person gjorde hela bilen och 

alla enskilda delar gjordes i princip för hand. Delarna som gjordes förhand saknar 

perfekta kanter och passformer vilket ledde till mycket slipande och anpassande. 

(Womack, Jones & Roos 2007) 

När TPS utvecklades hämtades inspiration från massproduktionen av bilar med vissa 

inslag av hantverksproduktion. Produktionssystemet kom att innehålla olika tankar 

som Kaizen4, (Womack, Jones & Roos 2007) vilket betyder ständiga förbättringar 

som genomförs för att sänka kostnaderna (Katayama & Bennet 1996) och eliminering 

av slöseri (Chen, Li & Shady 2010; Katayama & Bennett 1996). TPS innehåller även 

andra principer som Just In Time (JIT), vilket betyder att alla produkter kommer eller 

produceras vid rätt tid, i rätt kvantitet och till rätt kvalitet (Womack, Jones & Roos 

2007; Matsui 2007; Gupta & Al-Turki 1998). Produktionen måste på grund av Just In 

Time vara så jämn som möjligt, vilket leder till produktionsutjämning (Womack, 

Jones & Roos 2007; Matsui 2007). Alla anställda har ansvaret att stoppa linan så fort 

någonting går fel eller om defekter upptäcks, vilket visar att samarbete och delat 

ansvar är viktigt (Womack, Jones & Roos 2007). En produkt produceras på samma 

ställe för att minska transporten men även för att undvika att produkten lagras mellan 

förädlingsstegen (Womack, Jones & Roos 2007; Spear & Bowen 1999). Detta 

förutsätter att allt arbete är standardiserat och har en speciell takt (Womack, Jones & 

Roos 2007; Spear & Bowen 1999). 

                                                
4 Kaizen är den japanska benämningen på ständiga förbättringar, används här då TPS är japanskt. I teorin 
använder vi det svenska begreppet men det japanska inom parentes, för att läsaren ska ta till sig även det japanska 
begreppet. I empirin använder vi det begrepp som företagen använde i den specifika situationen.  
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Med tiden började även västländerna ta till sig produktionsfilosofin från Toyota som 

här benämns lean (Coleman 2008). Då många tolkningar av produktionsfilosofin har 

gjorts finns det många olika och inte helt enhetliga definitioner av lean (Pettersen 

2009) vilket har lett till att det idag inte exakt stämmer överens med TPS (Hines, 

Holweg & Rich 2004; Shah & Ward 2007). Att det inte finns någon direkt definition 

gör att det även blir svårt att bedöma de effekter som en implementering av lean ger 

upphov till (Karlsson & Åhlström 1996). Många författare påstår att införandet av 

lean är mycket lönsamt, till exempel påstår Shah och Ward (2003) att företag som inte 

implementerar lean får många nackdelar jämfört med de företag som arbetar med 

lean. Lean fungerar alltid och leder till ökad lönsamhet om det införs på ett komplett 

sätt med alla beståndsdelar (Womack & Jones 1996B). De menar att 

produktionsfilosofin kallas lean på grund av att det kräver mindre av alla resurser, 

även indirekt personal, som används vid produktion. Shah och Ward (2007) har 

identifierat olika delar som lean innehåller och de kommer fram till att varje del leder 

till ökad lönsamhet, dock blir påverkan på lönsamheten större ju fler delar som införs 

då de ofta förstärker varandra. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad tillverkande företag uppfattar att arbetet med 

lean har gett för effekter. Vidare vill vi kartlägga om det går att dela in lean i olika 

delar samt om det är helheten som ger de eventuella effekterna eller om det räcker att 

införa enskilda delar. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Vi har brytit ner syftet i forskningsfrågor för att göra det tydligare hur arbetet är 

upplagt. Forskningsfrågorna används som hjälp för att besvara vårt syfte. 

-‐ Är företags uppfattning av lean enhetlig med teorin? 

-‐ Vilka effekter får företag av arbetet med lean? 

-‐ Går det att dela in lean i olika delar och se effekter för varje del? 

-‐ Är det helheten som skapar flest fördelar? 

Är lean bara ett begrepp som samlar upp olika produktions-, och styrningstekniker 

eller är det något som kräver att alla dessa samverkar och förstärker varandra? Är det 
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möjligt att effekterna som många påstår kommer ifrån införandet av lean skulle ha 

kunnat uppnås trots att alla dessa tekniker inte införts? Vi ansåg det därför intressant 

att kartlägga begreppet lean för att skapa vår egen uppfattning om vad lean egentligen 

är. Vår uppfattning har använts som utgångspunkt för att ta reda på hur företag arbetar 

med lean samt vilka effekter de fått. Vi tror att uppfattningen har hjälpt oss att skapa 

en enhetlighet i uppsatsen. 

1.4 Målgrupp och bidrag 

Uppsatsens målgrupp är främst företag som arbetar med lean, vill börja arbeta med 

det eller på något sätt överväger det som alternativ. Vi har diskuterat om delarna som 

lean innehåller går att implementera var och en för sig, i vilken ordning de bör 

implementeras och vad som är viktigt att tänka på. Teorin belyser begreppet från olika 

synvinklar och synsätt. Vi har i denna uppsats benat ut vad vi anser är viktigt, hur 

begreppet bör tolkas samt hur arbetet med lean kan leda bäst effekt. Vi har samlat 

ihop de olika synsätten som finns och format om de till en egen uppfattning, som 

enligt oss innehåller de viktigaste och mest väsentliga aspekterna av lean. Efter att ha 

läst denna uppsats ska läsaren vara väl insatt i vad lean är för något, hur företag kan 

arbeta med det, vad det leder till och vad de bör tänka på vid implementeringen. 

Akademiker, konsulter och andra personer kan också få nytta av denna uppsats 

eftersom att den ger en sammanfattande beskrivning av lean och dess delar. 

1.5 Avgränsningar 

En studie om lean skulle kunna bli väldigt stor och omfattande då det inkluderar 

många olika aspekter. Något som vi hade tänkt från början var att även undersöka hur 

företagen arbetar med sina leverantörer och återförsäljare. Det hade varit intressant 

eftersom att lean innehåller principer som Just In Time och dylikt. Tanken hade då 

varit att till exempel se om företagen i större utsträckning samarbetar med sina 

leverantörer och kunder än tidigare. För att få en rättvisande bild märkte vi att det 

skulle krävas ytterligare intervjuer men då med anställda som arbetar med 

leverantörer och återförsäljare. Personerna vi kontaktade hade inte mycket insyn i hur 

arbetet med dessa sköttes. Leverantörerna samt kunderna skulle också behöva 
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kontaktas. Vi valde därför, av tidigare angivna anledningar, att avgränsa detta på 

grund av tidsbrist. 

Fokus har alltså enbart varit på det enskilda företaget och hur de internt har påverkats 

av arbetet med lean.  Eftersom syftet främst har varit att undersöka effekter av lean 

samt de olika delarna så valde vi att inte gå in i detalj på hur företagen arbetar med de 

olika delarna. Att detaljstudera skulle ha tagit väldigt lång tid och därför valde vi att 

enbart övergripande fråga fallföretagen hur de arbetar med de olika principerna och 

verktygen som vi identifierat. Detta har även speglats i vår teorigenomgång som vi 

varit tvungna att begränsa och därför vi har valt att belysa det som tillför mest till vår 

studie. Att studera de anställda vore också intressant eftersom det är de som utför det 

operationella arbetet. Det skulle då krävts intervjuer och empiriinsamling från dessa 

personer vilket inte tiden räckte för och därför har vi valt att avgränsa även denna del. 

För att vi skulle få en mer objektiv studie ansåg vi att det bästa sättet skulle vara att 

mäta effekterna. Då det ofta är svårt att få fram data om detta insåg vi det omöjliga i 

den metoden. Därför har vi enbart fokuserat på vilka effekter företagen anser sig ha 

fått. För att kunna dra hållbara slutsatser kan det ofta vara bra att jämföra med företag 

som inte arbetar med det som undersöks. Vi har valt att enbart fokusera på fallföretag 

som arbetar med lean då vi ansåg att det har var mest givande i vårt fall. För att ändå 

få indikation på om effekterna verkligen kommer från lean har vi frågat efter vilka 

effekter de har sett sedan arbetet med lean påbörjades. 



 6 

2 Metod 
I denna del beskrivs hur teorin har angripits samt lite kort hur insamlingen av data 

har skett. Vi beskriver vilken metodstrategi samt forskningsdesign vi har använt oss 

av. Denna del kompletteras med mer ingående information i kapitlet datagenerering 

där vi har beskrivit hur vi skapade intervjufrågorna, samlade in data samt hur vi har 

analyserat den. Tanken med denna del är att läsaren snabbt ska få en översikt över 

uppsatsen för att sedan ta ställning till kvaliteten och metodupplägget. 

2.1 Övergripande handlingsplan 

Utgångspunkten var våra forskningsfrågor som först besvarades utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. Teorigenomgången ledde sedan till mer specifika frågor som vi ställt till 

olika företag under intervjuer samt i en enkät. När insamlingen av data var klar 

gjordes en jämförelse mellan teori och de svar vi fått. Anledningen till att vi valt att 

jämföra är för att vi ville undersöka om företagen arbetar med lean på liknande sätt 

som teorin belyser samt om effekterna som fås är liknande. Vi har vidare undersökt 

om lean består av olika delar; om det i praktiken är möjligt att endast införa vissa 

delar eller om de är så pass beroende av varandra att det inte är möjligt. 

Vi såg en risk för att vi skulle fokusera på fel saker om vi inte var pålästa om lean. Vi 

bearbetade därför teorin innan frågorna ställdes till företagen. Studien har då enligt 

Bryman och Bells (2005) definition deduktiva inslag. Att vi hade förståelse för 

begreppet lean, vanliga effekter samt vilka delar som lean kan anses bestå av ansåg vi 

vara ett krav för att fånga det vi önskade. Vi valde både intervjuer och en 

enkätundersökning för att bland annat få ner kostnaden för datainsamlingen då restid 

och kostnader för resor tillkommer vid intervjuer. Vi har jämfört teorin med företag i 

Sverige för att vi var intresserade av att se om lean kan skilja sig mellan företag, hur 

begreppet tolkas och införs. Om det vi funnit är något som ingen teori belyser så har 

studien även induktiva inslag, ofta är gränsen för en induktiv och deduktiv studie svår 

att dra (Bryman & Bell 2005) och så även i detta fall. 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att bättre kunna anpassa 

frågorna efter de enskilda företagen. Enligt Bryman och Bell (2005) är den stora 
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fördelen med intervjuer flexibiliteten som erbjuds. Vi har dock utgått ifrån samma 

intervjufrågor vid samtliga intervjutillfällen, vilket är det som Bryman och Bell 

(2005) klassificerar semistrukturerade intervjuer. Under intervjuer är det enligt 

Bryman och Bell (2005) lättare att ställa kompletterande frågor till intervjupersonerna 

och därmed kan tilläggsinformation samlas in. Vår tanke med att genomföra både 

intervjuer och en enkät var att de skulle komplettera varandra samt att vi ville gå 

djupare in på frågeställningarna än vad vi ansåg möjligt med enbart en enkät. Vi såg 

att det fanns en risk för att vi inte skulle få tillräckligt med information genom att 

enbart använda oss av en enkät och därför valde vi båda metoderna. Vi såg också 

risken med att missa något med användandet av enbart en enkät, speciellt då teorin är 

spretig och en enhetlig definition av begreppet lean saknas. Det är svårt att ställa 

många frågor i en enkät och risken finns då att respondenterna tröttnar och bortfallet 

ökar (Bryman & Bell 2005). Intervjuerna har varit viss inspiration till enkäten både 

när det gäller vilka frågor vi ställt samt att vi bett intervjupersonerna på respektive 

företag att besvara enkäten. Vi såg då hur de hanterade frågorna och alternativen. 

2.2 Litteratursökning 

För att på bästa sätt svara på syftet började vi med en genomgående teorisökning via 

Linköpings universitets biblioteksdatabas, LiuBsearch, som söker i sex databaser 

samtidigt nämligen Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, 

Primo Central, PubMed och Scopus. De sökord vi har tillämpat är allt från lean, lean 

thinking, lean production, Toyota Production System (TPS), lean concepts, lean 

manufacturing till Just In Time, Jidoka och Kaizen. Vissa artiklar har vi även sökt 

specifikt efter då många författare har refererat till dem. När vi valde artiklar tog vi 

främst de som har blivit granskade av andra forskare inom samma område, 

anledningen var att säkerställa att de höll en viss standard.  Boken Lean Thinking av 

Womack och Jones (1996A) samt The machine that changed the world av Womack, 

Jones och Roos5 (2007) refererar många till då de anses vara grundarna av begreppet 

lean. Vi har till stor del använt deras böcker men med komplement från nyare 

forskning. För att få en bättre och större förståelse för begreppet lean, dess verktyg 

                                                
5 Vi använde oss av deras senare upplaga, med kompletterande kapitel.  
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och beståndsdelar har vi även kompletterat med mer grundläggande böcker om lean. 

Dessa har gett oss en djupare och mer detaljerad beskrivning och försåelse av 

verktygen som finns. 

Det finns som tidigare nämnts mycket forskning inom området lean då begreppet är 

svårdefinierat och många har olika uppfattning om vad det är. Vi har i vårt arbete 

varit tvungna att göra relativt stora avgränsningar för vad vi ska ta upp som teoretisk 

referensram. Under litteratursökningarna har vi sökt på många begrepp och sedan valt 

ut de artiklar som vi ansåg skulle ge oss mest information. Dessa artiklar har vi sedan 

läst för att få en helhetsförståelse men vi har inte kunnat ta upp så mycket från varje 

artikel. Den teori vi presenterar är utvald och vi har enbart valt de teorier som bäst 

besvarar vårt syfte. Vi har alltså till stor del utgått från forskning som visar att lean 

består av olika delar. Fokus på delarna kan ha blivit för stort men då en del av syftet 

var att beskriva delarna och helheten behövde vi även belysa teorin på det området. 

I metodavsnittet har vi använt oss av metodlitteratur som Företagsekonomiska 

forskningsmetoder av Bryman och Bell (2005), Forskningsprocesser av Olsson och 

Sörensen (2008) samt Case Study Research av Yin (2009). Dessa har alla bidragit till 

den information vi behövde för att planera arbetets upplägg och de har gett oss en 

bred kunskapsbas om metod. Bryman och Bells (2005) bok är kurslitteratur och därför 

väldigt informationsrik och tar i princip upp samtliga metodval och ger en tydlig bild 

av när det är lämpligt att använda sig av en viss design. Boken av Yin (2009) är 

däremot mer specifik för olika varianter av fallstudier och passade därför oss mycket 

bra då vi valt att genomföra en multipel fallstudie. Vi har även kompletterat med 

handledningsboken av Olsson och Sörensen (2008) för att utöka vår kunskap om 

forskningsmetoder både i kvalitativt och kvantitativt syfte. Under studiens gång valde 

vi att komplettera med Kyléns (2004) bok Att få svar eftersom vi kände att vår 

diskussion kring enkäten behövde utökas. 
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2.3 Kvantitativ och Kvalitativ forskning 

Många forskare anser att valet av kvantitativ eller kvalitativ forskning inte bara 

handlar om huruvida kvantifiering eller inte görs utan att det även handlar om det 

kunskapsteoretiska valet och andra frågeställningar. Kvalitativ forskning lägger ofta 

fokus på ord och inte kvantifiering av data vilket kvantitativ forsking ofta har fokus 

på. Kvalitativ forskning genomförs ofta med induktiv ansats och därför är den också 

teorigenererande. Vidare är synsättet tolkande och världssynen konstruktivism. 

Kvantitativ forskning är däremot ofta deduktiv, med positivism som kunskapssyn och 

objektivism som världssyn. (Bryman & Bell 2005) 

Vi har i vår studie främst använt oss av kvalitativ forskning. Anledningen till detta är 

att vi önskade fånga upp begreppet lean i ett bredare perspektiv och se om teorin som 

vi använt oss av stämmer men också ha chansen att gå djupare om vissa tveksamheter 

uppmärksammats. Om det finns några samband som teorin har missat att belysa är det 

ofta lättare att uppmärksamma med kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005). Vårt 

syfte var att fånga upp vad företag anser att lean har lett till. Kvalitativ forskning 

svarar till syftet på ett bättre sätt då den typen av forskning ofta är kopplat till 

tolkningar (Bryman och Bell 2005). 

Enkäten är en kvantitativ datainsamlingsmetod (Bryman & Bell 2005) men några 

statistiska undersökningar har inte gjorts i denna studie. Frågorna i vår enkät och 

intervjuguide var av mer kvalitativ karaktär vilket har lett till att tolkningar av svaren 

har gjorts. Vi ansåg att den kvalitativa forskningen i vårt fall har möjliggjort en rikare 

studie av ämnet. Vi såg att det fanns en risk för att vi skulle gå miste om en del viktig 

information om vi hade samlat in data med kvantitativ forskning. Enkäten har 

kompletterats med en del begrepp som vi har sett att många av de företag som vi har 

intervjuat använder. Detta är begrepp som vi själva inte har fångat upp under arbetet 

med teorin eller i litteraturen. I och med att begreppen används av de företag som vi 

har intervjuat har vi därför valt att inkludera dessa. 

Det unika med kvalitativa metoder ligger enligt Olsson och Sörensen (2008) precis 

som i vårt fall i att karaktärisera, söka kategorier, beskrivningar eller modeller som 

bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden. Då syftet med 

informationsinsamlingen till studien var att upptäcka eller få kännedom om multipla 

och olika mönster har denna metod lämpat sig bäst. Vår avsikt har inte, eftersom vi 
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enbart ämnat undersöka vad företag anser att lean är och har lett till för effekter, varit 

att försöka beskriva storlek, mängd eller kvantiteten i studien då hade en kvantitativ 

forskningsmetod lämpat sig bättre (Olsson & Sörensen 2008). Eftersom vår 

utgångspunkt var i teorin, konstaterade vi att det liknar en deduktiv studie vilken kan 

anses opassande till en kvalitativ ansats. Bryman och Bell (2005) menar att det 

mycket väl går att kombinera kvalitativ och deduktiv om det passar för syftet vilket vi 

ansåg att det i detta fall gjorde. Av tidigare angivna anledningar ansåg vi att kvalitativ 

forskningsansats svarade till vårt syfte på ett bättre sätt. 

2.4 Forskningsdesign 

Den design som en studie har bestäms utifrån syftet och frågeställningen med studien. 

Hur generering av data och bedömningen bör ske beror på vilken typ av design eller 

ram som ska användas för den specifika studien. Designen påverkar hur kvaliteten på 

studien bestäms i och med att den även visar vilka ställningstaganden forskaren har 

gjort angående fokus och dylikt. (Bryman & Bell 2005) 

Yin (2009) menar att designen kan ses som ett sätt att ta sig från forskningsfrågan till 

slutsatsen. Designen anses enligt honom vara fel uppbyggd om den inte kan erbjuda 

ett bästa sätt att besvara forskningsfrågan på. 

2.4.1 Fallstudie 

Fallstudier är benämningen på den metod som används för att ingående studera ett 

fall. Vid fallstudier kan flera olika datainsamlingsmetoder användas beroende på 

forskningsperspektiv. Vidare innebär en fallstudie att forskaren följer upp eller deltar i 

en händelse. (Olsson & Sörensen 2008) Fokus i vår studie har av naturliga skäl varit 

på uppföljning av en händelse, införandet av lean, hur de arbetar med det samt vad det 

har lett till för effekter. 

Fallstudien kan vara mer eller mindre omfattande både vad gäller tid och djup. Denna 

typ av studie är bra då det ger möjlighet att fånga upp historisk data på ett annat sätt 

än andra typer av metoder som till exempel observationer. Inblick kan fås i oväntade 

förhållanden som uppfattats annorlunda eller har varit oklara tidigare. (Olsson & 

Sörensen 2008) Av dessa anledningar ansåg vi att det var den mest optimala designen 

för att besvara vårt syfte var en fallstudie. 
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I denna studie har vi använt oss av en design i form av en multipel fallstudie då fokus 

ligger på vilka principer av lean som de olika fallföretagen valt att införa och vad det 

har fått för effekter. Anledningen till att vi har valt att genomföra en multipel 

fallstudie är att vi ser många fördelar jämfört med en enkel fallstudie, vilket även Yin 

(2009) styrker och menar därför att den är att föredra. Framförallt fick vi information 

ifrån flera olika företag och därmed har vi haft möjlighet att göra en djupare och mer 

heltäckande analys. 

Studien liknas även vid en tvärsnittsdesign då vi jämfört de olika fallen och drar några 

slutsatser utifrån denna jämförelse, vilken även kan göras i en multipel fallstudie. 

Anledningen till att vi inte valde en longitudinell design, trots att det tydligare skulle 

kunna styrka eventuella samband, är på grund av tidsaspekten. Studien är begränsad 

till ett halvår och företag hinner förmodligen inte se några nya effekter under en sådan 

kort tidsperiod. Därför var det inte relevant att använda en longitudinell design. 

(Bryman & Bell 2005) 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning är typisk för fallstudien och därför passar 

vår design bra med strategin (Bryman & Bell 2005). En fallstudie är enligt Yin (2009) 

lämplig om frågor som varför och hur ska besvaras. Då vi belyser effekterna av lean 

som är en typ av hur-fråga anser vi att det är ett lämpligt val. Frågorna är då hur 

arbetar företag med lean, hur hänger de olika delarna ihop och hur ser företag att 

lean har påverkat verksamheten. Vi har inte kontrollen över de fall som ska studeras 

vilket inte krävs vid en fallstudie men vid ett typiskt experiment (Yin 2009). En fördel 

med fallstudie jämfört med survey är enligt honom att det då går att undersöka 

effekter som tidigare hänt. Då vi även belyser frågor som vad, vad för effekter menar 

vi då, liknar vår studie en survey (Yin 2009). 

Yin (2009) menar att det till viss del går att göra generaliseringar från en fallstudie till 

teori, ju fler fall desto större generaliserbarhet. Möjligheterna att generalisera i denna 

studie hade därför varit förhållandevis mindre om vi enbart valt att analysera ett fall. 

Sedan har vi med tanke på vår empiri tyvärr inte haft möjlighet att generalisera 

särskilt mycket. När flera fall studeras fås fler infallsvinklar och ämnet belyses från 

flera olika håll genom de olika exempelfallen (Yin 2009). Det empiriska resultatet är 

övervägande mer starkt då två eller flera fall tyder på samma sak som teorin säger 

(Yin 2009). Vidare menar han att analytisk generalisering är möjlig oavsett antal fall. 

Framförallt bör fallstudier, enligt honom, sträva efter att utveckla den teoretiska 
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referensramen, vilket även var målsättningen i vår studie. Användandet av teorin är 

därmed en viktig förutsättning för fallstudier och för att dra passande avgränsningar i 

forskningsdesign och datainsamling (Yin 2009). Samma teoretiska inriktning blir 

även det huvudsakliga sättet att förmedla generaliseringar vid fallstudier menar han. 

Detta styrker då att vi valt att genomföra en deduktiv studie med fokus på kvalitativ 

insamling samt tolkningar. Vad vi menar med att utveckla den teoretiska 

referensramen är att vi gett förslag till vidare forskning samt att vi gett indikation på 

om teorin fortfarande verkar vara aktuell eller inte. Någon direkt utveckling har inte 

gjorts, endast ett första steg mot denna utveckling. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt har vi med bakgrund i våra forskningsfrågor belyst teori som finns om 

produktionsfilosofin lean. Utifrån denna teori har vi sedan kommit fram till vår egen 

uppfattning av lean och dess delar. Denna uppfattning är utgångspunkten för 

resterade arbete samt datainsamlingen. Vi börjar med teori, sedan kommer vår 

uppfattning samt diskussion och motivering till hur vi kommit fram till den. Efter 

diskussionen har vi djupare beskrivit de olika delarna som vi har identifierat samt 

vilka effekter dessa förväntas leda till. 

3.1 Vad är målet och syftet med lean? 

Toyota Production System är ett sätt att göra mer med mindre jämfört med andra 

produktionsmetoder och det är därifrån benämningen lean kommer (Womack, Jones 

& Roos 2007; Warnecke & Hüser 1995). Ökande av det faktiska värdeskapandet, 

genom ökad effektivitet som följer av reducering av slöseri är det övergripande målet 

med lean (Reichhart & Holweg 2007). Även Hines, Holweg och Rich (2004) påstår 

att mer värde skapas om slöseri elimineras. Syftet med lean är att eliminera slöseri 

(Chen, Li & Shady 2010). Pettersen (2009) belyser att vissa författare6 menar att 

målen med lean är mer internt fokuserade på kostnadsreduceringar medan andra7 har 

ett mer externt fokus på att öka kundvärdet. Karlsson och Åhlström (1996) menar att 

målet med lean bland annat är att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten, korta 

ledtiderna och reducera kostnaderna. Shah och Ward (2007 s. 791) har försökt 

definiera lean och deras definition är: 

”Lean Production is an integrated socio-technical 

system whose main objective is to eliminate waste by 

concurrently reducing or minimizing supplier, 

customer, and internal variability.” 

                                                
6 De han nämner är: Liker, Feld, Ohno, Monden, Schonberger och Shingo. 
7 Här nämner han: Womack et al, Womack & Jones, Bicheno, Dennis och Schonberger. 
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Shah och Ward (2007) menar att det även finns två synsätt på lean. Det ena är det mer 

filosofiska med principer och övergripande mål8, medan andra9 angriper det från ett 

mer praktiskt synsätt med verktyg eller tekniker (Shah & Ward 2007). 

Lean finns på både operationell och strategisk nivå. Verktygen som är det 

operationella existerar bara i produktionen medan det strategiska och kundcentrerade 

tänket ska appliceras i hela företaget. Allt som leder till kundvärde kan ses som en 

leanstrategi trots att verktygen i produktion inte används. Att särskilja det strategiska 

leantänket och de praktiska leanverktygen är viktigt för att förstå vilka verktyg och 

arbetssätt som ska implementeras. (Hines, Holweh & Rich 2004) 

3.2 Vad är lean? 

Här kommer en kort beskrivning av lean samt även lite kort om olika effekter som vi 

sett att lean i allmänhet verkar leda till, alltså effekter som inte är direkt kopplade till 

de olika delar som lean består av. 

Som tidigare nämns är begreppet lean svårt att greppa och många har lite olika 

uppfattning om vad det egentligen är (Karlsson & Åhlström 1996; Shah & Ward 

2007; Pettersen 2009). Pettersen (2009) har försökt kartlägga vad de flesta förknippar 

med lean. Slutsatsen är att utav de författare han valt10 nämner alla kontinuerliga 

förbättringar (Kaizen) samt reducering av omställningstid. Dragande produktion 

(Pull)11 kan anses vara en del av Just In Time (Womack & Jones 1996A) och då 

nämns även dessa begrepp, Just In Time och dragande produktion, av alla författare 

som inkluderats i Pettersens (2009) studie. Ytterligare begrepp som ofta nämns enligt 

Pettersen (2009) är: felförebyggande (Poka Yoke) 12 , produktionsutjämning 

(Heijunka)13 samt standardiserat arbete. 

                                                
8 De menar att det är synsättet som Womack & Jones, (1996A) samt Spear & Bowen, (1999) har. 
9 De menar att bland annat Shah & Ward, (2003) använder begreppet på detta sätt.  
10 De författare han har valt är: Womack & Jones, Liker, Bicheno, Dennis, Feld, Ohno, Monden, Schonberger samt 
Shingo. 
11 Vi använder i forsättningen den svenska benämningen dragande produktion.  
12 Svenk översättning används, men japanska ordet används ibland av företag så vi behåller ursprungsordet inom 
parentes. 
13 Se not 12. 
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Pettersen (2009) försöker utifrån de olika författarnas diskussioner samla ihop de 

begrepp som liknar varandra i olika övergripande termer. Dessa termer är; 

• Just In Time, 

• Resursreducering, 

• Förbättringsstrategier, 

• Defektstyrning, 

• Standardisering och  

• Scientific management. 

Alla författare14 diskuterar minst ett av de underliggande begreppen men Pettersen 

(2009) har identifierat ytterligare två övergripande termer. Den ena är Human 

Relations Management (HRM) som innehåller teamorganisation, gränsöverskridande 

träning samt involverande av de anställda. Den andra är Supply Chain Management 

(SCM) som inkluderar kartläggning av värdeflöde samt involverande av leverantörer. 

Dessa två termer nämns inte av alla så slutsatsen är att de inte är centrala delar av lean 

men att de ändå är viktiga då relativt många nämner någon underliggande del. 

Statistisk kvalitetsstyrning samt TPM/preventive maintenance är två begrepp som inte 

nämns särskilt ofta men som Pettersen valt att lägga under en övergripande term som 

han benämner ”bundled techniques”. (Pettersen 2009) 

Womack och Jones (1996B) har identifierat fem steg som företag bör följa för att 

införa lean: 

1. Värdet ska definieras utifrån slutkundens perspektiv. 

2. Värdeflödet ska identifieras för varje produkt och sedan ska slöseri elimineras. 

3. Säkerställ att resterade värdeskapande flödar. 

4. Designa och erbjud vad kunden vill ha, enbart när den vill ha det. 

5. Uppnå perfektion. 

Dessa fem steg inkluderar även deras fem principer i Lean Thinking; värde, som 

bestäms av kunden, värdeflödet, att eliminering av slöseri ska göras i alla steg, flöde, 

produkten ska inte vila utan ständigt vara i rörelse, dragande produktion, kunden 

                                                
14 Alltså de som Pettersen har studerat; Womack & Jones, Liker, Bicheno, Dennis, Feld, Ohno, Monden, 
Schonberger samt Shingo. 
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bestämmer vad som produceras och när, och den sista principen perfektion, sluta inte 

förrän en produktion helt utan slöseri uppnås. (Womack & Jones 1996A) 

Shah och Ward (2003) nämner att JIT/kontinuerligt flöde i produktionen samt snabb 

omställning är de begrepp som nämns oftast i lean litteraturen, medan 

säkerhetsförbättringar tas upp minst frekvent. De har vidare identifierad 22 

beståndsdelar av lean som de har grupperat in i fyra samlingsgrupper; JIT (Just In 

Time), TPM (Total Productive Maintenance), TQM (Total Quality Management) 

samt HRM (Human Resource Management). De fyra grupperna påstås leda till ökad 

lönsamhet var och en för sig. (Shah & Ward 2003) 

Shah och Ward (2007) har identifierat tio olika faktorer som lean innehåller: 

• Feedback till leverantörer, 

• Just In Time-leveranser av leverantörer, 

• Leverantörsutveckling, 

• Involverade av kunder, 

• Dragande produktion, 

• Flöde, 

• Omställningsreducering, 

• Total Productive Maintenance, 

• Statistisk processstyrning och 

• Involverande av de anställda. 

De tio faktorerna de har identifierat leder till ökad lönsamhet även om bara vissa eller 

en införs men hållbara konkurrensfördelar fås om alla införs. Delarna förstärker 

varandra och de har även kartlagt hur faktorerna är relaterade. För att få produkter att 

flöda krävs underhåll och att de anställda löser problem självständigt. Att involvera 

kunderna leder till att produktionen kan förutspås och kortare omställningstid samt 

kvalitetssäkring gör att produktionen kan förutsägas och planeras bättre. Dragande 

produktion och Kanban (se bilaga 1 för begreppsförklaring) säkerställer att 

produktionen sker i rätt tid och till rätt kvantitet. För att klara detta krävs att 

leverantörer levererar Just In Time och att de gör det säkerställs genom feedback och 

leverantörsutveckling. (Shah & Ward 2007) 
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Lim, Ahmed och Zairi (1999) har utvecklat en modell15 för att driva kontinuerliga 

förbättringar och eliminering av slöseri. Modellen kallar de IMI då den består av en 

undersökningscykel (Investigation), en metodcykel (Method) samt en 

implementeringscykel (Implementation). 

• Undersökningscykel är ett verktyg för att undersöka vad som behöver göras 

för att förbättra verksamheten. Denna undersökningscykel baseras på 4M 

ramverket. De 4M är man, maskin, material och metod (se bilaga 1 för 

begreppsförklaring). 

o Man belyser hur viktigt engagemang är från alla anställda. 

o Maskin tar upp vilket underhåll och liknande som krävs för att få 

utrustning att fungera effektivt. 

o Det tredje M:et material belyser att insatsmaterialet i alla steg måste 

vara defektfritt för att minska antalet fel som måste repareras eller 

produkter som måste kasseras. 

o Standardisering är det som nämns under metod, nämligen att 

säkerställa att rätt metoder används av de anställda. 

• Den andra cykeln, Metodcykeln, används för att eliminera slöseri och göra 

förbättringar. De 4M kan här användas för att utforska delarna eller system 

som cykeln baseras på: 

o System, 

o Medvetenhetsfas, 

o 5S, (se bilaga 1 för begreppsförklaring) vi återkommer även till 

begreppet under 3.6, 

o Flödestillverkning och Just In Time samt 

o Standardutföranden. 

• Det är under sista cykeln, implementeringscykeln, som företag ser till att allt 

händer. Därför inkluderar den en fyrstegsmodell; PDCA, 

o Plan, Det hela börjar med en plan för att uppnå mål, 

o Do, därefter testas detta på en liten del av verksamheten, 

o Check, för att sedan kollas av och eventuellt korrigeras innan,  

o Act, de slutligen införs i hela verksamheten. 

                                                
15 Där de olika delarna är baserade på tidigare forskning och modeller. 
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Punkterna på föregående sida kommer från Lim, Ahmed och Zairis (1999) arbete16. 

Standardiserat arbete, takttid och visuell styrning (se bilaga 1 för begreppsförklaring) 

har visat sig leda till färre olyckor på arbetsplatsen (Womack och Jones 1996A). 

Womack, Jones och Roos (2007) visar på stora effektivitetsökningar för en fabrik 

som arbetar med lean (Toyota) jämfört med en fabrik som inte gör det (GM 

Framingham), både när det gäller totala arbetstimmar per bil, defekter, utrymme 

som tas upp samt medellagringstiden per bildel. Lewis (2000) kommer fram till att 

om och hur mycket lönsamheten ökar beror på hur företagen använder sig av de 

fördelar som lean kan leda till. 

3.2.1 Diskussion kring lean 

Utifrån ovanstående teorigenomgång har vi valt att sammanfatta vår uppfattning av 

lean som: 

Lean är en filosofi som innehåller olika arbetssätt för att skapa optimalt värde till 

kunden med minsta möjliga resurser. De olika arbetssätten är förbättringsarbete, 

kundorientering, Just In Time, standardisering och kvalitetsarbete. 

Vi har valt att dela in lean i fem delar vilket också framgår av vår egen tolkning. 

Indelningen är till viss del inspirerad av denna tidigare forskning men med viss 

modifikation efter hur vi har uppfattat att de olika delarna hänger samman, (se bilaga 

2 för överskådlig tabell över teorin). Nedan kommer vi föra en diskussion där vi 

motiverar den indelningen som vi har gjort. Vi återkommer i senare kapitel mer 

ingående till de olika delarna samt vilka effekter de förväntas leda till. 

Även om meningarna angående syftet med lean är delade, framgår det att de flesta 

(Pettersen 2009; Shah & Ward 2003; Womack & Jones 1996A) anser att 

förbättringsarbete utgör en stor del. Detta i form av ständiga förbättringar och 

eliminering av slöseri. Vi har därför valt en del som belyser dessa arbetssätt.  Då de 

anställda och cheferna spelar en stor roll för att göra det möjligt har vi valt att även 

lägga engagemang från alla under förbättringsarbete (Pettersen 2009; Shah & Ward 

2003; Karlsson & Åhlström 1996). 

                                                
16 Se Lim, K.K., Ahmed, P.K., Zairi, M. (1999), ”Managing Waste and looking beyond: the IMI approach”, The 

TQM Magazine, vol. 11, no. 5, pp. 304-310 för utförligare beskrivning av modellen.  
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-‐ Förbättringsarbete, som vi anser innehåller ständiga förbättringar (Kaizen), 

eliminering av slöseri och engagemang från alla. 

Att kunden är den som bestämmer vad värde är och vad som ska levereras är också 

något som många författare (Womack & Jones 1996A; Hines, Holweg & Rich 2004) 

verkar vara överens om vilket är anledningen till att vi även valt att lägga in 

kundorientering som en egen del. 

-‐ Kundorientering, dragande produktion samt att kunden avgör värdet. 

Då flöde i produktionen är något som de allra flesta (Womack & Jones 1996A; 

Pettersen 2009; Shah & Ward 2003) påpekar är en stor del av lean valde vi att ta med 

begreppet Just In Time som innehåller dessa tankar. Begrepp som inkluderas här är 

takttid och jämn produktion, då planering är vikigt för att säkerställa flöde och dessa 

begrepp berör planering. Även korta omställningstider krävs för att hålla flödet uppe 

utan att producera för mycket av varje vara (Matsui 2007; Vincent 2011; Shah & 

Ward 2003). 

-‐ Just in Time, med införandet av Just In Time anser vi att 

produktionsutjämning, takttid och reducering av omställningstid följer. 

Pettersens (2009) studie visar att standardisering är en viktig beståndsdel. Visuell 

styrning är något som Womack och Jones (1996A) nämner som verktyg för att 

tydliggöra och säkerställa flödet och därför känns även det som en naturlig del här. 

Vidare har Spear och Bowen (1999) gjort en grundlig analys av Toyotas produktion 

och den visar att den detaljerade standardiseringen är en av de viktigaste orsakerna till 

deras framgång. 

-‐ Standardisering och Visuell styrning, standardiserade arbetsprocesser och 

visuella hjälpmedel. 

Fokus på kvalitet är något som Shah och Ward (2003) belyser i sin indelning TQM 

samt ryms i Pettersens (2009) begrepp defektstyrning. Womack och Jones (1996A) 

belyser också många begrepp som rör just kvalitet: felförebyggande (Poka Yoke), 

autonomation (Jidoka)17 samt stoppa linan (Andon)18. Därför har vi valt att inkludera 

detta som en egen del. 

                                                
17 Svensk översättning används men japanska ordet används ibland av företag så vi behåller ursprungsordet inom 
parentes. 
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-‐ Kvalitetsarbete som även inkluderar autonomation (Jidoka), alla har rätt att 

och ska stoppa linan (Andon) samt felförebyggande (Poka Yoke) vilket är ett 

sätt att varna om fel uppstått. 

Att tänka på hela flödet och inkludera både leverantörer och kunder är något som 

nämns av Shah och Ward (2007). Hur företagen arbetar med sina leverantörer och 

återförsäljare är även det en viktig del men vi har valt, enligt vår avgränsning, att inte 

ta upp det i den här studien och därför har vi medvetet valt att inte belysa den delen 

nämnvärt. 

Vår uppfattning av delarna som lean innehåller är alltså: Förbättringsarbete, 

kundorientering, Just In Time, standardisering och visuell styrning samt 

kvalitetsarbete. Vi kommer nedan gå in djupare på vad varje del innebär. De 

fetmarkerade orden är de effekter som vi sett att teorin har nämt som senare kommer 

presenteras i en tabell som har används i resterande arbete.  

3.3 Förbättringsarbete 

Anledningen till att produktionsfilosofin kallas lean är, som tidigare nämnts, att det 

förväntas leda till att företag gör mer med mindre (Womack, Jones & Roos 2007; 

Warnecke & Hüser 1995). För att kunna göra mer med mindre krävs att slöseri 

identifieras och elimineras (Shah & Ward 2003; Reichhart & Holweg 2007). Shah och 

Ward (2007) påstår att lean ofta associeras med eliminering av slöseri som finns i 

form av lager eller överkapacitet hos många företag. Att ständigt arbeta med 

förbättringsåtgärder som till exempel att minska kötider eller ta bort ett onödigt 

moment i arbetsprocessen leder till att ledtiderna ständigt kortas då tiden läggs på 

faktiskt värdeskapande (Modarress, Ansari & Loockwood 2005). 

För att stödja arbetet med ständiga förbättringar och eliminering av slöseri är visuell 

styrning ett användbart verktyg. Alla anställda kan då se statusen för alla produkter 

och aktiviteter vilket leder till att de direkt kan se om någonting faller bakom 

tidsramen. Det japanska namnet för denna visuella produktionskontrollsanordning är 

Andon board (se bilaga 1 för begreppsförklaring). (Womack & Jones 1996A) 

                                                                                                                                      
18 Se fotnot 17. 
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Ett bra sätt när problem ska lösas är att använda sig av en metod som kallas ”5 

Varför”. Metoden innebär att frågan varför ställs för att nå roten till problemet. Detta 

upprepas tills problemet är kartlagd och orsaken har hittats. (Womack & Jones 

1996A; Womack, Jones & Roos 2007; Staats & Upton 2011) Frågan behöver alltså 

inte ställas fem gånger varje gång utan ibland färre gånger och ibland fler (Chen, Li & 

Shady 2010). När ett svar har erhållits på varför problemet uppkom startar lösningen 

och målet är att problemet inte ska uppstå igen eftersom att orsaken eliminerats 

(Womack & Jones 1996A; Warnecke & Hüser 1995). Det är alltså en form av 

grundorsaksanalys (Pettersen 2009). Warnecke och Hüser (1995) menar att detta leder 

till att produktionen mer och mer sällan behöver stoppas. Pettersen (2009) inkluderar 

förbättringscirklar, kontinuerliga förbättringar (Kaizen) och grundorsaksanalys (5 

Varför) i termen förbättringsstrategier, medan eliminering av slöseri finns under 

termen resursreducering. Shah och Ward (2003) har inkluderat eliminering av slöseri 

under kategorin Just In Time, kontinuerliga förbättringar under TQM och 

engagemang hos anställda inkluderas i HRM. 

3.3.1 Eliminering av slöseri 

Det som kunderna inte är villiga att betala för klassificeras ofta som slöseri (Karlsson 

& Åhlström 1996; Womack & Jones 1996A). Womack och Jones (1996A) nämner de 

sju olika sorterna slöseri (muda) som Ohno påpekade finns, nämligen följande: 

• Produkter med defekter, 

• Tillverkning av varor som inte behövs det vill säga överproduktion, 

• Köer eller lager i tillverkningen och innan transport till kund, 

• Processer eller behandling som är onödig, 

• Att de anställda måste röra på sig onödigt mycket, 

• Att produkterna transporteras i onödan och 

• När anställda måste vänta på något. 

Här kommer Womack och Jones (1996A) med ytterligare ett slöseri vilket är att ha 

produkter som är designade på ett sätt som kunden inte önskar. Om alla delar och 

komponenter som används till en produkt passar och är lätta att montera leder det till 

mindre slöseri (Womack, Jones & Roos 2007). 
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3.3.2 Kontinuerliga förbättringar - Kaizen 

Kaizen är ett japanskt ord som i princip betyder kontinuerliga förbättringar. Kaizen 

kom till för att identifiera och reducera slöseri. Anledningen till att företag vill 

identifiera och reducera slöseri är för att förbättra processerna samt öka 

värdeskapandet i företaget. (Chen, Li & Shady 2010) 

Variationer i utbud, efterfrågan samt ledtid bör kunna få mindre effekter om slöseri i 

processen kan elimineras (Shah & Ward 2007). En av Womack och Jones (1996A) 

principer, perfektion innebär att företag hela tiden ska sträva efter perfektion, en 

produktion helt utan slöseri. Något som kan ses som en omöjlig uppgift är att uppnå 

perfektion då det ständigt dyker upp nya förbättringsförslag trots att förbättringar görs 

kontinuerligt (Womack & Jones 1996A). Mentaliteten måste därför förändras och alla 

anställda måste sluta nöja sig med ”lite” mindre (Coleman 2008; Ballé 2005). 

3.3.3 Teamwork - engagemang hos alla 

Alla arbetare måste prata med varandra hela tiden för att lösa problem som uppstår 

(Womack & Jones 1996A; Warnecke & Hüser 1995) samt komma med förbättringar 

som sedan ska implementeras (Womack & Jones 1996A; Karlsson & Åhlström 1996; 

Chen, Li & Shady 2010). För att säkerställa att flödet inom företaget flyter smidigt är 

det fördelaktigt att arrangera maskiner och verktyg så att arbetscellen (Se bilaga 1 för 

begreppsförklaring) bildar en u-form (Womack & Jones 1996A). Alla anställda måste 

vara engagerade och uppmärksamma på eventuella avvikelser så att problem löses 

redan innan de uppstår (Womack, Jones & Roos 2007). De menar att detta kräver att 

alla anställda är väl insatta i alla arbetsuppgifter i cellen. Uppstår ett kvalitetsproblem 

eller dylikt ska linan stoppas tills orsaken har identifieras och elimineras (Womack & 

Jones 1996A). Tanken är också att en grupp anställda som arbetar i en viss cell ska 

ansvara för planering, kontroll, inköp och dylikt (Karlsson & Åhlström 1996). 

Produktionen ska inte behöva avstanna för att någon anställd är sjuk vilket ökar 

flexibiliteten då alla klarar av uppgifterna som krävs för att hålla produktionen igång 

(Womack, Jones & Roos 2007). 

Enligt Modarress, Ansari och Lockwood (2005) är ständiga förbättringar med fokus 

på (Kaizen)-kostnadsaktiviteter ett sätt att sänka kostnaderna i produktionen genom 

att de anställda i cellen får ansvaret att under en viss tidsperiod uppnå ett specifikt 

mål. Både chefen och de anställda förhandlar om vilket mål som ska gälla under en 
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viss period. Det slutgilitiga målet är att ledtiden enbart ska innehålla värdeskapande 

tid. Aktiviteter som är icke-värdeskapande kan vara omarbetning, inspektion, köer, 

material som flyttas och väntetid. (Modarress, Ansari & Lockwood 2005) Vilket är 

sex av de sju sorternas slöseri som tidigare nämnts. 

Womack och Jones (1996A) menar att för att kunna implementera lean och fortsätta 

med kontinuerliga förbättringar krävs det att de anställda inte känner sig hotade av de 

stora förändringarna och effektivitetsökningarna. Cheferna måste garantera att ingen 

kommer få sparken på grund av de förbättringar som kommer att genomföras. Görs 

inte detta kommer de anställda inte vara villiga att engagera sig i förbättringsarbetet. 

Något som de vidare belyser är att chefen eller cheferna måste ha tre olika 

egenskaper: någon med långsiktigt engagemang i företaget, någon som är väl insatt i 

arbetet med lean och kan guida processen samt en entusiast som kan uppmuntra alla 

anställa och driva arbetet framåt. (Womack & Jones 1996A) 

Hines, Holweg och Rich (2004) menar att respekt för individen, att dessa är 

motiverade samt att cheferna ger de anställda beslutsrätt är viktigt för att fånga de 

långsiktiga fördelarna med lean. En brist som de menar ofta finns när företag 

implementerar lean är att det är verktygen som prioriteras och inte att tankesättet 

måste ändras. Parker (2003) uppger att lean ger positiva effekter på de anställdas 

prestation genom att de utför sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt vilket leder 

till kostnadsbesparingar och högre produktivitet. Företag måste anta att de nya 

metoderna kommer fungera, inga ursäkter ska accepteras (Lim, Ahmed & Zairi 1999). 

Förbättringar är enligt dem inte begränsade till antalet och företag bör inte sträva efter 

perfektion direkt utan bara lägre antal defekter som tillåts.  

De effekter som kan kopplas till förbättringsarbete sammanfattas i tabellen nedan: 

Tabell är ett sätt att visa hur arbetet med förbättringsarbete har påverkat olika aspekter 

av verksamheten. Tabellen läses kolumn för kolumn. 

Ledtider Lager Produktivitet Korr/ stopp Engagemang Övrigt 

Kortare Mindre Högre Färre Högre Färre resurser1 

Tabell	  1.	  Effekter	  av	  förbättringsarbete	  enligt	  teori.	  
1- Inga resurser förbrukas i onödan då försök att hitta det faktiska värdeskapandet görs. Ingen 

överkapacitet. 
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3.4 Kundorientering 

Som tidigare nämnts anser Womack och Jones (1996A) att lean består av fem 

principer. Två av dessa visar mycket tydligt att det är kunden som ska styra 

produktionen och hur företaget arbetar, nämligen värde och dragande produktion. De 

menar att det är kunden som bestämmer vad som är värde, eftersom att det är kunden 

som företaget vill tillfredsställa. Alla processer, aktiviteter och steg som inte skapar 

värde till kunden skall därför tas bort för att kunden ska bli mer nöjd. (Womack & 

Jones 1996A) 

Aktiviteter som förbrukar resurser som kunden inte vill betala för är slöseri (Womack 

& Jones 1996A; Karlsson & Åhlström 1996). Att ha en dragande produktion innebär 

att tillverkningen inte börjar förrän kunden har visat intresse för en viss produkt 

(Womack, Jones & Roos 2007). När produktionen sköts på detta sätt leder det till att 

färdigvarulagren samt rabatterbjudanden kan minskas då allt som produceras redan 

har en köpare som den ska fraktas till (Womack & Jones 1996A; Womack, Jones & 

Roos 2007). Ingen överproduktion görs alltså samtidigt som kunden får det den vill. 

Reichhart och Holweg (2007)  visar att lagringskostnaderna minskar om 

produktionen styrs av efterfrågan. Ledtiden kan också minskas om produktion av rätt 

produkt sker vid rätt tid då effektiviteten ökat. 

Effekterna som kundorientering påstås leda till sammanfattas i tabellen nedan: Tabell 

är ett sätt att visa hur arbetet med Kundorientering har påverkat olika aspekter av 

verksamheten. Tabellen läses kolumn för kolumn. 

Ledtider  Lager  Kunder Effektivitet Övrigt 

Kortare Mindre Mer nöjda Högre Ingen 
överproduktion  

Tabell	  2.	  Effekter	  av	  kundorientering	  enligt	  teori.	  	  
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3.5 Just In Time 

Just In Time (JIT) är när komponenter och råvaror kommer till rätt ställe vid rätt tid 

(Gupta & Al-Turki 1998). Enligt Pettersen (2009) är produktionsutjämning, dragande 

produktion (Kanban)19, taktad produktion och processynkronisering begrepp som 

ryms under Just In Time. Matsui (2007) belyser att det ska vara rätt kvantitet som 

produceras och att allt slöseri ska elimineras. Viktigt är att produkterna har rätt 

kvalitet samt att möta kundernas efterfrågan, (Gupta & Al-Turki 1998) vilket ofta 

görs genom att införa en dragande produktion (Matsui 2007). Eftersom 

komponenterna endast skall finnas tillgängliga då de behövs finns inget lager, vilket 

gör det viktigt att produktionen går att planera samt att den flyter på som det är tänkt 

(Gupta & Al-Turki 1998; Matsui 2007; Womack & Jones 1996A). Om störningar 

förekommer är risken stor att buffertar skapas för att kunna tillfredsställa efterfrågan 

vid de tillfällen produktionen håller fel takt (Womack & Jones 1996A). 

Alla sätt att arbeta med och för flöde i produktionen har Shah och Ward (2003) lagt 

under Just In Time, då de menar att målet med Just In Time är att kontinuerligt och 

fullständigt eliminera alla former av slöseri (Sugimori et al. 1977 se Shah & Ward 

2003 s. 137). Produkter i arbete (PIA) som mellanlagras samt förseningar i flödet är 

slöseri som kan elimineras genom arbete som berör produktionsflöde. Små 

batchstorlekar, snabb omställning, arbete i celler samt eliminering av flaskhalsar är 

exempel de ger. (Shah & Ward 2003) 

Anledningen till att Just In Time införs är enligt Womack och Jones (1996A) för att 

kunna hålla ett jämnt flöde i produktionen. Flödet ska enligt dem säkerställa att 

kunden får produkten vid den tidpunkten som önskas, därför är minskning av 

produktionsstorlekar viktigt. För att säkerställa att rätt produkt kan tillverkas i rätt tid 

är korta omställningstider, korta ledtider samt hög kvalitet ett måste (Womack & 

Jones 1996A). När omställningstiderna är kortare kommer det faktiska 

värdeskapandet att öka och slöseriet minska genom att tiden som maskinerna 

verkligen producerar ökar (Reichhart & Holweg 2007; Womack, Jones & Roos 2007). 

Då buffertar saknas krävs att alla maskiner är pålitliga och tillgängliga vid rätt tid. 

Detta säkerställs med Total Productive Maintenance (TPM) (Shah & Ward 2003). 

                                                
19 Enligt Pettersen (2009) har dessa begrepp samma innebörd. 
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TPM innebär att maskiner kontinuerligt underhålls för att undvika oplanerade stopp 

och hålla flödet uppe (Shah & Ward 2007). TPM inkluderar arbetssätt för att 

maximera effektiviteten hos utrustningen genom förebyggande underhåll samt 

användande av optimeringstekniker (Shah & Ward 2003). 

I och med att arbetet måste flyta i en speciell takt är standardiserat arbete viktigt och 

den tid varje arbetsmoment skall ta bör specificeras. Målet är att hela tiden hålla 

flödet uppe så att en produkt blir färdig innan produktionen av nästa påbörjas, det vill 

säga enstycksproduktion. Detta för att reducera slöseri i form av att lager för 

produkter i arbete samt att undvika onödig förflyttning av produkterna. Arbetet i 

celler där det är naturligt att hela tiden hålla produkten i rörelse blir ett bra sätt att 

styra flödet. (Womack & Jones 1996A) 

Att arrangera maskiner och verktyg i en u-formad cell är ofta ett bra sätt att säkerställa 

flödet (Womack & Jones 1996A). Arbetaren behöver då röra på sig så lite som 

möjligt, det blir en kort transportsträcka, vilket leder till eliminering av det tidigare 

nämnda slöseriet i form av att arbetarna måste röra på sig (Womack & Jones 1996A; 

Warnecke & Hüser 1995). I denna cell bör en produkts alla förädlingssteg genomföras 

vilket kräver att arbetarna klarar av alla dessa uppgifter samt att de arbetar i samma 

takt (Womack & Jones 1996A; Spear & Bowen 1999). Matsui (2007) menar att Just 

In Time måste samverka med produktionsstrategin, kvalitetsarbetet samt HRM vilket 

pekar mot att det är helheten och inte de enskilda delarna som är det viktigaste. 

När produkten produceras vid rätt tillfälle och i ett flöde minskar ledtiden och därför 

även kapitalbindningen, (Womack, Jones & Roos 2007) om produkten hela tiden 

flödar behövs ingen lagring av produkter i arbete därför minskar även lager (Lim, 

Ahmed & Zairi 1999). Womack och Jones (1996A) visar ett fall där produktiviteten 

ökat med 160 procent på tre år efter införandet av enstycksproduktion, Just In Time 

och Total Productive Maintenance.  De menar vidare att enstycksproduktion leder till 

färre kvalitetsbrister, 42 procent på ett år tar de upp som exempel. 

Matsui (2007) påstår att maskinernas placering är viktig och påverkar hur lönsamt 

införandet av Just In Time är. Han menar att företag bör placera maskiner och verktyg 

i celler samt ha mindre maskiner som är placerade på ett sätt som främjar 

flexibiliteten. Att minska lagret och att omsätta det direkt leder till stora 
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kostnadsbesparingar och högre effektivitet i termer av lageromsättningshastighet. 

(Matsui 2007) 

3.5.1 Takttid och Produktionsutjämning 

Begreppet takttid betyder enligt Womack och Jones (1996A) att produktionen varje 

dag bestäms av efterfrågan samt tiden som produktionen är igång. Produktionen bör 

enligt dem hålla samma takt hela dagen, inga toppar eller dalar ska nås. Anledning till 

detta är att kvalitet ofta blir bättre om stress samt tristess undviks i den mån det är 

möjligt (Womack & Jones 1996A). Produktutjämning används för att hålla 

produktionen så jämn som möjligt och för att undvika omställningar (se bilaga 1 för 

begreppsförklaring) vid de tillfällen det inte är nödvändigt (Womack, Jones & Roos 

2007). Vidare är syftet att minimera svängningar i dagsefterfrågan för att kunna 

säkerställa den långsiktiga efterfrågan (Womack & Jones 1996A). Enligt Sandberg 

och Bildsten (2011) bör koordinering av olika slag bidra till eliminering av slöseri, 

vilket visas av Womack och Jones (1996A) påstående att inget företag hur mycket 

”lean” det än är klarar alla svängningar eftersom det skulle kräva överkapacitet, ett 

slöseri, samt omställningstider som är noll. 

Effekterna från Just In Time sammanfattas i tabellen nedan: Tabell är ett sätt att visa 

hur arbetet med Just In Time har påverkat olika aspekter av verksamheten. Tabellen 

läses kolumn för kolumn. 

Ledtider Lager  Produktivitet Effektivitet Korr/ stopp Övrigt 

Kortare  Mindre Högre  Högre  Färre  Färre resurer1  

Tabell	  3.	  Effekter	  av	  Just	  In	  Time	  teori.	  
1- Om omställningstiden minskar tack vare detta så ökar värdeskapandet, även mindre produkter 

i arbete. Förflyttningen av produkter bör också minska om de produceras på samma ställe.  

3.6 Standardisering och Visuell styrning 

Pettersen (2009) menar att termen standardisering innehåller hushållsskötsel (5S), 

standardiserat arbete samt visuell styrning och hantering. 

Enligt Spear och Bowen (1999) ligger Toyotas framgång till stor del i att de har 

noggranna och detaljerade beskrivningar för hur allt arbete ska utföras, även för de 
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mest grundläggande och självklara aktiviteterna. Detta för att säkerställa att alla 

operatörer utför varje uppgift på exakt samma sätt. När aktiviteter standardiseras så 

grundligt är det lätt att avgöra om något avviker från det planerade, om en 

kvalitetsbrist eller dylikt uppstår. Standardiseringen leder till att inget arbete görs i 

onödan då det bästa sättet för att göra något finns antecknat. Om uppgifter utförs på 

liknande sätt av alla leder det till bättre kvalitet, lägre kostnader samt högre 

produktivitet. (Spear & Bowen 1999)  

I litteraturen om lean påpekas ofta att det är viktigt att arbetarna är med och utvecklar 

arbetssättet, kommer med förbättringsförslag och dylikt. Anledningen till att detta 

belyses är för att arbetarna ofta själva vet vad som fungerar bäst och chansen är då 

större att de följer den standard som de själva har arbetat fram. (Womack, Jones & 

Roos 2007) 

Ritningar, bilder eller annan typ av visualisering för hur ett visst arbete ska göras är 

bra för att öka tydligheten (Womack & Jones 1996A). Enligt Spear och Bowen (1999) 

används visuell styrning på Toyota bland annat till att tydliggöra om en arbetsuppgift 

har tagit längre tid än den specificerade. Detta tydliggörs med markeringar på golvet 

för hur långt arbetet bör ha fortskridit, om produkten på bandet passerar denna 

markering innan allt arbete är slutfört måste detta problem lösas och de anställda 

måste gå till grunden med problemet (Spear & Bowen 1999). Att det direkt märks när 

något faller bakom tidsramen bör öka genomloppstiden för produkterna då resurser 

sätts in direkt för att lösa problemet.  

För att tydliggöra hur produktionen ligger till och visa upplysningar om och var något 

problem uppstått brukar en tavla som kallas Andon Board användas. Detta är 

vanligtvis en upplyst overhead display eller takttavla som kontinuerligt visar 

statusförändringar i produktionen och larmar när ett hotande problem 

uppmärksammas. Skylten eller tavlan signalerar vid vilken arbetsstation problemet 

har uppkommit. (Liker 2004) 

Kanban är även det en form av visuell styrning och ett sätt att synliggöra 

materialbehovet i produktionen. Kanban är ett system som synliggör när en produkt 

behöver produceras eller levereras, ett kort med önskad kvantitet blir då synligt. Vid 

materialbrist i produktionen skickas ett Kanbankort av arbetarna till stationen bakom 

för att signalera om materialbehovet. Detta Kanbansystem gör det även möjligt att 
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tydligt se var det finns flaskhalsar i produktionen, (se bilaga 1 för 

begreppsförklaring). (Womack & Jones 1996A) 

Visuell styrning leder till att alla vet vad som görs för tillfället vilket gör att samma 

produkt inte tillverkas flera gånger (Spear & Bowen 1999; Womack, Jones & Roos 

2007).  Det går snabbare att med visuell styrning och standardisering avgöra om något 

avviker, därför bör produktionen bli mer effektiv och leda till att färre fel 

uppkommer, då avvikelser går att korrigera direkt (Spear & Bowen 1999). Visuell 

styrning, speciellt i form av Kanban, ökar också sannolikheten att rätt kvantitet 

produceras vilket gör att under-, och överproduktion undviks (Lim, Ahmed & Zairi 

1999). Färre produkter behöver då lagras. 

För att arbetet ska flyta på optimalt finns det en 5S metod som innebär att de anställda 

arbetar med fem ord som börjar på S: 

• Sortera (Seiri), innebär att allt onödigt sorteras bort, 

• Strukturera (Seiton) alla föremål som används och är nödvändiga ska ha sin 

plats, 

• Systematisk städning (Seiso) allt ska vara rent och i ordning på bänken, 

• Standardisering (Seiketsu) allt ska vara rent, de anställda kommer fram till 

regler eller liknande för hur det ska skötas och 

• (Själv)disciplin (Shitsuke) de anställda ska följa reglerna och arbetssätten. 

Att följa de 5S:en leder till ökad effektivitet och högre kvalitet eftersom allt då ska 

finnas på rätt plats (se även bilaga 1 för begreppsförklaring). (Lim, Ahmed & Zairi 

1999) 

Effekterna av standardisering och visuell styrning sammanfattas i tabellen nedan: 

Tabell är ett sätt att visa hur arbetet med standardisering och visuell styrning har 

påverkat olika aspekter av verksamheten. Tabellen läses kolumn för kolumn.  

Genomloppstid Lager  Produktivitet Effektivitet Korr/ stopp Övrigt 

Kortare  Mindre  Ökar  Ökar  Bättre 
kvalitet/ färre 
fel  

Färre1 

Tabell	  4.	  Effekter	  av	  standardisering	  och	  visuell	  styrning	  teori.	  	  

1- Alla ser statusen à över-, och underproduktion undviks, kräver färre resurser. 
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3.7 Kvalitetsarbete 

En av Pettersens (2009) termer är defektstyrning som inkluderar autonomation 

(Jidoka), felförebyggande (Poka Yoke), 100 procent inspektion och stoppa linan 

(Andon). Inom Toyota Production System (TPS) är Jidoka en av pelarna, den andra är 

Just In Time, tanken med Jidoka är att förhindra förädlandet av en defekt produkt 

(Womack & Jones 1996A). Womack och Jones (1996A) menar att det innebär att 

maskiner får mänsklig intelligens så att de stannar automatiskt om något går fel 

samtidigt som maskinerna avger en signal som kallar dit hjälp. Jidoka som används på 

korrekt sätt kan enligt Womack och Jones (1996A) samt Hinckley (2007) leda till att 

de anställda istället kan arbeta med förebyggande underhåll eller eliminering av 

slöseri. De kan ha koll på flera maskiner samtidigt och bara assistera när fel uppstår 

(Womack & Jones 1996A; Hinckley 2007). När arbetet är upplagt på detta sätt ökar 

produktiviteten eftersom fler saker då kan göras på samma gång. 

Womack och Jones (1996A) nämner Poka Yoke (se bilaga 1 för begreppsförklaring) 

som ett sätt att säkerställa kvaliteten och att defekta produkter inte går vidare i flödet. 

Användandet av någon form av Poka Yoke kan enligt dem vara lämpligt för att 

uppmärksamma de anställda på eventuella kvalitetsbrister. Poka Yoke är någon typ av 

signal som varnar om den anställda har glömt något eller dylikt, det kan fungera på 

lite olika sätt på olika företag (Womack & Jones 1996A). Poka Yoke samt Jidoka 

anser Pettersen (2009) vara försök att eliminera den mänskliga felfaktorn. 

Ytterligare ett verktyg som används för att säkerställa att inga produkter byggs efter 

att defekter har hittats är att alla anställda har rätt att stoppa produktionen (Andon). 

Det är alla anställdas ansvar att säkerställa att produkterna inte har några defekter. 

Varje anställd ska se till att produkten inte går vidare innan problem som uppstått har 

åtgärdats. De är också deras ansvar att stoppa produktionen om det blir nödvändigt. 

(Karlsson & Åhlström 1996; Womack, Jones & Roos 2007) Att lägga fokus på 

kvalitet bör på sikt leda till nöjdare kunder.  

Stopp i produktionen kompletteras ofta med visuell styrning, så som Andon board, 

som visar var problemet uppstått (Liker 2004). Alla anställda ansvarar för kvaliteten 

och därför behövs ingen speciell kvalitetspersonal som senare granskar produkterna 

(Womack, Jones & Roos 2007). 
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Anledningen till att det är mycket fokus på att stoppa produktionen så snart en 

kvalitetsbrist uppstår är att det annars finns risk för att fler produkter blir defekta 

(Hinckley 2007). Produkterna behöver inte korrigeras i onödan om produktionen 

stoppas direkt (Womack & Jones 1996A). Det är enligt dem svårare att upptäcka och 

åtgärda problemet senare då andra delar som täcker det defekta har monterats vilket 

även leder till dubbelarbete som inte skapar något extra värde. Defekta produkter 

som har producerats måste antingen slängas eller omarbetas vilket är ett slöseri med 

resurser (Cowton & Vail 1994). När en defekt har upptäckts måste som tidigare 

nämnts de anställda gå till grunden med problemet för att säkerställa att det inte 

uppstår igen (Womack & Jones 1996A; Warnecke & Hüser 1995). 

Automatisering leder inte alltid till bättre kvalitet och därför är det viktigt att tydliga 

beskrivningar och varningssignaler finns för att en maskin inte ska matas med fel 

komponenter eller dylikt. Ett bra sätt att göra produktionen mer defektfri är att göra 

produkterna eller produktionen mindre komplex, något som alltid är möjligt. 

(Hinckley 2007) 

Effekterna av kvalitetsarbete sammanfattas i tabellen nedan: Tabell är ett sätt att visa 

hur arbetet med kvalitetsarbete har påverkat olika aspekter av verksamheten. Tabellen 

läses kolumn för kolumn. 

Kunder  Produktivitet   Korrigeringar/ 
stopp 

Övrigt  

Mer nöjda  Högre  Färre  Färre1 

Tabell	  5.	  Effekter	  av	  kvalitetsarbete	  teori.	  	  
1- Indirekt personal som granskar produkten kan tas bort. Korrigeringsarbetet blir också mindre. 

3.8 Översiktlig tabell över effekterna 

Eftersom teorin lätt känns övermäktig har vi i denna tabell valt att sammanfatta 

effekterna som de olika delarna eller arbetssätten enligt teorin bör leda till. Tabellen 

är ett sätt att förtydliga vilka effekter vi har önskat få fram under företagsbesöken och 

som vi sedan försöker återkoppla till senare i uppsatsen.  

De effekter som presenteras i tabellen är de effekter som nämns i den löpande texten 

ovan, alltså effekter som tidigare författare inom området har benämt att arbetssätten 
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bör och har lett till för andra företag. Vi har enbart valt att presentera de olika 

effekterna som har kopplats till ett specifikt arbetssätt, vilka har markerats med fet stil 

i teorin. Effekter som lean mer övergripande har påståtts leda till av författarna är: 

effektvitetsökningar i form av ökad produktivitet, mindre utrymme för produktion, 

mellanlagring och färre defekter (Womack, Jones och Roos 2007).  

Förbättringar syftar främst till eliminering av slöseri. Slöseri är allt som kunden inte 

är villig att betala för. Det innehåller även andra typer av förbättringar som kan vara 

lämpliga när en verksamhet bedrivs, förbättringar som alla förväntas vara delaktiga 

och engagerade i. Kundorientering innebär att dragande produktion finns och att 

kunden är den som bestämmer vad som är värde. Just In Time är när företagen 

försöker producera allt i rätt tid, vilket kräver olika arbetssätt. Standardisering och 

visuell styrning inkluderar verktyg som används för att säkerställa att arbetet utförs på 

rätt sätt. Kvalitet inkluderar arbetssätt för att säkerställa hög kvalitet på produkter. 

Kolumnerna i tabellen representerar de fem olika arbetssätten som vi har valt att dela 

in lean i. Raderna representerar de vanligaste effekterna som nämts att företag fått av 

arbetet med lean, vi har i tabellen försökt kartlägga vilka effetkter som påstår komma 

från ett speciellt arbetssätt enligt ovanstående teorikapitel.
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 Förbättringar Kundorientering JIT Standard 

/Visuell 

Kvalitet 

Ledtider Kortare Kortare Kortare   

Genomloppstid    Kortare  

Lager Mindre Mindre Mindre Mindre  

Kunder  Mer nöjda   Mer nöjda 

Produktivitet Högre  Högre Högre Högre 

Effektivitet  Högre Högre Högre  

Korrigeringar 

/Stopp 

Färre  Färre Bättre 
kvalitet, 
färre fel 

Färre 

Engagemang Högre     

Övrigt Färre resurser1 Ingen 
överproduktion 

Färre 
resurser2 

Färre3 Färre4 

Tabell	  6.	  Effekter	  av	  lean	  teori	  
1- Inga resurser förbrukas i onödan då försök att hitta det faktiska värdeskapandet görs. Ingen 

överkapacitet. 

2- Om omställningstiden minskar tack vare detta så ökar värdeskapandet, även mindre produkter 

i arbete. Förflyttningen av produkter bör också minska om de produceras på samma ställe.  

3- Alla ser statusen à över-, och underproduktion undviks, kräver färre resurser. 

4- Indirekt personal som granskar produkten kan tas bort. Korrigeringsarbetet blir också mindre.
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4 Datagenerering  
I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga när vi har samlat empirin till studien. Hur 

vi gjort vårt urval till intervjuerna och enkäten. Vi har vidare beskrivit hur 

intervjuerna och enkäten är uppbyggda. 

4.1 Diskussion kring forskningsfrågorna 

För att läsaren ska få en bättre överblick över teorin och vår tanke med studien har vi 

i detta avsnitt återkopplat våra forskningsfrågor till teorin. 

-‐ Är företags uppfattning av lean enhetlig med teorin? 

För att kunna svara på denna fråga har vi försökt kartlägga begreppet lean och utifrån 

det har vi sett att det finns lite olika uppfattning angående vilka principer begreppet 

innehåller, vilka synsätt som finns och angående om det är helheten som skapar 

fördelar eller om det går att få vissa fördelar genom implementering av enskilda delar. 

Vi har skapat vår egen uppfattning som är: 

Lean är en filosofi som innehåller olika arbetssätt för att skapa optimalt värde till 

kunden med minsta möjliga resurser. De olika arbetssätten är förbättringsarbete, 

kundorientering, Just In Time, standardisering och kvalitetsarbete. 

Vår uppfattning har diskuterats och analyserats i senare kapitel utifrån vad 

fallföretagen anser att lean är. Vi för där en diskussion om vad lean är, om företagens 

uppfattning stämmer med teorin eller inte. Vi har försökt komma fram till om 

begreppet behöver omarbetas för att passa med företag i Sverige eller inte. Det 

bidraget som vi ger är att vi förtydligar begreppet lean och skapar en uppfattning som 

sammanfattar och fogar samman tidigare forskning på området, med viss ny 

empiriinsamling som till viss del styrker vår uppfattning av begreppet. 

-‐ Vilka effekter får företag av arbetet med lean? 

-‐ Går det att dela in lean i olika delar och se effekter för varje del? 

-‐ Är delarna beroende av varandra för bästa effekt? 

Många författare belyser att det är helheten som skapar den största fördelen (Womack 

& Jones 1996A; Shah & Ward 2007). Andra har försökt att även belysa hur 
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leanimplementeringen ser ut och att det som görs skiljer sig i olika företag (Lim, 

Ahmed & Zairi 1999; Lewis 2000). Vi har kartlagt olika delar av lean och vilka 

effekter de enskilda delarna enligt teorin kan tänkas leda till, se tabell i 3.8. Då vi 

även sett att olika delar leder till liknande effekter eller att den ena kräver den andra 

så har vi vid kontakt med företagen även frågat efter vad de anser. Att visuell styrning 

samt standardisering enligt Womack och Jones (1996A) hjälper till att eliminera 

slöseri och hitta förbättringar är ett tydligt exempel på att delarna till viss del bygger 

på varandra för att få bästa effekt. Införandet av en del kan leda till en effekt och 

sedan blir det ännu bättre tack vare ständigt förbättringsarbete. Var ska då gränsen 

dras för vilka effekter som berör en speciell del? 

Diskussionen har alltså sin utgångspunkt i forskningsfrågorna vilka berör effekterna, 

delarna samt helheten. Vi har sedan fört en diskussion angående hur fallföretagen 

uppfattar förhållandet mellan delarna och helheten, om de anser att enskilda delar har 

kunnat införas och lett till effekter. Vidare diskuterar vi huruvida fallföretagen sett 

effekter från specifika arbetssätt och delar. På detta sätt har vi försökt att kartlägga hur 

de olika delarna är relaterade till varandra. Bidraget vi ger är alltså från teoretisk 

synvinkel ytterligare underlag för en diskussion angående om lean innehåller olika 

delar eller inte och om delarna tillsammans bildar en filosofi som kräver att alla delar 

finns, på ett eller annat sätt. 

4.2 Hur vi har formulerat frågorna 

Teori har samlats in med utgångspunkt i forskningsfrågorna för att vi skulle kunna 

besvara dessa. Frågorna är uppbyggda på liknande sätt för både intervjuerna och 

enkäten. Vid teorigenomgången fick vi inblick i vilken typ av frågor som var 

lämpliga. Under intervjuer lämpar det sig enligt Bryman och Bell (2005) med öppna 

frågor och därför blev första frågan: Vad är lean för er? Andra frågan blev naturlig 

med tanke på vårt syfte; vilka effekter har ni fått av införandet av lean? Detta var 

första frågan i enkäten, där svarsalternativ även gavs. Frågorna som ställdes efter det 

belyste de olika delarna, arbetssätten och dess effekter, till exempel: Hur arbetar ni 

med förbättringsarbete? Vilka effekter anser ni att detta lett till? För att samla upp 

helheten och beroendet mellan delarna frågade vi under intervjuerna: Anser du att 

man kan dela upp lean i dessa delar? Och sedan beroende på svar, anser du att delarna 
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är beroende av varandra eller att de förstärker varandra? I enkäten formulerade vi 

olika påståenden som vi bad dem ta ställning till. I den här studien är fokus mer på 

verktygen än på själva filosofin då dessa är lättare att mäta och se effekter av. Det är 

svårare att se och mäta några direkta effekter av mjukare delar som exempelvis 

kundvärde och påverkan på anställda. 

Vi använder i detta arbete en definition på effektivitet som vi hämtat från 

Nationalencyklopedin (NE 2012), att resurserna används på rätt sätt. Produktivitet 

används som att fler produkter tillverkas på samma tid som tidigare (NE 2012). Vi 

använder Womack och Jones (1996A) definition på ledtid, tiden från att kunden 

lägger order tills kunden får produkten. Genomloppstid använder vi som att tiden från 

att råmaterialet anländer tills att produkten skickas till kund (Oskarsson, Aronsson & 

Ekdahl 2006) (se bilaga 1 för begreppsförklaring). Risken finns att när företagen sagt 

att ledtiden blivit kortare egentligen menat genomloppstiden, vi har fångat upp 

felaktigt användande av termer i vissa fall och under intervjuerna frågat för att vi ska 

använda samma term till samma begrepp men det är inte säkert att allt sådant har 

klarats ut. 

Effekterna som vi presenterat i tabellen under 3.8 har inte direkt påverkat hur vi ställt 

frågor under intervjuerna men vi har självklart på något sätt haft dessa i bakhuvudet 

när vi lyssnat och ställt kompletterande frågor. Vi har inte frågat om effekterna direkt 

men kan ha gjort det på ett indirekt sätt. Tabellen har använts för att skapa vissa 

svarsalternativ till enkäten.  

4.3 Intervjuer 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer. Vi kunde då anpassa frågorna på ett 

bättre sätt till de olika företagens produktion och arbetssätt. Semistrukturerade 

intervjuer är bra vid en multipel fallstudie då en viss struktur krävs för att kunna 

jämföra fallen. Personen som intervjuas har möjlighet att belysa aspekter som 

intervjuaren inte kunnat läsa sig till, vilket leder till att ett större djup kan fås än vid 

strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer möjliggör flexibilitet och att 

intervjupersonerna får större frihet att själva styra samtalet. (Bryman & Bell 2005) 
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Vi har inför varje intervjutillfälle skickat ut de frågor som vi tänkt ställa till 

intervjupersonerna så att de har fått en chans att kolla igenom frågorna och förbereda 

sig. Det kan ha lett till att svaren inte har blivit lika spontana men då vi har frågor där 

det kan krävas viss förberedelse för att kunna ge ett bra svar har vi valt att göra på 

detta sätt. Eftersom vi redan innan intervjuerna visste vad vi ville få reda på; hur de 

arbetar med lean och vad det lett till för effekter samt hur datan sedan skulle 

analyseras ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet. Det är 

även något som Bryman och Bell (2005) argumenterar för. Vår tabell som vi 

presenterar i 3.8 har hjälpt oss under intervjuerna då vi har vetat vad vi ska ta fasta på. 

Fast vi inte direkt har frågat eller lett personen in på specifika effekter har vi, där vi 

ansåg att det krävdes, följt upp med frågor angående vissa effekter som de nämnt. Att 

använda semistrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2005) kan leda till att 

intervjupersonen inte svarar lika brett och öppet, vilket är negativt då vår ambition var 

att försöka hitta alla effekter och arbetssätt som företag fått efter införandet av lean. 

Ostrukturerade intervjuer ansåg vi skulle gjort det väldigt rörigt och svårt för oss att 

jämföra de olika fallen. Vi kände att risken för att vi skulle glömma någon viktig del 

var för stor vid användandet av ostrukturerade intervjuer. 

4.3.1 Urval 

Nästa steg i processen var att hitta lämpliga företag att besöka och få en intervju med. 

Då våra resurser var begränsade valde vi att fokusera på företag i närheten av 

Linköping. När ett lämpligt antal företag hade identifieras läste vi på lite om dessa för 

att se om de arbetade med lean (se bilaga 4 för företagens hemsidor). Eftersom att vi 

även skickade ut en enkät ansåg vi att fem företag var tillräckligt för att skapa den 

djupare och bredare grunden till empirin som vi önskade. De kriterier vi hade för 

lämpliga företag var att de skulle arbeta med lean och vara ett tillverkande företag, 

konsument eller industriföretag spelade ingen roll. Vi ansåg vidare att storleken på 

företaget var av mindre betydelse. För att få kontakt med företagen av intresse ringde 

vi till växeln, berättade kort om vår studie och bad sedan att få prata med en person 

som ansågs lämplig att svara på de frågor vi hade. 

Scania valdes trots det lite längre avståndet då vi tyckte att de ger en bra grund till vår 

studie, de har arbetat med lean på ett framgångsrikt sätt. Det kan tyckas konstigt att 

medvetet välja ett sådant företag, detta gäller även Toyota Material Handling (BT), 
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med tanke på vårt syfte. Då vi även har som syfte att belysa frågor angående delarna 

och deras ömsesidiga beroende samt om delarna är viktiga för att nå resultat tror vi att 

dessa företag gett oss värdefull input i vår analys. Ett av företagen som vi har 

intervjuat kallar vi Företag X eftersom de önskar vara anonyma. Anledningen till det 

är främst på grund av att den bransch och verksamhet som företaget verkar i ställer 

höga krav på regleringar och anonymitet. Anonymiteten blev därför ett krav för att vi 

skulle få genomföra intervjun. 

I många kvalitativa studier används enligt Bryman och Bell (2005) 

bekvämlighetsurval för att det kan leda till bättre kontakt och därför bättre svar. I en 

kvalitativ studie där syftet inte är att generalisera på samma sätt som i en kvantitativ 

studie, spelar urvalets representativitet inte lika stor roll då djupet och ingående svar 

ofta är viktigare (Bryman & Bell 2005). Eftersom företagen som vi i slutändan valde 

uppfyllde våra kriterier, se ovan, ansåg vi att bekvämlighetsurvalet var av mindre 

betydelse i vår studie. 

4.3.2 Tillvägagångssätt under intervjuerna 

Alla utom en intervju, den på Företag X, har spelats in. Vi spelade in för att minska 

risken för att vi skulle komma ihåg fel. Att intervjupersonerna håller tillbaka 

information är vanligare när inspelning sker då de lätt känner sig obekväma (Bryman 

& Bell 2005). Det var en risk vi valde att ta; vi har även frågat alla personer om det är 

okej. För att inte trampa någon på tårna frågade vi även om det var okej att vi 

publicerade deras namn och andra uppgifter i arbetet. 

Eftersom kompletterande och uppföljande frågor har ställts under intervjun finns det 

en risk att vissa frågor blivit för ledande. Det kan ha lett till att intervjupersonen i så 

fall svarat på ett sätt som de inte skulle ha gjort om detta skulle ha undvikits. Under 

vissa intervjuer har vi medvetet valt att ställa ledande frågor för att vara säkra på att vi 

uppfattat rätt och om inte att de skulle specificera sig. I slutet på varje intervju har vi 

lagt till en mer öppen fråga där vi frågat om de har något att tillägga, enligt 

rekomendation av Bryman och Bell (2005). Anledningen till denna fråga var att vi var 

intresserade av att fånga upp saker som vi eventuellt missat under teorigenomgången. 

Vi ville också ge intervjupersonerna chansen att belysa något som de anser viktigt 

men som inte fångats av frågorna. 
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Intervjupersonen fick i samtliga fall själv bestämma var vi skulle sitta, för att 

personen i fråga skulle känna sig bekväm med situationen. Vi besökte alla företag och 

på fyra av företagen fick vi även en rundvandring efter intervjun. Under 

rundvandringarna gick de in mer på djupet och förklarade hur de arbetar. Detta gjorde 

att vi fick se med egna ögon hur produktionen går till och hur de arbetar med de olika 

delarna. Eftersom maskiner och andra störande ljud förekommer i produktionen ansåg 

vi att ljudupptagningen inte skulle bli särskilt bra under rundvandringarna. Vi förde 

därför anteckningar över vad som sades istället för att spela in. Under dessa 

rundvandringar har vi ställt kompletterande frågor för att fånga upp det som var av 

intresse för studien. 

4.3.3 Behandling av data 

Eftersom alla intervjuer inte spelats in och anteckningar istället har förts valde vi att 

skicka empirin som vi önskade publicera till de intervjuade så att de fick ta ställning 

till om det var okej att publicera det. Detta minskade risken för att vi tolkat något 

felaktigt eller skrivit något som inte sagts. 

För att vidare försöka undvika tolkningsfel transkriberade vi varje intervju så snart 

som möjligt. Efter transkribering läste vi igenom texten först en gång utan att 

anteckna, detta för att skapa en första helhetsbild av vad som sagts. För att vidare 

undvika tolkningsfel läste igenom texterna igen med forskningsfrågorna i bakhuvudet 

och sållade ut det materialet som på ett eller annat sätt svarade på dessa. Efter att vi 

skrivit ett utkast till empirin läste vi igenom transkriberingarna ytterligare en gång för 

att undersöka om vi fångat rätt saker och tolkat dessa på ett rimligt sätt. 

Transkriberingarna som sådana har vi valt att inte skicka till företagen då ett företag 

ansåg att det räckte att skicka det som skulle publiceras och vi valde att behandla alla 

på samma sätt. 

Hur data analyserats har vi redan gått in lite på (se bilaga 5 för intervjuguide och hur 

svaren kopplats till forskningsfrågor och analys) men här kommer en mer ingående 

redogörelse för hur vi har dragit kopplingar till forskningsfrågorna och teorin. I teorin 

har vi, så gott vi kunnat, svarat på våra forskningsfrågor ur teoretisk synvinkel. I 

analysen kopplas denna teori till både de enstaka fallen, på en lite djupare nivå, men 

också mer övergripande till alla fall där det är möjligt. Analysen är alltså uppbyggd på 

liknande sätt som teoridelen bara att vi där gjort kopplingar mellan teori och empiri. 



 40 

Slutsatserna, som vi från denna relativt begränsade studie kunnat dra, har vi försökt 

konkretisera men i stort kan de ses som förslag till vidare forskning för att undersöka 

generaliserbarheten. Detta passar bra med den kvalitativa ansatsen vi haft, dock är den 

inte vanligt förknippad med en deduktiv ansats. 

4.4 Enkät 

Enkäter är relativt sett ett billigt alternativ och den når ut till ett stort antal vid ett 

tillfälle. Enkäter går förhållandevis snabbt att administrera, skicka ut och frågorna 

formuleras lika för alla. En enkät kan lättare anpassas efter respondenternas behov 

angående när de har tid och möjlighet att besvara den. (Bryman & Bell 2005) 

Innan vi skickade ut enkäten genomförde vi pilotundersökningar för att få en kritisk 

granskning så att såväl reliabilitets- som validitettester inkluderats enligt Olsson och 

Sörensens (2008) rekommendation. Vi fick feedback på enkäten av 

intervjupersonerna. Tanken var att dessa personer besitter en liknande arbetsposition 

som de vi skickat enkäten till och därmed kunde ge oss konkret feedback om 

frågeformuleringar, alternativ, definitioner, tolkningar och om något saknades. För att 

kunna säkerställa att vi mätt rätt saker har vi frågat om de anser att det vi försökt 

fånga framgått av frågorna och alternativen. Det vill säga om de ansåg att arbetssätten 

var något som hör till lean och om effekterna kommer från dessa arbetssätt. Vi har 

därför skickat ut enkäten efter att alla intervjuer genomförts. Innan enkäten skickades 

ut kompletterades den löpande med fakta som intervjupersonerna belyst och påstod 

var viktigt. 

4.4.1 Urval 

Vi har endast valt ut tillverkande företag i Sverige som i någon form arbetar med lean 

eller delar av lean. Det är enbart dessa som kan ses som valbara respondenter enligt 

vår avgränsning samt syftet. Urvalskriterierna stämmer överens med de vi satte upp 

för intervjuföretagen. För att hitta företagen sökte vi på internet efter listor med 

tillverkande företag i Sverige. Vi kontaktade sedan dessa för att se vilka som arbetar 

med lean i någon form. Genom detta tillvägagångssätt fick vi ett lagom stort urval, vi 

begränsade antalet till 100 respondenter. Huruvida urvalet blev representativt kan 

givetvis diskuteras men med tanke på våra avgränsningar och begränsade resurser 
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ansåg vi det rimligt att göra på detta sätt. Anledningen till att vi valde svenska företag 

är dels av intresse ifrån vår sida samt en fråga om resurser. Vid kontakt med företagen 

förklarades att vi behövde komma i kontakt med någon på företaget som skulle kunna 

besvara en enkät med frågor angående deras arbete med lean och vilka effekter de såg 

av det. Många gånger var det produktionschefen eller dylikt som ansågs mest insatt 

och vi fick därför mejladress till dem. 

Urvalet till enkäten kan inte anses representativt då vi slutade kontakta företag när vi 

uppnått vår kvot, 100 stycken. Konsekvenser av detta tillvägagångssätt är att lika 

breda generaliseringar inte kan göras vid ett sådant urval. Då antalet begränsats till 

100 stycken kan det diskuteras hur generaliserbart det skulle blivit, oavsett 

tillvägagångssätt. Syftet med studien är inte heller att komma med ny teori eller djup 

statistik över effekter som företag fått av arbetet med lean vilket gjorde att vi ansåg att 

urvalet inte var av lika stor vikt som det annars skulle ha varit. 

4.4.2 Utformning av enkäten 

Hur frågorna har formulerats har vi redan angivit men i enkäten är de i form av 

multipla svar. Anledningen är att de flesta frågor kan ha flera svarsalternativ som 

stämmer då ett arbetssätt kan leda till fler än en effekt. För att minska risken att de 

som besvarat enkäten har uppfattat frågorna och begreppen på olika sätt har vi tagit 

med en kort beskrivning innan varje fråga. Vi har försökt beskriva hur enkäten ska 

besvaras på ett noggrant sätt utan att det blir för mycket text (se bilaga 6 för enkäten). 

Vi beskrev syftet med både enkäten och studien så att respondenterna skulle få en 

uppfattning om varför vi önskade svar. Vi har begränsat antalet svarsalternativ till sju, 

dock fick vissa frågor färre alternativ. Alla frågor angående effekter fick alternativen 

negativa effekter, annat och inga effekter. Alternativet annat krävde ingen 

specificering om vad detta annat skulle kunna vara men vi ville ändå att det skulle 

finnas med. Detta då alla frågor var tvingande och vi förutsatte att om alternativet 

annat inte hade funnit med skulle respondenterna troligtvis valt att inte svara eller 

svara oärligt om de inte hittat rätt alternativ. För att inte få för många alternativ valde 

vi att ha ett alternativ som fångar upp alla negativa effekter. Företagen var 

förmodligen inte lika kritiska till att kryssa i detta alternativ som att kryssa i ett 

alternativ som till exempel ökade ledtider. Om många respondenter valt alternativet 

negativa effekter skulle det kunna vara vidare forskning att undersöka varför. 
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Frågorna angående standardisering och visuell styrning delades in i fem frågor. En 

fråga tog enbart upp hur de arbetar med standardisering, där vi bad de specifiera på en 

skala hur utförlig denna standardisering var. Skalan var från ett till sju där ett var 

obefintligt/lite och sju var mycket/i princip allt är standardiserat. Frågan efter gällde 

effekterna från den eventuella standardiseringen, denna hade flera svarsalterantiv. De 

nästkommande två frågorna var angående visuell styrning, där den ena tog upp hur 

bilder och markeringar användes. Den andra frågan gällde hur de visuellt visar hur 

produktionen ligger till i förhållande till plan eller efterfrågan. Även till dessa frågor 

hade vi en skala från ett till sju. Sista frågan var vilka effekter den visuella styrningen 

lett till. Svarsalternativen till frågorna har anpassats efter vad teorin visat på men även 

vad företagen har sagt under intervjuerna. Frågan om effekter av standardisering fick 

till exempel samma svarsalternativ som frågan om visuell styrning då vi lagt dessa 

under samma del i arbetet, därför har vi sett samma effekter vid teorigenomgången. 

Alternativen för de frågarna var: ökad produktivitet, högre kvalitet, högre motivation 

och engagemang samt mindre personal. Ökad produktivitet för att teorin visade på det 

sambandet men det var också något som belystes under intervjuerna. Högre kvalitet 

för att teorin påstår att det uppnås. Högre motivation och engagemang är något som vi 

främst fick från intervjuerna. Mindre personal är ett alternativ för att vi ytterligare 

försökt fånga eventuell ökad produktivitet. 
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5 Empiri 
Fallföretagen presenteras här i bokstavsordning med en kortare övergripande 

beskrivning. Vi har valt att belysa det som vi anser viktigast av all den information vi 

har fått från intervjutillfällena. Därefter har vi i samtliga fall valt att dela in och 

beskriva informationen ifrån företagen enligt samma uppdelning som tidigare i 

arbetet: förbättringsarbete, kundorientering, Just In Time, standardisering, kvalitet 

och helheten. 

5.1 Ericsson 

På Ericsson i Katrineholm intervjuade vi platschef Hans Nilsson. Ericsson tillverkar 

kretskort som sedan monteras i bland annat deras routers. Någon gång runt 2005 

började de på Ericsson använda termen lean men de hade då arbetat efter liknande 

principer sedan ett tag tillbaka. Lean för Ericsson är förändringsförmåga eller 

förändringsvilja eftersom att den största risken ligger i oförmågan att anpassa och 

förändra verksamheten. Lean för dem är också ett resurssnålt arbetssätt. En stor effekt 

som Ericsson har fått sedan arbetet med lean påbörjades är överskådligheten och 

enkelheten. De kan följa upp kostnader och intäkter på dagligbasis, vilket ökar 

medvetenheten. De kan nu anpassa sig till situationen snabbare och har en 

förändringsvilja som är större än tidigare. Mjuka effekter som ökat engagemang har 

också uppnåtts men Hans menar att detta är svårare att mäta, speciellt i termer av 

lönsamhet. 

5.1.1 Förbättringsarbete 

Ericsson har länge arbetat med kontinuerliga förbättringar men kopplat till lean är 

förbättringsarbetet idag mer fokuserat på eliminering av slöseri.  

”Men här tror jag vi har blivit bättre på att fokusera genom att säga att vi kommer 

framför allt jobba med förbättringsarbete som är av karaktären eliminera slöseri.” 

(Hans Nilsson) 
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För att kunna eliminera slöseriet arbetar de med bland annat Jidoka och Kaizen 

events20. De har också kartlagt flödet för att kunna se var de icke-värdeskapande 

aktiviteterna finns, alltså slöseriet, och har det som utgångspunkt vid 

förbättringsarbetet. 

Förbättringsarbetet leder till att resurser kan frigöras och användas till något annat. 

Att skapa egna förutsättningar för tillväxt genom att frigöra resurser är ett sätt för dem 

att se hur effektivt arbetet med förbättringar är. Hans menar att de frigjorda resurserna 

kan vara och har varit golvyta, pengar, människor och liknande. Något de har lyckats 

bra med är att minska ytan för verksamheten vilket lett till att konsolidering med en 

annan enhet varit möjlig. 

5.1.2 Kundorientering 

Idag arbetar Ericsson planstyrt med ambitionen att ha ett dragande flöde så långt det 

är möjligt. Utgångspunkten i det dragande flödet är kundordern. De har även buffertar 

mellan flödena. Uppdraget börjar när de får en kundorder och är slutfört när 

produkten kommer till ett distributionslager. Kontoret i Katrineholm har ingen direkt 

kontakt med kunden utan det sköts av andra delar i företaget. Produkterna som 

tillverkas är kundanpassade och inget produceras mot lager. 

5.1.3 Just In Time 

Ericsson arbetar väldigt mycket med takttid och Hans menar att det är ett bra sätt att 

standardisera. De har fått ett betydligt mer standardiserat flöde och ser att resultatet av 

det är en högre produktivitet och en kortare ledtid. Hans menar att de två hänger 

ihop. Ericsson försöker hålla ledtiden till kund konstant men skapa flexibilitet i 

genomloppstiden. Detta är något som är svårt att lyckas med och Ericsson är inte 

riktigt där än. Genomloppstiden har blivit kortare och den relativt korta 

genomloppstiden ska ställas mot en fast ledtid till kund. Lager är något som de, 

eftersom allt är kundanpassat, inte kan bygga upp. Genomloppstiden och viss 

utjämning blir därför ett sätt för dem att skapa flexibilitet trots deras fasta ledtider. 

                                                
20 Vi tolkar det som att han menar att de då har vissa tillfällen där de specifik fokuserar på att förbättra 
verksamheten och eliminera slöseri. 
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5.1.4 Standardisering och Visuell styrning 

När det gäller hur produktionen styrs börjar de dagen med ett ledningsmöte där de går 

igenom fyra områden som är prioriterade på Ericsson. Dessa är säkerhet, kvalitet, 

leverans och ekonomi. Den viktigaste sekvensdelen på detta korta möte är den 

sekvens som styr nästa dygn och vecka. Effekterna av morgonmötena är att fler får en 

helhetsbild och ser hur allt hänger ihop. De anställda förstår hur arbetet som den 

enskilda individen utför påverkar hela verksamheten. Hans tror att de anställdas 

arbete påverkas positivt om de vet vad de bidrar med. Genom att standardisera 

arbetsprocesser efter hur lång tid varje uppgift får ta menar Hans att arbetet tenderar 

att gå fortare än om en tidsgräns inte finns: 

”Det tenderar att gå fortare när man standardiserar hur lång tid det ska ta eller man 

har en uppfattning om hur lång tid det ska ta än att man jobbar så fort man kan och 

det har fått en positiv effekt på genomloppstiden kan man säga.” (Hans Nilsson) 

Det blir enklare att styra verksamheten då man vet hur lång tid allt bör ta.  

”… utan standardisering så har man inget förbättringsarbete…” (Hans Nilsson) 

De anställda får ett engagemang när de kan se hur produktiviteten ökar, något som 

är möjligt när standarder finns. Hans tror att ju tydligare fördelarna och vinsterna av 

standardisering och förbättringsarbete är desto mer motiverade blir de anställda. 

Visuell styrning förekommer i form av 5S och att de med färgmarkering visar var 

saker och ting ska stå. Under morgonmötena använder de visuella hjälpmedel som 

sedan får sitta kvar på tavlan för att alla ska kunna gå dit och se hur läget är. 

Produktionsscheman och taktklocka finns uppsatta på väggen där alla kan se dessa. 

Effekter av visuell styrning är främst att arbetsinsatsen blir mer fokuserad, fler blir 

engagerade i ytterligare frågor och därmed är det fler personer som har ett 

helhetsbegrepp vilket leder till en mer enad uppfattning om vad som skall göras. 

5.1.5 Kvalitetsarbete 

Jidoka är något de använder sig av där problemen alltid löses där de har uppstått21. 

Andon, rättighet att stoppa produktion, är också något som blir väldigt tydligt. 

                                                
21 Uppfattningen vi fått av begreppet efter teorigenomgången är inte samma som de använder. Enligt teorin är det 
maskiner som automatiskt stoppas om något går fel. 
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Trycker någon på stopp stannar taktklockan och då ska alla enligt princip sluta röra på 

sig. Maskiner som stoppas automatiskt är inget de kunnat införa i verksamheten, då 

den processtabilitet som krävs för det inte finns idag. Istället använder de statistiska 

metoder för att dokumentera och finna avvikelser. Hans menar att kvalitetesarbetet 

har skapat en högre grad av kvalitetsmedvetenhet i verksamheten: 

”…om man tittar på varningssignaler och Andon så skulle jag nog säga att det skapat 

en högre grad av kvalitetsmedvetande i verksamheten (och därmed inte sagt att de 

inte är det utan) jag skulle säga att man generellt sett inom Ericsson är väldigt duktig 

på att vara kvalitetsmedveten.” (Hans Nilsson) 

De anställda på Ericsson har blivit mer kvalitetsmedvetna sedan de införde något de 

kallar ”Rätt från mig” (se bilaga 1 för begreppsförklaring) som innebär att de 

anställda snabbt åtgärdar fel som uppkommit, antingen i tidigare processer eller i den 

processen. 

5.1.6 Helheten 

Hans menar att det är viktigt att få ett större helhetstänk som sträcker sig över hela 

Supply Chain22 men så långt har de ännu inte kommit. Enligt Hans är det där med 

helheten en väldigt bra och central fråga för Ericsson och Hans menar att lean är ett 

koncept som är svårt att mäta i sig: 

”…det fanns en rädsla i att det här är ett koncept som är så pass avancerat och svårt 

att mäta…” (Hans Nilsson) 

De har utvecklat en modell som börjar med förändringskunskap, standardisering och 

kompetens.  

”Förändringskunskap och standardisering är det som den börjar med och klarar man 

inte av den där delen då har man heller ingen grund för att fortsätta. Det innebär ju 

liksom att kompetens, jag upplever ofta då var börjar vi nånstans.” (Hans Nilsson) 

Dessa delar menar Hans är viktiga för att få en grund och sedan kunna föra arbetet 

med lean framåt. Det går inte att ha för bråttom med att implementera de olika 

delarna.  

                                                
22 Engelsk term på grund av att den ofta används i svenskan.   
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”…gör inte det ena förräns dess att man har bokat av den som var innan” (Hans 

Nilsson) 

”För det finns ju lika många varianter av vad lean faktist är och alla gör anspråk på 

att det är vi som har den här riktiga. Och ska man vara riktigt hard core så är det ju 

Toyota.” (Hans Nilsson) 

”Vi sa att vi tar lean som koncept, Lean med stort L inte innan vi börjar ta bort och 

skapa en egen variant av lean. Jag tycker att man kan se väldigt många delar som hör 

ihop på ett eller annat sätt.” (Hans Nilsson) 

Då det finns många delar av lean är det svårt att veta vad som passar men på Ericsson 

har de valt att införa alla delar och sedan eventuellt börja plocka bort om en del anses 

överflödig. Hans tycker sig se att många delar hör ihop och är beroende av varandra. 

En sammanfattning av effekterna som Ericsson fått presenteras i tabellen nedan: 

Tabellen är uppbyggt så att läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett 

arbetssätt och vilka effekter som företaget har fått när de arbetat med de olika 

principerna eller delarna.  

Effekter som 
inte kopplats 
till specifik del  

Ökat 
engagemang 

Kan förändra 
verksamheten 
snabbare 

  

Förbättringar Frigjort resurser    

Kund-
orientering  

Mindre lager    

Just In Time Kortare ledtid Kortare 
genomlopps- 

tid 

Ökad 
produktivitet 

 

Standardisering 
och Visuell 
styrning 

Kortare 
genomloppstid 

Ökad 
produktivitet 

Ökat engagemang  Bättre förståelse 
och helhetsbild, 
alla vet vad som 
ska göras 

Kvalitet Ökad kvalitets-
medvetenhet 

   

Tabell	  7.	  Effekter	  som	  Ericsson	  fått	  
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5.2 Företag X 

Företag X menar att de arbetat med fragment av lean, utan att benämnt det lean i 10-

15 år. De vill få alla att ”sitta i samma båt och ro den framåt”, målet är att få 

flexibilitet som en ”roddbåt” men kapacitet som en ”finlandsfärja”. För dem är lean 

en filosofi och de anser det vara svårt att mäta effekter, dock säger de att fragmenten 

går att mäta och följa upp. Arbetarna har blivit mer engagerade men hur mäter man 

det i termer av lönsamhet?  

”Det är svårt att sätta kronor och ören på en filosofi.” (Platschef, Företag X) 

Förbättringar sker kontinuerligt när en produkt tillverkas en längre period. De menar 

att alla företag blir effektivare hela tiden, därför är det svårt att säga om den ökade 

effektiviteten beror på lean. De tror att de mjuka bitarna som till exempel ett ökat 

engagemang hos anställda är det som gör att företag som har lean som filosofi 

kommer längre och blir bättre, att arbeta med piska leder till ökad effektivitet till en 

viss gräns. 

5.2.1 Förbättringsarbete 

Företag X fokuserar först på störningar därefter ledtid och sist effektivitet. De 

befinner sig just nu i störningsfasen men har märkt skillnader, det största problemet 

som tidigare fanns är nu eliminerat. Alla i produktion vill nå sina mål och därför 

förbättras verksamheten hela tiden genom det. 

5.2.2 Kundorientering 

De producerar efter order, enstycksproduktion på komplexa system och i batcher för 

de enklare produkterna. 

5.2.3 Just In Time 

De arbetar inte med Just In Time. De har tryckande produktion och inte dragande, de 

menar att det finns en skillnad på att arbeta mot kundorder och att ha dragande 

produktion. Kunden är den som startar produktionen men materialet trycks framåt 

inom företaget. De försöker minska lagren och kasserar materialet med för låg 

omsättningshastighet. För att kunna arbeta med takttid och flöde måste fler störningar 
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försvinna. Genom arbetet med lean har de fått bort vissa störningar men de har inte 

kommit tillräckligt långt ännu. 

5.2.4 Standardisering och Visuell styrning 

De har daglig styrning som är visuell, engagemanget har ökat och att många 

störningar har eliminerats beror nog på just dessa möten. Leveransprecisionen har 

blivit bättre tack vare detta. Ledtiderna har kortats ner tack vare att störningar 

eliminerats. Standardiseringen kan bli bättre, i alla fall att de säkerställer att alla följer 

standard. Standarder tror de är viktigt för att kunna öka effektiviteten. 

5.2.5 Kvalitetsarbete 

Kvalitet och säkerhet är viktigt och de har även börjat automatisera för att öka 

säkerheten.  

”Bra koll på kvalitet och säkerhet går före allt men det hänger ihop med vår 

prioriteringsordning. Ekonomi och det är viktigt men säkerhet går före vilket är 

explicilt med tanke på den verksamhet vi har. Med tanke på fokus från medier 

etcetera och det fokus på verksamhet vi har.” (Platschef, Företag X) 

Det innebär att maskinerna stannar och inte öppnas om något fel uppmärksammats. 

De har förbättrats på säkerhetsfronten, visst händer det grejer men det sker under 

kontrollerade former. 

5.2.6 Helheten 

De menar att fragmenten23 absolut hänger ihop men de tror att det är viktigt att ta en 

sak i taget och skrapa bort lager efter lager men de kommer aldrig nå toppen för ju 

fler lager som skrapas bort desto fler blir synliga. Mycket handlar om beteende. 

Effekterna som Företag X har fått sammanfattas i tabellen nedan: Tabellen är 

uppbyggt så att läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett arbetssätt 

och vilka effekter som företaget har fått när de arbetat med de olika principerna eller 

delarna. 

                                                
23 Vi tolkar det som att de syftar på det som vi valt att benämna delar. 



 50 

Effekter som inte 
kopplats till specifik 
del 

Ökad effektivitet  Ökat 
engagemang  

  

Förbättringar Färre korringeringar Når fler mål   

Kundorientering     

Just In Time Mindre lager    

Standardisering och 
visuell styrning 

Kortare ledtid  Färre 
störningar 

Ökat 
engagemang 

Bättre 
leverenas- 
precision 

Kvalitet Bättre säkerhet    

Tabell	  8.	  Effekter	  som	  Företag	  X	  har	  fått	  	  

5.3 Husqvarna 

Vi träffade Johan Carlsson som är Change agent för Diecasting & Machiningfabriken 

samt Riderfabriken. Change agent ska stötta arbetet med lean framåt. Husqvarna 

tillverkar utomhusprodukter så som gräsklippare och motorsågar. Arbetet med lean 

och införandet av Husqvarna Operating System (HOS)24 började i slutet på 2009. 

Johan menar att det är ett program som inte har något slut. Det är en kultur som måste 

införas. En kultur där alla ifrågasätter processen för att hitta slöseri. HOS bygger på 

ständiga förbättringar som är i fokus. Runt det kommer Just In Time, flexibilitet, 

personal och inbyggd kvalitet in. 

Effekter som de har sett är att inställningen har ändrats och att de anställda 

ifrågasätter mycket mer än tidigare. Investeringar som har gjorts till följd av lean har 

lett till ökad effektivitet, dock har de ingen sammanställning över alla effekter som 

fåtts men de har sett att verksamheten blivit bättre. Det är bland annat tid som har 

sparats in, cykeltid i maskiner och dylikt. 

                                                
24 HOS är Husqvarnas sätt att arbeta med lean. 
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5.3.1 Förbättringsarbete 

Husqvarna arbetar mycket med workshops, (se bilaga 1 för begreppsförklaring) där de 

ställer upp mål som skapats utifrån fabrikens nyckeltal. Alla anställda ska få vara med 

och förbättra något och se skillnaden. Kommunikationen och förståelsen har blivit 

bättre. Ett exempel som Johan tar upp är att stopptiderna i en produktionscell kunnat 

reduceras vilket har lett till lägre kostnader. De anställa har fått en positiv inställning. 

Johan Carlsson menar att OEE värdet som mäter tillgänglighet, prestation och kvalitet 

på maskiner, har höjts (se bilaga 1 för begreppsförklaring) samt leveranssäkerheten 

har ökat så alla små förbättringar leder på sikt till en högre måluppfyllelsegrad. 

”…vi har ju höjt vårt OEE värde till exempel, ökat vår leveranssäkerhet så vi ser ju 

att många av de här små förbättringarna leder till att det ökar på sikt, alltså våra mål 

för fabriken” (Johan Carlsson) 

5.3.2 Kundorientering 

Produktionen i gjuteriet styrs av prognos som kommer från monteringsfabriken. 

Kanban i form av skärmar som visar lagernivåer är det som styr avdelningarnas 

bearbetning och montering. Just nu arbetar de med att bygga upp säkerhetslager till 

önskad nivå för att sedan kunna undvika överproduktion och enbart producera det 

som krävs. Lagren har därför ökat tillfälligt men de tror att lagernivåerna kommer 

sjunka, speciellt mellanlager. Effekter som de redan sett är att de har bättre koll på 

produkter i arbete. På sikt vill de få in dragande produktion från montering, det vill 

säga helt sluta producera utifrån prognos. 

5.3.3 Just In Time 

De arbetar främst med att korta ställtiderna då de har varit väldigt långa tidigare. I 

gjuteriet har omställningar tagit ett helt skift och nu ligger de flesta på runt en timme.  

”Ja och det är lite så vi känner att vi är typ aldrig klara. Om man säger nu; nu är vi 

klara då kommer man aldrig att tänka positivt utan man måste hela tiden ifrågasätta 

sig, även om man har gjort en workshop så och man kan tycka att någonting är 

jättebra men sen tror jag att man måste alltid kunna tänka att det, det vi fått fram där 

det måste vi kunna förbättra framöver med.” (Johan Carlsson) 
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Redan innan de började med HOS hade de arbetat med att korta omställningstiderna 

så det är inte enbart en effekt av införandet av HOS. De arbetar mycket med 

batchstorlekar för att minska lager. 

5.3.4 Standardisering och Visuell styrning 

De har vissa standarder för hur arbetet ska utföras och vissa rutiner är standardiserade. 

De har bland annat dagliga styrningsmöten där personal, säkerhet, kvalitet leverans, 

flexibilitet, kostnad och förbättring berörs. 5S är också något som de arbetar med. 

Färgkoder och markeringar på golvet är ytterligare något som de har standarder för. 

Effekter som de har sett är att det blir en säkerhet för de anställda, de vet vad som är 

prioritet och vad som ska göras. I produktionen använder de sig av skärmar som i 

realtid visar hur lagernivåerna ser ut och vad som är prioritet. Standarder gör att det 

blir lättare att eliminera slöseri och alla ska arbeta på det sätt som för tillfället 

fungerar bäst. 

5.3.5 Kvalitetsarbete 

Mycket är automatiserat men maskinerna stoppas inte automatisk om något går fel. 

Husqvarna har mätmaskiner som mäter värden på de bearbetade produkterna. I 

framtiden vill de kunna koppla dessa mätmaskiner direkt till maskinen eller cellen 

som bearbetar produkten. 

5.3.6 Helheten 

Bättre samarbete med andra funktioner i produktionsprocessen eftersträvas, för att 

underlätta produktionen och minska slöseriet. Johan menar att det finns många 

verktyg som man kan använda sig av men ofta kan en avvägning göras utifrån vad en 

speciell avdelning eller fabrik behöver. HOS är framtaget av ett globalt team inom 

Husqvarnakoncernen för att passa deras verksamhet. Utredningar har då gjorts för att 

se vad som är nödvändigt att införa. 

”…vi har ju liksom detta paketet som vi kör, som är framtaget liksom för hela vår 

organisation…” (Johan Carlsson) 

”...och sen så tar vi ju ut här det vi känner alltså är bäst för oss då.” (Johan Carlsson) 

Alla funktioner i företaget använder inte samtliga verktyg i samma utsträckning då 

förutsättningarna är olika. Husqvarna har arbetat med olika workshops där det första 
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steget var att se hur de kunde arbeta med standardiserade arbetssätt för att hitta 

avvikelser. Andra steget var att se hur avvikelserna kunde elimineras vilket gjordes 

med till exempel en grundorsaksanalys. Grundorsakerna delas in i olika delar som till 

exempel; maskin, människa, metod, miljö och material. Indelningen görs för att fokus 

ska vara på rätt område. Den tredje workshopen var för att förbättra flödet. Där 

gjordes sambandsanalys och flödesanalys. Det kommer komma workshops för 

kvalitet och dylikt då det ständigt utvecklas nya workshops. 

En sammanfattning över effekterna som Husqvarna fått presenteras i tabellen nedan: 

Tabellen är uppbyggt så att läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett 

arbetssätt och vilka effekter som företaget har fått när de arbetat med de olika 

principerna eller delarna. 

Effekter som inte kopplats 
till specifik del 

Ökad produktivitet (saker tar 
kortare tid att göra) 

Ökad 
effektivitet 

Ändrad 
inställning (de 
ifrågasätter 
mer) 

Förbättringar Färre stopp och korrigeringar Högre OEE,  

Högre 
leverans- 
säkerhet 

Positivare 
anställda, 

Bättre 
kommuni- 
kation och  

bättre 
förståelse 

 

Kundorientering Bättre koll på saker  Högre lager 
(tillfälligt tror 
de) 

 

Just In Time Kortare ställtider    

Standardisering och Visuell 
styrning  

Eliminering av slöseri    

Kvalitet    

Tabell	  9.	  Effekter	  som	  Husqvarna	  har	  fått	  	  

5.4 Scania 

På Scania i Södertälje träffade vi Glenn Rohlin. Han arbetar som Scania Production 

System Manager med Lean rådgivning och utveckling enligt Scania way of Lean. 
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Även Åsa som arbetar med forskning och utveckling (FoU) medverkade vid 

intervjun. Scania tillverkar lastbilar och bussar. Scania har officiellt arbetat med lean 

sedan 1995 men Glenn och Åsa tror att det är en process som pågått under längre tid, 

att kulturen redan hade börjat förändras samt att andra små faktorer hjälpte till vid 

införandet av lean. För att etablera lean började de med en stegmodell där 

arbetsplatserna var det som först skulle fixas. Maskinerna och utrustningen som skulle 

finnas vid varje arbetsplats blev nästa steg i processen, att de skulle placeras på rätt 

ställe. Sedan började de fokusera på flödet och arbetsprocesserna. Under dessa steg 

försökte de samtidigt engagera och få med medarbetarna genom att bland annat starta 

upp förbättringsgrupper. Arbetarna fick bestämma vad som behövdes på varje 

arbetsplats för att arbetet skulle flyta på ett optimalt sätt. De har standardiserat arbete 

som de kallar normalläge där allt är specificerat. Normalläget används för att kunna se 

om avvikelser uppstår och sedan lösa dem. För Scania innebär lean att ha ett 

standardiserat arbetssätt som säkerställer flödet. 

De anser det svårt att mäta i pengar vilka effekter arbetet med lean har lett till. Alla 

företag måste öka effektiviteten för att överleva. Engagemanget och stödet från 

ledningen på Scania har ökat och de tror att detta stöd har fått till följd att 

effektiviteten ökat samt att det gett upphov till mer effektiva processer. 

5.4.1 Förbättringsarbete 

Scania försöker i sitt förbättringsarbete fokusera på avvikelser och eliminering av 

dessa. Målet är att gå till djupet med varje avvikelse för att sedan göra en 

förbättringsåtgärd som förhindrar att samma fel uppkommer igen. De har även viss 

målstyrning där de sätter upp små mål för att öka produktiviteten. Ett exempel de ger 

är att takttiden ska bli två sekunder kortare per månad. Det är sedan upp till de 

anställda som arbetar vid linan att korta tiden det tar att producera. Detta gör att 

förbättringsarbetet blir mer fokuserat och skapar ett ökat driv hos de anställda. De 

anställda som arbetar vid linan är de som bäst vet vad som ska göras och hur 

problemen ska lösas. En utmaning de kämpar med är att gå till grundorsaken med alla 

problem och eliminera dem helt, det är lätt att stanna ett steg för tidigt i processen. De 

försöker uppmuntra till prioritering och att se vad som är mest akut, så att fokus läggs 

på rätt saker vid rätt tidpunkt. Scania arbetar med att skapa ett mer effektivt sätt att 

utveckla värde för kunden vilket förbättringsarbete handlar om enligt Glenn: 
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”…förbättringsarbete det handlar ju på något sätt om förverklingsgraden på den här 

delen men också att du blir snabbare på att utveckla värde för kunden, effektivt värde 

för kunden. Gör du det kan du tjäna pengar och driva ut slöseri. Och så länge 

förbättringsarbete inte handlar om det här då är det bara ett förtäckt form av slöseri” 

(Glenn Rohlin) 

Vidare menar Glenn att det sanna problemet, det som hindrar företaget från att 

leverera värde till kunden, måste prioriteras. För att skapa ett maximalt värde krävs 

ofta att en produkt finns tillgänglig och kan säljas vid en specifik tidpunkt, alla 

förbättringar som inte hjälper till att nå det målet är en form av slöseri. 

Det som har förändrats hittills är tankesättet och att de anställda har bättre överblick 

och koll, nu fortsätter arbetet med att öka det faktiska värdeskapandet. De ser 

fortfarande stora förbättringsmöjligheter, något som de anser är en följd av det 

förändrade tankesättet hos anställda, alla vill hitta lösningar och förbättringar. De 

menar ändå att de ser stora skillnader när de ser tillbaka i tiden. 

5.4.2 Kundorientering 

De producerar efter verklig kundorder, dock är vissa av dessa lagerbilar. Varje lastbil 

har en adress och specifikation som de fryser fyra och en halv vecka innan leverans, 

det är också då produktionen börjar. Visst material kräver dock mer än dessa fyra och 

en halv vecka så en del produkter görs efter prognos.  

”Men det vi försöker göra det är ju liksom att jobba med…pull egentligen och de 

principerna, ta upp kundordersignalen så långt upp du bara vågar så att vi har tid till 

och att gör att vi fortfarande kan jobba med utjämning” (Glenn Rohlin) 

De försöker ha dragande produktion och låta kundorder gå så långt upp det går men 

samtidigt bibehålla utjämningsprinciperna. De undersöker en gång i månaden vilken 

takt de kan hålla i fabrikerna för att på så sätt kunna styra volymen. Planeringen 

anpassas sedan efter det. För att kunna bibehålla kvaliteten finns även vissa 

mixningsregler som måste följas. Vidare har Scania alltid en buffert, vilket till 

exempel innebär att om tanken är 40 takter dimensionerar de för 42. Går allt enligt 
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plan blir verkstaden stående i två takter men om störningar uppkommer finns den 

tiden att ta av. 

På FoU skapar de ibland ändringar som kunden efterfrågar. Ibland gör de justeringar 

om de ser att någon konstruktionsändring kan eliminera slöseri. 

De slipper att producera produkter som inte efterfrågas eftersom de producerar efter 

kundorder. De har mindre lager på marknad, färdiga produkter som väntar på en 

köpare, och därför behövs inte omarbetning i lika stor utsträckning som förut. Det går 

lättare att stanna maskineriet och ändra variabler tack vare att flexibiliteten ökat. De 

har även fått kortare ledtider, vilket gjort att de kunnat producera mer mot kundorder. 

De har blivit snabbare på att svara på små konstruktionsändringar. Eftersom dessa 

görs för att eliminera slöseri eller öka kundvärdet blir det även här en effekt. 

5.4.3 Just In time 

Glenn menar att Just In Time är en del av vad de kallar kundstyrning:  

”Just In Time är en del av konceptet vi kallar produktionsstyrning.” (Glenn Rohlin) 

Takttiden hjälper att vara behovsstyrd eftersom att det blir lätt att dimensionera flödet. 

De undersöker vad den verkliga takttiden är och vad de behöver för kapacitet. Sedan 

utjämnar de både på centralnivå och lokalnivå. Om produktionen tar längre tid än takt 

märks det direkt och det är lättare att identifiera problemet. Glenn menar att lean är ett 

sätt att försöka hitta avvikelser och eliminera dessa så att de aldrig kommer tillbaka: 

”Ska vi sammanfatta lean på ett väldigt enkelt sätt kan man säga att du vill hitta 

avvikelser, du vill fixa dem och se till att dem aldrig kommer åter. Det är det vi ska 

göra för att skapa värde för kunden för att driva ut slöseri.” (Glenn Rohlin) 

Då är takttiden det som visar den enskilda individen vad som händer, om det finns tid 

över i varje takt eller uppgiften tar längre tid än takttiden. Glenn menar att om det 

skulle bli mycket dötid kan man säga till gruppen att ni har dötid i varje takt och 

därför bör ni fundera på hur en position kan tas bort eller ytterligare effektiviseras. 

Om de anställda istället har en liten kö med grejer anser de ofta att de har fullt upp 

hela tiden. Det blir alltså enklare och smidigare att styra och de får en bättre överblick 

över fabriken. 

De nämner en grupp som började arbeta enligt flödesprincipen och det nästan 

fördubblade deras output. Detta trots att de tyckt att de varit väldigt effektiva innan. 
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5.4.4 Standardisering och Visuell styrning 

De har elementblad som beskriver det faktiskt värdeskapande arbetet och dessa 

elementblad sätts ihop med beskrivningar av allt arbete mellan aktiviteterna som att 

hämta verktyg och dylikt. Det har även checklistor och alla möjliga olika verktyg för 

att följa dessa. För att kunna följa standard på ett bra sätt krävs också träning. Det är 

mycket problemlösning på vägen och arbete för att säkerställa att alla förutsättningar 

finns för att följa standard, exempel är rätt kvalitet på råvaror samt att utrustningen är 

den rätta. När allt detta är uppfyllt blir resultaten förutsägbara. Glenn menar vidare att 

det finns två syften med en standard där det ena är hur man ska göra för att det ska bli 

rätt och det andra är hur man säkerställer att felaktiga produkter inte går vidare. 

Avvikelser är något de ser som ett hjälpmedel för att nå målgång, det viktiga är inte 

att undvika dem. 

”…det handlar mycket om att leda och fördela arbetet, styra för att det ska bli bra 

framförallt att läsa av avvikelser och det är väl det som är vår utmaning just nu; hur 

kan vi hantera så pass mycket avvikelser i sådan takt att inte individen stannar och 

därmed stannar också flödet.” (Glenn Rohlin) 

För att arbeta med standard på bästa sätt krävs träning och kompetens, därför är 

människorna det viktigaste. Är de erfarna kan de se problemen innan flödet måste 

avstanna och de vet den bästa metoden för att utföra uppgiften samt lösa problem. 

Den formella biten blir då inte lika viktig. Målet är att kunna hantera avvikelser på ett 

sådant sätt att flödet inte stoppas. 

5.4.5 Kvalitetsarbete 

Varje person är ansvarig för att produkten är defektfri innan den skickas vidare, därför 

genomförs en kontroll. Vidare måste senare processer kunna hitta fel som missats så 

att dessa snabbt kan skickas tillbaka. Detta för att kunna börja analysprocessen 

angående hur felet uppstod, varför det inte upptäcktes och hur produkten kunde 

skickas vidare. De anställda lär sig också något under denna process. Deras tekniker 

syftar till att efterföljande process aldrig ska få en defekt produkt men det betyder inte 

att efterföljande process inte behöver kontrollera och vara uppmärksamma. 

Kostnaden för kvalitetsbrister har gått ner. De identifierar kortsiktiga lösningar så 

att produktion kan fortsätta i flödet men sedan kommer problemet med att gå till 
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botten med hur det kunde uppstå och vad det sanna problemet är. Detta steg har stor 

potential att blir bättre på Scania. Avvikelser löses ofta på ett sådant sätt så att de inte 

återkommer. Överlag konstaterar Glenn och Åsa att kvaliteten blivit bättre. 

5.4.6 Helheten 

De tror att alla steg som tidigare nämnts25 varit nödvändiga men fokus skall vara på 

kunden och kundvärde, att hitta det som skapar mest kundvärde och eliminera det 

som inte gör det. TPS, och då även lean, har två grunder; Jidoka som säger att 

processer ska stanna om kvalitetsbrist uppstår och Just In Time som säger att 

processerna inte får stanna. Därför krävs nog alla bitar, det måste finnas ett 

normalläge för att kunna se och lösa problem innan takttiden är slut, annars måste 

processen stanna helt. Det är egentligen väldigt enkelt, vad är problemet jag ska lösa 

och hur löses det på bästa sätt? Alla delar är beroende av varandra och utan alla delar 

kan det inte fungera på ett bra sätt. Kulturen och tankesättet att hitta och lösa problem 

är också viktiga för att detta ska fungera. Glenn nämner de 4M: man, maskin, metod 

och material, fungerar dessa fås ett förutsägbart resultat: 

”...det är fyra saker som ska fungera i den här punkten, alla måste samverka då får 

du ett resultat som är förutsägbart så vad är det som man kan ta bort?” (Glenn 

Rohlin) 

Målet är att kunden ska bli nöjd: 

”Så målet är hela tiden att kunden ska bli nöjd.” (Glenn Rohlin) 

Ibland måste de anställda stanna upp och tänka varför vi gör detta? Det handlar därför 

mycket om ledarskapet och vilken kultur som finns. 

Sammanfattning över effekterna som Scania fått presenteras i tabellen nedan: 

Tabellen är uppbyggt så att läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett 

arbetssätt och vilka effekter som företaget har fått när de arbetat med de olika 

principerna eller delarna. 

 

 

                                                
25 Vi tolkar det här som att det är deras steg eller processer som de har gått igenom vid införandet av lean. 



 59 

Effekter som 
inte kopplats till 
specifik del  

Ökad effektivitet  Ökat engagemang  

Förbättringar Ökad produktivitet Ökat 
värdeskapande 

 

Kundorientering Kortare ledtider Mindre lager Snabbare på att göra 
konstruktions- ändringar 

Just In Time  Ökad produktivitet   

Standardisering 
och Visuell 
styrning 

Mindre avvikelser   

Kvalitet Lägre kostnad 

för kvalitets 

brister 

  

Tabell	  10.	  Effekter	  som	  Scania	  har	  fått	  	  

5.5 Toyota Material Handling 

Vi besökte BT products i Mjölby, som är en del av Toyota Material Handling26, där vi 

träffade projektledare Johanna Ranner som gav oss en övergripande presentation av 

företaget och hur de arbetar med lean. Vi fick en rundvandring i den stora fabriken 

som tillverkar eltruckar och där intervjuade vi produktionsledare Catrine Andersson. 

Vi fick även träffa produktionstekniker Daniel Green och Jerker Hallin vid ett av 

fabrikens tre målerier för att ställa lite frågor. Sedan träffade vi fabrikschef Peter 

Carlsson för en avslutande intervju. 

Enligt Peter har BT arbetat med lean sedan 2002, då Toyota började ställa upp krav 

och riktlinjer för företaget. Den interna benämningen är Toyota Production System 

och enligt Peter skiljer den sig lite vad gäller kvalitetsaspekten. Kvalitet är mycket 

viktigt på Toyota därför får dessa bitar lite större del i TPS än i lean, enligt Peter. 

Marknadsandelar och förtroende är något som Toyota anser kommer före lönsamhet. 

Den effekt de anser att lean har lett till är ökad produktivitet. 

                                                
26 Benämns i forsättningen enbart som BT.  
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5.5.1 Förbättringsarbete 

De försöker hålla ordning och reda enligt 5S, så visst förbättringsarbete rör dessa 

delar. Sedan försöker de också eliminera slöseri så som gåtid och väntan. Ett sätt att 

göra det är deras stora projekt att övergå till enstycksproduktion och kittning, (se 

bilaga 1 för begreppsförklaring). Införandet av enstycksproduktion ska också 

förhindra överproduktion i vissa delar av verkstaden samt att för mycket material 

finns. 

”Oftast, att man har för mycket material och det är ju värsta formen av slöseri så 

därför är det ju en utav dem viktigaste metoderna när man pratar om TPS att minska 

slöseriet är ju att tillverka enstyck så långt som det bara går.” (Peter Carlsson) 

Materialet och verktygen som finns tillgängliga är de som behövs för att tillverka en 

specifik truck. Vi kittning ser de i måleriet direkt om allt material som behövs finns. 

En annan effekt som de fått av kittning är att lastningen och transporterna inom 

företag bli mer effektiva och billigare. Det krävs mindre lager. 

5.5.2 Kundorientering 

Produktionen sker efter kundorder, därför blir det mindre produkter som lagras i 

väntan på att en kund ska efterfråga en sådan maskin. För att anpassa till kunden har 

de valt att ha kvar varumärket BT samt Cesab; ett märke som förvärvades innan 

Toyota köpte upp dem. 

5.5.3 Just In Time 

Takttid är det som styr monteringen och sedan de började införa kittning styr den 

måleriet som i sin tur styr svetsen, dock är det i dagsläget endast så för ett fåtal 

produkter. Takten ser till att flödet hålls uppe och att det inte arbetas på för många 

maskiner i taget. Antalet stopp har minskat då det blir lättare att se avvikelser. 

”Det är väl den effekt som vi ser då att när vi kör med Just In Time alltså med 

sekvensleveranser så får vi minskade stopptider i monteringen.” (Peter Carlsson) 

5.5.4 Standardisering och Visuell styrning 

BT har detaljerade elementblad som beskriver hur uppgifter ska utföras samt hur de 

inte ska utföras. Anledningen till att de valt att visa hur uppgiften inte ska utföras är 

för att göra operatören medveten om vanliga fel samt vad som kan hända om 
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uppgiften görs på fel sätt. Elementbladen innehåller bilder och kontrollpunkter för att 

öka sannolikheten att de efterföljs på korrekt sätt. Det är operatörerna som är 

ansvariga för att elementbladen är korrekta och om ett fel uppstår ska detta följas upp. 

Uppföljning sker visuellt både för de enskilda linorna samt för fabriken i helhet. Vid 

linan antecknas varje fel, vilken operatör som gjorde det felet och varför. Detta för att 

detaljerad statistik ska finnas över felen. Uppstår ett fel fler gånger så görs standarden 

om, ett vanligt tillägg är att ett streck måste dras efter åtskruvning eller dylikt. 

Varje morgon har de möte vid Asaichi (betyder morgonmöte) tavlan där de går 

igenom kvalitetsfel som uppstått i de olika produktionsflödena. När fel uppstår ställs 

frågan varför det uppstod men också hur och varför det gick vidare i processen. 

Anledningen till att dessa frågor ställs är för att kunna lösa problemet. För varje 

problem ska en kortsiktig lösning finnas inom 24 timmar. 

”Och visualisering framför allt med läget och så här va, hur många vi har gjort och 

hur mycket stopptid vi har haft och sånt…det är mycket visualiserat idag, mycket, 

mycket mer än tidigare. Man mörkar inte med något utan tydligt och se hur man 

ligger till. (Peter Carlsson) 

Monteringen styrs med tydliga visuella signaler, takttiden, antal stopp och dylikt visas 

i realtid. Vid problem på monteringslinorna kan operatören trycka på en knapp som 

signalerar efter hjälp, detta visas med en lampa, eller så kan operatören trycka på en 

knapp som stannar linan direkt. Även måleriet styrs av visuella signaler i form av en 

lampa som signalerar när montering behöver nytt material. Svetsen styrs av Kanban, 

måleriet skickar tillbaka en vagn när den är tom. Överproduktion är inte längre lika 

vanligt vid måleriet och svetsen. Det finns ett maxlager de båda funktionerna kan 

bygga upp.  

5.5.5 Kvalitetsarbete 

Vid måleriet var det tydligt att Poka Yoke samt Jidoka fått stor effekt, tidigare räckte 

det att materialet som gick in i måleriet hängde lite snett så förstördes både utrustning 

och material. Idag har de automatisk avscanning (en form av Poka Yoke) som varnar 

och stannar (Jidoka) om materialet hängts upp fel. Vid montering får som tidigare 

nämnts operatörer stoppa linan när det krävs. 
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5.5.6 Helheten 

Peter menar att kvalitet är viktigast men att de olika delarna förstärker varandra. Utan 

kvalitet fungerar inte Just In Time, vilket Peter menar är andra steget, det vill säga att 

se till att produktionen flyter i en bra takt utan stopp: 

”Kvaliteten är ju viktigast för har man inte stabil kvalitet då spelar det ingen roll med 

Just In Time...utan kvaliteten först. Sen blir det att Just In Time och 

förbrukningsstyrning, sekvensplanering är sådana saker.” (Peter Carlsson) 

”Det är ju lättare att dra nytta av förbättringarna när kvaliteten är stabil.” (Peter 

Carlsson) 

Enstycksflöde gör också att stoppen minskar men det är mer allvarligt när det blir 

stopp. Standardisering menar Peter är nästa steg och det är då att i detalj bestämma 

hur alla arbetsuppgifter ska utföras. 

Effekterna som BT fått presenteras i tabellen nedan: Tabellen är uppbyggt så att 

läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett arbetssätt och vilka effekter 

som företaget har fått när de arbetat med de olika principerna eller delarna. 

Effekter som inte 
kopplats till specifik del  

Ökad produktivitet  

Förbättringar Mindre lager Ökad effektivitet 

Kundorientering  Mindre lager  

Just In Time Färre stopp och korrigeringar  

Standardisering och 
visuell styrning 

Mindre överproduktion  

Kvalitet Lägre kostnad för kasseringar  

Tabell	  11.	  Effekter	  som	  BT	  har	  fått.	  

5.6 Vädersta Verken AB 

I Väderstad fick vi en intervju med Johan Elmenius som är verksamhetsutvecklare för 

produktionen på Vädersta Verken AB. Vädersta Verken tillverkar jordbruksmaskiner. 

Han gav oss en rundtur i produktionen medan han kompletterade svaren på våra 

frågor. Vädersta Verken har arbetat med lean sedan 1997-1998. Från början 
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inspirerades de mycket av bilindustrin, där de kollade mycket på ledtider, lagarbete, 

ordning och reda och sådana bitar. Nu har de vidareutvecklat konceptet och anpassat 

det till den egna verksamheten. Lean för dem är nöjda kunder som kommer tillbaka 

istället för produkten. De arbetar mycket med mål, att alla ska förstå målen och arbeta 

åt samma håll. Förbättringar är också en del av lean för Vädersta Verken. Johan 

menar att det handlar mycket om sunt förnuft: 

”…alltså det är bondförnuft mycket det handlar om egentligen och att man tänker 

efter då vad är det som ger, vad är det som är värdeskapande, vad är det vi behöver 

jobba med, vad är det kunden vill ha? Och hur gör vi det på effektivaste sättet…” 

(Johan Elmenius) 

Arbetet med lean anser de nödvändigt, annars skulle verksamheten inte varit lika 

lönsam men det är dock svårt att påvisa hur mycket lönsamheten har påverkats. De 

har kortat ledtiderna, minskat kapitalbindningen och kunderna har blivit mer nöjda 

som en följd av arbetet med lean. 

5.6.1 Förbättringsarbete 

De sätt de arbetar med förbättringsarbete är främst att se till att kompetensmässigt och 

arbetssättsmässigt hitta nya sätt att förbättra och arbeta på, annars står företaget still i 

utvecklingen.  

”Men det handlar mycket om det här och egentligen är det att vi har en samsyn om 

om man tittar från produktionssynvinkel så jobbar vi mycket med mål alltså då att vi 

alla måste förstå vad det är som ska uppnås…kontinuerligt, det är ju ett kontinuerligt 

förbättringsarbete.” (Johan Elmenius) 

Effekter av förbättringsarbetet är bland annat att produktiviteten har ökat, 

arbetsmiljön har blivit bättre och genomloppstiden har minskat. 

5.6.2 Kundorientering 

Vädersta Verken köper in råmaterial innan produktionen startar och börjar då inte 

produktionen förrän en kundorder kommit in och frusits. De har då tio dagar att 

bearbeta råmaterial, bygga ihop och göra produkten klar för leverans. Detta gör att de 

sparar i kapitalbindning genom att råmateriallagren minskar. 
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De producerar fortfarande en del mot färdigvarulager men det beror på 

säsongsvariationen hos efterfrågan. För att kunna se till att inte överproduktion görs 

i för stor utsträckning och för att minska lagren sker försäljning av en del produkter 

till ett rabatterat pris utanför säsong, för att säkerställa att inte fel typ av maskiner 

byggs. 

5.6.3 Just In Time 

De koordinerar med flera enheter på företaget tills en produktionsmix som ger en 

jämn produktion hittats. Därefter låses mixen och försök att hitta ett standardiserat 

arbetssätt görs. När standardiserat arbetssätt finns blir det lättare att analysera och 

balansera. De har nu en taktad fabrik istället för enbart en taktad lina. De vet hur 

mycket buffert som måste finnas om de har ledtidsförskjutningar, 

konstruktionsförskjutningar eller andra störningar. Reducering av omställningstid är 

inget de arbetar specifikt med men ibland kan de plötsligt tänka om och göra en 

förändring som underlättar arbetet för de flesta parter. På de stationer de behöver 

ställa om, som vid svetsningen har de lätta fixturer som byts ut på under sex minuter. 

De effekter de fått är att de har blivit duktiga på att hålla vad de lovat, att de kör 

sekvensrätt, den maskin som var tänkt att gå är den som går. Det är rätt kvalitet, rätt 

tid och rätt kostnad till rätt maskin: 

”…det är väldigt konkret, vi jobbar ju efter devisen att till rätt kund ska rätt maskin 

gå ut. Det är kvalitet, det är rätt tid, rätt kostnad och det är, tror jag att, vi är ganska 

så eniga om” (Johan Elmenius) 

Produktiviteten har ökat tack vare att de arbetar med en maskin i taget och 

produktionen har blivit mer flexibel. 

5.6.4 Standardisering och Visuell styrning 

De menar att standardisering är det bästa mätetalet på produktion. Följer alla anställda 

standardena skulle de inte ha några problem. Eftersom de har problem måste de 

undersöka var och varför dessa standarder inte följs, något som följs upp kontinuerligt 

och på ett bra sätt anser de. Personen som utför arbetet är den som ”äger” standarden. 

Operatören får ändra och anpassa standarden på ett sådant sätt att den efterföljs och 

samtidigt leder till det mest effektiva arbetssättet på den stationen. Standard gör det 
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möjligt att se vilken metod eller dylikt som är fel om ett klagomål kommer in, 

uppföljning på detaljnivå är nu lättare. 

I produktion har de en variant av Kanban i form av ”kanoter” som fylls med allt 

material till en viss produkt och skickas vidare till svets när de signalerar att de 

behöver mer material. De märker sedan upp maskinens delar och när den är komplett 

går delarna vidare till lack. Detta gör att det blir mycket tydligt att allt till en maskin 

finns hela tiden. Ytterligare en effekt är att de arbetar med färre antal produkter 

samtidigt. Kapitalbindning har minskat till följd av detta, produkter i arbete har 

halverats. Det har också lett till att tillverkningsytan har reducerats. 

De har även daglig styrning, som är visuell, där de tydliggör hur de olika stationerna 

ligger till och vad som behöver göras. Då ser de också vad de måste arbeta vidare med 

för att säkerställa kvalitet och värde till kund. Lösningarna vid dessa möten blir ofta 

mer kortsiktiga. 

”Jag tror att det största mentala förändringen blev det att man står upp på ett helt 

annat sätt då för du kan påverka.” (Johan Elmenius) 

Personalen är mer engagerad och tycker att arbetet är intressant. De är stolta även om 

avvikelser uppstår för att de kan lösa problem och hela tiden bli bättre på sina 

arbetsuppgifter. Den visuella styrningen har hjälpt till på så sätt att alla ser om någon 

behöver hjälp och kan då snabbt hjälpa dem så att effekterna inte blir så stora att 

produktionen behöver avstanna vilket leder till färre stopp i produktionen. 

5.6.5 Kvalitetssäkring 

De följer en eskaleringsmodell, där problem tas uppåt i hierarkin då det krävs. Detta 

leder till stort kunskapsutbyte och bereder de i verkstaden att fatta korrekta beslut 

varje dag så att färre och färre problem behöver eskalera. Visst händer det att 

produktionen stoppas men det är sällan, enbart om det inte går att säkerställa att 

produkten lever upp till kundkravet. En effekt av eskaleringsmodellen är att 

kvaliteten blivit bättre. 
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5.6.6 Helheten 

”Vi har ju precis om många andra så har vi våra principer som vi står bakom med 

lean då som vi försöker jobba med då med kvalitetssäkring, behovsstyrd produktion, 

standardiserat arbetssät, förbättringsarbete det är ju inget konstigt i det men jag 

förstår idag ganska tydligt varför. Men jag förstår idag att vi har ganska mycket kvar 

att göra, så ju längre man kommer desto mer ser man att man har kvar.” (Johan 

Elmenius) 

De menar att alla delar bygger på och förstärker varandra. Ju längre man kommer i 

arbetet med lean desto mer förstår man och desto mer potential blir synlig. Kvaliteten 

är kanske det viktigaste men för att säkerställa den krävs standardiserat arbete och har 

man det men inte förbättringsarbete så blir motivationen lägre för då gör de anställda 

inget åt avvikelserna. Att gå till botten med problem är också något de anser påverkar 

kvaliteten. Kan de inte sälja produkterna finns ingen verksamhet och levereras inte 

produkterna i rätt tid fås på sikt samma effekt. Det finns ingen mening med att springa 

för långt med det ena och strunta i det andra. Sedan är det klart att ordning och reda 

går väl alltid att köra utan de andra delarna, menar Johan. 

Viktigt är att säkerställa att alla anställda har rätt kompetens och engagemang så att 

rätt beslut fattas varje dag, vilket leder till ökad produktivitet och kvalitet. De måste 

nu arbeta vidare med att säkerställa att alla förstår målen och hur de bidrar till att 

uppnå dessa. 

I tabellen nedan presenteras de effekter som Väderstad Verken har fått: Tabellen är 

uppbyggt så att läsaren ska läsa rad för rad och varje rad representerar ett arbetssätt 

och vilka effekter som företaget har fått när de arbetat med de olika principerna eller 

delarna. 
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Effekter som 
inte kopplats till 
specifik del 

Kortare 
ledtid 

Kunderna är 
mer nöjda  

Minskad 
kapitalbindning  

Mer 
lönsamma 

 

Förbättringar  Kortare 
genom-
loppstid 

Ökad 
produktivitet 

Bättre 
arbetsmiljö 

  

Kundorientering Mindre 
lager 

Minskad 
över-
produktion 

   

Just In Time Ökad 
produkt-
ivitet 

    

Standardisering 
och Visuell 
styrning 

Mindre 
PIA 

 Ökat 
engagemang 

Lättare 
uppföljning 

 

Mindre yta 
för 
tillverkning 

Kvalitet De har 
sällan 
stopp 

Bättre 
kvalitet 

   

Tabell	  12.	  Effekter	  som	  Väderstad	  Verken	  fått.	  

5.7 Enkäten 

Här hade vi tänkt presentera resultatet av vår enkätundersökning men då det externa 

bortfallet blev för högt för att kunna dra några slutsatser valde vi att exkludera 

resultatet från studien. Vi återkommer till denna diskussion i 6.1. 
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6 Bedömning av arbetet 
I det här kapitlet har vi gjort en kritisk bedömning av vår uppsats. Vi har bland annat 

tagit upp sådant som vi borde ha tänkt på eller kunde ha gjort annorlunda. 

Framförallt har vi tagit upp problemet kring enkäten och fört en diskussion kring den 

alltför låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen. Vi har även tagit upp och fört 

en diskussion angående problematiken med intervjuerna. Slutligen har vi beskrivit 

kvaliteten på vårt arbete utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

6.1 Diskussion kring enkätbortfallet 

Bortfall är något som är vanligt förekommande i enkätundersökningar. Då 

respondenter av någon anledning väljer att inte delta så kallas det externt bortfall. Om 

respondenten enbart väljer att besvara några av frågorna och därmed lämnar vissa 

obesvarade finns det ett internt bortfall. (Olsson & Sörensen 2008) 

För att minska det interna bortfallet hade vi alla frågor i enkäten som tvingande. Detta 

kan ha lett till ökat externt bortfall om det finns frågor där respondenterna ansåg att 

inget alternativ passade och därför struntade i att svara på enkäten överhuvudtaget. 

Personer som inte vill svara men ändå gör det svarar ofta på ett annat sätt än övriga 

vilket kan leda till snedvridet resultat (Kylén 2004). 

Bortfall är ett problem för tillförlitligheten i analys och slutsatser (Kylén 2004). Vår 

enkät fick enligt oss för låg svarsfrekvens för att vi skulle tycka att det bidrog med 

något och vi har därför inte använt den vid analys av empirin. Svarsfrekvensen var i 

vårt fall endast ca 20 procent och Kylén (2004) menar att 80 procent svar brukar av de 

flesta som genomför undersökningar anses vara tillräckligt för att representera 

populationen. I och med att det främsta syftet med enkäten var att dra slutsatser har vi 

valt att bortse från den i resterande arbete. Vi kan konstatera att detta har bidragit till 

en förlust i vår studie, då tanken var att enkäten skulle komplettera intervjuerna vilket 

tyvärr inte blev fallet. Anledningarna till det höga externa bortfallet går självklart att 

diskutera. 

Vi tror att det stora bortfallet i vår undersökning till viss del kan bero på att flera av de 

som fått enkäten inte ansåg sig tillräckligt insatta för att svara på frågorna som rör 
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effekter. De kanske vet svaret på de flesta frågor men inte på alla, och vet inte fanns 

inte med som alternativ i vår enkät. Många valde kanske att inte svara på grund av 

detta. Det kan vidare ha blivit en miss i kommunikationen då vi ringde runt till 

företagen för att få namn på den person som ansågs mest lämpad att besvara enkäten. 

I vissa fall kan vi ha fått felaktiga uppgifter och mejladresser och i andra fall kan vi ha 

fått uppgifter och mejladress till fel person som då kanske inte besitter den kunskap 

som krävs för att kunna ge ett korrekt och seriöst svar. 

Arbetar inte företagen med lean på det sätt vi anger kanske de tycker att det är svårt 

att svara vilket kan ha medfört att de inte längre velat delta. Att vi först frågar hur de 

arbetar med en viss del och sedan vilka effekter det har fått kan också ha påverkat. Att 

vi begränsat antalet svarsalternativ till sju kan också ha påverkat på det sättet att de 

ansåg att inget passade och att då svara annat på alla frågor kan kännas löjligt. Att 

vissa alternativ återkommer tror vi också kan ha bidragit till denna oförmåga att svara 

sanningsenligt och respondenterna kan därför ha valt att inte svara alls. 

Enkäten fick hela 19 frågor och blev därmed ganska lång (se bilaga 6 för hela 

enkäten). Vi hade inte fattat beslutet att avgränsa leverantörer och kunder när den 

skickades ut. Detta ledde till att fyra frågor rör hur de arbetar med dessa och 

effekterna av det. Enkäten blev jobbig och svår att besvara utan att ta sig ordentligt 

med tid för att sätta sig in i frågorna. 

Enligt Kylén (2004) kan man utveckla förmågan att göra bra enkäter genom att låta 

några personer besvara enkäten och sedan jämföra vad de olika frågorna på samma 

tema har gett för information, vilket vi också gjorde i samband med intervjutillfällena. 

Att låta en ”enkätexpert” granska enkäten är en annan sak som vi kanske borde ha 

gjort, dock tyckte vi själva att vi fick tillräckligt med feedback på enkäten vid 

intervjutillfällena men en expert kanske hade varit att föredra trots allt. 

En annan orsak till att respondenterna valt att inte besvara enkäten kan vara att de inte 

ser någon egen vinning i det. Bryman och Bell (2005) rekomenderar att erbjuda de 

som svarar något som tack. Tyvärr var inte det något som vi ansåg att vi hade 

möjlighet till främst på grund av våra begränsade resurser. Det framgår inte heller att 

respondenten sedan kommer att få ta del av de resultat eller slutsatser som vi kommer 

fram till. Detta kan göra att personerna känner att de lägger ner tid på något de anser 

vara ”onödigt” och som inte gagnar dem själva eller deras egen verksamhet. Vi kan i 
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alla fall konstatera att det största problemet när det gäller enkätens utformning, med 

all sannolikhet, är att vi inte hade tänkt klart och bearbetat den helt innan vi 

färdigställde och skickade ut den. 

6.2 Intervjuerna 

Vi är medvetna om att det troligtvis förekommer brister i vårt empiriunderlag i och 

med att vi endast kunnat använda oss av den informationen vi fått vid 

intervjutillfällena. Skulle vi vetat att svarsfrekvensen på enkäten skulle bli så låg 

skulle vi från början ha lagt ner mer tid och energi på att finna fler lämpliga 

intervjukandidater. Vi skulle förmodligen även ha lagt mer tid på intervjuerna och 

fokuserat mer på de effekter som vi såg i tabell i 3.8 istället för det fokus vi hade på 

öppna frågor samt att låta intervjupersonen vara den som fick välja vad som skulle 

nämnas. Vidare kan urvalet och sättet att kontakta företagen ifrågasättas. Vi är även 

kritiska till hur tillförlitlig den information som vi fått av intervjupersonerna är. I 

vissa fall har vi fått mer godtyckliga svar och ibland har vi fått exempel i siffror. 

Det är svårt att göra en bedömning av hur trovärdiga och sanningsenliga uppgifterna 

är och Kylén (2004) menar att ju mer konkreta uppgifterna är desto troligare är det att 

de är riktiga. Han menar att ju mer detaljerad och unik en redogörelse är desto 

troligare är det att den är sann. Bedömning av en uppgift skiljer sig mellan fakta, 

tolkningar och värderingar. Det bör gå att kontrollera huruvida fakta är sann eller 

falsk. Tolkningar beror på hur uppgiftslämnaren ser på saken och kan vara subjektiva, 

objektiva eller neutrala men därför inte mindre sanna för det. Värderingar kan aldrig 

vara rätt eller fel då det handlar om åsikter. (Kylén 2004) 

Risken finns att personernas beteenden ändras under intervjutillfället, vilket bör 

belysas eftersom det gör att vi därför kan ha fått en felaktig bild. Detta är en risk som 

Bryman och Bell (2005) varnar för. De intervjuade verkade bekväma med att spelas 

in, utom de på Företag X som vi inte spelade in. Vi tror därför inte att de försökte 

dölja något för oss. Att vi inte fick rundvandring på alla företag är något som kan 

påverka studien på ett negativt sätt, då risken finns att vi efteråt kanske tolkat det som 

sagts på ett annorlunda sätt. 
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Varje intervju pågick i två till tre timmar var, inklusive rundvandring, därför blev 

materialet från varje företag väldigt omfattande. Vissa arbetssätt har företagen nämnt 

under flera av frågorna och vi har då valt att ta upp det där vi ansåg att det passade 

bäst. Vi har noga valt ut det som är relevant för vår studie vilket kan ha lett till att vi 

missat något och därmed dragit felaktiga slutsatser. 

Ibland har vi ställt lite väl ledande frågor, främst för att få intervjupersonerna att 

besvara frågan på det sätt som vi tänkt för att vi sedan skall kunna jämföra företagen 

och sedan dra slutsatser. Vi ställde också uppföljande frågor som ibland blev ledande, 

för att säkerställa att vi tolkat rätt, vilket kan ha lett till att personen svarat ja trots att 

det inte var vad de tänkte från början. Frågor kan tolkas väldigt olika av olika 

personer och beroende på hur de ställs kan olika svar fås (Kylén 2004). Vi bör därför 

ha ett kritiskt förhållningssätt till att vi vid intervjutillfällena medvetet har ställt frågor 

som till viss del är ledande. Eftersom vi inte helt utgått från intervjuguiden kan 

frågorna ha formulerats på något olika sätt vid intervjutillfällena. 

Från början hade vi endast tänkt intervjua fem företag men då vi insåg att resultatet 

från enkäten inte kunde användas valde vi att utöka antalet intervjuer till sex. Att det 

bara blev ett extra företag är främst på grund av våra begränsade resurser samt att vi 

var lite sent ute då vi tog kontakt med ytterligare företag. Vi är medvetna om att vi har 

ett ganska litet underlag i och med att vi endast har intervjuat sex företag som 

dessutom arbetar med lean på relativt olika sätt. Underlaget har ändå varit tillräckligt 

för att föra en diskussion kring våra forskningsfrågor och konceptet lean.  

Vi anser att de olika företagen har gett oss ett tillräckligt underlag för att diskutera 

konceptet lean. I och med att vi dessutom har valt företag som inte har en helt 

liknande produktion anser vi att vi har fått en bred bild som belyser ämnet i ett större 

perspektiv. Dock blev resultatet svårt att generalisera, det är något vi hade önskat att 

enkäten skulle ha bidragit med, då vi enbart har kunnat föra en diskussion kring hur 

företagen arbetar och vad teorin säger. 
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6.3 Kvalitet på arbetet  

För att kunna bedöma hur trovärdig en studie och dess tolkningar är så måste en 

bedömning angående reliabilitet, replikation och validitet göras. Det diskuteras ofta 

runt hur lämpliga dessa mått är för en kvalitativstudie och därför har vissa forskare 

(Lincoln & Cuba 1985 se Bryman & Bell 2005 s. 306) tagit fram andra begrepp som 

bör utvärderas i en studie med kvalitativstrategi. Trovärdighet samt äkthet vilka i sin 

tur innehåller olika begrepp (Bryman & Bell 2005). Vi har fört en diskussion kring 

trovärdighet, äkthet samt relevans och hur de påverkar vår studie.  

6.3.1 Trovärdigheten 

Består av fyra delar: 

Tillförlitlighet: hur trovärdiga resultaten är. Den avgör hur andra forskare kommer 

uppfatta studien. Liknar intern validitet som är hur insamlad data stämmer med teorin 

som utvecklas. (Bryman & Bell 2005) I och med att vår studie fokuserar på vad 

företagen anser att lean har lett till för effekter kan trovärdigheten påverkas. Risken 

finns att de vi intervjuar antingen vinklar det till att låta mer positivt än vad det är, 

eller att det som de uppfattar inte stämmer med verkligheten. Eftersom vårt mål inte 

direkt är att utveckla nya teorier, utan mer undersöka om de teorier som finns verkar 

stämma eller inte så är det vi producerar i hög utsträckning det som företagen anser. 

Teorin om lean kan ibland vara något motsägelsefull och lite rörig vilket gör det svårt 

att hitta en bra definition. Detta kan leda till felaktiga tolkningar då företagen kanske 

ser det på ett sätt men vi på ett annat. Det gör att det kan bli svårt att hålla distans och 

fånga upp vad de egentligen menar. Intervjupersonerna kan också förvränga saker på 

grund av att minnet inte alltid är 100 procent säkert, att de tror att något beror på 

införandet av lean men att den effekten egentligen kom innan eller beror på något 

annat. Orsakssambandet bör vara att de börjar arbeta med lean så fås effekter, inte att 

de får effekter och därför börjar arbeta med lean. Genom att vi låter de 

intervjupersoner som är en del av den sociala verklighet som vi studerat få ta del av 

resultatet i empiridelen, för att bekräfta att vi har uppfattat deras verklighet på ett 

riktigt sätt, ökar tillförlitligheten i vår studie. 

Överförbarhet: liknar externvaliditet. Externvaliditet bedömer om resultatet går att 

generalisera. Hur personerna eller företagen som deltar i studien väljs påverkar detta. 
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(Bryman & Bell 2005) Urvalet anser vi kunna vara lite vridet då vi valt att intervjua 

företag som är kända för det lyckade arbetet med lean. Dock har vi fått bäst kontakt 

och respons av dessa företag vilket har gjort det naturligt att genomföra intervju hos 

dem. Många gånger är ett bekvämlighetsurval lämpligt vid kvalitativ studie då 

forskaren söker ett visst djup i svaren och har ambitionen att förstå något (Bryman & 

Bell 2005). Därför ser vi inte bekvämlighetsurvalet som ett stort problem i denna 

studie. Företagen som vi interjvuat har som tidigare nämnts uppfyllt de kriterier vi 

ställt upp för att vara ett bra fallföretag. Det kan även diskuteras hur möjligheterna för 

andra är att bedöma om resultaten ifrån företagen i vår studie är överförbara till en 

annan miljö. I och med att vi noggrant dokumenterat och givit täta och fylliga 

beskrivningar igenom hela arbetet kan vi inte se att det råder några större svårigheter 

för andra personer att bedöma då de förses med en så kallad databas till hjälp.  

Pålitlighet: liknar reliabilitet, om resultatet blir liknande vid ett annat tillfälle, 

(Bryman & Bell 2005) effekterna av lean bör bli desamma vid en upprepning av 

studien då vi inte har kvantifierat effekterna. Vi har försökt dokumentera varje steg i 

forskningsprocessen för att öka pålitligheten. Hur vi gått tillväga, varför samt vilka 

ändringar studien har tagit under arbetets gång. Då vi beskriver hur vi gått tillväga i 

varje steg så bör vår studie vara relativt lätt att genomföra på liknande sätt för att se 

om något har ändrats. Vidare transkriberades alla intervjuer för att vi skulle kunna 

kontrollera att informationen tolkats korrekt samt för att vi skulle kunna gå tillbaka till 

ursprungskällan när vi analyserade empirin. Hur analysen har byggts och hur vi valt 

att tolka olika begrepp finns också beskrivet på ett utförligt sätt. 

I och med att vår studie mäter vad företag anser och uppfattar att de fått för effekter 

kan företag ändra uppfattning eller påverkas av andra faktorer. Omgivningen och 

efterfrågan för företag varierar ständigt därför finns risken att det vi fångar upp 

egentligen inte beror på införandet av lean. Pekar mycket på att ett visst sätt att arbeta 

leder till vissa fördelar eller nackdelar är det sannolikt att dessa påverkas av arbetet 

med lean och att det inte bara beror på konjunkturen. Andra faktorer som kan skilja 

sig är åsikterna våra intervjupersoner har (Olsson & Sörensen 2008). 

Utgångspunkten i vår studie är befintlig teori där undersökningar gjorts över vad lean 

är och vad det innehåller, därför anser vi att det finns en stor sannolikhet för att våra 

mätningar är korrekta. Då begreppet lean definieras på olika sätt av de flesta finns det 

egentligen inte heller något sant eller falskt. 
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Konfirmering eller bekräftelse (Möjlighet att styrka och konfirmera): vilket 

belyser huruvida forskarna varit objektiva (Bryman & Bell 2005). Vi har inte i något 

av fallen haft en relation till företagen och vi anser därmed att vi inte heller låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka varken utförandet eller de 

slutsatser som dras i studien. Då ingen relation till företagen finns här har vi kunnat 

vara objektiva angående vad de belyser. Vi har som tidigare nämnts valt företag som 

vi vet är framgångsrika i arbetet med lean, hur objektivt det är går naturligtvis att 

diskutera. Vår studie har också blivit vinklad mot att vi förväntar oss ett positivt 

resultat av införandet av lean, då teorin visar på de stora fördelarna som finns. 

Möjligheten att styrka och konfirmera resultaten ser vi därför som god. 

6.3.2 Äkthet 

Rättvis bild: om studien representerar olika synvinklar (Bryman & Bell 2005). Då vi 

valt att avgränsa på ett sätt som gör att vi inte undersöker hur de anställda påverkas så 

har vi inte belyst lean ur deras synvinkel. Dock har de vi intervjuat ibland gått in på 

dessa områden. Kunderna är inte heller något som vi undersökt. Studien är därför till 

viss del begränsad när det gäller detta men då det i grunden är lite hårdare effekter, så 

som kortare ledtider, vi är ute efter tror vi inte att det spelar så stor roll. 

6.3.3 Relevans 

Kvalitativa studier bör även utvärderas utifrån dess relevans (Hammersley 1992a se 

Bryman & Bell 2005 s. 50). Hur viktig studien är inom ett område är det som styr 

denna relevans. Vår studie har belyst ett ämne som många företag arbetar med, vill 

införa eller har tankar på att införa för att bli mer effektiva och lönsamma. Vi anser 

därför att relevansen är mycket hög då riktlinjer kan ges till företag angående om alla 

delar måste införas, i vilken ordning de bör införas, om något bör prioriteras men 

också vad det får för effekter. Som tidigare nämnts anser vi också att denna studie ger 

ett bidrag till teorin eftersom att vi kartlagt begreppet lean och gett en beskrivning av 

vad de flesta författare inom området påpekar att lean är eller innehåller. 

Ekologiskvaliditet: avgör om resultatet kan appliceras i vardagen, om det är något 

som företagen kan använda sig av och arbetar efter (Bryman & Bell 2005). Då vi har 

intervjuat företag och sett deras produktion på plats så anser vi att den ekologiska 

validiteten varit hög i vår studie. 
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7 Analys och diskussion 
I detta kapitel har en jämförelse mellan fallföretagen och teorin gjorts, vi har 

diskuterat vad lean är, övergripande effekter, om det går att dela in lean i olika delar, 

hur företagen arbetar med de olika delarna samt vilka effekter de fått. Vi avslutar 

sedan med om det är helheten som skapar störst fördel, om delarna är beroende av 

varandra samt vilken del som anses vara viktigast. 

7.1 Är företags uppfattning av lean enhetlig med teorin? 

Här har vi tagit upp vad fallföretagen anser att lean är och en jämförelse med teorin 

har gjorts. Diskussionen belyser om företagens synsätt är enhetliga med teorin. 

Vår tolkning av lean visar att det faktiska värdeskapandet är något som ofta belyses i 

lean litteraturen. För att öka det faktiska värdeskapandet menar många att eliminering 

av slöseri är viktigt (Reichhart & Holweg 2007; Hines, Holweg & Rich 2004; Chen, 

Li & Shady 2010). Detta är en uppfattning som till viss del även Scania, Husqvarna, 

Vädersta Verken samt Ericsson delar. Lean för Scania är ett standardiserat arbetssätt 

som används för att hitta avvikelser och säkerställa flödet. Avvikelser tolkar vi som 

en form av slöseri då det leder till stopp i produktionen, kvalitetsbrister eller dylikt. 

Husqvarna menar att ständiga förbättringar är i fokus, vilket också kan ses som ett sätt 

att öka det faktiska värdeskapandet. Vädersta Verken menar att kundvärdet är det 

viktiga och med det följer ständiga förbättringar; ett påstående som vi anser stämmer 

bra med Womack och Jones (1996A) principer om att kunden avgör värdet och att allt 

som inte skapar värde ska elimineras. Vi anser att det stämmer då vi tolkar det som att 

förbättringar görs för att öka kundvärdet och det är kunden som bestämmer vad som 

är värde. Ericsson menar att lean är ett resurssnålt arbetssätt vilket tyder på att de 

försöker få bort aktiviteter som inte skapar värde. På BT är fokus på kvalitet, 

förtroende och marknadsandelar. Det är viktigt för dem att kunden är nöjd, vilket 

faktiskt också indikerar att värdeskapandet är i fokus. Vi förknippar begreppen med 

kundvärde då kvalitet ofta är viktigt för kunder. Om förtroende finns och de har stora 

marknadsandelar kan det tolkas som att kunderna är nöjda. 
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Flera av företagen vi besökt har påpekat att lean är ett visst tankesätt, en kultur som 

alla anställda ska förstå och stå för. Företag X säger att de ser lean som en filosofi där 

engagemanget är stort, vilket tyder på att de ser lean som en kultur. En kultur av 

lagarbete och engagemang som tillåter flexibilitet samtidigt som kapaciteten är hög 

tack vare att alla arbetar åt samma håll och tillsammans. Ytterligare något som tyder 

på att lean är något mer övergripande, likt en filosofi eller en kultur är att Ericsson 

menar att förändringsförmågan eller förändringsviljan är viktig. Även Vädersta 

Verken ser ett annat värde i lean än lönsamhet då de menar att de vill att kunden 

kommer tillbaka, inte produkten. Detta är ett väldig brett uttalande och vi antar därför 

att det är en grov riktlinje, en önskan som sedan bryts ner i mer påtagliga delar. 

Vädersta Verken påpekade också att deras största utmaning i dagsläget är att få alla 

anställda att förstå hur den enskildes handlande påverkar kunden och företaget. Även 

Husqvarna menar att lean är en viss kultur som driver arbetet med ständiga 

förbättringar framåt. Vår uppfatting är att vi ser lean som en filosofi vilket även 

tidigare forskning tyder på. Hines, Holweg och Rich (2004) menar att en vanlig brist 

vid implementeringen av lean är att det är verktygen som prioriteras och inte att det är 

ett tankesätt som måste ändras. Diskussionen som vi har fört ovan visar på att de 

företag vi besökt har förstått att tankesättet är viktigt. 

Att företagen som arbetar med lean har kunden i fokus är inte svårt att acceptera då 

troligen alla företag på något sätt bör vara kundorienterade för att överleva. Vi tror att 

det finns olika nyanser för hur denna orientering ser ut. Företag som arbetar med lean 

påpekar ofta, i alla fall de företag vi varit på, att de vill få med alla anställda och att de 

är dessa som ska driva merparten av arbetet vidare när det gäller både eliminering av 

slöseri och ökande av kundvärdet. Detta syns speciellt på både BT och Vädersta 

Verken som påpekar att de standarder som finns ”ägs” av operatören. Det är också 

tydligt att mycket ansvar ofta läggst på individerna när det gäller kvalitetsaspekter och 

dylikt. Vi tror alltså att kundorientering genomsyrar företagen som arbetar med lean 

på ett annat sätt än vad det annars kanske gör. Dock är det svårt att uttala sig om detta 

då vi inte har något empiriskt stöd som visar att andra företag, som inte arbetar med 

lean, inte arbetar på liknande sätt. Att vi valt att inkludera engagemang från alla under 

förbättringsarbete är något som tyder på att den teori (bland annat Womack & Jones 

1996A) som finns belyser att alla anställda ska vara med och driva arbetet framåt. 



 77 

Uppfattnigen av vad lean är varierar mellan företagen men det går ändå att se likheter 

om man reflekterar över vad de sagt. De företag vi besökt verkar se det som något 

större än bara ett sätt att producera. En kultur, ett tankesätt eller en filosofi är ord de 

har använt för att förklara vad lean är för dem. Fler av företagen nämner förbättringar, 

kundvärde, effektivitet och värdeskapande när vi frågar efter deras uppfattning av vad 

lean är. Att detta till stor del stämmer med vår uppfattning visar på att viss enhetlighet 

finns. Det är ändå svårt att uttala sig om vad lean är utifrån den empiri vi har. Många 

teorier finns och fler av företagen har en egen uppfattning och därmed finns det 

egentligen hur många svar som helst. Det är en fråga om hur generellt man vill uttala 

sig. Utifrån denna diskussion står vi ändå fast vid att vår uppfattning till stor del 

verkar stämma överens med hur de företag vi träffat uppfattar lean. 

7.2 Vilka effekter får företag av att arbeta med lean? 

Här har vi tagit upp vilka effekter företagen har sett av arbetet med lean på ett mer 

övergripande plan. 

Nedanstående tabell är en sammanställning över de olika effekterna som företagen 

och teorin inte direkt har kopplat till en specifik del eller arbetssätt när det gäller lean. 

Alla effekter har inte diskuteras i nedanstående diskussion och vissa effekter som vi 

vald att presentera i en annan del av arbetet diskuteras istället då vi har försökt göra 

kopplingar och tolkningar av vad som sagt för att att kunna få en bra och tydlig 

helhetsbild. Tabellen läses på så sätt att kolumnerna representerar de olika företagen 

och teorin medan raderna representerar de vanligaste effekterna som vi sett är 

förknippade med lean.   
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Övergripande 

 Ericsson Företag 
X 

Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1      Kortare  

Lager       Mindre 

Kund      Mer Nöjda  

Prod.1   Ökat (kortare 
tider) 

 Ökat  Ökat 

Eff.1  Ökat Ökat Ökat    

Korr1/ 
Stopp 

      Färre 
defekter 

Enga.1 Ökat Ökat  Ökat    

Övrigt Kan 
förändras 
snabbare 

 Ändrad 
inställning 
(de 
ifrågasätter 
mer) 

  Minskad 
kapitalbindning, 
mer lönsamma 

Mindre 
utrymme 
för 
produktion 

Tabell	  13.	  Effekter	  av	  lean	  som	  inte	  kopplas	  till	  speciellt	  arbetssätt	  

1- I tabellen använder vi oss av vissa förkortningar: LT= Ledtid, Prod.= produktivitet, 
Eff.= effektivitet, korr= korregeringar, Enga.= engagemang.  

Teorin inom området pekar ofta mot att lean leder till färre defekter, mindre lager 

samt en ökad produktivitet (Womack, Jones & Roos 2007). Företagen vi besökt har 

sett lite olika effekter sedan de började arbeta med lean. Ökat engagemang, ökad 

motivation och ökad medvetenhet är kanske de vanligaste svar vi har fått. Flera av 

intervjupersonerna menar att de har sett mjuka effekter som är svåra att mäta men de 

tror att de effekterna har påverkat effektiviteten positivt. På Ericsson är 

medvetenheten högre tack vare att de följer upp intäkter och kostnader på daglig 

basis. På Företag X var de lite mer kryptiska med effekterna men de säger att alla 

företag blir mer effektiva så det är svårt att se om det är en följd av lean och det 

ökade engagemanget. Även Scania menar att alla företag måste bli mer effektiva för 

att överleva men de tror att engagemanget från ledningen har påverkat den 

övergripande effektiviteten positivt. Detta stämmer med Womack och Jones (1996A) 

påpekande att cheferna måste vara uppmuntrande. Vi tolkar det som att Scanias chefer 

blivit mer engagerade i den operativa verksamheten tack vare införandet och arbetet 
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med lean. Något som Womack och Jones (1996A) vidare påpekar är att cheferna 

måste övertyga de anställda om att ingen kommer förlora arbetet på grund av 

införandet av lean, detta för att få högt engagemang och många förbättringsförslag. 

Scania menar att takttid är ett bra sätt att se om det går att ta bort en position eller 

dylikt. Vi ser här en potentiell konflikt då de anställda kanske inte kommer vilja nå 

sina mål, om Womack och Jones (1996A) har rätt. Dock är Scania, som vi tidigare 

nämnt, kända för att framgångsrikt arbeta med lean vilket kan tolkas som att det inte 

är något stort problem för dem. Även Ericsson säger att de kunnat frigöra resurser i 

form av människor (anställda). Resurserna har kunnat frigöras tack vare deras arbete 

med ständiga förbättringar. Varken Scania eller Ericsson säger att de sparkat de 

anställda som ”frigjorts”, det är mycket möjligt att de bara fått en annan position. På 

Ericsson verkar det nästan så då Hans menar att en tjusning är att kunna växa med 

hjälp av frigjorda resurser. 

Produktiviteten var den effekt som BT nämnde. De hade fått en tydlig 

produktivitetsökning sedan de började arbeta med lean. Även Husqvarna nämner 

indirekt ökad produktivitet då de menar att de sett tidsbesparingar efter vissa 

investeringar som gjorts sedan de började arbeta med lean. Vädersta Verken menar att 

de sett tydliga effekter av lean, de har bland annat lyckats korta ledtiden, minska 

kapitalbindningen och sett att kunderna blivit mer nöjda. 

Utifrån detta går det inte att uttala sig om lean verkligen leder till några speciella 

effekter men det verkar leda till ett ökat engagemang och ökad motivation. Vi kan 

också se att sättet företagen ser på lean och dess effekter varierar, då vissa har kunnat 

säga vilka effekter de har fått medan andra uttalat sig mer försiktigt. Ytterligare något 

som vi sett är att de effekter företagen har sett inte alltid är enhetliga med teorin. Detta 

tyder på att Lewis (2000) samt Lim, Ahmed och Zairi (1999) har rätt när de 

konstaterar att olika företag arbetar med lean på olika sätt. Vi ser det som ett tecken 

på att även effekterna bör variera. Utifrån våra två första forskningsfrågor är det svårt 

att uttala sig om något speciellt, dock kan vi konstatera att teorin till stor del stämmer 

överens med verkligheten när det gäller oenigheten. Denna oenighet gäller främst 

effekterna då vissa likheter går att se i hur de uppfattar lean men att effekterna 

varierar kan också bero på att företag har olika uppfattning av vad som är viktigt och 

därför väljer att belysa vissa saker fast de även har fått andra effekter. 
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7.3 Går det att dela in lean i olika delar och se effekter för 

varje del? 

Här har en diskussion först angående hur de olika fallföretagen arbetar med varje 

del, om de arbetar på liknande sätt och om detta sätt stämmer med teorin. Därefter 

har effekterna diskuterats, om de är enhetliga med teorin samt om de olika 

fallföretagen har fått liknande effekter. 

Att lean består av olika delar är något som påpekades av Företag X som anser att det 

är en filosofi som är svår att mäta men det finns olika fragment som går att mäta och 

följa upp. Scania ser det egentligen som att lean har två delar; Just In Time, som 

innebär att processen inte ska avstanna utan flyta hela tiden och Jidoka, som säger att 

processen ska stanna om problem uppstår, för detta krävs vissa principer som 

standardiserat arbetssätt och en viss kultur med fokus på problemlösning. De på 

Scania menar att man, metod, material och maskin är faktorer som måste fungera och 

om de gör det kommer de att nå önskade resultat. Detta går att koppla till Lim, 

Ahmed och Zairis (1999) första cykel som innehåller de 4M som används för att driva 

slöseri och komma med ständiga förbättringar. Även Husqvarna använder sig av 

liknande uppdelning för att lösa problem och driva igenom förbättringar. Att en stor 

del av lean är att säkerställa flödet framgår av Womack och Jones (1996A) principer 

och att produktionen ska avstanna vid problem framgår av allt fokus på kvaliteten.  

Husqvarnas pelare med ständiga förbättringar, flexibilitet, Just In Time, personal och 

kvalitet är inte så lika de delar vi kommit fram till att lean innehåller. Det är kanske 

inte konstigt att variationer finns i hur företag uppfattar lean och delarna med tanke på 

den breda och ibland motsägelsefulla teorin. Trots detta har vi fått svar på alla frågor 

angående delarna vi har identifierat och de flesta företag har även gett exempel på 

effekter som delarna har lett till. 

Att dela in lean i olika delar går, vi har gjort det i teorin och empirin. 

Förbättringsarbete verkar ofta vara fokuserat på att öka kundvärdet så att ha en del 

som heter kundorientering kan diskuteras, speciellt med tanke på att vissa företag 

anser att dragande produktion är en del av Just In Time, vissa författare (Womack & 

Jones 1996A; Pettersen 2009) håller också med om det, se diskussionen nedan. 
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Kvalitetsarbete är en viktig del av lean men det verkar mer influera allt som görs än 

vara en egen del som företag arbetar specifikt med.  

7.3.1 Förbättringsarbete 

Tabellen nedan är en sammanställning över effekter som företagen samt teorin har 
nämnt att förbättringsarbete kan, bör och har lett till. Tabellen läses på så sätt att 
kolumnerna representerar företagen och teorin medan raderna representerar de olika 
effekterna.  

Förbättringsarbete 

 Ericsson Företag 
X 

Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1       Kortare 

GLT1      Kortare  

Lager     Mindre  Mindre 

Kund        

Prod.1    Ökat  Ökat Högre 

Eff.1     Ökat    

Korr1/ 
Stopp 

 Färre Färre    Färre 

Enga.1       Högre 

Övrigt Frigjort 

resurser 

Når fler 
mål 

Högre OEE, 
positivare 
anställda, 

Bättre 
kommuni- 
kation,  

bättre 
förståelse, 

högre 
leverans- 
säkerhet 

Ökat 
värde-
skapande 

 Bättre 
arbetsmiljö 

Färre 
resurser 

(högre 
värde- 
skapas) 

Ingen 
över- 
kapacitet 

Tabell	  14.	  Effekter	  av	  lean,	  förbättringsarbete	  

1- De förkortningar vi använt i denna tabell är: LT= ledtid, GLT= Genomloppstid, 
Prod.= produktivitet, Eff.= effektivitet, Korr.= korrigeringar, Enga.= Engagemang 

Något som till stor del framgår av vår uppfattning av lean samt teorin om lean är att 

förbättringar är något som är viktigt för att eliminera slöseri och öka värdeskapandet. 

Att slöseri är aktiviteter som kunden inte är villig att betala för belyses bland annat av 
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Karlsson och Åhlström (1996). Företagen vi har besökt har som tidigare nämnts visat 

att mycket fokus är på förbättringar. På Scania försöker de fokusera förbättringarna 

som ökar kundvärdet. Detta vill de göra genom att hitta avvikelser och gå till botten 

med dessa för att de inte ska uppkomma igen. Enligt teorin är de ”5 Varför” eller 

grundorsaksanalysen ett bra sätt att göra detta (Pettersen 2009). Vi tolkar det som att 

Scania på något sätt använder sig av detta arbetssätt. Även BT ställer frågan varför, 

när ett problem uppstår, för att kunna lösa problemet på ett bra sätt. Företag X 

fokuserar främst på störningar och att eliminera dessa. Gemensamt för både Företag X 

och Scania är att de försöker driva förbättringar genom att sätta upp mål som de 

anställda sedan får ansvaret för att försöka uppnå. Även Husqvarna sätter upp mål 

som de sedan arbetar med under olika workshops. Att de anställda får vara med och 

sätta upp mål som de sedan ska uppnå är något som Modarress, Ansari och Lockwood 

(2005) kallar (Kaizen)-kostnadsaktiviteter. 

Ericsson arbetar med kartläggning av sina flöden och de värdeskapande aktiviteterna 

för att kunna eliminera slöseriet som finns. Womack och Jones (1996A) menar att 

steg två är att identifiera värdeflödet för varje produkt för att sedan eliminera allt 

slöseri. Scanias standarder är uppbyggda på så sätt att de tagit fram de faktiskt 

värdeskapande aktiviteterna för att sedan lägga till de icke-värdeskapande. Vilket vi 

har tolkat som ett sätt att visa vad som skapar värde och sedan kunna förkorta de 

aktiviteter som inte skapar värde. 

På BT arbetar de med att minska gåtid och väntan. Att minska överproduktionen är ett 

stort projekt just nu och för att åstadkomma detta arbetar de med införandet av 

kittning och enstycksproduktion vid svetsen och måleriet. Vädersta Verken arbetar 

ständigt med kompetensutveckling och arbetssättsutveckling för att säkerställa att de 

anställda klarar av sina arbetsuppgifter samt utför dessa på bästa sätt. 

Alla fallföretag kan ge exempel på hur de arbetar med förbättringsarbete. Som 

tidigare nämnts anser flera av företagen att lean är just förbättringar, vilket indikerar 

att förbättringsarbete är något som är nära förknippat med lean. Delaktighet eller 

engagemang hos alla är något som vi valt att placera under förbättringsarbete och 

denna uppfattning verkar även flera av de företag som vi har träffat dela. Flera av 

företagen belyser att det är de anställda som ska komma med förbättringar och sedan 

genomföra förslagen. 
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Effekterna som företagen anser sig ha sett varierar ganska mycket, vilket kan bero på 

att de har lite olika prioritet med sitt förbättringsarbete. BT menar att deras produktion 

blir mer effektiv och billigare samt att lagren blir mindre tack vare kittning. Kittning 

införs, på BT, för att få enstycksproduktion vilket gör att detta egentligen passar in 

under det som vi har valt att inkludera under Just In Time. Överproduktion och 

lager är slöseri vilket ändå gör att vi kan dra en koppling till vad vi kallar 

förbättringsarbete eftersom vi lägger eliminering av slöseri som en underliggande del 

där. Företag X har sett att deras störningar minskat tack vare målen de har satt upp, 

även störningar ser vi som en form av slöseri eftersom de inte skapar värde för 

kunden samt hindrar produktionen att flöda på det sätt som det var tänkt. Scania anser 

att de har blivit bättre på att anpassa sig efter kunden och vad den anser att värde är 

men de ser fortfarande utvecklingsmöjligheter. Genom takttidsmålen som de har satt 

upp har produktiviteten ökat. Även Vädersta Verken har sett att produktiviteten har 

ökat till följd av förbättringar som genomförts. En annan effekt de har sett är att 

genomloppstiden har minskat. Ericsson har sett att förbättringsarbetet har frigjort 

resurser som till exempel yta, pengar eller människor. Engagemanget har ökat på 

Husqvarna och de har också fått en högre grad av måluppfyllelse. 

Ett högre värdeskapande som inte förbrukar resurser i onödan är effekter som teorin 

belyser, se tabellen i 3.8. Företagen verkar försöka fokusera sitt förbättringsarbete på 

just detta och de verkar också ha fått effekter som tyder på ett högre värdeskapande. 

Kortare ledtider och ökat engagemang, som leder till ökad produktivitet, är också 

något som teorin belyser, se tabellen i 3.8. Om arbetsplatsen blivit bättre leder det 

enligt Matsui (2007) till att produktivteten ökar, Vädersta Verken ser att 

arbetsmiljön har blivit bättre samtidigt som produktiviteten har ökat. 

7.3.2 Kundorientering 

Tabellen nedan är en sammanställning över effekter som företagen samt teorin har 

nämnt att kundorientering kan, bör och har lett till. Tabellen läses på så sätt att 

kolumnerna representerar företagen och teorin medan raderna representerar de olika 

effekterna.  
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Kundorientering 

 Ericsson X Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1    Kortare   Kortare 

GLT1        

Lager Mindre  Högre 
(tillfälligt 
tror de) 

Mindre Mindre Mindre Mindre 

Kund       Mer nöjda 

Prod.1        

Eff.1       Högre 

Korr1/ 
Stopp 

       

Enga.1        

Övrigt   Bättre koll Snabbare på 
att göra 
konstruktions- 
ändringar 

 Minskad 
över-
produktion 

Ingen 
över- 
produktion 

Tabell	  15.	  Effekter	  av	  lean	  kundorientering	  

1- Förkortningarna i tabellen är: LT= Ledtid, GLT= Genomloppstid, Prod.= 
Produktivitet, Eff.= Effektivitet, Korr.= Korrigeringar, Enga.= Engagemang 

Med kundorientering menar vi en dragande produktion där produktionen inte börjar 

förrän en kund har lagt en order. Företagen vet då vad kunderna vill ha och 

överproduktion bör därför kunna minska. I begreppet har vi också valt att lägga 

Womack och Jones (1996A) princip värde. Womack, Jones och Roos (2007) menar 

att Toyota27 har kunnat minska antalet rabatter som ges eftersom att det finns en 

köpare till allt som produceras. Vi har sett en skillnad som kan göras mellan dragande 

produktion och Just In Time. Dragande produktion säkerställer att allt som produceras 

är önskat vilket gör att överproduktion undviks, egentligen är det ingen förutsättning 

att order finns för att företag ska producera enligt Just In Time-principen. Enligt 

Gupta och Al-Turki (1998) är det viktigt att möta kundernas efterfrågan och enligt 

Matsui (2007) görs ofta det genom ett dragande system. Vi har därför valt att särskilja 

Just In Time som innehåller takttid, produktionsutjämning samt reducering av 

                                                
27 De syftar här till fabriken som tillverkar bilar. 
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omställningstid och kundorientering som innehåller dragande system samt att kunden 

bestämmer värde. Vi tycker att begreppen betonar något olika saker, där 

kundorientering har fokus på kunden, kundvärde och att endast producera det som 

efterfrågas. Womack och Jones (1996A) samt Scania håller inte med om denna 

uppdelning då de anser att Just In Time är en del av att vara kundorderstyrt.  

Scania arbetar efter principen att alla bilar som tillverkas har en adress. BT, Ericsson 

samt Företag X producerar och styr sin produktion mot kundorder. Vädersta Verken 

producerar i så stor utsträckning det går mot kundorder. Viss försäljning görs därför 

till rabatterat pris vid beställning utanför säsong. Husqvarnafabriken vi besökte 

tillverkar mot prognos från monteringen dock vill de på Husqvarna införa Kanban 

hela vägen. Viss intern produktion sker redan idag enligt Kanbanprincipen. 

Företag X samt Husqvarna har inte arbetat med lean i produktionen särskilt länge 

vilket gör att de inte sett särskilt många effekter av det. Företag X nämner inga 

effekter alls. Husqvarna menar att överskådligheten har ökat sedan de införde 

Kanban samt att de tror att lagren kommer kunna minskas i framtiden. 

Reichhart och Holweg (2007) menar att lagren kan minskas genom att producera mer 

mot kundorder. Det är en effekt som BT har sett, att ingen produkt väntar på en 

köpare. Vi tolkar det som att färdigvarulagret har kunnat minska eller att 

lagringstiden bör ha minskat. Även Scania och Vädersta Verken har kunnat minska 

sina lager till följd av produktion mot kundorder. Vädersta Verken köper in 

råmaterial innan produktionen startar vilket indikerar att de har sparat i 

kapitalbindning genom att råmateriallagren minskat. Ericsson specificerar att ingen 

produktion sker mot lager då alla produkter är anpassade efter kunden vilket tyder på 

att färdigvarulager i princip saknas. De har dock vissa buffertar i systemet. BT 

anpassar också sina produkter efter kunden vilken tyder på att det är kunden som får 

avgöra vad som är värde. Scania menar att deras kundvärde blivit högre efter 

införandet av en mer dragande produktion. Vidare ser de på Scania en ökad 

flexibilitet i att inte ha lager, de behöver inte anpassa produkter i efterhand. 

De företag som fokuserar på att tillverka det kunden vill ha och sedan gör just detta 

bör ha en högre effektivitet eftersom rätt saker görs i rätt tid. Kunderna bör också bli 

mer nöjda och hållbara konkurrensfördelar bör uppnås. Detta är inget som företagen 

direkt belyst under besöken. Vädersta Verken säger att de vill att kunden kommer 
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tillbaka och BT säger att förtroendet är viktigt. Detta indikerar att målet med lean är 

att få dessa hållbara konkurrensfördelar där kunden bestämmer vad som är värde. 

7.3.3 Just In Time 

Tabellen nedan är en sammanställning över effekter som företagen samt teorin har 

nämnt att Just In Time kan, bör och har lett till. Tabellen läses på så sätt att 

kolumnerna representerar företagen och teorin medan raderna representerar de olika 

effekterna.  

Just In Time 

 Ericsson Företag 
X 

Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1 Kortare      Kortare 

GLT1 Kortare       

Lager  Mindre     Mindre 

Kund        

Prod.1 Högre   Ökat  Ökat Högre 

Eff.1       Högre 

Korr1/ 
Stopp 

  Kortare 
ställtider 

 Färre  Färre 

Enga.1        

Övrigt       Mindre 
PIA, 
kortare 
ställtider, 
mindre 
flytt av 
produkter 

Tabell	  16.	  Effekter	  av	  lean	  Just	  In	  Time	  

1- Förkortningar vi har använt i tabellen är: LT= Ledtid, GLT= Genomloppstid, Prod.= 
Produktivitet, Eff.= Effektivitet, Korr.= Korrigeringar, Enga.= Engagemang 

Som tidigare nämnts har vi valt att särskilja dragande produktion och Just In Time. 

Under termen Just In Time tar vi upp begrepp som enstycksflöde, takttid, 

produktionsutjämning och omställningstid. Alla företag utom Företag X samt 

Husqvarna arbetar med takttid, vi tolkar det som att de ännu inte kommit så långt med 
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införandet av lean. På Företag X har de endast arbetat med att försöka reducera lager 

som har för låg omsättningshastighet. De nämner själva att fler störningar måste 

elimineras för att kunna arbeta mer med Just In Time-principerna. På Husqvarna har 

de hittills enbart fokuserat på att korta omställningstiderna, vilka också har kortats. Är 

omställningstiderna kortare bör produktiviteten öka. Vi har presenterat korta 

omställningstider som en del eller förutsättning för Just In Time, (Shah & Ward 2003; 

Womack & Jones 1996A) vilket vi anser tyder på att Husqvarna är i ett tidigt stadie 

av införandet av Just In Time. 

Vädersta Verken anser att de har korta omställningstider och de arbetar inte mycket 

med att ytterligare korta dessa. De har enstycksproduktion vilket har lett till ökad 

leveransprecision då de fått bättre koll på alla produkter. Flexibiliteten i fabriken har 

blivit högre vilket vi inte tror skulle vara möjligt utan de korta omställningstiderna 

samt enstycksproduktionen. BT håller för tillfället på med införandet av 

enstycksproduktion vid svets och måleri genom kittning. Detta ser vi som ett tecken 

på att de vill arbeta mer enligt Just In Time-principerna, då produktionen internt 

numera styrs mer efter principen att förädling inte ska påbörjas före efterliggande 

process har visat ett behov. Med införandet av takttid och Just In Time kommer ofta 

utjämning för att produktionen ska flyta smidigt (Womack, Jones & Roos 2007). 

Detta var något som Scania samt Vädersta Verken belyste att de arbetar med. På 

Ericsson innebär takttiden ett standardiserat flöde, vilket kan tolkas som att de på 

något sätt utjämnar för att det ska fungera. 

Lager för produkter i arbete behövs inte om produkterna hela tiden flödar (Lim, 

Ahmed & Zairi 1999) Detta är något som BT har uppmärksammat. På Scania menar 

de att produktionen ska flyta utan köer vilket den också gör och detta indikerar att de 

fått mindre produkter i arbete eller mindre lagring av dessa produkter. 

På BT och Scania ser de att takttiden hjälpt för att eliminera avvikelser, vilket på BT 

har visat sig genom att stopptiden har minskat, detta bör även öka produktiviteten. 

På Scania har de fått bort flaskhalsar och ser genom det en ökad effektivitet. Vi tolkar 

det främst som att produktiviteten har ökat då de kan producera mer lastbilar om 

flaskhalsar tagits bort, inte att det har lett till att de i högre grad producerar rätt saker. 

Lim, Ahmed och Zairi (1999) menar att Just In Time hjälper för att eliminera slöseri; 

stopptider och flaskhalsar kan tolkas som slöseri. 
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Vädersta Verken och Ericsson har också sett en ökad produktivitet genom 

produktion enligt Just In Time-principerna. Ericsson har vidare fått en kortare ledtid 

och en mer flexibel genomloppstid som också är kortare. De vill ha en flexibel 

genomloppstid för att undvika att produkter som ska till kund lagras, detta gör att de 

kan hålla ledtiden till kund relativt fast. Womack och Jones (1996A) menar att 

produktiviteten kan öka genom att ha enstycksproduktion. Att hålla flödet uppe bör 

minska ledtiden (Womack, Jones och Roos 2007). Att arbeta med Just In Time verkar 

enligt både teorin och empirin, som vi har, leda till ökad produktivitet. Övriga 

effekter varierar och benämns på olika sätt av företagen. 

7.3.4 Standardisering och Visuell styrning 

Tabellen nedan är en sammanställning över effekter som företagen samt teorin har 

nämnt att standardisering och visuell styrning  kan, bör och har lett till. Tabellen läses 

på så sätt att kolumnerna representerar företagen och teorin medan raderna 

representerar de olika effekterna.  
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Standardisering och Visuell styrning 

 Ericsson Företag 
X 

Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1  Kortare      

GLT1 Kortare      Kortare 

Lager      Mindre PIA Mindre 

Kund        

Prod.1 Högre      Högre 

Eff.1       Högre 

Korr1/ 
Stopp 

 Mindre 
störning 

 Mindre 
avvikelser 

 

 Färre stopp Bättre 
kvalitet 

Färre 
stopp 

Enga.1 Ökat Ökat    Ökat  

Övrigt Bättre 
förståelse 
och 
helhetsbild
, alla vet 
vad som 
ska göras 

Bättre 
leverans-
precision 

Eliminering av 
slöseri 

 Mindre 
över-
produkti
on 

Lättare 
uppföljning 

Mindre yta 
för 
tillverkning 

Mindre 
över-
produkti
on 

Tabell	  17.	  Effekter	  av	  lean	  standardisering	  och	  visuell	  styrning	  

1- Förkortningar i tabellen är: LT= Ledtid, GLT= Genomloppstid, Prod.= Produktivitet, 
Eff.= Effektivitet, Korr.= Korrigeringar, Enga.= Engagemang 

Något som alla företagen nämner, förutom Scania, är att de arbetar med dagliga 

möten där de tar upp lite olika saker som till exempel problem och hur produktionen 

ligger till. De möten som företagen har är då ofta morgonmöten för att alla ska få bra 

koll samt att problem ska lösas så tidigt som möjligt på dagen. 

Andra former av visuell styrning är vanliga: BT, Vädersta Verken samt Husqvarna 

uppgav till exempel att de använder Kanban för att styra produktionen. Detta är 

visuellt i den meningen att de anställda ser när det behövs påfyllning. 

Kanbanproduktionen fungerar på olika sätt hos företagen men principen och målen är 

desamma för samtliga företag vi besökt, att minska överproduktion och få en tydlig 

bild över produktionen. 
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För att ytterligare öka insynen för de anställda har de flesta: BT, Husqvarna, Ericsson 

samt Vädersta Verken även ”tv-skärmar” som är synliga för alla i produktion där de 

visar hur nuläget är och hur de ligger till. Olika färgmarkeringar och dylikt är också 

något som används på många av företagen vi besökt. Allt detta tyder på att visuell 

styrning i olika former är en stor del av lean. 

Även standardiserat arbetssätt är något som många företag menar att de använder i 

stor utsträckning. Både BT och Scania har arbetsstandarder som också varnar för 

vanliga fel och visar hur operatören inte ska göra. Ericsson använder sina standarder 

för att specificera tiden varje uppgift ska ta. På Vädersta Verken ser de standarder 

som det bästa sättet att mäta produktionen. Vädersta Verken samt BT är noga med att 

påpeka att det är de anställda och operatörerna som ansvarar för att standarderna är 

korrekta och erbjuder det bästa sättet att arbeta. 

Effekter som företagen sett till följd av införandet av den visuella styrningen och 

standardiseringen är bland annat minskad överproduktion på BT. Vädersta Verken 

har kunnat halvera sina produkter i arbete tack vare visuella hjälpmedel. 

Engagemanget har ökat på Ericsson, Husqvarna, Företag X och Vädersta Verken. Det 

har blivit lättare att hitta och lösa problem eller avvikelser på Företag X, Scania, 

Husqvarna samt Vädersta Verken. Att alla kan se vad som behöver göras är också 

något som nämns som positivt då de anställa kan hjälpa varandra vid problem och 

dylikt vilket medfört ett ökat engagemang bland de anställda. Detta skulle kunna 

vara anledningen till den ökade leveransprecisionen och de kortare ledtiderna, vi 

tolkar sättet de säger det på som att även genomloppstiden minskat, som Företag X 

upplever sig ha fått. Även den ökade produktiviteten, att det går fortare att göra alla 

uppgifter tolkas som ökad produktivitet, som Ericsson upplevt kan bero på detta. Om 

alla anställda vet vad som måste göras och sedan också gör detta bör de företag som 

har dessa anställda öka sin effektivitet då rätt saker görs vid rätt tid. Detta är något 

som också teorin belyser att standardiseringen och den visuella styrningen bör leda 

till. Spear och Bowen (1999) menar till exempel att om standarder inte finns och 

efterföljs blir kostnaderna högre samt effektiviteten och kvaliteten lägre. 

7.3.5 Kvalitetsarbete 

Tabellen nedan är en sammanställning över effekter som företagen samt teorin har 

nämnt att kvalitetsarbete kan, bör och har lett till. Tabellen läses på så sätt att 
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kolumnerna representerar företagen och teorin medan raderna representerar de olika 

effekterna.  

 

Kvalitet 

 Ericsson Företag 
X 

Husqvarna Scania BT Väderstad Teori 

LT1        

GLT1        

Lager        

Kund       Mer nöjda  

Prod.1       Högre 

Eff.1        

Korr1/ 
Stopp 

Ökad 
kvalitets- 
medveten 

    Sällan Färre 

Enga.1        

Övrigt  Bättre 
säkerhet 

 Lägre 
kostnad 

för 
kvalitets 

brister 

Lägre 

kostnad 

för 

kassering 

 

Bättre 
kvalitet 

Korrigeringar 
blir färre, 
ingen 
indirekt 
personal som 
granskar 
produkten 

Tabell	  18.	  Effekter	  av	  lean	  kvalitet	  

1- Förkortningarna i tabellen är: LT= Ledtid, GLT= Genomloppstid, Prod.= 
Produktivitet, Eff.= Effektivitet, Korr.= Korrigeringar, Enga.=Engagemang 

Att säkerställa att produkterna håller viss kvalitet är en del av lean vilket framgår av 

olika begrepp som belyses av Womack och Jones (1996A). På BT, Scania och 

Ericsson är kvalitetssäkring något som operatörerna ansvarar för då de har rätt att 

stoppa produktionen samtidigt som de ska kontrollera att produkterna är korrekta 

innan de skickas vidare. På Vädersta Verken arbetar de mycket enligt en 

eskaleringsmodell som bygger på att de anställda ska lära sig mer för att färre 

problem ska föras uppåt. BT har också infört en typ av kvalitetskontroll (Poka Yoke) 

vilken kompletteras med stopp i maskinen (Jidoka) som därmed har sparat in många 

defekta produkter. Husqvarna och Företag X har inte arbetat särskilt mycket med 
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kvalitetsarbete ännu men båda företagen anger att automatiseringen har ökat. Denna 

genomgång stämmer till stor del med teorin. Dock märkte vi att Ericsson använder 

begreppet Jidoka på lite annat sätt då vi får uppfattningen att de menar att begreppet 

betyder att problem ska lösas där de uppstår, inte att det är automatiserade maskiner 

som stoppas automatiskt om fel påträffas. 

Womack och Jones (1996A) nämner att en slutgiltig inspektion av produkterna inte 

behövs om operatörer och maskiner kontrollerar produkten direkt efter ett 

förädlingssteg. Detta är inget som företagen har belyst, däremot nämner till exempel 

Vädersta Verken och Ericsson att problem löses snabbare i dagsläget. Scania och 

Vädersta Verken nämner att kvaliteten blivit bättre och Ericsson menar att alla 

anställda är mer medvetna idag än de varit tidigare. 

7.4 Är det helheten som skapar flest fördelar? 

Här har vi analyserat det som tidigare sagts om de olika delarna, om de är beroende 

och förstärker varandra samt om det verkligen går att göra den indelning som vi har 

gjort och hur väl vi kan motivera den. Vad fallföretagen anser och hur beroendet ser 

ut dem emellan samt om det är något som är viktigare än de andra delarna. 

När vi har besökt de olika företagen har vi fått uppfattningen att lean på något sätt är 

en helhet. Alla företag har inte arbetat med lean i enlighet med den teori vi belyst. Att 

variationer finns är inte särskilt konstigt med tanke på att teorin ofta är motsägelsefull 

och att det finns stora mänder teori, begreppet har många nyanser och är inte svart på 

vitt. Vissa företag menar att de har valt att prioritera vissa delar. BT menar till 

exempel att kvalitet är det absolut viktigaste annars fungerar inte verksamheten men 

delarna är beroende av varandra för att fungera bäst. Vädersta Verken menar att det 

inte är någon idé att springa för långt med det ena då det är lätt att säga att kvaliteten 

är viktigast men den är svår att få utan standardisering. Då kan man fråga sig vad 

meningen är med att bara ha det ena. Denna diskussion fortsätter där förslag ges på 

delar som är beroende och förstärker varandra. Andemeningen med denna diskussion 

uppfattar vi som att det är att visa att lean är något större än bara några delar och olika 

principer. De menar i alla fall att delarna som finns förstärker varandra. 
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Företag X, som inte kommit lika långt i sitt arbete med att införa lean, menar att de 

ser att delarna hänger ihop men att för många steg inte får tas direkt utan att 

implementering ska ske stegvis, bit för bit. Liknande resonemang förs av Ericsson 

men de menar att först när allt är infört kan eventuellt vissa delar tas bort. Husqvarna 

som koncern har gjort en bedömning och tagit fram delar som ska införas i deras 

organisation. Avdelningarna eller fabrikerna får sedan inom dessa ramar göra en viss 

bedömning om vad de arbetar mest med. 

Husqvarna har haft olika workshops som vi delvis ser bygger på Womack och Jones 

(1996A) principer. Under workshops har de på Husqvarna arbetat med att först se 

avvikelser genom att införa en standard för att sedan eliminera avvikelserna med hjälp 

av till exempel en grundorsaksanalys. Slutligen hade de en workshop för att förbättra 

flödet. Även Scania använde sig av en stegsprocess när de implementerade lean denna 

liknar egentligen inte Womack och Jones (1996B) steg, förutom processen med att få 

produkterna att flöda. Att det är kunden som bestämmer värde är något som Womack 

och Jones (1996A) första princip visar. Scania menar att fokus främst är på kunden 

vilket även stämmer med den uppfattning som vi fått av lean, se vår uppfattning i 

kapitel 3.2.1. Drivet är sedan att hålla flödet uppe men stanna när avvikelser 

uppkommer. Det är en kultur som ständigt ifrågasätter rutiner och arbetssätt. Detta 

tyder på att deras syn är att lean är något större, mer en helhet med enskilda delar som 

måste fungera ihop. 

Företagen vi besökt verkar ganska överens om att lean innehåller olika delar men att 

alla delar bör införas för att få störst effekt. Detta stämmer med teorin, bland annat 

menar Shah och Ward (2007) att faktorerna som de identifierat var för sig leder till 

ökad lönsamhet men införandet av alla leder till hållbara konkurrensfördelar. 

Något vi också kunnat se utifrån denna diskussion är att implementeringen verkar ske 

stegvis. Att det är en process som sträcker sig över en längre tid är något som Scania, 

Husqvarna, Ericsson och Företag X uppger. Detta styrks av Womack och Jones 

(1996B) stegmodell. Hur stegen genomförs går inte att direkt säga något om då vi inte 

samlat tillräckligt med empiri som belyser det. Företagen har arbetat på olika sätt med 

stegen men något som införts tidigt är förbättringar, vilket i stort stämmer med 

Womack och Jones (1996B) andra steg. 
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Scania, BT, Vädersta Verken och Ericsson är alla tydliga med att kunden är den som 

bestämmer vad värde är, vilket stämmer med Womack och Jones (1996A) första 

princip. Företag X producerar efter kundorder vilket också kan kopplas till detta, att 

Husqvarna producerar efter prognos från kunden indikerar också att kunden på något 

sätt bestämmer. Kartläggning av flödet samt försök att få produktionen att flöda är 

något som samtliga sex fallföretag arbetar med. Detta är Womack och Jones (1996A) 

andra och tredje principer. Womack och Jones (1996A) fjärde princip dragande 

system har alla företag utom Företag X och Husqvarna. De har inte heller kommit lika 

långt i införandet av lean som de andra. Den sista principen som Womack och Jones 

(1996A) nämner är perfektion, Vädersta Verken, Scania och BT har arbetat med lean 

relativt länge men de fortsätter ändå med ständiga förbättringar vilket tyder på att de 

strävar efter att eliminera allt slöseri. På både Vädersta Verken och Scania nämndes 

även att ju mer man gör desto mer potential uppdagas. Womack och Jones (1996A 

samt 1996B) steg och principer verkar stämma till stor del och eftersom att företagen 

som kommit längst följer samtliga principer tolkar vi det som att de då har gått 

igenom alla steg. De företagen som inte kommit lika långt har inte gått igenom alla 

steg eller infört alla principer än. Vi ser därför att Womack och Jones (1996A samt 

1996B) uppfattning av vad lean är verkar stämma. 

Vår uppfattning om att lean är en filosofi som innehåller arbetssätten; 

förbättringsarbete, kundorientering, Just In Time, standardisering och kvalitetsarbete 

kvarstår. Vi kan se att de olika begreppen har uppfattats lite olika av företagen men att 

det främst har varit dessa som inkluderats. Begreppet innehåller enligt oss dessa delar 

som tillsammans skapar en filosofi som kräver att alla delar införs men viss tolkning 

ryms inom ramen för hur företag bör implementera och arbeta med delarna. 
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8 Slutsats 
Här har vi kort och koncist besvarat syftet; vilka effekter tillverkande företag anser 

att lean leder till samt om det går att dela in lean i olika delar. För att besvara syftet 

har vi här tagit hjälp av våra forskningsfrågor. 

Är företags uppfattning av lean enhetlig med teorin? 

Lean är en filosofi som innehåller olika arbetssätt för att skapa optimalt värde till 

kunden med minsta möjliga resurser.  

Detta är första delen av vår uppfattning om vad lean är utifrån vår teoretiska 

referensram. 

Företagen har olika uppfattning om vad lean är men vissa likheter finns. Vår 

uppfattning att lean är en filosofi stämmer till stor del med företagens uppfattning. 

Ständiga förbättringar för att öka det faktiska värdeskapandet, som är kundvärdet, 

verkar vara den vanligaste uppfattningen företag har av vad lean är. Vi kan inte 

definitivt uttala oss om vad lean är men då ena halvan av vår uppfattning verkar 

stämma med företagens uppfattning anser vi ändå att vi bidragit med att konkretisera 

begreppet ytterligare.  

Vilka effekter får företag av arbetet med lean? 

Ökat engagemang och ökad motivation är vanliga effekter som företag ser efter 

införandet av lean. Andra effekter varierar mellan företag och verksamhet, även teorin 

belyser olika effekter som kan uppnås. Företag som väljer att implementera lean kan 

förvänta sig mer engagerad personal om införandet sker på ett bra sätt.   

Går det att dela in lean i olika delar och se effekter för varje del? 

De olika arbetssätten är förbättringsarbete, kundorientering, Just In Time, 

standardisering och kvalitetsarbete. 

Detta är resterande del av vår uppfattning vilken berör de olika delarna eller 

arbetssätten. Det går att dela in lean i olika delar och se effekter av varje del. 

Förbättringsarbete verkar i praktiken ofta vara kopplat till kundvärde, vilket vi 

rymmer under kundorientering, så att dela in det i två delar kan diskuteras. Speciellt 
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då både teorin och empirin ibland pekar åt att Just In Time kan inkludera dragande 

produktion vilken är den andra delen som vi inkluderat i kundorientering.  

En viktig del av lean anses vara förbättringsarbete. Engagemang hos de anställda 

belyses vara viktigt och därför är en prioritet att få med alla anställda i arbetet att 

förbättra verksamheten. Vidare är fokus för förbättringar på eliminering av slöseri och 

ökande av det faktiska värdeskapandet. De aktiviteter som leder till kundvärde anses 

vara det faktiska värdeskapandet. Dragande produktion är något som införs för att 

visa på detta samband. Effekter som vanligtvis uppnås är att lagren minskar samt att 

kunderna blir mer nöjda.  

Införandet av takttid verkar vara något som kan införas först när arbetet med lean 

kommit lite längre och störningar som förekommer i olika verksamheter har kunnat 

elimineras. Effekterna av arbetet med Just In Time och dess principer benämns främst 

vara ökad produktivitet hos de företag vi besökt vilket även stämmer med den teori vi 

belyst. 

Även visuell styrning eller standardiserat arbete verkar vara viktigt vid införandet av 

lean. Dagliga möten där problem belyses är en del av den visuella styrningen. Arbetet 

med standardisering och visuell styrning påstås ha lett till ökat engagemang samt att 

företagen har fått lättare att hitta avvikelser. 

De anställda får det yttersta ansvaret för att produkten har en viss kvalitet och att 

problem tas upp direkt. Effekterna som vi har sett varierar mycket men ökad 

medvetenhet, högre kvalitet samt problem som löses snabbare är något som företagen 

har upplevt. 

Är det helheten som skapar flest fördelar? 

Lean verkar var något som införs stegvis och det verkar finnas olika principer. Detta 

stämmer överens med Womack och Jones uppfattning av vad lean är. Vad gäller 

delarna och helheten ser vi att de flesta företag verkar överens om att delarna på något 

sätt förstärker varandra. Alltså kan vi dra slutsatsen att helheten verkar vara det som 

skapar flest fördelar men att delarna bidrar med olika fördelar som tillsammans skapar 

en lönsam helhet. Företagen menar att en särskild del kan prioriteras men vilken 

denna del är stämmer dock inte överens mellan de olika företagen. Begreppet verkar 

alltså rymma viss plats för egna tolkningar och prioriteringar. Vi kan påstå att företag 
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som inför lean bör få positiva effekter om införandet görs på ett kritiskt sätt där fokus 

är på de anställda i företaget samt att alla delar finns.  
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9 Förslag till vidare forskning 

Vi har här givit förslag på ytterligare forskning och forskningsfrågor som skulle 

kunna bedrivas inom det ämnet vi har studerat. 

Under denna studie har vi sett att implementeringsfasen verkar genomföras i olika 

steg. Vi tror att vidare forskning inom detta område vore givande för företag som 

funderar på att implementera lean. Vi såg att Womack och Jones (1996A samt 1996B) 

steg och principer överlag verkar stämma men vi anser ändå att man kan bygga vidare 

på den forskningen. Vad företag ska tänka på när de implementerar lean, vilka 

effekter som kan komma av det och potentiella fallgropar vore intressant att 

undersöka. 

Att undersöka om tjänsteföretag måste anpassa hur och i vilken ordning delarna som 

lean består av införs eftersom att tillverkande företag ofta påstår att delarna har lite 

olika prioritet och kan införas på flera olika sätt. Om begreppet rymmer tolkningar för 

vad som är viktigast. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att bygga vidare på det vi kommit fram till 

genom att genomföra en mer kvantitativ undersökning för att se om de effekter som vi 

har hittat går att generalisera. Vi tror vidare att det vore intressant att på något sätt 

kvantifiera dessa effekter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Begreppsförklaring 

Andon board: en tavla som på många företag ger information om hur produktionen 

ligger till och ger därför indikation på problem som kan tänkas uppstå. (Womack & 

Jones 1996A) 

Detta är vanligtvis en upplyst overhead display eller takttavla som kontinuerligt visar 

statusförändringar i produktionslinan och larmar när ett hotande problem 

uppmärksammas. Skylten eller tavlan signalerar vid vilket arbetsstation problemet 

uppkommit. Kompletteras då ofta med Andon, som är rättighet för alla att stoppa 

linan eller produktionen. (Liker 2004) 

Larmet kan aktiveras av anställda manuellt via någon form av knapp eller automatiskt 

av produktionsutrustning själv. Detta för att stoppa produktionen tills man hittat en 

lösning så att felet och problemet kan rättas till. (På detta sätt används det på BT) 

Celler: ett sätt att placera maskiner och utrustning nära varandra. Formen blir ofta 

som ett u. Tanken är då att produkter ska flöda en och en utan avbrott. All förädling 

sker på samma ställe. Det är även bra för att öka flexibiliteten, varje anställd ska klara 

att hantera alla maskiner och steg i cellen. Att flytta om produktionen så att den ser ut 

på detta sätt är ofta första steget till att bli mer ”lean”. (Womack & Jones 1996A) 

Effektivitet: används i detta arbete som att göra rätt saker på rätt sätt så att slöseri 

(lager, överproduktion och dylikt) elimineras och att det faktiska värdeskapandet 

därför är högre. 

Att resurserna används på rätt sätt (Nationalencyklopedin hämtad 2012-04-15). 

Genomloppstiden: hur lång tid det tar för en produkt att genomgå en viss del av 

flödet. Oavsett hur stor del av flödet man väljer att mäta så kan genomloppstiden 

användas. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) 

Total genomloppstid kan man sedan få genom att summera genomloppstiderna i de 

olika delarna. Total genomloppstid är alltså tiden från att råmaterialet anländer tills att 

produkten skickas till kund. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) 
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Kanban: används ofta för att tydliggöra att nya produkter behöver tillverkas eller att 

material måste levereras. När en station använt materialet så skickas en tom pall, eller 

dylikt, tillbaka till föreliggande station eller lager. Där börjar sedan arbetet med att 

fylla pallen med nytt material. När pallen är full skickas den till stationen som 

förbrukar materialet. (Detta är en uppfattning vi fått av hur företagen vi besökt 

använder Kanban, både BT och Vädersta Verken använder begreppet på detta sätt) 

Kittning: kittning är när alla komponenter och delar till en produkt plockas från lager 

och placeras ut i produktion. På BT i Mjölby lackas detta kitt samtidigt och 

transporteras sedan ut till monteringslinan där de ska monteras ihop. 

Ledtid: tiden från att kunden lägger order till att produkten levereras (Womack & 

Jones 1996A). 

OEE (Overall Equipment Effectivenes): mått på hur bra maskiner och robotar 

fungerar. Mäter tillgänglighet, prestation och kvalitet. (NE hämtad 2012-04-19) 

Omställning: ställtid är tiden det tar att ställa om maskiner och utrustning från 

tillverkandet av en produkt typ till en annan. (Sex sigma och lean hämtad 2010-05-16) 

Poke Yoke: ett sätt att säkerställa att fel uppstår under tillverkning eller 

ordermottagning. Ett sätt vid tillverkningen är att använda fotoceller för att undvika 

att komponenter fortsätter i produktionen med delar som saknas, har inte strålen 

brutits av den anställda så varnar den och produkten fortsätter inte framåt i kedjan. 

(Womack & Jones 1996A) 

Produktivitet: används i detta arbete som att göra saker på rätt sätt så att det går 

snabbare, om produktiviteten ökat så skapas fler produkter på samma tid. 

(Nationalencyklopedin hämtad 2010-04-15) 

Produktivitet är ett sätt att räkna ut hur man gör mer med samma eller mindre 

resurser. Ett begrepp eller mått, använt för beskrivning och jämförelse av 

verksamheters ekonomiska effektivitet. (Manufacturingterms hämtad 2012-04-13) 

Rätt från mig: främst ett begrepp som vi fått förklarat för oss under intervjuerna. 

Uppfattning vi har fått är att det är en benämning på att alla anställda ska kontrollera 

produkten för att se att den är korrekt innan den skickas vidare i flödet. (Bland annat 

intervju person Hans Nilsson) 
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Standardiserat arbete: när noggrana beskrivningar finns för hur arbetet ska utföras 

så att det utförs på samma sätt varje gång. (Spear & Bowen 1999) 

Takttid: tiden produktionen är igång delas då med dagsefterfrågan för att bestämma 

hur lång tid varje produkt ska tillverkas. Eller vilken takt som måste hållas för att 

tillfredsställa dagsefterfrågan helt enkelt. (Womack & Jones 1996A) 

U-formad lina (u-line) är: uppställning av maskiner utrustningar i sekvens för 

enstycksproduktion i en u-formad cell. Ger möjlighet att öka och minska 

tillverkningsvolymer genom att bemanna cellen med olika antal mångsidigt kunniga 

medarbetare i laget. (Lean-forum hämtad 2012-04-14) 

Visuell styrning: ett sätt att genom markeringar och likande visa hur produktionen 

ligger till så att alla hela tiden är uppdaterade. Alla verktyg, delar och 

produktionsaktiviteter ska vara synliga så att alla förstår vad som behöver göras och 

vart alla verktyg ska vara. (Womack & Jones 1996A) 

Workshops: innebär att en grupp personer tillsätts särskilt på grund av sin kompetens 

för att lösa ett problem. En workshop kan pågå i fler dagar och betonar just 

problemlösning, påtaglig praktisk övning och vilket kräver att deltagarna är 

involverade. En workshop är ett tillfälle att identifiera och lösa problem eller 

bestämma och träna på nya arbetsmetoder (Workshop är uttryckligen ett 

vetenskapligen arbetsmöte). (Intervjuperson Johan Carlsson) 

4M: 4M består av följande begrepp som alla börjar på bokstaven M: Man, Maskin, 

Material och Metod. Dessa belyser alla viktiga delar och förutsättningar för att lyckas 

i produktionen. (Lim, Ahmed & Zairi 1999) 

5S: 5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, det är en 

metod som från början utveckladet hos Toyota. Det är fem japanska begrepp som all 

börjar på bokstaven S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. Motsvarande blir 

dessa begrepp på svenska följande: Sortera, Strukturera, Systematisk städning, 

Standardisering och (Själv)diciplin. De 5S är en viktig del i många företag som 

tillämpar lean. (Lim, Ahmed & Zairi 1999) 
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”5 Varför”: en metod för att lösa problem. Varje gång ett problem uppstår så ställs 

frågan varför. Frågan behöver inte ställas fem gånger varje gång utan ibland fler 

ibland färre. När ett svar ges skrivs detta ner på papper och om det inte är svaret på 

frågan hur problemet uppstod från början så fortsätter utfrågningen. (Chen, Li & 

Shady 2010). 

”5 Varför” används också för att kartlägga varför saker görs, de anställda ska hela 

tiden fråga sig: Varför gör jag detta? Anledningen är för att eliminera slöseri. (Staats 

& Upton 2011) 
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Bilaga 2 Sammanställning över teorin 

I denna tabell har vi försökt skapa en mer överskådlig bild över de olika delarna som 

vi inkluderar samt vilka som nämner dem och på vilket sätt. Det är alltså en 

sammanställning över teorin som vi presenterat i avsnittet 3.2 Vad är lean? Där vi 

visar hur olika författare uppfattar lean och eventuella delar. Vi utgår från vår egen 

indelning som presenteras i 3.2.1 och visar sedan vilka författare som har anser att det 

är en del av lean och på vilket sätt de anser det.  

Del enligt 

Lundström & 

Westling/andra 

författare 

Pettersen (2009) Womack & 

Jones 

(1996A) 

Shah 

& 

Ward 

(2003)1 

Lim, 

Ahmed 

& Zairi  

(1999) 

Förbättringar Resursreducering samt 

förbättringsstrategier 

Perfektion JIT, 

TQM & 

HRM 

Hel 

modell2 

Kundorientering Pull3 inkluderas i JIT Pull   

JIT Egen term Pull Egen 

term 

Del i 

modell4 

Standard/ 

Visuell 

Egen term Kartläggning  Metod5 

Kvalitetsarbete Defektstyrning  TQM Material5 

1. För enkelhetens skull valde vi att utgå från endast ett av deras verk, observera dock att Shah 

och Ward (2007) nämner dragande produktion som en faktor i lean.  

2. Hela modellen bygger på att finna och genomföra förbättringar. 

3. Eftersom författarna använder termen Pull, har vi i den sammanfattande tabellen använt den 

termen, annars har vi använt dragande produktion. 

4. Det är en del i andra cykeln, Metodcykeln.  

5. Dessa är två av de 4M:en. 
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Bilaga 3 Intervjupersoner 

BT - Toyota Material handling Europe, Catrine Andersson, Mjölby, 19 mars 2012 

BT - Toyota Material handling Europe, Daniel Green, Mjölby, 19 mars 2012 

BT - Toyota Material handling Europe, Jerker Hallin, Mjölby, 19 mars 2012 

BT - Toyota Material handling Europe, Johanna Ranner, Mjölby, 19 mars 2012 

BT - Toyota Material handling Europe, Peter Carlsson, Mjölby, 19 mars 2012 

Ericsson, Hans Nilsson, Katrineholm, 26 mars 2012 

Företag X, Platschef, 22 mars 2012 

Företag X, Lean-koordinator, 22 mars 2012 

Husqvarna, Johan Carlsson, Huskvarna, 18 april 2012 

Scania, Glenn Rohlin, Södertälje, 13 mars 2012 

Scania, Åsa, Södertälje, 13 mars 2012 

Vädersta Verken, Johan Elmenius, Väderstad, 21 mars 2012 
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Bilaga 4 Företagens hemsidor 

BT - Toyota Material handling hemsida; http://www.toyota-

forklifts.se/Sv/Pages/default.aspx 

Ericssons hemsida; http://www.ericsson.com/ 

Husqvarnas hemsida; http://www.husqvarna.com/ 

Scanias hemsida; http://www.scania.se/ 

Vädersta Verkens hemsida; http://www.vaderstad.com/ 
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Bilaga 5 Intervjufrågor och hur de ska analyseras 

Intervjun börjar med att fråga hur länge de arbetat med lean samt vad lean är för dem 

och vilka effekter det har lett till. Frågorna har formulerats utifrån forskningsfrågorna 

samt teorigenomgång. 

• Forskningsfråga 1- Är företags uppfattning av lean enhetlig med teorin? 

o Intervjufråga: Vad är lean för er? 

o Analys görs som koppling och jämförelse mellan fallföretagen samt 

teorin. Vi ska här se om det övergripande lean tänket stämmer med vår 

definition 

• Forskningsfråga 2 – Vilka effekter får arbetet med lean för företagen? 

o Intervjufråga: Hur anser ni att arbetet med Lean har påverkat ert 

företag? 

o Analys görs då också här på ett mer övergripande plan där vi försöker 

särskilja om intervjupersonerna anger att de fått effekter som inte 

direkt går att koppla till en del. 

• Forskningsfråga 3 - Går det att dela in lean i olika delar och se effekter för 

varje del? 

Intervjufrågorna har brutits ner i två frågor för varje del som vi identifierat. Vi har 

ställt en fråga angående delarna och en angående effekterna till varje del. 

Intervjuguiden har kompletterats med fakta om vad vi anser ingår i varje del. 

Kompletteringarna består inte av frågor som ställts, utan de fungerade mer som en 

guide för oss så att vi skulle kunna komplettera med rätt frågor vid behov. 

Intervjupersonen har också läst guiden innan intervjun och visste därför vad vi 

ville ta upp under respektive del. 

• Hur arbetar ni med förbättringsarbete? 

o Dvs eliminering av slöseri, kontinuerliga förbättringar samt att alla 

ska vara engagerade i detta 

o Vilka effekter anser ni att det arbetet har lett till? 

• Hur styr ni er produktion? 

o Alltså hur bestäms vad och hur mycket som ska produceras 

o Vilka effekter anser ni att detta har lett till? 
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• Hur arbetar ni med Just in Time? 

o Dvs jämnt flöde, takttid, produktionsutjämning och reducering av 

omställningstid 

o Vilka effekter anser ni att ni fått av arbetet med Just In Time? 

• Hur arbetar ni med standardisering? 

o Alltså hur arbetet med standardiserade arbetsprocesser och 

detaljerade beskrivningar samt visuell styrning ser ut 

o Vilka effekter anser ni att ni fått av detta? 

• Hur arbetar ni med kvalitetssäkring? 

o Används någon form av varningssignaler för att stoppa produktionen, 

rättigheter att stoppa produktionen och automatiserade maskiner som 

vet när något gått fel 

o Vilka effekter anser ni att detta fått? 

Samtliga dessa frågor analyseras med koppling till teorin och effekterna som teorin 

indikerar att de olika arbetssätten ska leda till. 

• Slutligen ser ni att man kan dela in lean i dessa delar och bara införa delar 

eller att man måste införa alla för att de är beroende av varandra? 

Denna fråga ställs för att vi ska kunna bedöma vad lean är, om det är olika delar 

som är oberoende av varandra eller om det är helheten som är det viktiga men att 

delar går att dela in men implementeras var för sig och få höga effekter eller 

dylikt. 



 1 

Bilaga 6 Enkäten 

Vi har utgått ifrån en webbaserade enkätsida som var utformad ungefär så här: 

Inbjudan 

Mottagare:  

 
Ämne:  

Lean - Enkät till vårt examensarbete 
 

Meddelande:  

Hej!  

 

Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings universitet som skriver vårt 

examensarbete om lean. Syftet med studien är att ta reda på vilka effekter införandet 

av lean har lett till. Vidare vill vi kartlägga om det är helheten som skapar den 

eventuella lönsamheten eller om det räcker att införa enskilda delar. Syftet med 

enkäten är att skapa oss en uppfattning av hur företag arbetar med lean och vad det 

har fått för effekter samt vilka delar de valt att införa. 

Vi börjar med en fråga där vi hoppas att ni kan specificera om och vilka effekter ni 

har fått av lean. Eftersom vi vill se vilka delar som leder till vilka effekter följer frågor 

som belyser de olika delarna. Vi hoppas att ni kan försöka isolera de olika delarna och 

de effekter som ett specifikt arbetssätt har lett till. Alternativet negativa effekter är 

tänkt att fånga upp allt från längre ledtider och mer lager till lägre kundnöjdhet. 

När du besvarar enkäten vill vi att du väljer alla alternativ som du anser stämmer på 

ert företag. 

Enkäten beräknas ta runt 10-15 min att besvara. 

Med förhoppning om ett positivtsvar! 

Mvh 
Victoria & Johanna 
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Påminnelse (skickades ut ca 1-2 veckor senare):  
Hej!  
 
Vi har sett att du inte svarat på vår enkät som vi har skickat ut, nu skickar vi ännu en 
påminnelse och ber dig att ta dig tid att besvara denna. Enkäten tar 10- 15 minuter att 
besvara och det ger oss mycket hjälp i vårt arbete med vårt examensarbete som vi gör 
denna termin för att kunna få ut vår examen.  
 
Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings universitet som skriver 
examensarbete om lean. Syftet är att undersöka hur tillverkande företag i Sverige 
arbetar med lean och vilka effekter det har fått på verksamheten. Vi skickar därför ut 
denna enkät till er och hoppas på ett svar. Enkäten har 19 frågor och beräknas ta runt 
10-15 min att besvara. 
 
Med förhoppning om många svar då vår examen bygger på det! 
 
 
Tack på förhand 
Victoria & Johanna 
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Den webbaserade enkätens utformning 

 

* 1 Hur anser ni att arbetet med Lean har påverkat ert företag? Genomloppstid 
beräknas från att materialet kommer in i lagret tills att de bearbetats klart och skickats 
till kund, med ledtiden menas enbart tid från order (från kund) tills att produkten 
levereras. Nöjdare kunder inkluderar både färre klagomål och mer beröm så har ni 
märkt något av dessa var god kryssa för det alternativet.  

Ökad produktivitet 

Kortare genomloppstider 

Kortare ledtider 

Nöjdare kunder 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

* 2 Förbättringsarbete. Som förbättringsarbete har vi räknat kontinuerliga och 
ständiga förbättringar (KF) (Kaizen), eliminering av slöseri (EaS) (menar då tar bort 
aktiviteter som kunden inte är villig att betala för) samt att alla anställda ska vara 
engagerade och delaktiga i detta arbete (de är arbetarna som ska komma med 
förbättringsförslag, detta stöttas av ledningen och chefen). Hur arbetar ni med 
förbättringar?  

KF-dagligen 

KF-veckovis 

KF-månadsvis 

EAS -dagligen 

EAS -veckovis 

EAS -månadsvis 

Alla uppmuntras och bör vara delaktiga 
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* 3 Vilka effekter anser ni att detta har lett till? Genomloppstid beräknas från att 
materialet kommer in i lagret tills att de bearbetats klart och skickats till kund.  

Ökad produktivitet 

Kortare genomloppstid 

Lägre personalomsättningshastighet 

Ökat engagemang från anställda 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

 

* 4 Hur styr ni er produktion? Ange en skala från 1-7, där 1 är efter prognos och 4 är 
all vår produktion sker efter kundorder och 7 är när vi fått kundorder beställer vi från 
leverantör och börjar sedan tillverka när materialet kommer. Om det är olika för olika 
produkter försök då göra en bedömning om vilken typ av tillverkning ni främst har.  

 

 

* 5 Vilka effekter anser ni att detta har lett till? Med ökad volym menar vi att ni kan 
producera en ökad volym det vill säga att ni tar emot fler kundorder för en viss tid 
men det fångar även upp ökad efterfrågan. Nöjdare kunder inkluderar både färre 
klagomål och mer beröm så har ni märkt något av dessa var god kryssa för det 
alternativet.  

Ökad effektivitet 

Mindre lager 

Högre volym 

Nöjdare kunder 

Negativa effekter 

Annat  

Inga effekter 
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* 6 Just in Time (JIT). Med Just In Time menar vi produktionsutjämning, takt tid samt 
att reducering av omställningstid följer. Men produktion i ett flöde menar vi att när 
produkten börjat producerats så behöver den inte mellanlagras. Produktionsutjämning 
menar vi är när ni istället för att producera varenda produkt precis i rätt tid producerar 
efter ett schema och eventuellt får lite lager av vissa produkter någon dag, men att ni 
ändå inte producerar mer än efterfrågan kräver. Takttid är när produktionen ska ske i 
viss takt hela dagen för att säkerställa att arbetet inte görs för fort eller sakta samt att 
det blir klart i tid. Hur arbetar ni med JIT?  

Produktion i ett flöde 

Produktionsutjämning 

Takttid 

Reducering av omställningstid 

Vi jobbar inte med JIT 

 

* 7 Vilka effekter anser ni att detta har lett till?  

Kortare genomloppstid 

Mindre lager 

Ökad produktivitet 

Färre sena orderrader 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

* 8 Standardisering och visuell styrning. Med standardisering menar vi här 
standardiserade arbetsprocesser samt visuell styrning ingår. Standardisering innebär 
att företaget arbetar med detaljerade beskrivningar för hur allt arbete ska utföras, även 
för de mest grundläggande och självklara aktiviteterna för att säkerställa att alla 
arbetar för att utföra varje arbetsuppgift på exakt samma sätt. Hur arbetar ni med 
standardisering? Ange på en skala 1-7 då 1 är obefintligt/lite och 7 är mycket/i princip 
allt är standardiserat.  
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* 9 Vilka effekter anser ni att detta har lett till?  

Ökad produktivitet 

Högre kvalitet 

Högre motivation och engagemang 

Mindre personal 

Negativa effekter 

Annat  

Inga effekter 

 

* 10 Visuell styrning innefattar ritningar, bilder eller annan typ av visualisering för 
hur ett visst arbete ska göras vilket är bra för att öka tydligheten tillexempel om en 
arbetsuppgift har tagit längre tid än den specificerade. Hur arbetar ni med visuell 
styrning i form av ritningar bilder och liknande? Ange på en skala 1-7 då 1 är 
obefintligt/lite och där 7 är mycket/ i princip allt är standardiserat  

 

 

* 11 Som visuell styrning räknas även att tydliggöra för personalen hur produktionen 
ligger till jämfört med efterfrågan. Hur arbetar ni med visuell styrning i form av att 
tydliggöra hur produktionen ligger? Ange på en skala 1-7 då 1 är obefintligt/lite och 
där 7 är mycket/ i princip allt är standardiserat  

 

 

* 12 Vilka effekter anser ni att detta har lett till?  

Ökad produktivitet 

Högre kvalitet 

Högre motivation och engagemang 

Mindre personal 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 
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* 13 Kvalitetsarbete. Med kvalitetsarbete menar vi automatisering (Jidoka), maskiner 
stoppas automatiskt när något går fel, Poka Yoke varnar om något inte stämmer, 
felaktiga produkter ska ej kunna gå vidare, saknas tillexempel en skruv så synliggörs 
detta på något sätt. Alla måste ha rätten att stoppa produktionen om defekter upptäcks 
för att på det sättet lösa problemen. Med rätt från mig menar vi att alla anställda ska 
kontroller produkten innan den skickas vidare i flödet för att säkerställa att allt är 
korrekt. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring?  

Automatisering (Jidoka) 

Rätt att stoppa produktion 

Felförebyggande (Poka Yoke) 

Rätt från mig 

Annat 

 

* 14 Vilka effekter anser ni att detta har lett till?  

Produkten har längre livstid 

Färre korrigeringar i efterhand 

Nöjdare kunder 

Mindre defekter 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

* 15 Helheten. Var god kryssa för de alternativ du anser beskriver lean bäst, du får 
gärna kryssa i fler om du tycker fler stämmer.  

Jag anser att Lean är alla delar därför är det självklart att införa alla delar 

Jag har märkt att de olika delarna bygger på varandra och att det därför är svårt 
att skilja på dem 

Jag anser att det går att införa olika delar men ju fler delar som införs desto större 
lönsamhetseffekter fås 

Jag anser att införs enbart en del så leder även det till bättre lönsamhet 

Ingen av alternativen stämmer på något sätt 
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* 16 Leverantörer och återförsäljare. Intresset är att se om företagen som arbetar med 
lean ändrat synsättet till leverantörer och återförsäljare och även om det får några 
effekter. Hur arbetar ni med leverantörer?  

Nära relation 

Hård press 

Samarbete 

Feedback 

Gemensam planering 

Annat 

 

* 17 Vilka effekter anser ni att detta har lett till? Lager räknas som slöseri.  

Mindre slöseri i kedjan 

Bättre planering 

Kostnadsbesparingar 

Mer intäkter 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

* 18 Hur arbetar ni med återförsäljare?  

Nära relation 

Hård press 

Samarbete 

Feedback 

Gemensam planering 

Annat 
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* 19 Vilka effekter anser ni att detta har lett till? Lager räknas som slöseri.  

Mindre slöseri i kedjan  

Bättre planering 

Kostnadsbesparingar 

Mer intäkter 

Negativa effekter 

Annat 

Inga effekter 

 

 


