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Abstract 

 

This1project/essay is about1the Lean production, and aims is to conduct a study on how a 

middle-sized company can implement the Lean1philosophy in their organization. The study is 

performed in collaboration with Mälardalen1University, in order to1answer the question raised 

of why middle-sized1companies implement Lean1Production philosophy and what results they 

expect. To answer the question, a study has been done1involving seven middle- sized 

companies. Interviews are done with both1chairman’s and the ceo. of all seven companies, to 

compare the difference of Lean philosophy used in all1those companies. The purpose of those 

interviews is to see how these companies1work with Lean and how they inform and educate 

their employees. The seven companies are1found with1the help1of Production Boost and they 

were all middle-sized companies that had1worked for1Lean in different periods. 

Interviews gave knowledge1about the1reasons that made those seven companies implement 

Lean Production philosophy. Lean were implemented1because they wanted to achieve more of 

teamwork in their organizations and to create1more1commitment among employees. They had 

realized that they could not remain with the traditional production method of working, where 

employees are not supposed to be1involved in1the planning1and management of the work. 

Whereas Lean Production1philosophy suggests that it is important for all employees to 

participate and be aware1of the company's vision1and goals. The interviews with the seven 

companies follow the same pattern in terms of1implementation and this has worked quite well. 

Lean is a knowledge-based philosophy1whose aim is to maintain high quality, meet customer 

requirements and making product development more efficient. In the beginning, it is important 

to keep a basic training for all1employees who1have to1understand how Lean philosophy 

works. Then the company can begin1gradually to change in its production system in a sharp 

way, so that everyone can see that things are1changing in their favor. 

This project1consists of a qualitative study1that has involved seven1companies, which undergo 

a change in production toward implementing Lean. The interviews have been conducted to 

provide an explanation of why these1companies choose to make1this change by implementing 

Lean and what Lean means for1these1companies. 

The results have been1collected with the1theoretical framework in order to create a deeper 

understanding of Lean, its tools, the benefits1and the difficulties that may occur. The analysis 

shows that the reason for the1implementation of Lean, was to enhance teamwork and create 

engagement between employees. It also shows1the opportunities and difficulties that can arise 

for companies that want to implement Lean. It is important to know that even if Lean has 

proved to be successful, it's not a1tool that you can use in your1company and expect immediate 

success. Lean principles are a new thinking way that is important to be understood and used 

properly in the company, both in the1when it is implemented1and also how to work with 

suppliers and1consumers.  
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SAMMANFATTNING 

 

Denna1studie1handlar om Lean Production1och dess mål1var att undersöka hur ett medelstort 

företag skulle kunna1genomföra filosofin i den1egna organisationen. Arbetet1med1studien har 

utförts i samarbete med1Mälardalens högskola. För att svara1på frågan om varför 

ett1medelstort företag1implementerar Lean Productions1filosofi samt vilka resultat de 

förväntar1sig, har en undersökning i1sju olika1medelstora företag1skett. En intervju 

genomfördes me1 både VD och1produktionschef på1samtliga sju företag i syfte att jämföra 

olika Lean1företag. Syftet var att se hur dessa1företag arbetar med1Lean och1hur de 

informerar och utbildar sina anställda. De sju1företagen hittades med hjälp av produktions lyfte 

och de var alla medelstora företag som hade1arbetat olika1länge med Lean. 

 

Intervjun1visade att företagen1implementerade Lean1Production för att de ville åstadkomma 

mer i organisationen1med lagarbete1och att skapa mer1engagemang1hos de anställda. De hade 

insett att1de inte kunde stanna kvar i den1traditionella produktionens sätt1att1arbeta på där de 

anställda inte1behöver vara delaktiga i1planering och styrning av arbetet. Det är1viktigt att alla 

medarbetare1är medvetna om1företagets vision1och mål1och1om varför företaget vill 

implementera Lean Productions1filosofi. Intervjuerna1med de sju företagen1följer samma 

mönster när det gäller1genomförandet och1detta1har fungerat ganska bra. Lean är1en 

kunskapsbaserad1filosofi vars syfte är att1upprätthålla1hög kvalitet, möta1kundernas krav och 

göra produktutvecklingen1mer effektiv. Det är1viktigt att hålla en grundutbildning1för alla 

medarbetare1i början så de ska kunna1förstå1hur1Leans filosofi fungerar och1att företaget 

sedan börjar ändra i1organisationen på ett tydligt sätt så att1alla kan se att en1förändring1är på 

gång. 

 

Denna1studie1utgörs av en kvalitativ1undersökning av sju1företag som1genomgår en 

produktionsförändring1mot att1implementera1Lean. Intervjuerna har genomförts1för att ge en 

förståelse kring varför organisationen1gör en förändring1och vad1implementeringen1av Lean 

innebär. Resultaten har1sammanställts1med1teoretiska ramverk med syftet att skapa1en 

djupare förståelse1för Lean, dess verktyg och vilka fördelar1samt svårigheter som1kan 

förkomma. Analysen visar1att för att1arbeta med en verksamhet1enligt Lean kommer1det 

kräva mer av företaget1än att enbart följa1konceptramen1för en framgångsrik1implementering. 

Den visar även1vilka möjligheter och problem1som kan uppstå för företag som vill1arbeta med 

och genomföra Lean. Det är1viktigt att inse1att även1om Lean1har visat sig 

vara1framgångsrikt, så är1det inte ett verktyg som man kan använda1sig av i ett företag och 

förvänta sig1omedelbara framgångar. Det är ett sätt att tänka på1och det är1viktigt att förstå 

begreppet1och att använda sig av det1fullt ut i företaget, både vid1implementeringen1av Lean 

men även1genom att arbeta med företagets leverantörer och1konsumenter, för1att det ska 

fungera. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel1kommer en presentation av bakgrunden till varför1jag har valt att genomföra 

denna uppsats samt bakgrunden till1begreppet1Lean. Jag kommer1även presentera1syfte och 

mål, frågeställning och1avgränsningar1av studien. Målet med1detta kapitel är1att läsaren ska 

kunna få en1grundläggande förståelse1för uppsatsen. 

 

1.1. Bakgrund till studien  

Företag i1dagens globaliserade1samhälle1har många olika krav på sig och1konkurrensen är 

stenhård.  I dag är det extra viktigt att1ligga på toppen1och att1ha ett optimerat företag. 

Företagen söker ständigt nya1arbetssätt för att1bli mer1effektiva både kostnadsmässigt och 

kundmässigt, för att1kunna överleva. Det gäller att bli1bättre1och mer1effektiv genom att alltid 

förbättra sitt företag, bland annat geno1 att göra1ledtider kortare, genom att göra kostnaderna 

lägre, att kvaliteten1blir bättre och att alltid1försöka1förnya1produkterna. Därför1kan vi se att 

många företag1idag söker sig till1produktionsfilosofin1Lean som bygger på olika metoder mot 

ständiga förbättringar. Lean gör företaget1mer effektivt1genom att1eliminera slöseri och 

genom att minska1kostnader och allt som inte ger1ett värde för kunden. Leans fokus ligger 

inom kundnytta samt tanken att skapa högre1kvalité till lägre1kostnad och1detta är kärnan för 

ständiga förbättringar(Liker 2004). Förändring1är det1som bäst1kännetecknar det moderna 

samhället och som visar vilka1utmaningar1chefer kan stå inför. I verkligheten och i den snabba 

tekniska utvecklingen, genom global1kommunikation1och ökad konkurrens, kan inte de gamla 

metoderna längre ge samma resultat och1inte heller1kan de svara på1den1snabbt ostadiga 

marknaden. Succén för företag och1chefer1beror på deras1förmåga med1att reagera, driva och 

anpassa sig till1den nya1förändringen(Kotter 2007). 

 

För att kunna1vara ett konkurrenskraftigt1företag kräver det att man letar1efter nya metoder för 

att minska1kostnaderna och höja1kvaliteten på företagets1produkter. Leans tänkande ansågs 

vara en potentiell strategi för att1förbättra1företagens prestanda. Författarna föreslår att detta 

komplexa kraftfullt samordnade system är orsaken1till Japans1tillverkningseffektivitet 

(Womack, Jones et al. 2007, Liker 2004). Produktionsbolaget1Toyota var först med att 

introducera och genomföra Leans koncept1och skapade det1så kallade Toyota Production 

System(TPS). Toyota1Production1System har vissa mål1som t.ex. att skapa1förbättringar till 

en1låg kostnad genom att ställa1upp ett1antal1förvaltningsprinciper för1att minska slöseri 

i1produktionssystemet. Toyota byggde1upp en långsiktig1filosofi som1bygger på höga etiska 

värderingar och som syftar till att göra det rätta1för kunden och1skapa mervärde för samhället 

(Liker, 2004). Företagen1som väljer1att implementera 1koncept1önskar att de ska kunna uppnå 

positiva resultat som kan1generera till en ökad1lönsamhet. Det finns idag flera företag som 

har1lyckats att implementera Lean1och på det1här sättet kunde1de uppnå1konkurrensfördelar. 

Genom Lean har Toyota1lyckats att integrera1en snabbare1strategi i produktutvecklingen1och 

har även lyckats att lansera en ny produkt1några1gånger1snabbare än sina konkurrenter. Och 

som det har visat sig i Toyota fall1erbjuder denna1metod värdefull tid1som gör att 

man1kan1ligga steget före1konkurrenterna (Womack, Jones et al. 2007). Det1finns 

många1olika tolkningar av begreppet1Lean1vilket även1kan skapa1många olika definitioner, 

men vilken som är1den rätta kan man inte säga för att1det finns inget som är rätt1eller 

fel(Hines, Holweg et al. 2004). Under den1senaste1tiden1har många forskare kommit1att 

influera och1påverka begreppet1vilket1gör att den1utökas ytterligare1och det blir då svårt att 

tala om1vems definition som är1den rätta. Det enda1som1går att se1är att1många företag har 

valt1att skapa sin egen1uppfattning1och förståelse1av1Lean1och har lyckats med 

att1implementera1detta.  
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1.2. Problemformulering 

Den1internationella1konkurrensen växer1och är orsaken1till att företagen måste effektivisera 

för att kunna fortsätt1att vara1lönsamma. En del företag har1på1grund av1hög1konkurrens 

problem med att behålla sina kunder1och1med1att ge1dem en bättre och högre1servicekvalitet. 

Nu för tiden är det1viktigt att1förstå och1tillfredsställa1kundens1behov för att öka 

lönsamheten i företaget. Genom att1eliminera slöseri och1onödiga1aktiviteter medför1det att 

både kunden och företagen sparar tid och1minskar sina1kostnader. Lean kan1vara 

en1hjälpmetod1för företag1som vill växa och1kunna konkurrera i1marknaden.   

 

Ett problem1är att förstå vad1Lean1Production är1och hur den1fungerar, ett annat är 

att1företag inte vet vad1som krävs1för att implementera1Lean och1att de inte vet vilka resultat 

de kan1förvänta sig. En1utmaning är1att kunna tänka grundligt1inom den japanska1metoden 

men detta kan1vara svårt då den1japanska kulturen1skiljer sig mycket1från den1svenska 

kulturen. Hur fungerar1Lean i företag i1Sverige1och vilka av1Lean1Produktions principer 

kan1fungera på ett litet1svenskt1företag? Denna1studie kommer1att utgå huvudsakligen 

utifrån1frågan om varför medelstora företag1implementerar1Lean och vad1de förväntar sig1för 

resultat med1Leanimplementeringen.   

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med1examensarbetet är att bidra1med ökade1kunskaper om implementering av Lean, få 

en överblick kring1Lean1och att få1fördjupade1kunskaper1för1att kunna1skapa ett underlag 

som främjar Leans implementering i1ett företag/organisation. Målet med1projektet är att 

fördjupa sig kring implementeringen av1Lean1utifrån1frågeställningar1och intervjuer med 

företag1om hur de1implementerade Lean och1vilka resultat de1har fått1av det. 

 

Varför väljer företag1att implementera Lean? 

Vilka resultat ger Lean i den1implementerade verksamheten? 

1.4. Avgränsningar  

Projektet1omfattar 30 högskolepoäng som avgränsas1tidsmässigt genom att den ska 

genomföras på 20 veckor under1hösttermin 2014. Under1tiden så skulle intervjuer med företag 

göras och intervjuerna1kommer att1avgränsas1till företag som har implementerat1Lean. Det 

slutliga resultatet ska1presenteras i form av1en rapport som visar1den information som har 

kommit1fram. 
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2. METOD 

Projektets syfte1är att besvara1frågeställning och öka1förståelsen kring Lean samt 

implementeringen av Lean. Val av metoden1bygger på att kunna uppfylla1projektets mål och 

att kunna få svar på1frågeställningen. Metoden1som1används är en1kvalitativ metod, denna 

metod ger en större1chans till förklaring och1bättre1förståelse1för de insamlade data(Bryman, 

2002). Den kvalitativa metoden är1däremot inte1enkel att1sammanställa och1utvärdera så 

därför tar1det längre tid att slutföra den. Den1kvalitativa1metoden1handlar om betydelser, 

förklaringar och1känslor i större1grad än den1kvantitativa1metoden1som i första hand handlar 

om1mätbarhet som t.ex. att1räkna (Bryman, 2002).  

 

Eftersom syftet med1projektet inte är att1mäta eller räkna ut1Lean eller dess implementering 

utan handlar1om att undersöka1och studera1vad Lean1är och varför1företag väljer att 

implementera den, så1tycks den kvalitativa1metoden1vara mer lämplig. Den1kvalitativa 

metoden hjälper till för att1underlätta1förståelse kring Lean och1varför företagen har valt att 

implementera1Lean, vilket1är syftet med det här1projektet. Medan1den kvalitativa1metoden 

utforskar det1aktuella ämnet genom att1ställa mer1öppna frågor som ger1möjlighet till en mer 

delaktighet1genom att inte avgränsa1respondenterna1med bestämda frågor som har givna 

svarsalternativ. Istället1låter man respondenterna resonera kring1ämnet1genom att ställa öppna 

frågor och1på så sätt skapa en dialog för1att1kunna generera en1bättre bild av1det jag vill 

utforska. 

 

Eftersom det är1den kvalitativa metoden1som har använts så blir intervjuerna 

semistrukturerade, vilket innebär1att intervjuaren har1ett tema eller frågor som generellt sett 

kan beskrivas som ett frågeschema, men1där frågornas1ordningsföljd kan varierar under 

intervjun1 (Bryman, 2002). Frågorna (se bilaga) som har1använts1under intervjun har tagits 

fram med1hänsyn till1frågeställningen. Som semistrukturerad modell1brukar frågorna 

vara1mer allmänna och öppet formulerade för att1låta respondenten själv resonera fram svaren 

vilket gör att man1får fram mer1information (Bryman, 2002). Jag väljer att1använda den här 

intervjumetoden1för att1Bryman (2002) beskriver1den som den bästa1metoden som ger störst 

utrymme för respondent att säga vad de vill, vilket1kan1hjälpa1mig att få så mycket 

information som möjligt, vilket i sin1tur hjälper mig1med1min studie. 

 

2.1. Datainsamling  

I denna1rapport används1både primär och1sekundär1data för att kunna1uppfylla projektets 

syfte på ett1pålitligt sätt. Med sekundär data1menas den1information som1redan är befintlig 

och har samlats in och sammanställts1för en annan1kontext (Bryman, 2002). Det är 

vetenskapliga artiklar, böcker, studier och internetdokument. Detta1för att1kunna skapa en 

förståelse1för och redogöra den1befintliga teorin. Med1primärdata menas1den nya 

informationen1som inte är1tillgänglig och som1skaffats genom t.ex. intervjuer och1samtal med 

personer som1varit ansvariga för implementeringen av Lean1på1respektive1företag. Detta1för 

att kunna skapa en bättre förståelse för ämnet. Den1största1anledningen till att 

både1primärdata och1sekundärdata använts är för att det1kräver en1förståelse av 

den1bakomliggande1teorin för att1kunna förstå och analysera1resultatet. 

2.1.1 Primärdata  

För att kunna1få en förståelse kring1Lean, hur man1implementerar Lean i1företaget, dess 

påverkningar och1varför Lean är viktigt, så1är det nödvändigt att först förstå hur1företaget 

definierar Lean. Det1primärdata som1tidigare har1nämnts är information1som samlats in 

på1ett särskilt sätt1genom t.ex. intervjuer. Det finns1olika metoder1för att samla1in primärdata 

som t.ex. observationer, intervjuer, 1experiment och enkäter (Bryman, 2002). Men1Primärdata 
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kan vara tidskrävande då1författaren först ska utforma intervjufrågor1samtidigt som hon eller 

han att ska leta rätt på1en person att intervjua, och1sedan ska1intervjun dessutom slutföras och 

bearbetas. 

  

Den1personliga1intervjun har som fördel1att (respondenten) är anpassbar1i hans miljö och 

detta gör att1respondenten blir mer1öppen vilket ger1en god möjlighet till1fördjupning. En 

semistrukturerad1intervju innebär att intervjun1är utformad utifrån ett tema med olika frågor 

som behandlar1detta tema1på ett allmänt och1öppet sätt. Att göra en1personlig intervju bidrar 

till möjligheten1för en öppen dialog mellan1intervjuaren och1respondenten (Bryman, 2002). 

Fördelar med1primärdata är1att informationen ofta är uppdaterad och1dagsaktuell. Dessutom 

kan primärdata1vara av en mer personlig karaktär1då författaren1själv ha format 

intervjufrågorna1och den är även mer1anpassad1till syftet och1problemet som ska granskas.  

 

Jag har använt1mig av primärdata i1form av besöksintervjuer1och intervjuer genom telefon 

samtal som1utförts med produktionschefer och vd:s vid1respektive1företag. Jag1har använt 

mig av bestämda1intervjufrågor1om ämnet, men1för att inte styra1respondenterna alltför 

mycket såg jag till att1intervjuerna inte hade en1särskilt given1struktur, utan1lät intervjuerna 

vara ganska öppna1men fortfarande inom1relevant område. 

2.1.2 Sekundärdata  

I detta projekt är1användning av1sekundärdata till för att öka1förståelsen 

kring ämnet som1undersöks. Det är betydelsefullt och1bra att gå igenom 

tidigare1undersökningar för1att kunna skapa en uppfattning1och få en 

grund att1bygga projektet på1vilket är1till hjälp för att1skaffa en 

helhetsbild över ämnet som1studeras. Fördelen med sekundärdata1är att 

den är1mindre tidskrävande att få tag i1samt att kvalitén på sekundärdata 

oftast är1hög. I detta projekt utgörs1sekundärdata av1vetenskapliga 

artiklar, böcker, studier och1elektroniska källor1via internet. Insamlingen 

av sekundärdata1har skett genom1olika databaser så1som google, google 

books, google scholar, diva-portalen1och Mälardalens högskolas databas. 

Olika sökord har1använts för att1öka möjligheten till att hitta1intressanta 

artiklar och studier. För att hitta mer1sekundärdata1så har jag även använt 

mig a1 Mälardalens högskolas1bibliotek1som1är en resurs som erbjuder 

ett urval av böcker inom Lean och1dess olika verktyg. 

 

2.2. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar i1grunden om frågor som1berör mått på överenstämmelsen1och pålitlighet 

hos ett begrepp. En mätning1med god reliabilitet1kan utmärkas1genom att den inte1påverkas 

av vem1som gör undersökningen1eller1under1vilka situationer1den sker. Reliabiliteten kan 

nästan alltid1säkerställas1genom olika typer av1mätoperationer (Bryman, 2002). 

 

Under arbetets1gång har jag1försökt att dokumentera allt som görs1och allts jag1sökt på under 

projektet för1att inte förlora denna1information. Sökningen1efter teoretiskt material och dess 

resultat som jag1har arbetat med under projektets1gång har också1dokumenterats1för att jag 

ska kunna gå tillbaka1till det när det behövs. 

 

För att underlätta1opponeringen av projektet1har jag försökt att1ge en tydlig beskrivning av 

datainsamlingen1och hur den har gått till. Referenserna1har presenterats1efter varje stycke för 

att underlätta för1läsaren att själv granska1källorna och göra sina1egna tolkningar.  

 

Sökord har använt  

Lean, implementering 

av lean, 5s, Just in time, 

lean manufacturing, 

Lean Management, 

ständiga förbättringar, 

Toyota way, lean 

principer/ principles, 7 

waste, fördelar, benefits, 

svårigheter, barriers, 

lean spel, lean 

utbildning, 

implementation 

strategy. 

.   
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För att behålla1en hög1reliabilitet i undersökningen1har jag endast intervjuat1de medarbetare 

som har en1god kunskap om och som dagligen1sysslar med Lean. Jag har1gjort det för1att jag 

anser att studien1på så sätt får en hög1reliabilitet. För att öka1reliabiliteten i min studie 

ytterligare har jag1spelat in allting1i samband med1intervjuerna. Detta för att inte1förlora den 

primära1datan som jag fick in från respondenterna, men även för1att i efterhand kunna gå 

tillbaka till materialet samt1för möjligheten1att tolka1och förklara respondenternas1svar. 

 

Validitet betyder att1de indikationer som1används för1att mäta ett begrepp1verkligen mäter 

just det begreppet. Att1vara säker på1bedömningen1av validitet i undersökningar är1lite svårt 

då det finns ett antal1olika typer av validitet som har olika sätt att1mäta validitet1på. Det vill 

säga att det är olika mätmetoder1som kombineras1med varandra i en studie1så 

resultaten1ständigt ska kunna jämföras och1kontrolleras. Detta för att öka validiteten 

i1studierna (Bryman, 2002). 

 

För att stärka1validiteten i projektet så har1frågeställningen, syftet och målet med1projektet 

alltid varit i1fokus och det särskilt1under de1undersökningar som har genomförts. Detta1för att 

den huvudsakliga1idén var hur de teoretiska referenserna kan1tolkas1och vilket1resultat man 

kan få av det. Det1kan finnas en risk att1respondenten förstår intervjufrågan på1ett helt annat 

sätt än på det sätt som forskaren hade1tänk sig. Därför har jag1provat mina intervjufrågor1på 

en som1är kunniga inom Lean för att1säkerställa1kvalitén och1öka validiteten. De data som 

har samlats in1har även diskuterats1tillsammans med handledaren och därtill har jag1även tagit 

hänsyn1till synpunkter1från handledaren. Teorier från1olika källor har1efterlysts och 

litteraturundersökningen1har kombinerats med intervjun1för att kunna ta upp1olika perspektiv. 

 

2.3. Källkritik  

Källkritiken är en av de1viktigaste delarna1i metoden för att kunna kritisera och1utvärdera 

textens innehåll1och därtill1källornas trovärdighet(Thurén 2013). Grundlig1forskning kan bara 

ske i1förhållande till befintlig kunskap. En litteraturstudie är1därför en viktig del 

av1forskningsprocessen. En uppsjö av olika1typer av1litteratur och ett antal olika typer av 

källor1har använts och1den inledande1fasen av datainsamlingen var att samla in dessa. I 

litteraturstudien1kommer jag att gå igenom1många olika1vetenskapliga artiklar, 1böcker och 

internet-resurser som handlar1om1ämnet Lean. Jag kommer1att kritiskt granska1dessa källor 

för att därefter använda den1information1som är lämpligast i1min rapport. För att1resultaten i 

rapporten ska vara pålitliga1kommer det läggas1en stor vikt vid kvalitén hos de källor som 

används i1denna rapport. Jag valde att1använda tydliga1referenser i1löpande text som ska göra 

det1lättare för läsaren att1kontrollera1vilka källor1som användes i denna1rapport. När 

jag1valde källor1till rapporten1så var det mycket viktigt att1hitta källor med tillfredställande 

relevans1och validitet1till de frågeställningar som1har satts1upp för denna studie. I mitt val1av 

teorier har jag fokuserat1på1författare som anses vara1ledande inom1ämnet Lean. 

 

2.4. Analys metod 

Tekniken för1analysen består av att1jämföra teorin1från litteraturgenomgången1med1data som 

har samlats1in i empirin. Analys består1av att kategorisera, undersöka, göra1tabeller eller att 

sammanställa1data på ett1annat sätt för att1kunna besvara1syftet med1studien. Att kunna utgå 

från en teoretisk referensram1när man1gör en1analy1 är analysstrategi1som föredras(Yin 

2003). När1analysen görs så skapas1det en mening med1den, under analysen sammanslås, 

förenklas1och i viss1mån tolkas1informationen (Merriam, 1994). Målet för1analysen menar 

Merriam (1994) är att komma1fram till en trovärdig slutsats1vilket1har1sin grund i empirirsk 

data. Jag1började med att bearbeta1och1sammanställa i skriftligform den1empirin jag1hade 
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samlats. Därefter1jämförde jag den befintliga teorin1mot1empirin som jag hade samlats1för 

att1kunna komma1fram till1trovärdiga slutsatser1och förbättringsförslag. 

 

2.5. Val av företag  

Företagen som1passade bäst överens1med mitt arbete hittades1genom en sökning efter företag 

som har implementerat1Lean med1hjälp av1Produktionslyftet. Efter det1så kontaktades dessa 

företag för att se vilka av1dem som har haft möjlighet att träffas1och bli1intervjuade. Från 

början var1det lite1svårt att ta tag i den tänka1personen inom1företaget som kunde hjälpa1mig 

och som hade tid för att1bli intervjuad. Men1efter några1försök så lyckades jag med att 

kontakta rätt1personer och1boka in tider1för intervjuer. Urval för1respondenten som deltar i 

projektet har1skett genom en lista som skapats med1hänsyn till att1de är de rätta1personerna 

att tala med1och som kan hjälpa mig och har1möjlighet till att1delta i intervjun. Denna1lista 

har jag fått av min1handledare. Jag valde att1intervjua företag som jobbar i olika branscher och 

producerar1olika produkter1för att se om Lean1går att implementeras1och resulterar 

framgångsrik implementation1i olika branscher. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1. Lean´s bakgrundshistoria  

Toyotas1produktionssystem växte fram1för att massproduktion inte1fanns i Japan och för att 

det fanns många1brister med detta1system som till1exempel kvalitetsbrister. Det fanns inte 

någon1flexibilitet1och de hade höga indirekta1kostnader. De var till och med tvungna1att nå 

en viss volym i1produktionen vilket krävde att1de jobbade1övertid och hade alltid igång 

produktionen1för att det skulle vara1lönsamt. Idén bakom att utföra1massproduktion via 

löpande1band uppkom1för att hålla nere1styckkostnader. Innan1Henry Ford utvecklade 

löpande bandet och1massproduktion var1biltillverkare1rena hantverkare. En person gjorde 

hela1bilen och alla dess delar för1hand. Delarna som hade gjorts1för hand saknade de perfekta 

kanterna och rätt1passform vilket ledde till1mycket extra1arbete (Womack, Jones et al. 2007). 

 

Men när1Henry Ford år 1903 grundade1bolaget Ford Motor Company i1Detroit, USA, 

infördes en massproduktion av1bilmodellen T- Ford enligt löpandeband-principer. 

Detta1uppmuntrade biltillverkare över hela1världen1att införa massproduktion1i deras 

produktion. När1TPS började utvecklas hämtades1inspiration från1massproduktion av bilar 

och1blandades med vissa delar av den gamla metoden1för hantverksproduktion. 

Produktionssystemet innehöll olika1tankar som1ständig Kaizan (Womack, Jones et al. 2007) 

vilket1betyder1ständiga förbättringar som implementeras1för att kunna sänka1kostnader och 

eliminera1slöseri (Katayama and Bennett 1996). 

 

TPS1innehåller också andra1principer såsom Just In Time1 (JIT). Denna princip innebär1att 

man ska producera alla1produkter vid rätt tid med rätt1kvantitet1och till rätt kvalité(Gupta and 

Al-Turki 1998). När1man använder JIT ska produktionen1vara så jämn1som möjligt (Womack, 

Jones et al. 2007, Matsui 2007). Detta1leder till att alla anställda kan1ha ansvaret att stoppa 

linan så fort något går fel eller om1defekter upptäcks, vilket visar att1samarbete och delat 

ansvar är1viktigt (Womack, Jones et al. 2007). I och med1detta kan vi räkna1med att allt arbete 

är standardiserat och1har en särskild1takt (Womack, Jones et al. 2007). 

 

Med1tiden började1också västländerna att implementera1produktionsfilosofin från Toyota som 

nu för tiden kallas1Lean. Som jag1har nämnt tidigare1finns det många olika definitioner och 

inte1bara en av Lean, vilket leder till1att Lean inte1helt kan stämma överens1med vad TPS är 

(Hines, Holweg et al. 2004), (Shah and Ward 2003). Att1det inte1finns något direkt definition 

av Lean kan även göra det svårt1att1bedöma resultaten av implementeringen. Många1författare 

påstår att1implementeringen av Lean är mycket1lönsam. Till exempel1säger Shah and Ward 

(2003) att de företag som1inte1implementerar1Lean kan1uppleva många nackdelar jämfört 

med de företag som har1implementerat Lean1och arbetar med1den. Lean leder till att1öka 

lönsamheten1om den implementeras på1ett fullständigt sätt i alla1enheter. Man1säger att 

produktionsfilosofin kallas1just för Lean för att1den kräver1mindre resurser. 1Indirekt gäller 

detta till och med1personal som kan användas1vid produktionen (Womack, Jones et al. 2007) 

Shah and Ward (2007) säger att Lean1innehåller1olika delar och de har kommit fram till att 

varje del kan leda till ökad lönsamhet, men i1alla fall blir effekten av1lönsamhet bättre och 

större om man implementerar Lean1i flera delar då de förstärker1varandra. Lean är1ett 

mångskiftande begrepp och det kräver1planläggningar1för att kunna utöva arbetet utefter 

flera1förgreningar samtidigt.  Det finns1bokstavligen hundratals1böcker och1avhandlingar, för 

att inte tala om1tusentals artiklar som har1utforska ämnet1samt många andra1källor som talar 

till denna växande1publik av människor som1intresserar sig för1Lean. Allt1eftersom Leans 

tänkande1fortsätter att sprida sig till1alla länder i1världen så har det under de senaste två 

årtiondena skapat1en enorm1efterfrågan på ökad1kunskap om Lean tänket. I själva1verket är 
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Lean1och dess1metoder har i dag1bara börjat1slå rot bland högre1chefer och ledare inom 

alla1sektorer (Womack, Jones et al. 2007). 

 

3.2 Från Toyota Production System till Lean   

Begreppet1Lean i tillverkningsmiljön1hänvisar till Toyota Production System1som införts av 

Toyota Corporation. Det är1ett tillverkningssystem som1utvecklats efter andra världskriget av 

Toyota i1Japan som vars syfte är att öka1produktionseffektiviteten1genom eliminering av 

slöseri. Taiichi Ohno1var den som uppfann Toyota Production1System och fick det att fungera. 

Medan1man analyserade problemen1inom tillverkningsmiljön1kom Ohno fram till slutsatsen 

att olika typer av1slöseri utan1mervärde är den främsta1orsaken till1ineffektivitet och låg 

produktivitet. Ohno1identifierade slöseri i ett antal1former, inklusive1överproduktion, väntetid, 

transportproblem, ineffektiva1bearbetningar, inventering1och defekta produkter (Liker, 2004). 

 

Toyotas1produktionssystem är1den modell som1har gett upphovet till Lean1Production 

System. Leans1principer har byggts1som en modell som1representeras av ett hus. Toyotas 

produktions1system företräds1av en liknande modell1men istället för ett hus så är1det ett 

tempel som1står som en1symbol för stabilitet. Templets1delar har olika betydelser såsom att 

taket representerar1visionen av1vad1de vill och borde1åstadkomma medan stolparna 

representerar1TPS principer som ska handleda1organisationen1till att uppfylla visionerna 

(Petersson, Olsson et al. 2015). Lean1Production och Toyotas1produktionssystem, uppfattas 

som1ett system där1alla delar av huset är anpassade1och beroende av1varandra. Om en pelare i 

huset eller templet1är svagt så påverkas1hela huset och blir ostabilt1även om alla andra delar är 

starka. Det1visar att systemet inte är starkare1än den svagaste länken då alla delar1på något 

sätt är1beroende av varandra. Tar man1bort ett element så faller hela1systemet. 

 

Lean är1en filosofi som används för att1företaget och dess anställda ska kunna1uppnå ett 

gemensamt1mål, för eliminering av1slöseri och för effektivisering. Varje1del av detta hus är 

avgörande men1ännu viktigare är sättet som elementen1förstärker varandra på (Liker, 2004). 

 

Huset utgörs av1stabila och standardiserade1processer, Just In Time1och Jidokas uppgift är att 

göra1problem synliga, med heijunka avses en utjämning av1produktionsflödet, och1Kaizen 

innebär en1ständig förbättring (Petersson, Olsson et al. 2015). Skillnaden1mellan Toyota 

Production System1och Lean Production är1att Toyota Production1System är1särskilt för 

Toyota1medan Lean är1en generell1metod som kan1passa alla företag i alla branscher1 

(Morgan and Liker 2006). Många1företag har1försökt att införa1TPS men misslyckats1för att 

den är både komplicerad1och mångskiftande. 

 

Människorna1är representerade i mitten av1huset. Eftersom det endast är1genom ständiga 

förbättringar1som verksamheten kan1utvecklas, och1om verksamheten någonsin1ska uppnå 

detta, 1behövs det stabilitet. Människor1måste utbildas för att se slöseri1och för att kunna lösa 

problemen vid1roten. Detta görs1bäst genom att1upprepade gånger fråga sig varför1problemen 

verkligen1uppstår och problemlösningen1bör ligga på själva1platsen för1problemet där allt är 

synligt och1praktisk denna teknik för1problemlösning1kallas Genchi Genbutsu (Liker, 2004). 

 

Lean1är inte bara en uppsättning av olika1verktyg såsom Just In Time, 5S, Kanban, 1etc. Lean 

är ett1system för en produktion där1alla delar bidrar till en helhet. På1det hela taget ligger dess 

fokus1på att stödja och uppmuntra1människor1till att ständigt förbättra1processerna de arbetar 

med (Liker, 2004). Användningen1av Lean, i ett företag eller i en1tillverkningsmiljö, beskrivs 

som en1filosofi som innehåller en samling av verktyg1och tekniker i affärsprocesser för1att 

optimera tid, mänskliga1resurser, tillgångar, och produktivitet och1samtidigt förbättra 
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kvalitetsnivån1på produkterna1och tjänsterna1till sina1kunder. Att bli Lean är ett1engagemang 

för en1process och en enorm utvecklande1erfarenhet och alla1borde tänka1utifrån och försöka 

att genomföra1Leans principer1och rutiner i sina1organisationer (Becker 1998). 

 

3.3 Vad är Lean? 

Lean har1många olika1metoder och verktyg1som kan hjälpa1till med att1förbättra arbetet, 

effektivisera det och1att försöka minska slöseri i1företaget. De olika metoderna1och verktygen 

tillsammans1med den grundliga1kulturförändring som1följer med filosofin är vad1som i 

allmänhet1kallas för1Lean. Ett element som1är viktigt och som många1glömmer är att det är 

den1underliggande kulturen som är svårast att1implementera och genomdriva i den1nya 

företagskulturen1 (Liker, 2004) och det är1också viktigt att inse att1vissa av Leans verktyg 

och1metoder har funnits långt1innan Lean-begreppet skapades. Med1detta i åtanken kan man 

förstå att1Lean inte är en ny idé1utan den bygger på många1olika förbättringssätt som är 

förknippade1med filosofin som nu1för tiden kallas1Lean.  

 

Lean1som filosofi har intresserat många1olika forskare och författare så som Liker, Womack, 

och Niklas1Modig m.m. under de senaste1årtiondena. Termen Lean1uppfanns av1Krafcik 

1988 och presenterades för första1gången1under 1990 av (Womack et al.) som är författare till 

The1machine that changed the world.  

 

Lean är1en maximerad tillverkningsstrategi vars1uppgift är att effektivisera flödet inom en 

organisation. Lean-tillverkningen1har fångat intresset i världen på grund av Toyotas1stabila 

tillväxt från ett1litet företag till att bli en av de största biltillverkarna i1världen. Efter 

framgångssagan1för TPS, började många andra1biltillverkare genomföra och1använda 

verktyget som används av1Toyota i sina system. Idag är Lean inte bara1begränsat till 

tillverkningsindustrin1utan den har kommit1åt många1sorters företag och verksamheter. Lean 

Production är en1filosofi/strategi som ser till utgifterna av resurserna. För1varje process som 

inte ger1ett värde till kunden är inte1en vinstprocess och1därmed räknas detta som ett1slöseri 

som1bör elimineras från systemet. Alla verksamhetsområden1har implementerat1Lean på 

någon1sätt för att hålla sig1konkurrenskraftiga1och kunna minska deras tillverkningskostnader. 

Jobbet1med Lean utgår från1organisationens processer med mål som1att kunna tillfredsställa 

kunderna1genom att ge dem den kvalitet1och service som de kräver, 1när de behöver det och 

till rätt pris. Och1detta sker1genom att man utnyttjar1resurserna på ett mer1effektivt sätt 

(Krishnan and Parveen 2013).  

 

Många1tror att arbetet med Lean1bara är det1som syns på ytan och att de kan lösa1problem 

med hjälp av de1verktyg och metoder som utnyttjas inom1Lean som till exempel Kanban, 5S 
och JIT. Men de1vet inte att det stora arbetet som1gömmer sig under1ytan är det viktigaste och 

tyngsta1arbetet som att genomdriva den1kulturförändring1som måste ske för att Lean ska 

kunna utnyttjas1fullt ut (Liker, 2004). 

 

En framgångsfaktor som1gör att organisationen1kan lyckas med att implementera1Lean är att 

få1personalen att bli engagerad och att kunna få dem att1förstå det nya sättet att se på 

saker1och ting, vilket medför1ständiga förbättringar1med syftet att eliminera allt1slöseri i 

organisationen (Liker, 2004). Men1det är1inte lätt att vara Lean och för många företag1går det 

inte1att få Lean rätt från början. Lean1är en ledningsfilosofi1som fokuserar1på att identifiera 

och eliminera1slöseri under en produkts hela1värdeflöden1och som inte bara sträcker sig inom 

organisationen1men även längs företagets försörjningskedjas1nätverk. Lean lovar1väsentliga 

fördelar när1det gäller en minskning av1slöseri, ökning1av produktivitet och1kommunikation i 

organisationen (Scherrer-Rathje, Boyle et al. 2009).   
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3.4 Varför Lean?  

Begreppet1Lean Production är ett1stort begrepp1som innefattar mycket. För vissa1människor 

innebär Lean1Production att1man använder1några metoder som klassificeras som Lean1medan 

andra ser1på Lean som en strategi1som omfattar1varje aktivitet inom ett1företag. Det 

är1snarare en1filosofi eller ett1förhållningssätt1till hur verksamheten ska genomföras1eller en 

strategi för hur man1ska driva organisationen. Alltså är Lean1en högre rankad term som 

omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande1principer, metoder, ledarskap1och 

samarbete m.m. Lean är1inte bara en metod som ska implementeras1utan Lean är även en 

strategi för1att stegvis uppnå en1vision där allt slöseri eliminerats. Lean1är ett tillvägagångssätt 

för verksamheter1som vill ha och behöver1stora möjligheter1till ökad1lönsamhet1och 

konkurrenskraft1genom att öka deras produktivitet1och flexibilitet. Lean1Production metod är 

en logisk samling1av praxis, metoder och1verktyg, vilket kommer1att leda företagen till större 

kostnadsminskningar1och förbättringar1inom effektivitetsvinster. Om Lean implementeras 

korrekt, kan företagen förvänta1sig1kostnadsbesparingar som resulterar1i tvåsiffriga 

procentuella1tal (Petersson, Olsson et al, 2015).  
 

Lean1kan hjälpa till med1att skapa effektiva metoder1för att producera varor, eliminera1slöseri 

och minimera1inkonsekvenser. En rimlig1metod för1att producera1produkter och1hantera 

anläggningar1är nyckeln till Lean. Resultatet är att1Lean1Production har blivit mer än1att bara 

eliminera slöseri. Den har1blivit en1ny nyckel för att minska1partistorlekar och tillämpa1bättre 

produktionsmetoder (Petersson, Olsson et al, 2015).  

 

3.5  Leans fem principer  

 James P. Womack1och Daniel T. Jones (2003) har försett1världen med en vision om vad Lean 

handlar om. Författarna1beskriver att Lean-tänket kan sammanfattas i1fem principer och 

fokuserar mer1på hur man kan tillföra värde1i alla producerande1företag eller tjänster och inte 

bara för att1minska slöseriet. De1fem principerna är att1ange värdet av en specifik1produkt, 

identifiera värdeflöden1för1varje produkt, göra1värdeflöden1utan avbrott, låter1kunden utgöra 

dragvärdet från1producenten, och att1utöva perfektion (Hines 2010). De fem1principer är 

 

Specificera Värde:  

Den kritiska1utgångspunkten1för Lean-tänket är värde. Värde kan bara1definieras av 

slutkunden. Detta1innebär att kunden köper1resultat, inte produkter, och1att alla företag måste 

identifiera och påbörja1produktdesignen1och tillverkningen1genom att fokusera på1vad deras 

kunder behöver1och vill ha. Det1är så enkelt som det1gamla uttrycket "ge kunderna vad 

de1vill" och inte vad som är1bekvämt för tillverkaren. Uttryckt1värde är det som1uppfyller 

kundernas behov till ett1visst pris och vid en viss tidpunkt. 

 

Value Stream: 

Identifiera1värdeflöden och1mängden av alla särskilda åtgärder1som krävs för att1få igenom 

en viss produkt genom de tre1kritiska uppgifterna i alla företagsledningar: problemlösning, 

informationshantering, och den1fysiska omvandlingen. Principen är att fokusera på hela 

försörjningskedjan1utifrån kundernas ordar, till1planeringsavdelningen, order av1råmaterial 

från olika leverantörer och1sedan de1värdeskapande stegen för produkten, med betoning1på 

ekonomitid1snarare än stordriftsfördelar. Värdet fogas till en1produkt1medan någon arbetar på 

stycket. Icke1värdeskapande åtgärder är1när produkten1väntar i omgångar eller1aktier, vilket 

är slöseri. 
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Flöde: 

Denna princip1försöker att beskriva1hur viktigt det1är att få produkten att röra1sig genom ett 

värdeadderande steg1till nästa och att hålla produkten i ett ständigt1flöde. Företagen1bör 

undvika1partier och köer, eller åtminstone1kontinuerligt1minska dem och aldrig fördröja1ett 

värdeadderande1steg med ett annat1icke värdeadderande1steg. Eliminera funktionella1hinder 

och utveckla en produktfokuserad1organisation som dramatiskt förbättrar1ledtiden. 

 

Pull: 

Pull innebär1att man1uppfyller konsumenternas pris efterfrågan1med produktion men inte 

genom att1överproducera. Tanken med Lean1är att1driva denna fråga så långt1uppströms i 

produkttillverkningsprocessen1som möjligt, vänta på en efterfrågan1och sedan få produkten 

snabbt1och med hög kvalitet. Så om1de levererade1produkterna har någon defekt, 

kommer1bara en liten sats av1produkterna att ha1påverkats. 

 

Perfektion: 

Den sista principen1verkar mer möjlig efter de andra fyra principerna. Perfektion betyder inte 

bara kvalitet utan det innebär också att ge kunderna exakt1vad de vill ha, precis när de vill ha 

det, till ett rimligt pris1och med minimalt spill. 

 

Leans principer1hjälper till med att undersöka affärsprocesser1och fokuserar på1att minimera 

onödiga kostnader, minska1slöseriet och förbättra1ineffektiva rutiner. Leans1principer 

och(Womack, Jones et al. 2007) rutiner är1förenklade och har utvecklats under1en tidsperiod 

på 90 år. Men även om de1har utvecklats1genom att användas under många1årtionden, och 

trots att många1framstående1människor har1bidragit till deras utveckling, är principerna1och 

metoderna inte lätta att genomföra, vilket många1företag kan1vittna om. Genomförandet 

kräver ett1engagemang och stöd från1ledningen1och ett deltagande från all personal1inom 

organisationen för att1lyckas (Becker 1998). 

 

3.6 Lean skapar värde  

Ett av1de viktigaste fokusområdena i Lean1är att kunna skapa1ett värde till kunden samtidigt 

som det är viktigt att1skapa värde till1verksamheten. Men om företaget1har misslyckats med 

att kunna1skapa möjliga1värden1för kunden1har det däremot1inget med de anställdas 

handlingssätt att göra. Det1kan rättare sagt vara en brist på en1förståelse1över företaget som ett 

system1och en brist1på en förståelse av1företaget ur kundens1perspektiv och över vad som 

skapar1värde för dem(Braun and Kessiakoff, 2005).   

 

Att1tillverka det kunderna efterfrågar1kallas även1pull-metoden. Om detta system är1väl 

implementerat1handlar1det om att hålla ett kontinuerligt1och sparsamt flöde och endast 

tillverka1det som kunden ber om att få och inget mer. Systemets1tankesätt och pull-metoden 

leder1till att öka kvalitén hos företaget och1ger ett ökat värde för produkten (Womack and 

Jones 2003). Produktutveckling1har1i och med det blivit viktigare på grund1av den ökande 

internationella1konkurrensen1och den snabba1tekniska utvecklingen1för att anpassa1sig allt 

mer till de1krävande kunderna vilket har lett till1många goda1resultat i många företag(Ax, 

Johansson et al. 2005). 

 

3.7 Medarbetarna 

För att1det har1visat sig att det1finns ett starkt samband mellan hur1nöjda de1anställda är inom 

företagen1och med kundernas nöjdhet, så måste1också personalen få ett värde i1företaget som 

tas om hand. Detta1kan skapas på1många olika sätt som till exempel1att de anställda får1en 

lön som1de upplever sig nöjda med. Men utöver1detta så måste1också arbetet vara givande och 
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skapa1någon sorts1motivation för att de ska vilja1fortsätta att arbeta för1företaget på ett 

positivt och långsiktigt1sätt(Piercy and Rich 2009). Och det är också1viktigt att1medarbetarnas 

kvalifikation1och utvecklingsvilja tas om hand. I1företag som håller1på att implementera en ny 

förbättringsmetod1är det viktigt att1framförallt lägga resurser på personalen1och deras 

kompetens1då det är den absolut1viktigaste resursen som kan hjälpa1till i processen med att få 

till1ett smidig införande. För att företagen ska ha1en möjlighet till att1erbjuda bra tjänster1så 

måste1de ha både utbildad, skicklig1och kvalificerad1personal som har potential till att1kunna 

hantera1de krav som företagens1kunder1ställer på företaget (Braun and Kessiakoff 2005). 

 

Kundserviceområden1har också börjat1få upp ögonen för Leans1förbättringsarbete genom att 

styra1beteenden för att1kunna bemöta1kunder på det bästa sättet. De1anställda bör förberedas i 

att1leverera bra kvalitet men1utöver att vara1skickliga och kvalificerade1skall de också ha en 

förmåga1att lösa problem. Och för1att det ska fungera så effektivt som1möjligt för de anställda 

behövs1det en bra teknik1och god planering1som kan1hjälpa dem att1arbeta på ett bra1sätt 

(Bowen and Youngdahl 1998).  

 

För1att en1investering i Lean ska bli1långsiktig och framgångsrik kräver det ett1väletablerat 

förbättringsarbete som1involverar1medarbetarna i företaget. Annars1är risken stor att de goda 

effekter1som uppnås på kort sikt kommer1att försvinna, och då är1företaget snart tillbaka på 

ruta ett. Vägen1till ett bättre och effektivt1förbättringsarbete1startar med en övertygelse1om att 

gruppen är1starkare än individen. På grund av1detta1kan det vara bra att organisera 

medarbetarna1i förbättringsgrupper1där varje grupp har1ansvar för något i verksamheten1eller 

en del av ett1flöde (Petterson, Olsson et al, 2015). 

 

En viktig faktor1inom Lean är att ha en bra ledare1som både kan stödja och utbilda1sina 

medarbetare1på ett effektivt sätt. Att1medarbetarna blir1uppfattade och sedda av sina1ledare 

och1chefer skapar ett förtroende hos1dem vilket1ger en positiv effekt inom1företagen. Alla i 

företaget1måste arbeta1mot samma mål1så att de tillsammans kan verka för1företagets 

gemensamma1mål (Braun and Kessiakoff 2005). Implementeringen1av ett nytt arbetssätt, både 

att leda1och arbeta med, kan ses som en tjänst som1erbjuds till både organisationen och1dess 

anställda. I1detta sammanhang kan1de anställda1betraktas som kunder som kan kräva1en viss 

anpassning1av både hur1implementeringen sker1och hur situationen kommer att1se ut 

(Abrahamsson and Isaksson 2012). 

 

3.8 Uppföljning av Lean-arbetet  

Att1mäta prestationer och att följa1upp dem har nu1blivit allt mer vanligt inom företag1som 

implementerar1Lean. Målet med att mäta1prestationer är att kunna förbättra1värdeflöden och 

att försöka1motiverar personalen till att öka sina1prestationer på1sina avdelningar. Mätningen 

utförs1genom en sammansättning1av vissa nyckeltal som följs upp varje vecka1av cheferna. 

Hela1värdeflöden följs däremot1bara upp om någon större1förändring sker. Produceringen1per 

person1eller försäljning per person är det1vanligaste produktivitetsmåttet. Noggrannhet1är ett 

annat1sätt att mäta prestationer på och visar1vilken kontroll företagen har, detta1är ett vanligt 

prestationsmått. Resultaten1för prestationerna bör presenteras i ett visuellt1gemensamt 

utrymme1för att alla anställda ska kunna1följa företags1utveckling. Traditionellt1utnyttjas 

dessa1uppföljningar för att kunna1se hur det har gått1historiskt sett för att kunna se både 

företagens1utveckling samt att1registrera1dessa resultat. Inom Lean ser man1mycket på 

framtidens nära1mål och uppskattar dessa för att1därefter kunna se vad som behövs1för att 

kunna nå1dem. Snarlika1tankar används1under effektiviseringen av den1interna kontrollen där 

fokus1ligger på att förbättra rutiner i1ett förbyggande1syfte för att man inte ska behöva1följa 

upp saker i1efterhand (Maskell and Baggaley 2004). 
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De1senaste åren har intresset1för Lean ökat inom nästan1alla företag med1målet att enbart 

fokusera1på ekonomiska resultat. Leans1förbättringsarbete1blev alltmer populärt eftersom de 

lovar1långsiktiga förbättringar som är1mer stabila och inte bara1kortsiktiga resultat (Claesson, 

Hedenryd, and Knowles, 2004). Enligt1tidigare1forskning Producerande kan man se att de i de 

operationella1nivåerna i företagen använder Lean främst för att1förbättra arbetet och de mått 

som tas för1att se hur det fungerar, medan det på1de högre nivåerna kräver att företaget1även 

tar1hänsyn till de finansiella måtten1på prestationer. För att1få alla anställda att vara 

verksamma1i företagen och att följa1den nya förbättringsmetoden1så utnyttjas ofta1kulturen 

inom1Lean företag för att försöka1att motivera personalen1att arbeta mot1rätt håll. Detta kan 

dessutom även1motivera personalen att göra det som inte1går att mäta. Genom att följa1Leans 

standardiseringar1kan företagen få1ner sina ledtider1samt att kvaliteten kan1säkras (Brome 

and Larsson, 2010). 

 

Även1ledarna i förändringsarbetet har en viktig1roll då de kan få deras anställda att1arbeta hårt 

mot1de gemensamma målen som företagen har1satt upp. För att kunna få alla1anställda att 

arbeta mot1de uppsatta målen krävs det1mer än bara vanlig förändring. Det krävs1en kulturell 

förändring som ska1innefatta inte bara företagen men även1deras leverantörer, kunder och allt 

annat1som har med företagen att göra (Maskell and Baggaley 2004).  

 

3.9 Ständiga förbättringar  

Det är1viktigt att inse att Lean Production i sig inte är ett verktyg1som tillämpas i ett företag 

och sedan1genast ger framgång. Det är ett sätt att1tänka. Det är viktigt att1förstå begreppet och 

att1gå hela vägen i1bolaget med arbetare, leverantörer1och konsumenter för att få det1att 

fungera. Begreppet1Lean innefattar många verktyg som1ska tillämpas i ett företag för att1det 

bli Lean. Ingen1annan filosofi har tidigare förenat dessa aspekter så effektivt1som Lean. 

Några, långt1ifrån alla, av dessa verktyg kommer1att presenteras i1detta kapitel. Fokus ligger 

på de1verktygen som kan användas i ett litet företag och på att1förklara dessa (Liker, 2004).  

3.9.1 Kontinuerliga förbättringar  

Enligt (Gersten and Riis 2002) kan de1kontinuerliga förbättringarna definieras som den 

planerade, organiserade1och systematiska processen som består av1pågående, stegvis och 

företagsövergripande1förändringarna av befintliga1metoder som syftar till att1förbättra 

företagets1resultat. Aktiviteter och beteenden1som underlättar och möjliggör utvecklingen1av 

kontinuerliga1förbättringar inkluderar1problemlösning, planering, kontrollering1och att agera 

(PDCA). Men1även andra1kontinuerliga förbättringsverktyg, politisk1driftsättning, 

tvärfunktionella1team, en formell kontinuerlig förbättringsplanering1och ledningsgrupp, samt 

formella1system för att utvärdera kontinuerliga1förbättringsaktiviteter. Ett framgångsrikt 

genomförande av1kontinuerlig förbättring innebär inte bara utbildning och1utveckling av de 

anställda i1användningen av verktyg1och processer, men också bildandet1av en 

inlärningsmiljö som1främjar ett framtida kontinuerligt lärande.  En1kort beskrivningen av 

PDCA cykeln ges1nedan: 

 

Plan: Identifiera en1möjlighet och planera för förändring. 

Gör: Genomföra förändringen i liten skala. 

Kontroll: Använd data för att analysera1resultaten av förändringen och avgöra om det gjort 

någon skillnad. 

Agera: Om ändringen lyckades: genomföra det i större skala och kontinuerligt utvärdera 

resultaten. Om ändringen1inte fungerade, börjar1cykeln om igen. 
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De kontinuerliga1förbättringarna är en pågående1process och tar aldrig slut, det mäter1bara 

resultaten som gjorts vid1utförandet av en process1över den befintliga. Så1när man väljer en 

kontinuerlig förbättringsplan bör man1koncentrera sig på1det område som behöver mest 

uppmärksamhet1och som tillför mest värde1till produkterna. Det finns1sju olika typer av 

kontinuerliga1förbättringsverktyg (Larson 2003). Användningen av dessa verktyg1varierar från 

fall till fall beroende på kravet1på den process1som ska övervakas. 

3.9.2 5S  

Ordning1och reda är ett krav för att organisationen1skall fungera på1ett pålitligt, säkert och 

effektivt sätt. 5S är en arbetsmetod1som utnyttjas för att1minska och eliminera slöseri och1den 

kommer från japanska1TPS och kan översättas på svenska till att sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa vana. Följs dessa1principer i hela1organisationen kommer 

företagen1att kunna få ekonomiska fördelar som en1följd av ökad effektviten men även en 

trevligare arbetsmiljö vilket1lämnar ett bra intryck hos1kunden (Sörqvist 2004). 

3.9.3 Just in time  

JIT är den1västerländska utvecklingen av den japanska Kanban. Syftet med JIT är att 

återspegla idén om att skapa korta ledtider och att1producera små beställningskvantiteter med 

hög kvalité vid den1tidpunkt1som krävs och att1eliminera alla1källor till slöseri 

i1produktionen. Det har allmänt1rapporterats att en1korrekt användning av JIT tillverkning1har 

resulterat i ökad1kvalitet, produktivitet och effektivitet, förbättrad1kommunikation och 

minskade kostnader och minskat1slöseri (Javadian Kootanaee, Babu et al. 2013). 

3.9.4 Kaizen  

Kaizen1är ett japanskt begrepp som innebär en1ansträngning att ständigt förbättras, med felfri 

produktion1som mål. Ständiga1förbättringar är det svenska begreppet för1Kaizen, och 

förekommer i många1olika koncept och utvecklingsfaser. Här lägger vi dock fokus på Ständiga 

förbättringar1inom Leanfilosofin. Syftet med Kaizan är att öka konkurrenskraften1genom 

ständiga1förbättringar som innefattar alla i organisationen, från1den högsta ledningen och 

cheferna1till medarbetarna. Kaizan kan uppnås1stegvis genom att man över tiden1lär sig att 

korrigera fel och att man hittar1nya vägar att uppnå sina mål (Imai, 1991). 

3.9.5 Value Stream mapping 

Verktyget1Value Stream mapping, eller VSM, är en Lean manufacturing-teknik som1används 

för1att analysera, identifiera och utforma det flöde av1material och information som krävs för 

att få1en produkt eller tjänst klar1för leverans. Igenkännande1av att känna igen flöden kan 

underlätta i företagets1arbete med att eliminera slöseri i processen. VSM1kan tillämpas på 

nästan alla1värdekedjor och hjälper organisationen att1förstå och effektivisera arbetsprocesser 

med1hjälp av andra Lean1Manufacturing som bidrar till1att produkten1kan överlämnas till 

kunden. Dessa1aktiviteter är1värdehöjande för1processen (Reddy, Lingareddy et al. 2013). 

3.9.6 De sju slöserierna 

Elimineringen1av de sju slöserierna är ett1av de mest effektiva sätten för1att öka lönsamheten i 

tillverknings- och1distributionsverksamhet. För att eliminera slöseri i1verksamheten är det 

viktigt1att förstå exakt1vad slöseri är och var det1finns. Efter många1års arbete för1att minska 

slöseriet1så mycket som möjligt har1Toyota, den1japanska biltillverkaren, identifierat de1sju 

mest1framträdande slöserierna. Dessa1slöserier, som följer nedan, 1kan vara bra att ha i åtanke 

vid tillämpningen av1Kaizen eller när man1designar värdeflöden (T. Domingo, u.å.).   
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1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Onödig rörelse 

5. Överbearbetning  

6. Inventering 

7. Defekter 

3.9.7 Visuella förbättringar  

Visuell1planläggning är en bra idé för att1kunna undvika alla avvikelser1och problem i 

produktionsprocessen, 1så att arbetet ska kunna fortsätta1smidigt och för att verksamheten1ska 

kunna undvika1problem med den dagliga produktionsvolymen. Visuell1planläggning är ett 

betydelsefullt1hjälpmedel för att förbättra företaget. Visuell1planläggning innebär1att all 

information1som behövs under1produktionsprocessen är tydligt1synlig för alla medarbetare1så 

att de1kan se de planerade dagliga1delmålen för1produktionen. (Ortiz, 2006) 1beskriver många 

olika metoder för1hur visuell planläggning kan gå till och1vilka vinster som verksamheten1kan 

göra genom att använda den informationen1som behövs1kan bestå av säkerhetsinformation, 

produktivitetsinformation, produktionsstatus, samt1alla kvalitetsdata. Detta1ska vara synligt för 

alla medarbetare så1att de ska kunna ta1del av det1när som1helst. Företaget1kan använda 

många olika metoder för att genomföra den1visuella planläggningen på ett praktiskt sätt. 

Oavsett1vilka metoder som används kan företaget1hänga upp informationen som1berör en viss 

del av produktionen, eller1en viss linje, i anslutning till1just denna del. Den allmänna 

informationen1som inkluderar alla produktionsdelar1kan skrivas upp på veckovisa 

produktionstavlor1eller dagliga1kvalitetstavlor. Genom dessa1tavlor kan företagets status 

uppdateras1varje dag eller vecka. På dessa tavlor kan1man med fördel inte bara skriva 

vad1som ska1göras utan också visa vad som1har slutförts genom att radera det som1var på 

tavlan för1att sedan skriva upp nya uppdrag som1ska utföras. Detta kan visa för företaget1och 

dess1medarbetare att det de för1tillfället gör1ger vinst. Den information1som ska raderas kan 

få stå kvar1på tavlan under några dagar, vilket1man med fördel kan1utnyttja till1diskussioner 

under1produktionsmöten, genom att1använda denna1tavla som utgångspunkt1vid 

diskussionerna. 

3.9.8 Leanspelet 

Leanspelet1är ett sätt att förstå principerna i Lean Production, de olika1slöserierna och 

produktionsmetoderna. Det1är en kort utbildning i1ämnet som1används när ett företag vill 

tillämpa1Leanprinciperna. Utbildningen fokuserar på Lean1Productions grundläggande 

principer och1hur man arbetar med dem i1det dagliga arbetet. Utbildningen1kombinerar också 

Leanteorierna med1olika visuella1övningar, och tar1normalt en dag. Alla i1ett företag 

bör1delta i utbildningen1för att få nytta av den. Som1ett resultat1av spelet1kommer deltagarna 

att1förstå flera1grundläggande1Leanmetoder och samspelet1mellan dem. Syftet1med 

Leanspelet är att1få deltagarna att inse1fördelarna med1att skapa flöde1i arbetsprocesser 

(Dukovska-Popovska, Hove-Madsen et al. 2008). 

3.9.9 Six Sigma och DMAIC 

Six Sigma, som1ursprungligen utvecklades1av Motorola1under 80-talet, är en 

förvaltningsstrategi i1kvalitet1som riktar sig1mot fel och processtyrning. Som1namnet antyder 

har1Six Sigma1ett stark1statistiskt1ursprung, och avser en mycket1låg godtagbar nivå1av 

defekter1per miljon möjligheter, och1därmed1en hög1kvalitetsstandard. På1grund av vissa skäl 

fokuserar1Lean hårdare på hastigheten för1processen, på att1avsluta den och1på kostnaderna 

för icke mervärdesverksamheter1som ingår i denna process. Både1Lean och Six Sigma hävdar 

att1de är starkt drivna av1kundvärde1genom1processen. Six Sigma är1ett kvalitets- 
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och1förbättringsprogram som kan användas i1samarbete med1Lean för att lyfta upp kvalitén1i 

företaget och ständigt förbättra1verksamheter. Grunden1för Six Sigma är att på ett noggrant 

och1undersökande sätt ta sig genom1problemet genom att samla in mätbara1data och med 

hjälp1av dessa data dela man1ner1problemet och1försöka att lösa1eventuella problem. 

Handlingsplanen1för Six Sigma1innefattar1att alla1som är engagerade i arbetet har1bestämda 

roller1och bestämd ansvarsfördelning, detta1för att Six Sigmas handlingsplan ska1på bästa 

tillvägagångssätt1kunna, styra, utföra och1stödja nuvarande1projekt (Sörqvist and Höglund 

2007). Lean1och Six Sigma skiljer sig från1varandra men1kompletterar också varandra. 

De1metoder som distribueras1inom Six Sigma kan1bekvämt1användas i ett1initiativ från Lean 

förbättring. Dock1kräver Six Sigma1ofta att1verksamheten låter många medarbetare1utbildas i 

nya, ibland ganska komplicerade, statistiska1analysmetoder av framgångsrika1Six Sigma-

delegater som presenteras med olika färgade "bälten" som betecknar deras kapacitet, i stil med 

de bälten kampsportare1bär. Innan verksamheten1genomför en1sådan utbildning måste 

man1överväga om den är1lämplig med tanke på verksamhetens kultur, 1och man måste göra en 

tydlig1kostnadsmotivering (CHINVIGAI, DAFAOUI et al. 2010). 

3.9.10 Lean utbildning  

Varje satsning 1för förändring kräver en1liknande satsning i utbildningen1 (Tonnquist 2012). 

Många1förändringsinitiativ misslyckas på1grund av att1cheferna eller ledningen inte1bryr sig 

om att lägga1ner den tid och de resurser som1behövs för att1medarbetarna1ska kunna 

utvecklas och1få nya1nödvändiga kunskaper1inom området. Som till exempel när ett1företags 

ledningsgrupp1bestämde sig för att1köpa ny1utrustning därför att de var övertygade om1att 

den nya utrustningen skulle1förbättra1deras produktion och1spara tid, och på så sätt ge dem en 

konkurrensfördel. Men1efter att de implementerade1Lean1kunde de inte få personalen att 

arbeta med den nya1utrustningen1för att den ställde1krav på ny1kompetens. Brist på lämplig 

utbildning1orsakar alltså1problem som kan1leda till att1man lägger ner allt som har med Lean 

och1göra (Bolman, Deal et al. 2005). 

 

Så nyckeln till att1driva ett1lyckat företag1som ständigt förbättras är knuten1till medarbetarnas 

engagemang1och involvering. För att1förändringen1ska kunna1ge effekt så måste de anställda 

begripa orsaken till och1vikten av att företaget1ska förändras och förbättras (Kotter and Cohen 

2002). Det som1Toyota gör är att de1lägger1en stor1betydelse vid att utbilda sina1anställda till 

att bli1unika och kunniga medarbetare, vilket1leder till att alla blir nyskapare1inom sina 

områden (Liker and Franz 2011). Toyota1beskriver det som1att det viktigaste de gör är1att 

bygga människor1före bilar, vilket visar på1den tillit1som företaget1har till sina medarbetare. 

När1människor tillfrågas1att göra någonting som1de inte förstår kan de känna sig förvirrade, 

oroliga och1osäkra. Ibland kan de1vägra att1säga1det uttryckligen, utan istället visa det1i att de 

inte vill1vara med i den nya förändringen. Men1medarbetarna1får en1chans att förstå1och 

känna sig1bekväma om de för att bli delaktiga i1förändringsprocessen1och får en 

utbildning1och mentalt stöd (Bolman, Deal et al. 2005).  

 

Förändringen1kan också påverka den1rådande ordningen1och skapa1förvirring, och 

misstänksamhet. Personalen1vet inte1längre vad1som förväntas1av dem och vad de borde 

förvänta1sig av de andra. Detta riskerar en situation där1alla tror att ansvaret ligger hos1någon 

annan, vilket1leder till att ingenting1blir1gjort (Tonnquist 2012). Tydlighet, träning1och 

inlärning1är viktiga faktorer för implementeringen1av Lean. Därför bör alla i företaget få 

någon1typ av yrkesutbildning eller teknisk1utbildning (Olivella, Cuatrecasas et al. 2008). 
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3.10 Implementering 

Lean1eller Toyota Production1System (TPS) har mer1eller mindre1framgångsrikt genomförts i 

västvärldens1företag och organisationer de1senaste 20 åren. Flera1författare har diskuterat1vad 

det1är som gör genomförandet1framgångsrikt, och flera studier har presenterats1där strategier 

för1implementeringar1har studerats. Kulturell1påverkan och1eventuell begränsning1för 

västerländska1företag har studerats och beskrivits av exempelvis1Womack & Jones. Lean 

kallas1oftast en filosofi, men används1alltid1som en förändringsstrategi i1den bemärkelsen att 

den1genomförs med syfte att förbättra1prestandan i organisationen. En1förändringsstrategi kan 

ses som1en produkt som kan vara anpassad1för att1förbättra effektiviteten1i genomförandet. Å 

andra sidan1uppger ett standardiserat1tillvägagångssätt1kommer med risk för 

kraftiga1strategier förändringar (Abrahamsson and Isaksson 2012). 

 

För att1verksamheten ska få medarbetarna1att involveras i det nya1förbättringsarbetet är 

kommunikation det1första steget. De anställda ska få1lära sig hur viktigt det är att kunna 

kommunicera1och att det finns ett behov av1organisationsförändring. Detta är1viktigt för att 

förändringen ska1lyckas. Konkret1innebär denna1kommunikation att förmedla behovet av 

förändring, 1behovets betydelse och1dess orsaker, och vad1förändringen innebär för företaget. 

Genom1att förmedla1förändringens1resultat1och en tydlig blir det enklare att1implementera 

förändringsarbete1och att få med sig1företagets1medlemmar i detta1förändringsarbete 

(Battilana, Gilmartin et al. 2010). 

 

Efter1att företaget har1kommunicerat med dess medarbetare1om behovet av företagsförändring 

är nästa steg1att kunna motivera1och få många1medarbetare involverade i1förändringsarbetet, 

och1försöka förbereda1företaget på de1förändringar som1kommer att ske. Detta 

kan1medverka till att ta1bort några hinder för1förändring. Men1detta steg kan1innebära att 

flera1personer ska vara1involverade i förändringen1och1styra arbetet (Battilana, Gilmartin et 

al. 2010). 

 

Att1implementera1Lean1som arbetsmetod i ett företag är inte1någon kortsiktig förändring. 

Tvärt om kan det1ta mycket lång tid och1företaget1borde vänta sig en ständigt1närvarade 

process. För att lyckas med det måste företaget ha1en metodisk1arbetsinställning. Företaget 

måste1börja med att göra en grundlig1och noggrann1analys av nuläget och1genomföra de 

ändringar1som krävs av dem innan de börjar med1implementeringen. Därefter kan1de börja 

det1riktiga arbetet med Lean1genom att använda dess olika1verktyg. För att1implementera 

Lean och1verkställa den som1arbetssätt1på företaget krävs det att alla1som jobbar i företaget 

är inblandade1och att1alla arbetar mot1samma1mål (Liker, 2004). 

 

Framgångsrikt1Leanimplementerande1måste behandlas ur ett strategiskt1perspektiv och 

företag måste anstränga sig att1nå vissa mål med effektiva1ansatser. För att1skapa en 

Leanarbetsplats företaget krävs1det att företagskulturen1förändras. Då behövs1kraftig 

strategiändring, och orsaken1till att implementeringen1av Lean i1många fall inte lyckas 

kan1vara att företaget inte har1tagit hänsyn till det1kulturella1perspektivet utan endast1har 

använt Lean som1en förbättrings1verktyg utan att tänka1på hur de1ska kunna få Lean 

metoder1att passa företagets kultur (Ahrens 2006). Många forskare1betonar att sådana stora 

förändringar1kräver engagemang1från högsta1ledningen. Företaget1bör utnyttja starkt 

ledarskap1förmåga i huvudsak1för att skapa förståelse för samspelet1mellan1ledningen och 

medarbetare, 1och hur detta samspel1kan hjälpa organisationer1att1hantera implementeringen 

på ett mer1effektivt sätt så att de kan1dra fördel av1Lean implementering (Taleghani 2010). 
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(Ahrens, 2006) och flera andra1författare och1forskare har påpekat att1ledarskapet har stor 

betydelse1för implementeringen. Likaså1betonar1Ahrens(2006) att den1mänskliga faktorn1är 

den viktigaste och mest väsentliga1faktorn i Leans1förbättringsarbete.  För att på ett 

framgångsrikt1sätt kunna implementera Lean1finns många1olika styrningsfaktorer som det 

är1bra att följa.(Ahrens, 2006) Av dessa1styrningsfaktorer har1Ahrens(2006) visat vilka 

som1är de mest viktiga för god Leanimplementeringen, och1nedan följer de tio 

styrningsfaktorer1som visade sig1vara viktigast. 

1. Att styrelsen och den1högsta ledningen aktiv driver och stödjer förändring 

2. Ett starkt ledarskap 

3. Att få1verkstadsgolvets engagemang och de anställdas förtroende 

4. Att involvera operatörer genom är1godkända kaizen team 

5. Att ha bra kommunikation om1omvandlingsprocessen, målen, etc.  

6. Att hitta en bra1förändringsagent 

7. Att börja så snart som1möjligt med de viktiga och1synliga aktiviteterna 

8. Att högsta ledningen är närvarande och1tillgängliga på1verkstadsgolvet 

9. Att involvera1intressenter för olika åtaganden, dvs. arbetarråd 

10. Att ledare och handledare 1motiverar, coachar, tränar1och underlättar arbetet för 

medarbetare genom att höja värdet i stället för1att tala om för dem vad de1ska göra. 

 

3.11 Fördelar med Lean  

Fördelarna med1att implementera Lean gör att1företaget kan eliminera1slöseri genom att bara 

tillverka det kunden1behöver. På så sätt1kan de reducera kostnader1genom att behovet av 

transporter och1ytor, som lager, minskar. Risken att1produkterna1kan bli skadade under 

leveransen minskar även den. Detta1kan ge företaget ett avsevärt1bättre läge i jämförelse1med 

konkurrenter (Liker, 2004). 

 

Fördelarna med1att genomföra Lean kan1delas in i tre breda kategorier;1operativa, 

administrativa1och strategiska förbättringar. Men till1och med i dag lägger1de flesta 

organisationer1som implementerar1Lean mest fokus på de1operativa1förbättringarna, på grund 

av uppfattningen att Lean1endast gäller för1operationernas del av verksamheten. Men 

erfarenheterna av1Lean visar att de1administrativa och1strategiska1fördelarna är lika viktiga 

som de operativa. Några1av Leans fördelar följer1nedan (Kilpatrick 2003). 

  

• Ledtid (cykeltid) minskas  

• Produktiviteten1ökar  

• Arbetet med1In Process Inventory minskas  

• Kvaliteten1förbättras  

• Rymdutnyttjande1minskas  

• Minskning av1bearbetningsfel 

• Renodling av kundtjänstfunktioner så1att kunderna inte längre väntar 

• Minskning av pappersarbete1i kontorsområden 

• Minskade personalkrav, vilket gör att1samma antal kontorspersonal kan hantera större antal 

ordar. 

 

Det finns många1tydliga fördelar som1kan kopplas till Lean. Att1implementera Lean kan 

hjälpa företaget att bli1snabbare, till exempel att svara på1kundförfrågningar på ett snabbare 

sätt1än förut, och1att öka kommunikation mellan1företagets medarbetare. Alla fördelar1med 

Lean kan medföra1betydelsefulla ekonomiska fördelar för1företaget (Melton 2005). 

Många1företag som genomför Lean1på ett lämpligt sätt kan dra nytta av1förbättringarna. 



 

 

24 (47) 

Mycket framgångsrika1företag kommer1lära sig att1marknadsföra dessa nya fördelar 

och1förvandla dem till ökade1marknadsandelar. 

3.12 Svårigheter med implementering av Lean 

Många1av de företag som försöker1implementera Lean upplever1svårigheter och/eller kan inte 

uppnå de förväntade1förbättringarna. Nedan1beskrivs några av de1problem och svårigheter 

som kan försvåra jobbet1med att implementera Lean. Exempel på svårigheter1som uppstått är 

följande: 

 

 Ledningssystem kan1vara svårighet till organisationen när de inte stödjer förändrings 

strategin vilket leder till att processen1för genomförandet av1strategin sliter efter ett tag 

(Andrew Lihalo K 2014). 

 Det kan finnas beteendesvårigheter på individ1eller gruppnivå i en organisation. Till 

exempel skepsis, trångsynta1personer, egenintresse, missförstånd, fördomsfullhet eller 

vissa åsikter kan orsak till1inre svårigheter (Andrew Lihalo K 2014). 

 Brist på ledning från chefer och ledarekan1leda till att de anställda inte vet vad 

organisationen förväntar sig av dem. Då1kan1de skapa sina egna mål som är helt skilda 

från organisationens1mål (Andrew Lihalo K 2014). 

 Om de anställda saknar motivation1till sina uppgifter kan det göra1att de prioriterar sina 

egna intressen över organisationens, på organisationens1bekostnad (Andrew Lihalo K 

2014). 

 Företaget kan lägga för mycket tid på1träning och inte börja göra saker. De kan också 

börja på fel1ställe (Kilpatrick 2003). 

 Standardisering gör det svårt att1implementera Lean när personalen inte medräknas i 

utformandet av1standarderna (Brännmark 2011). 

 Organisationen kan1också mötas av mycket motstånd från sina medarbetare. 

Fackförbunden kan vara ovilliga till1förändring (Brännmark 2011). 

 Det kan finnas en rörig1startpunkt, brist1på nödvändig stabilitet, samt dålig kartläggning 

av startläget (Brännmark 2011). 

 Beskrivningar och1introduktioner till Lean är ofta för generellt gjorda, och saknar 

beskrivning av hur den egna verksamheten1ska arbeta med konceptet, vilket1försvårar 

implementeringen (Brännmark 2011). 

 

3.13 ISO 

Under slutet1av 1990-talet införde de flesta1tillverkande företag kvalitetsledningssystem enligt 

ISO 9000, som innebär en1ledningssystemstandard för1kvalitetsprocesserna i ett företag eller 

en1organisation (Swedish Standards Institute, u.å.). Detta1följdes1strax av ett system för den 

yttre miljön, ISO114001, som består av150 olika stora drag1som måste uppfyllas. Det1ställs 

inget krav på1företag att de t.ex. ska ha1begränsad1energianvändning eller begränsat1utsläpp 

av koldioxid, men det finns krav kring ständiga1förbättringar av1miljöprestanda, vilket mäts på 

olika1sätt (Ammenberg 2012). OHSAS 18000 är inte1så gammal men1i vissa länder, som 

Sverige, har lagstiftning som införts som skulle komma att ses som en förelöpare till OHSAS 

18000. Lagstiftningen eller OHSAS 18000 består av1ledningssystem1för arbetsmiljö och gör 

det möjligt för organisationen att1hantera sina arbetsmiljörisker och1förbättra sin 

arbetsmiljöprestanda (Swedish Standards Institute, 2000, u.å.). Ökad medvetenhet1och 

förståelse1för miljöledning har1visat sig ha koppling1till hållbarhet, konkurrenskraft och 

operativ (Kurdve, Zackrisson et al. 2014).  

 

Under planeringsfasen för en1implementering1av Lean, bör företagets1miljöaspekter 

identifieras, värderas och prioriteras. Sedan1kommer miljöpolicyn och dess mål1att baseras på 
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denna1information. Ett minimikrav är att följa miljölagar1och förordningar och1att sträva efter 

en viss förbättring av1prestanda med Lean. De likheter1och skillnader mellan1ISO och Lean 

och deras tillvägagångssätt bör1bidra till att utveckla denna1föreslagna strategis1förmåga att 

påskynda förändringsprocessen, och ännu1viktigare, att1snabbt slutföra lösningen i 

standardiserade1processer. 

 

För exempel1på hur Lean kan bidra1till en1bättre miljöprestanda är fallet när Honda skulle 

införa ISO 14000-standarder i två av sina amerikanska1fabriker i Ohio. Miljöchefen1för 

fabrikerna var1mycket bekymrad över1införandet och ansåg att1ledningen hade varit lite för 

entusiastisk när de hade1tagit detta beslut. Senare1visade det sig att införandet1av ISO 14000-

standarder i1Ohiofabrikerna1gick ganska flexibelt1och lätt, och enligt1miljöchefen gick det bra 

just för att de1hade infört Leanstrategi1vars1produktionsfilosofi bidrar till1att förbättra miljön 

(Maxwell, Briscoe et al. 1998). 

 

3.14 Produktionslyftet 

Produktionslyftet är ett1omfattande nationellt1program som startades av1teknikföretagen och 

IF Metall 2006. Programmets fokus1ligger på att1höja produktiviteten, konkurrenskraften och 

utvecklingsförmågan i den svenska1industrin1och därmed1förstärka1förutsättningarna för 

lönsam produktion i1Sverige, och dessutom att1aktivt stödja implementering av1Lean i de 

företag som går med i1programmet. 

  

Anledningen till1detta program är att1det inom den svenska industrin finns en väsentlig 

produktivitetsförmåga som1behöver1utvecklas, och den svagaste1länken är de1mindre och 

medelstora företagen. De1lider i många fall1brist1på egen kraft att1kunna utveckla sina 

produktionsprocesser1och hålla dem i världsklass. För att1kunna stärka dessa företag så att de 

kan utvecklas i den takt som krävs1behövs en1stor nationell1investering. Detta1är vad 

Produktionslyftet1gör: de arbetar1med fokus på företag1som har 10-250 anställda och hjälper 

och stödjer dessa1företag att1utveckla sina1produktionsprocesser1i Sverige. Allt1detta görs för 

att stödja den1svenska industrin till1en hållbar tillväxt. Programmet1finansieras1av 

VINNOVA, Tillväxtverket1och KK-stiftelsen. Många1högskolor och1universitet är också 

knutna till programmet, framför1allt för att kunna1coacha de1antagna företagen till 

Produktionslyftet (Produktionslyftet, 2015).  
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4  EMPIRI 

I detta avsnitt1presenteras de företag1som har deltagit i studien och svaren1från intervjuerna 

med både produktionscheferna1och VD:n sammanfattas.    

 

4.1. Företagspresentation  
4.1.1 Monoflex Westfalia 
Monoflex1Nordic AB i Hallstahammar1konstruerar, tillverkar och1säljer dragkrokar till 

personbilar och lätta lastbilar. Monoflex1erbjuder ett modulbaserat1produktkoncept, till 

exempel1består en personbilsdragkrok1av en dragbal1 med fastsvetsade eller skruvade fästjärn 

som passar för monterin1 på respektive bilmodell. De säljer1även kabelsatser och tillbehör. 

Företaget startades1som ett1familjeföretag 1969. Numera1har Monoflex en enhet i Sverige och 

en i Danmark1och ingår sedan1augusti 20071som en del i den europeiska1industrikoncernen 

Westfalia1Automotive GmbH. I bolagsgruppen1ingår även SIARR1i Frankrike1och Westfalias 

produktionsenhet i1Tyskland.  I augusti 2007 bytte de1även namn från Monoflex1AB till 

Monoflex1Nordic AB (Monoflex, u.å.). 

4.1.2 Finess Hygien AB 

Finess1Hygiene AB är ett svenskt1verkstadsföretag som specialiserat sig på1tillverkning av 

pappersbaserade1hygienprodukter. Produkterna används1främst inom sjukvården. Företagets 

huvudsakliga1produktionsanläggning ligger i staden1Kisa och även de andra 

produktionsanläggningarna ligger i1Sverige. Finess Hygien är ett1dotterbolag till det 

multinationella företaget1Abena A/S, som1ligger i Danmark. Finess1Hygiene AB exporterar 

sina produkter1till andra länder1medan Abena AB1är ansvarig för att sälja1hygienprodukter på 

den svenska1marknaden. Produkter som säljs via Abena1AB tillverkas av Finess1Hygiene AB 

och andra1dotterbolag till Abena1A/S. Finess Holding1AB är moderbolag1till Finess1Hygiene 

AB och1Abena AB och1moderbolaget1är ansvarigt för mänskliga resurser1och 

redovisningsfrågor1i sina dotterbolag (Finess Hygien AB, u.å.). 

4.1.3 Enics 

Enics är1ett ungt företag, grundat 2004. Det1grundades som ett tredje generationens1företag 

med en tydlig fokus1på industriell och medicinsk1verksamhet. Dess1viktigaste kunder är stora 

industriföretag som1ABB och Bombardier och elektronikföretag1som Elcoteq och Flextronics. 

Enics huvudkontor1ligger i Zürich och1företaget1har cirka 32001anställda i åtta fabriker 

i1Asien och Europa. Enics har1två fabriker i Sverige: en i Malmö1och en i Västerås. I 

Västeråsanläggningen1arbetar cirka 260 personer. Företaget1har ett brett utbud av produkter 

som produceras1varje år. Det1finns 40001olika produkter1i företagets katalog. Med1denna 

enorma1mängd färdiga krävs ett stort utbud1av råmaterial och komponenter. Varje1år lossas ca 

5000 olika råvaror1i bolaget. Därför1krävs en bra och1effektiv lagerutformning och hantering. 

Idag har Enics1ett huvud lager i fabriken för att lagra inkommande gods och1foder till 

produktionslinjen (Enics, u.å.). 

4.1.4 Vrena 

Företaget1Vrena Mekaniska1Verkstad AB (VMV) grundades11957, är familjeägt och har idag 

75 anställda. Verna mekaniska1verkstad AB1utför idag legotillverkning av bland annat 

tryckkärl, balk konstruktioner, och1maskiner i både rostfritt och olegerat1stål. Företagets 

främsta kunder är inom1papper och cellulosaindustrin. Till1dem görs både kompletta maskiner 

och maskinkomponenter1såsom skruvpressar och1 massaupplösare med1mera. Företaget 

omfattar en1plåtverkstad, maskinverkstad, ytbehandlingsavdelning1och en skärverkstad. I 

verkstaden1finns utrustning för skärning1och1bearbetning med maskiner i1olika utformning 

och storlek, för att kunna1uppfylla1kundens behov. I plåtverkstaden finns1utrustning för 

klippning, bockning1och svetsning. De har även1utrustning för vattenskärning. Vrena 
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Mekaniska1Verkstad har effektiv produktion och en1avancerad maskinpark1för att klara hela 

kedjan från plåt till1emballering (Vrena, u.å.). 

4.1.5 Fiskeby 

Fiskeby 1har tillverkat papper och kartong1sedan 1637 och företaget1har omkring 280 

anställda, företaget har1tillverkat papper och kartong1sedan 1637. Företaget1ägs av Fiskeby 

Holding LLC1och är den enda kartongtillverkaren i1Skandinavien1som producerar1kartong 

med 100 % returfiber. Energikostnaden1för företaget är betydande eftersom 

tillverkningsprocessen1räknas som1energiintensiv. Tillverkningsprocessen1av kartongen 

innehåller återvunna papper1från icke1tryckta kontorspapper1som toppskikt och tryckta1fibrer 

lager med plast som sekundärskikt. Mellanskiktet består1av fibrer som erhållits från blandade 

kontors kvaliteter utom1tidningspapper betyg för1huvuddelen av styrelsen1medan 

bottenskiktet består av avfall från1produktionen. Produkten1kallas Multiboard och är 

ett1heltäckande sortiment för1förpackningskartong (Fiskeby, u.å.). 

4.1.6 Fricweld 

Fricweld AB bildades 19821som en1avknoppning från SKF Steel Hällefors1Jernverk. 

Företagets1huvudsakliga verksamhet är1tillverkning av kolvstänger, genom1friktionssvetsning, 

för1hydraulikindustrin. Under år 2005 var1årsproduktionen165 715 kolvstänger och antalet 

anställda 52 personer. Företagets1lokaler är från början byggda och ägda av Hällefors kommun 

och användes1ursprungligen som snickeri.  Fricweld är specialiserat på1en svetsmetod som är 

grunden till företagets1utveckling från mekanisk verkstad till specialiserad 

kolvstångstillverkare. De arbetar med1allt ifrån legotillverkning1av kolvstänger till mobil 

hydraulik, 1som grävmaskiner och1containertruckar. (Fricweld, 2015). 

4.1.7 Momento  

Momento1grundades år 1951 och har sedan1dess1tillverkat1maskindrivna hylsor och tillbehör. 

Hela1tillverkningen av krafthylsorna sker1under samma tak. Krafthylsorna1tillverkas av 

svenskt1och finskt stål. Momento är den1enda1tillverkaren i världen som enbart ägnar1sig åt 

att tillverka1maskindrivna hylsor och1tillbehör. Företaget1har ungefär 45 anställda år12015. 

(AB Momento, 2015) År 20111satsade de mycket1på Lean1genom att kontakt1skapades med 

Produktionslyftet. En1ny1produktionslayout1planerades, en flödesanalys1genomfördes och 

nya maskiner1köptes in (Momento, u.å.).  

 

4.2 Lean  

Fyra av de sju1intervjuade företagen beslutade att införa Lean i syfte att utveckla sig själva och 

få mer engagemang från de anställda. Företagen ville också1ha en bättre och mer effektiv 

organisation med1högre kvalitet och mindre1ledtider. De1hade insett att de inte kunde stanna i 

den traditionella1produktionssätten där de1anställda inte1behöver vara delaktiga i planering 

och styrning av arbetet. Istället ville de försöka1att involvera så1många1som möjligt av sina 

anställda och få dem att förstå1verksamhetens1vision1och strategi. Därigenom skulle företaget 

öka intresset och1engagemanget hos sina1medarbetare för att nå bättre resultat. 

 

Men som resten av de intervjuade1företagen har 1agt, att det finns allvarliga frågor bakom 

genomförandet av ett nytt arbetssätt för att det ska1kunna ha förmågan att konkurrera både nu 

och i framtiden. De flesta av1företagen tänkte att alla i företaget borde börja arbeta på samma 

sätt och inte på olika sätt. De förstod att de behövde förbättra kommunikationen mellan sina 

avdelningar och även mellan medarbetarna. De flesta1kunder söker långa samarbeten med 

företag som de jobbar1med, så företagen måste utveckla sig för att stanna kvar i marknaden 

och fortsätta med sina kunder. Företagen1måste se till att de förbättrar sig hela tiden och Lean 

produktion är ett bra sätt för att göra1förbättringar. Företagen1har valt Lean för att Lean är ett 
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helhetsgrepp1som innehåller allt1från kvalité och kontroll på processerna till hur företaget kan 

bli mer produktivt och ha kunden i centrum. Dessutom1tycker ett av1de sju företag att Lean ger 

större utrymme1för att kunna1involvera mer1personal än de andra utvecklingsmetoderna. Med 

Lean menar de att1de kan få hela företaget att delta. 

 

En del av de intervjuade företagen1tycker att Lean både är en verktygslåda och ett 

ledningssystem. De menar1att det måste1finnas ett ledningssystem där finns ett ledarskap som 

arbetar med förändring enligt Lean, och att det1också måste1finnas verktyg och modeller för 

att man ska kunna utföra en1konkurrent förändring. Alltså1tycker de att man inte kan klara det 

ena utan den andra. Men de andra företagen tycker1att de mer ser på Lean som verktygslåda i 

början, under implementeringen, men1att de1på lång sikt1så kommer se på Lean som ett 

ledningssystem. 

 

De företag1som har varit1med i studien1tycker att det är1viktigt att företag som har beslutat att 

de vill implementera1ett nytt arbetssätt1undersöker1principerna för den nya metoden och1går 

ut och studerar olika företag1som1redan har1implementerat Lean1och jobbat1med dess 

verktyg. Alla sju företag har nämnt1att de har valt1att arbeta1med alla verktyg1som Lean har, 

såsom 5s, De sju slöserierna, Just in Time, VSM och de1andra ständiga1förbättringars verktyg. 

Dock var alla eniga om att1den som de har kommit1mest långt med troligen är 5S och de 

visuella förbättringars tavlor, eftersom de var1de lättaste verktygen1att införa. Och på1grund 

av att 5S är ett effektivt sätt1för att1öka förståelsen1för slöseri, kommer företagen genom1ett 

aktivt arbete med 5S att inse på ett tydligare sätt vilket slöseri som finns. Genom1ordning och 

standardiserat och systematiskt arbete kan1onödiga och arbetsförmågekrävande processer 

lättare identifieras och elimineras vilket1hjälper till att skapa bättre1effektivitet. Däremot1fick 

arbetet med De sju slöserierna företagens ledtider att1minska. Detta skedde1genom att de 

minskade den onödiga rörelsen som till1exempel leta rätt på saker. På1så vis1har de fått mer 

flexibel arbete och genom De sju slöseriernas1slöserieliminering har de förstått1vad1slöseri är 

och var det finns. Så de tycker att 5S och De sju1slöserierna kan1gå hand i hand för att minska 

slöseri i organisationen.  

 

Företagen säger1att det är viktigt att1de har mål1och visioner för hur förändringen1av ett nytt 

arbetsschema skulle1kunna förbättra1ekonomin, kvaliteten, arbetsmiljön1och miljöfrågorna. 

De säger även att målen bör1delas i mindre1delar som alla1på företaget kan1arbeta efter. 

Målen1för de företagen är att ha en långsiktig plan för visioner1och mål så att arbetet med de 

ständiga förbättringarna1blir en del av1deras dagliga arbete. Det är1viktigt att uppnå resultaten 

på både kort och lång sikt. Det är1också viktigt att1inse att i stället för att ta stora 

förbättringssteg kan det ibland vara bättre att fokusera på att vara1lite bättre1för varje dag, 

vilket i slutändan kommer1att leda till1något riktigt bra. Det är därför de1flesta tycker 

om1visuella förbättringar, som tavlor, eftersom1de med detta verktyg kan1se tillbaka, peka ut 

och visa vad de har1uppnått. Förbättringen1kan på så sätt1visas direkt. På tavlorna framgår det 

tydligt vilka delmål har de under veckan1och vad som måste göras.  I dessa1tavlor lägger 

medarbetarna1också deras förslag och idéer1så att de kan diskuteras i veckans möte. Att arbeta 

med tavlor ökar delaktigheten, enligt de sju företagen, och1det är1positivt att medarbetarna ser 

och är medvetna om hur produktionen1går så att de1lättare kan föra en dialog om arbetet. 

 

4.3 Implementeringen  

Till att börja1med har1alla sju företag som var med i denna studie fått hjälp med att 

implementera Lean av en organisation 1om heter1Produktionslyftet. Alla1sju företagen sade att 

de valde Produktionslyftet för att det var1billigare än att hyra en expert konsult för Lean, men 

en ännu viktigare anledning var att1de fackliga organisationerna var med och stöttade 
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produktionslyftet program1vilket gjorde att det blev1lättare1att få in Lean i företagen och 

kunna få både ledningen1och de anställdas1förtroende. Och genom Produktionslyftet kunde 

företagen inse att programmet var anpassat för svenska företag1vilket1skulle underlätta arbetet 

för dem. En annan anledning som fick företagarna att välja1Produktionslyftets1program var att 

de kunde få hjälp och konsultering1under1implementeringen. Produktionslyftet erbjöd 

coachning en1till två gånger per månad. Beroende på hur företaget lade1upp1arbetet och 

vad1de behövde när de hade valt att vara med i1Produktionslyftets1program, fick1de folk från 

Produktionslyftet som kom och1hjälpte dem med1implementeringen.  

 

För att företagen1skulle kunna involvera sina medarbetare, få1dem mer engagerade och få en 

mer effektiv organisation, fick alla1sju1företag sina1anställda att gå på Produktionslyftets 

grundutbildning1i Lean. Utbildningen innehåller1föreläsningar och1workshops med bland 

annat Leanspelet för att kunna ge den anställda förståelse1för Lean och det sätt på vilket Lean 

fungerar. Några1utvalda personer från ett företag1eller företagen gick även en högskola 

utbildning i Lean på 7,5 hp. Detta gjordes1för att förbereda dem så att en av dessa personer 

skulle kunna bli1företagets Leankoordinator, en1annan förändringskoordinator. 

Leankoordinatorn jobbar med1det allomfattande förbättringsarbetet1i företaget. 
 

Därefter utsåg fyra av1de sju företagen en1maskin med dess grupp av1operatörer till 

pilotprojekt för1Leanimplementeringen. Därefter spred de det1nya1arbetssättet maskin för 

maskin tills det omfattade hela1företaget. Detta1gjorde de för att de inte1skulle upptäcka 

fel1först när projektet innefattade hela1företaget. De1andra tre tyckte att de inte behövde 

någon1pilotstudie, eftersom de inte såg1någon risk med att1införa Lean överallt på en1gång. 

Alla företagen följde nästan samma1koncept: först träna, låta Lean1begreppet förstås 

och1sedan genomföra det på ett enkelt och synligt område av1företaget så att alla ser att något 

händer. Alla företag hade en genomförandeplan för1hur de skulle1få in1Lean i sin organisation 

och för hur arbetet skulle fördelas. Sedan utvecklade1de en framtida1allmän plan för att få 

arbetet hållbart, eftersom genomförandet av Lean inte är ett projekt1som har en tidsgräns, utan 

en1filosofi och ett sätt att arbeta livet ut1med. Alla sju1företag hade1en sorts 

veckoinformationsmöte med1sina anställda från alla1avdelningar, där alla grupper skulle 

rapportera1för att alla i företaget skulle få veta vad som försiggick, vilka beställningar1som 

bearbetades1och hur resultaten från olika analyser såg ut. Företagen1var mycket tydliga med 

att1arbetet utfördes för de anställda och1inga andra, och att om företaget1ville stanna kvar i 

verksamheten1i den tuffa1marknaden måste alla1anställda arbeta tillsammans.  Från intervjun 

så fick jag veta1också att personalen ser på Lean som ett1verktyg för att få bättre ordning. I 

ett1av de1sju företagen ser de anställda på1Lean som en metod1som hjälper dem1att stå kvar i 

marknaden och1producera mer. I resten av företagen förknippar de anställda1Lean mycket med 

de gula1lapparna1som företagen använder för att1skriva ner förslag, och där1man kan få svar 

på förslagen snabbt ifall den ska1göras eller inte1göras. Dessutom1förknippar också många 

Lean med1grundvärderingar och lagarbete. Många tycker1däremot att 5S1handlar mer om 

ordning1och reda: att alla saker1ligger på sin1plats så att det blir bättre struktur. Företagen 

försöker1fortfarande öka1förståelsen för1Lean hos sina medarbetare. 

 

Alla sju företag1tycker att det är1mycket viktigt att besluten1tas med alla anställda och att 

ledningen diskuterar problem i1veckomötena1och inte1ensamma på kontoret. Det är viktigt att 

få alla att inse att om1ingenting av det de1gör nu händer, blir1det1ingen förbättring. Alla sju 

företag satte upp före- och1efterrapporter1för att visa att det1har blivit en1förbättring1och 

vilken nytta de hade av att1implementera Lean. I alla de intervjuade1företagen hade varje lag 

en informations tavla1där alla1relevanta1fakta om1grupperna, som1produktion och 

förbättringsförslag, sattes1upp. Lagen hade då1morgonmöten varje dag1runt bordet med 
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produktionschefen för att diskutera dagens1arbete, gårdagens1resultat, sjukdom, förbättringar, 

förbättringsförslag och1andra frågor. När de hade1morgonmöten pratade de också om mål, 

mätte tal och såg om de behövde göra1några åtgärder för att1kunna komma igång. Ett av de sju 

intervjuade företagen1sa att användandet av1tavlor gjorde att de1upplevde mycket mer 

samarbete1mellan olika avdelningar. Alla företag1var eniga om att när alla som jobbar i 

företaget hade möjligheten att1bidra1och1att förändra arbetsplatsen, hjälpte det företaget att ha 

ständiga1förbättringar. 

 

Vad1företagen tycker är1viktigast att tänka1på inför en1implementering av Lean varierar från 

företag till företag, beroende1på hur de1gjorde1implementeringen. Två1av de sju företagen 

tycker att viktigaste är att1låta1implementeringen ta1tid och planera att det ska ta tid att 

förändra rutiner och arbetssätt, eftersom det behöver tid för1att lyckas bra. Ett1annat av de sju 

intervjuade företagen1tycker att1det viktigaste1är att1hitta de eldsjälar1på företaget som vill 

förändra, eftersom1Lean framför1allt handlar mycket om att förändra1arbetssätt och synsätt. 

Ett av de intervjuade företagen1tycker att1ledarna bör1vara ett steg före sina1medarbetare för 

att hjälpa dem att förstå1Lean, eftersom1de inte kan ge1medarbetarna1den hjälp de behöver 

om de är på samma nivå som1dem. 

 

4.4 Fördelar med Lean  

Fem av de sju1företagen1tycker att de1inte skulle ha uppnått det resultat som de har idag om 

de inte hade infört Lean i1sin produktion. De1två andra1tycker1att de skulle kunna1ha nått 

samma resultat, men att det skulle1ha tagit1längre1tid utan Lean. Alla1sju företag tycker att 

Lean har många1fördelar som har1visat sig i företagen. 

 

 Lean har ökat kommunikationen1mellan deras medarbetare och ökat deras delaktighet 

 Ledtiderna1har minskats 

 Förståelsen för slöseri har ökat 

 De har fått mer1ordning och reda i företaget. 

4.5 Svårigheter med Implementering  

Vilket företag som1helst kan få svårigheter1med implementeringen av Lean. De sju företag jag 

har intervjuat hade olika1svårigheter beroende på sin1företagssituation, men1alla var eniga om 

att de hade svårt att1orka driva på1det, och1att de hade1så många1skeptiska människor i sina 

företag att det försvårade1processen. Ledarskapet1kan göra mycket mer än1vad man tror. Har 

företaget brist på1bra1ledarskap kommer1det att bli värre. Det1första av de sju företagen sa att 

ett bra ledarskap kan hjälpa till genom att1förbättra1kommunikationen, eftersom människor 

känner sig1otrygga när de1utsätts för en förändring, och1om man inte1tar hand om den 

otryggheten leder det1till konflikter.  

 

Det andra företaget av1de sju företagen1hade problem med engagemang från sina medarbetare. 

Detta ledde till konflikter eftersom1medarbetarna inte1ville arbeta1enligt den nya metoden på 

grund av att de hade djupa rotade1idéer om1hur de skulle jobba i1produktionen. Det tredje 

företaget hade1svårt att1få sina medarbetare att1förstå hur viktig förändringen1var för 

företaget. De tyckte att1Lean är bra metod1som fungerar hos andra, men att det1egna företaget 

inte behövde något1sådant.  

 

Ledningssystem1kan skapa svårigheter1om de inte är intresserade1av förändringsarbete. Det 

fjärde företaget fick inte1stöd från sitt ledningssystem1vilket ledde till att allt med 

implementeringen blev svårare1och att de hade1svårt1att fortsätta.  
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Att satsa1åt fel håll kan också leda1till problem. Företagen1berättade för mig att de hade satsat 

på investeringsförslag1istället för på1förbättringsförslag, vilket1ledde till att1de inte kom 

någonstans med1det förbättringsarbete1de egentligen var1ute efter. Detta1ledde till riktigt 

svåra tider för dem.    

 

4.6 Förbättringsmetoder 

Fyra av de sju1företagen har olika förbättringsmetoder1såsom ISO 9001,ISO 14001 och 18001, 

med flera andra certifieringar som1gäller för deras område, områden1som till exempel 

svetsning, hygien eller1medicin. Företagen1har dessa förbättringsmetoder eftersom vissa är 

kundkrav, och eftersom de1inte kan1arbeta utan andra. Vissa av de1företagen tycker inte att de 

har flera1förbättringsmetoder1eftersom ISO 9001-certifiering är en1metod som ger dem 

kontroll över sitt företag, och den1är också ett krav1för förbättring. De andra1tre företagen har 

inte alla ISO-certifieringar utan1bara ISO 9001, men de har även andra1certifieringar för sitt 

område.  

 

Alla sju företag har en1sorts1gemensam policy för hur arbetet med dessa metoder ska fungera, 

men samtidigt tycker de att det inte leder1till konflikt i1företaget att ha både ISO, som1är ett 

kundkrav, och Lean, utan1att det hjälper1företaget att1förbättras och växa.   

 

Ett av de1sju företagen använder1Six Sigma1ibland som ett eget projekt när det behövs. De 

tycker att man kan göra det1eftersom Six Sigma är bra att använda1om man1har problem men 

inte riktigt vet1varför. Dock tycker1de att man bara1kan ha begränsat1antal personer som 

medverkar1i ett Six sigma projekt, medan1 man inom1Lean1kan ha1all1personal inblandad 

hela tiden. Företaget1tycker att man kan1arbeta med både1Lean och Six Sigma eftersom 

metoderna har gemensamma rutiner1som de1använder sig av. 
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5 ANALYS 

5.1. Företagets mål med Lean  

Jag fick ganska1olika svar från de1intervjuade företagen på1frågan1om varför dem startade 

arbetet med1Leanimplementeringen. Fyra av1de sju intervjuade företagen hade i syfte att 

utveckla sig själva och1att få mer engagemang från de anställda1beslutat att1införa Lean. 

Företagen ville också1ha en bättre och mer1effektiv organisation med högre kvalitet och 

mindre1ledtider. De hade insett att1de inte kunde1fortsätta med1de  traditionella 

produktionssätten1där de anställda inte behöver vara1delaktiga i planering och1styrning 

av1arbetet. Istället ville1de försöka1att involvera så många1som möjligt1av sina anställda och 

få1dem att förstå verksamhetens vision och1strategi1för att de där1igenom ska bli1mer 

intresserade och1engagerad, så att1företaget ska nå1bättre1resultat. Företagen säger också att 

Leans tankesätt har1börjat sprida sig till1alla länder i världen, vilket1lett till att1det under de 

senaste två1årtiondena skapats en enorm1efterfrågan på1ökad kunskap om Lean. Vi kan säga 

att kunskaper om Lean1och dess metoder1bara har1börjat slå rot bland högre1chefer och ledare 

inom alla1sektorer i dag, vilket är1vad Womack, Jones et al.( 2007). sade om Lean1och hur 

den påverkar världen. Lean1innehåller1olika metoder1och företagen har kommit fram till att 

varje metod kan1leda1till ökad1lönsamhet i företaget och hjälper1företaget att förbättras och 

kunna fortsätta att konkurrera.  Det1finn många1forskare och författare som säger att 

implementeringen av Lean är1mycket lönsam, till1exempel Shah and Ward (2003) att de 

företag som inte1implementerar Lean kan1få många nackdelar1jämfört med företag som har 

implementerat Lean och1arbetar1med den. Lean leder till1ökad lönsamhet1om den 

implementeras på ett1fullständigt1sätt i alla1företagets enheter. 

 

Vilka strategiska1mål företaget1än1ska ha1är det viktigt att ledningsbeslut1grundar sig på en 

långsiktig filosofi, även om1det sker på1bekostnad av1kortsiktiga finansiella1mål. 

Undersökningen1som gjordes för1denna1studie har visat1att förändring tar mycket tid i början 

och att det1kostar både tid och pengar att1utbilda alla anställda. Petterson, Olsson et al (2015) 

beskrev1hur företag bör tänka1för att en1investering Lean ska bli långsiktig1och framgångsrik. 

Han säger att det kräver ett väletablerat1förbättringsarbete1som involverar medarbetarna 

i1företaget. Annars är1risken stor att de1goda effekter som1uppnås på1kort sikt kommer att 

försvinna, och då1är företaget snart1tillbaka på ruta ett. Vägen till ett1bättre och mer1effektivt 

förbättringsarbete börjar med en1övertygelse att1gruppen är1starkare än individen. På grund 

av1detta kan det vara bra att1organisera1medarbetarna i1ett slags förbättringsgrupper där varje 

grupp har1ansvar för något i verksamheten eller en del av ett1flöde (Petterson, Olsson et al, 

2015). Det är också1viktigt att alla bör1veta om företagets affärsmål och orsaken till att de har 

börjat1med förändringsarbetet. Inget av1de företag som deltog i1studien hade någon form av 

ekonomiska problem1när de började sitt Lean förändringsarbete med detta kan man säga1att 

som start så skall det fungerar bra. Så de1började1med att fokusera på att beskriva det aktuella 

läget för företaget, den plan som1gällde och varför alla borde arbeta på det nya sättet. Det 

är1också bra att jämföra sitt eget företag med1andra som har implementera1Lean, att gå ut1och 

se hur andra företag har1gjort och hur det gick för dem, för att1övertyga de anställda att det är 

en bra filosofi att arbeta1efter. Man ska1försöka1få medarbetarna att våga ifrågasätta hur och 

varför allt görs i företaget. Dessutom1måste man se1till att Leankonceptet har styrelsens 

förtroende och att de1bryr sig om vad som händer1under förändringen. Man måste också 

försöka få dem att1delta i veckomöten och diskutera förslag med1arbetare på plats, eftersom 

detta kan minska personalens1oro. Många forskare1och författare betonar att sådana stora 

förändringar som Leanimplementering1kräver engagemang1från högsta1ledningen. De 

säger1även att företaget bör1utnyttja starkt1ledarskapsförmåga i huvudsak för att skapa 

förståelse1för samspelet mellan1ledningen1och medarbetare och det sätt1på vilket samspelet 

kan1hjälpa organisationer att hantera1implementeringen på1ett mer effektivt sätt, så att de kan 
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dra fördel av1leanimplementering (Taleghani, 2010). Att1låta medarbetarna involveras i 

förbättringsarbetet kan1hjälpa dem att inse vikten av denna1förändring och göra den 

mer1hållbar. Men det är som1är viktigt för1alla företag att förstå är1att Lean i sig1inte är ett 

verktyg som skulle1kunna tillämpas i1ett företag som förväntar sig snabba1resultat. Lean1är ett 

sätt att tänka och1för att Lean1ska fungera måste1förståelse för den1finnas med hela vägen, 

från leverantörer och1arbetare till1konsumenter. Man1måste också1fokusera1på de små 

kontinuerliga stegen och1göra dem lite1bättre för varje dag. Liker (2004) säger att1Lean inte 

bara är en uppsättning av1olika verktyg såsom1Just in time, 5S, etc., utan att Lean1är ett 

system1för produktion1där alla1delar bidrar till1en helhet. På det hela taget ligger dess fokus 

på att1stödja och uppmuntra människor att1ständigt förbättra processerna1de arbetar på. 

 

5.2.Implementering 

Hur Lean1implementeras i1företaget är mycket viktigt eftersom detta kan i hög1utsträckning 

påverka de resultat som1kommer att uppnås samt om1implementeringen lyckas1eller1inte. 

Alla de intervjuade1företagen hade mer1eller mindre tydliga1mål med1implementeringen. De 

var beredda1att det1skulle komma att ta lite tid att lära1medarbetarna så att de1förstod och 

arbetade efter filosofin. De1undersökta företagen1delade in personalen i1olika 

förbättringsgrupper1inom1samma yrkesområde. Företagen1började undervisa dem1och 

började med1ett pilotprojekt i ett litet1lätt visuellt1område så att alla1i företaget kunde se att 

något faktiskt hände. Företagen i1studien ville1involvera1sina medarbetare och1få dem mer 

engagerade och för att få en1mer1effektiv1organisation började alla sju företagen med att1få 

alla sina anställda att gå på Produktionslyftets1grundutbildning i1Lean. Utbildningen innehöll 

föreläsningar och workshops med bland annat1Lean spelet för att1kunna ge de anställda 

förståelse för1Lean. Bolman,1Deal et al. (2005) menar att om medarbetarna får1bli delaktiga i 

förändringsprocessen1och får en utbildning och mentalt1stöd har de1chansen att förstå och 

känna sig bekväma1med förändringen Att ledare1på företag har1fått att gå en1vidareutbildning 

för att1kunna1bli mer trygga med1sina roller inom1arbetet, har visat sig vara1ett positivt steg 

och någonting som kunnat hjälpa1företaget framåt. Men1ständiga förbättringar innebär också 

ständigutbildning1och utveckling i1organisationen. Detta1leder till att ingen ledare eller 

medarbetare1kan se sig själv som1fullärd, utan1om de gör det kan det vara ett tecken på att1de 

inte har förstått1vad ständiga1förbättringar handlar om.  

 

Att implementera Lean1som arbetsmetod i ett företag är ingen1kortsiktig förändring, utan tvärt 

om kan det ta mycket lång tid och1företaget1bör vänta sig en ständigt närvarade1process, och 

för att lyckas1med det måste1företaget ha1en metodisk1arbetsinställning. Företaget1måste 

börja med att1göra en grundlig1och noggrann analys1av nuläget och genomföra de ändringar 

som krävs av företaget innan de börjar med1implementeringen. Därefter kan de införa det 

riktiga arbetet med Lean1genom att använda1dess olika1verktyg. För att implementera Lean 

och verkställa den som arbetssätt1på företaget krävs det att alla som1jobbar i företaget är 

involverade och att alla arbetar mot1samma mål. Petterson, Olsson et al, (2015) säger att för att 

en investering i Lean ska bli1långsiktig och1framgångsrik krävs det ett1väletablerat 

förbättringsarbete som1involverar1medarbetarna1i företaget. Annars är1risken stor att de goda 

effekter som1uppnås på kort1skit kommer att1försvinna så1att företaget snart är tillbaka på ruta 

ett. Alla företag som var inblandade i studien1hade1en genomförandeplan för hur de skulle få 

in Lean i sin organisation och hur arbetet skulle1fördelas. Sedan utvecklade de en1framtida 

allmän plan för att få arbetet1hållbart. Företagen1tycker att Leanimplementeringen inte är ett 

projekt som har en1tidsgräns, utan att1det är en filosofi och ett sätt att1arbeta med livet ut. 

Därför måste man tänka på att det1kommer att fortsätta in i1framtiden. Det1är därför de tycker 

att det är viktigt att få1sina anställda att1förstå detta koncept och1har det i1bakgrunden till sitt 

arbete. Företagen som var med1i studien vill1få sina medarbetare1involverade i det1dagliga 
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förbättringsarbetet, så1de bestämde1att ha en1sorts veckoinformationsmöte1med sina anställda 

från alla avdelningar, där alla1grupper skulle rapportera1så att alla i företaget fick veta vad som 

hände, vilka1beställningar som bearbetades och hur1resultaten av1olika analyser såg ut. 

Företagen var mycket1tydliga med att1det nya1arbetet utfördes för de anställda och inte1några 

andra, och1att om företaget ville1stanna kvar i verksamheten i den tuffa1marknaden1så måste 

alla anställda arbeta1tillsammans. Kotter1and Cohen (2002)säger1att grunden till att driva ett 

lyckat företag som ständigt1förbättras är medarbetarnas1engagemang och1involvering. För att 

förändringen ska ge1effekt måste de anställda1begripa orsaken till och vikten1av att företaget 

förändras och1förbättras.  

 

Företag som1väljer att1implementera Lean bör ha en plan för att planera1och ordna arbetet, för 

att underlätta under förändringsarbetet. Det1som först bör finnas med i planen1när ett företag 

väljer1att implementera1Lean är att de ska1detta beslut långsamt och med alla anställda 

medvetna om varför företaget har valt att förändra1sitt arbetssätt. De bör börja med1att 

övertyga toppen och1få styrelsen att1förstå principerna1och bli engagerade. Detta kan göras till 

exempel genom1att ta med avdelningschefer1till planerade besök på andra företag som arbetar 

med Lean, för att visa cheferna hur systemet1fungerar och1hur allt1kommer att se ut. Sedan 

ska de som1implementerar Lean engagera1nerifrån och upp med1att undervisa om begreppet 

Lean1så att medarbetarna förstår det, och sedan1ge förståelse1för hur processen fungerar och 

slutligen1börja förändra sättet att arbeta. Varje1satsning1för en förändring1kräver en liknande 

satsning i1utbildningen1säger Tonnquist (2012).  Och1Bolman, Deal et al. (2005) säger också 

att flera olika förändringsinitiativgår fel eller misslyckas på1grund av att chefer eller1ledningen 

inte bryr sig1tillräckligt mycket1om att lägga ner1den tid och1de resurser som behövs för att 

företagen ska1kunna utvecklas och1få nya nödvändiga1kunskaper1inom området. 

 

 Man ska1se till1att ha nya mål1hela tiden men samtidigt peka ut1vad företaget har1uppnått. 

Man ska ha fokus på1små1kontinuerliga1steg och bli lite bättre för varje dag. Sedan ska man 

säkerställa att1alla de olika förbättringsgrupper som1skapats får tydliga mål1om1finansiella 

mål, målkvalitet, arbetsmiljö och1miljöfrågor. Man ska även1ordna så att ledningen och chefer 

deltar på veckomöten1och diskuterar1förslag med1arbetarna på1plats, eftersom1detta minskar 

medarbetarnas oro. Men mest av allt ska man ha1roligt med1förslag för implementerande och 

stöd. Inom Leanarbete är det1en viktig1faktor att ha en bra1ledare som kan1stödja och utbilda 

sina medarbetare på1ett effektivt1sätt, säger1Braun and Kessiakoff (2005). 

 

5.3. Medarbetarna 

Många olika saker1kan påverka arbetsmiljön i företaget och efter implementerandet av Lean 

hade företagen mer fokus på att det är grupper1som är grunden till förbättringar, och de började 

ge mer ansvar till grupperna. Med1detta arbetssätt kände sig medarbetarna tryggare i sitt 

arbete, vilket även1skedde när1de fick1mer information om1företagets mål, visioner, 

nuvarande ordar och1ekonomiska balans. Att arbeta på detta1sätt har skapat1självförtroende 

hos medarbetarna. Det är det viktigt1att arbetsgruppens mål är samma som1företagets. För att 

skapa en strävan hos1medarbetarna till att1arbeta med ständiga förbättringar behöver ledarna 

att ge respons på1deras arbete och koppla det till företagsmålen så att1medarbetarna hela tiden 

kan se att deras1mål hänger ihop med1företagsmålen. Braun and Kessiakoff (2005)  säger att 

när medarbetarna blir uppfattade och sedda1av sina ledare, och cheferna skapar1förtroende hos 

dem, ger det en positiv1effekt tillbaka till företaget. Och att1göra detta1så kan ledningen skapa 

en förståelse hos medarbetarna för det1egna arbetet1och hur betydelsefullt det arbetet är för 

både slutprodukten och kunden. Ledarnas1deltagande i produktionen genererar både kortare 

ledtider för beslut1och hjälper ledarna1att kunna ta rätt1beslut vid1rätt tillfälle. När de 

implementerar1Lean bör alla företag ha som1strategi att1fokusera1på mer grupparbete i 
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företaget, rotera ledarskap1i gruppen, och ha kontinuerligt lärande som en1del i det dagliga 

arbetet för de1anställda säger Kotter, (2007). Det är1viktigt att ledarena1skapar engagemang i 

hela organisationen som i1sin tur1skapar mer1kreativitet. Gruppen bör ges1ansvar för att 

plocka isär företagets1mål och anpassa dem1till sin1arbetsplats så att de känner att de bidrar till 

företagets framgång. Det är1också viktigt1med1prydliga1arbetsområden, ökat1golvutrymme, 

förbättrade1arbetsvillkor och sänkt fel. Detta är1grunden för ständiga1förbättringar. Sedan är 

helt upp till företaget hur mycket1tid de vill spendera på1Lean Production i det1dagliga arbetet.  

 

Att implementera och1upprätthålla Leanprinciperna1är inte lätt. Företagen1har kämpat med 

filosofin och många1företag har misslyckats. Svårigheter och hinder1kommer från en rad olika 

källor och1företagen kan bara övervinna detta1och skörda1frukterna av framgångsrika 

Leanimplementeringen om företagens1ledare bestämmer sig för det. En av de viktigaste 

slutsatserna i1studien var att inlärandet av Lean1och dess principer förbättrades1betydligt 

genom ett bra strategiskt1arbete. För1en djupare nivå av att lära1sig att komma tillrätta 

tankarna måste man1inte bara fokusera på det som hände men1också på orsaken till att saker 

händer. För att genomförandet1av Lean ska1lyckas krävs1engagemang och stöd av1ledningen, 

och att all personal inom en1organisation1deltar (Becker 1998). 

 

5.4. Varför företag väljer att implementera Lean 

I grund och botten1väljer1företagen att1implementera1Lean för att uppnå1den högsta möjliga 

kvaliteten1på sin produkt eller1tjänst till lägsta möjliga1kostnad, med en maximal lyhördhet 

för kunden. Ekonomiska faktorer och1konkurrensfaktorer är1relaterade till kundorientering, 

produktkvalitet och de höga kostnader1som driver alla1företag att implementera Leans 

produktionssystem. Den globala1konkurrensen1hårdnar i nästan varje1bransch. Integrationen 

av de1finansiella marknaderna, minskning1av handelshinder och ökad1industriell utveckling i 

Asien och andra regioner1där produktionskostnaderna1är ofta lägre tar bort hinder för 

konkurrens. I denna kontext är det1avgörande för framgång att1vara först på marknaden och 

snabbt1reagera på1kundernas behov och att1förbättra1produktkvaliteten och minska 

produktionskostnaderna för att bidra1till att1behålla eller1sänka priserna. Leans 

produktionssystem med dess1grundläggande fokus på1systematisk eliminering av slöseri har 

snabbt vuxit fram som en1viktig1strategi för att uppnå1dessa mål och upprätthålla företagens 

konkurrenskraft. Petersson, Olsson et al1 (2015) säger att Lean kan1hjälpa företag1att skapa 

effektiva metoder för att producera varor, eliminera1slöseri, minimera1inkonsekvenser och ge 

en rimlig metod för att producera1produkter1och hantera1anläggningar. Detta är1nyckeln till 

Lean. Resultatet är1att Lean Production har blivit1mer än att bara1eliminera slöseri. Den har 

blivit en nyckel1för att minska1partistorlekar och tillämpa bättre1produktionsmetoder. 

 

5.5. Leans fördelar och svårigheter  

Fem av1de sju företagen1säger att de inte1skulle ha uppnått det resultat1de har idag om de inte 

hade använt Lean i sin1produktion. De1andra1två tycker att de skulle ha1kunnat nå samma 

resultat1men att det skulle ha tagit längre1tid än vad det tog1med Lean. Fördelarna med1att 

implementera1Lean gör att1företaget1kan1eliminera slöseri igenom att1bara tillverka det 

kunden behöver. På så1sätt så kan de reducera kostnaderna1genom1att minska behov av ytor, 

som1lager och transporter, och även1genom att minska risken att produkterna kan1bli skadade 

under leveransen. Detta1kan ge företaget ett1avsevärt1bättre1läge i jämförelse med sina 

konkurrenter (Liker, 2004). Alla sju1företag tycker att Lean har många1fördelar som har visats 

i företagen så som ökad1kommunikation mellan1medarbetarna och mer delaktighet av de 

anställda, minskade ledtider, ökad1förståelse för1slöseri1och mer ordning och1reda i företaget. 

Leankonceptet har utvecklats under1många år och det1anses ofta vara den viktigaste1strategi 

som kan följas1av tillverkande företag som1vill kunna konkurrera1globalt. Alla företagen är 
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övertygade om att ett1framgångsrikt1implementerande av Leans tankesätt och 

organisationsprocesser ger väsentliga1fördelar för alla typer av1organisationer. Dessa fördelar 

omfattar totala1kostnadsminskningar, kvalitetsförbättringar, förbättrad prestation för 

leverantörskedjan, effektivare verksamhet1och kraftigt förbättrad kundtillfredsställelse. Att 

använda Lean som en strategi1för företagsförändring kräver1investeringar i lärande, ett starkt 

ledarskap och1förändring, och det1betalar1sig otroligt bra både1på kort och lång sikt. Att 

implementera Lean1kan hjälpa1företaget att bli snabbare, till exempel att svara1på 

kundförfrågningar på ett1snabbare sätt än förut, och det1kan också öka1kommunikationen 

mellan företagets medarbetare. Alla1fördelar med1Lean kan påverka företagets 

ekonomi1positivt (Melton, 2005).  

 

Många av de företag1som försöker1implementera Lean upplever svårigheter1och/eller kan inte 

uppnå de förväntade resultaten på grund1av problem. En av de största1utmaningarna för varje 

VD i globala företag är att hålla1sitt företag1konkurrenskraftigt på1lång sikt. Företagen 

och/eller VDarna kan utsättas för1press1för att hålla kostnaderna låga och stegvis öka 

lönsamheten, samtidigt som de1ska förnya och förbättra1produktdesignen, så att de ska kunna 

konkurrera på den globala marknaden. Ett beslut om lägre kostnader och högre1lönsamhet för 

att öka produktiviteten i företaget1innebär1en stor press1på dem. Ett utmanande jobb för 

cheferna i samtliga av de1studerade företagen i studien1visar sig vara effektiv kommunikation 

till de1anställda av1visionen och planen1för Leanimplementeringen. Det1verkade också 

vara1en svår uppgift för1ledningen att förstå1den nya1visionen och den nya ordningen1och 

kunna kommunicera dem på alla1företagsnivåer. Även om ledningen i1företaget fullständigt 

stödjer1företagsförbättringsarbetet1kan företagen1ändå ibland uppleva1vissa problem med 

implementeringen av1den nya metoden. Brännmark (2011) menar att1standardisering gör det 

svårt att implementera1Lean när1personalen inte medräknas i utformandet av standarderna, för 

där kan1organisation mötas av mycket1motstånd från sina1medarbetare. När1de implementerar 

den nya1metoden kan det då ofta1hända1att de faller1tillbaka till sitt ursprungliga1kostsamma 

och kaotiska1läge. Människor1är motståndskraftiga mot förändringar på1arbetsplatsen, 

även1om1ledningen har gjort tillräckliga1insatser i utbildningsprogram och förklarat värdet av 

den nya metoden. Det1som kan hända är att1många negativa attityder kan förvandlas till1ett 

stort motstånd. Beteendesvårigheter kan1visas på individ- eller gruppnivå1i en organisation 

och skepsis, trångsynta1personer, egenintresse, missförstånd1och fördomsfullhetsåsikter1ger 

orsak till inre1svårigheter för företaget(Andrew Lihalo K, 2014). Alla1företag hade problem 

med beteendesvårigheter1och de sade att de hade svårigheter1med engagemang1från sina 

medarbetare1vilket ledde till konflikter, eftersom1de inte ville använda den1nya metoden 

på1grund av att de hade1djupt rotade idéer om hur man ska arbeta i produktionen. Detta1kan 

leda till att1man inte kan få de1anställda att förstå hur viktig förändringen är för1deras företag. 

Men1det kan också finnas många andra utmaningar för1cheferna i början av implementeringen 

i1processen, såsom att kunna följa de nya metoderna och principerna1och undvika att1gå 

tillbaka till1föregående steg. Den1verkliga1utmaningen för företagen1är att veta hur långt i 

Lean resan de har kommit och hur de ska kunna1hantera alla1dessa svåra situationer och dra 

nytta1av ständig förbättring i1sitt företag. 
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6 RESULTAT  

Tanken bakom att1implementera Lean i företagen var att kunna1få alla i företagen mer 

delaktiga, och alla företag svarade att de1hade1lyckats med det på något sätt. Genomförandet 

av Lean har1också lett till1framsteg både1ekonomiskt och kvalitetsmässigt, och1även 

arbetsmiljö har blivit bättre. Alla sju1företagen sade att1resultatet är svårt att mäta i pengar. De 

som har haft en bra och produktiv1implementering under åren säger att1de har haft sina upp- 

och ner perioder, men de1vet att det tar1en hel del tid i början för att bli1stabila.  

 

På1vissa företag har arbetssättet blivit1helt förändrat efter att1de implementerade Lean. 

Momento har till1exempel kunnat minska1sina ledtider efter implementeringen. I 

andra1företag så har deras1planering blivit en viktig faktor1för att1nå bättre resultat. Varje 

grupp i dessa företag får också en arbetsplan för veckan så att de kan dela ut och jämnt sprida 

arbetet inom gruppen eller avdelningen, på1ett helt annat sätt än förut. För1att följa upp det 

arbete som gjorts i dessa företag så har de båda morgon- och1veckomöten där de diskuterar och 

försöker fokusera på att prata om ständiga1förbättringar och det arbete som har utförts. 

De1försöker också lyfta upp något från varje1avdelning så att alla kan känna att deras arbete 

har fått den uppmärksamhet som1behövs. 

 

Inga1frågor i frågeformuläret1var direkt fokuserade på vad företaget hade för mål när de 

började implementera Lean, eller1vilka planer de1hade efter att de hade implementerat Lean, 

utan syftet med1studien var att undersöka1varför dessa företag valde att implementera Lean 

Production i sin produktion. Och utifrån denna1undersökning så1kunde jag också komma fram 

till hur1medarbetarna ser på Lean1och om de har förstått innebörden1av den. Resultatet från 

undersökningen om Lean i1arbetet i dessa företag kan inte1hjälpa oss att dra några slutsatser 

ifall1Lean Production1är ett bra arbetssätt för de anställda, men1resultaten från1 

undersökningen1kan visa1oss att företagsarbetet efter implementeringen har1förbättrats. Lean 

har medfört1ett bättre informationsflöde och ökad1kommunikation i företagen, vilket ledde till 

bättre lagarbete. Därigenom tycker1företagen1att Lean innebar en förbättring, vilket var1vad 

de undersökta1företagen ville1med implementeringen. Rent1konkret innebar dessa önskade 

förbättringar att de ville1åstadkomma mer med1lagarbetet, få mer1engagemang från 

personalen och utvecklas till en mer effektiv1organisation. 

 

Alla1de intervjuade företagen1tycker det är1svårt att kunna räkna ut vad företaget1tjänade i 

pengar när de genomförde och arbetade1med Lean. Men1den fördelen som dessa företag har 

vunnit1i stället för pengar är1erfarenhet med att få alla1anställda mer delaktiga i arbetet. Och 

detta i sin tur har lett1till bättre kvalitet på1produkterna. Arbetet1idag är1planerat på ett annat 

sätt, vilket1innebär att arbetslaget1har större1kontroll1över arbetet1så att gruppen kan 

bestämma mer individuellt i1vilken1ordning de ska göra arbete. Förbättringsförslagen har 

tagits upp på de flesta1företag och detta har gjort1arbetsmiljön mycket bättre. Man kan säga att 

Lean-arbetet idag finns på en1hög nivå1dessa företag och förhoppningsvis1blir det ännu bättre. 

Resultaten visar att numera finns ett större intresse1i företagen att1delta i förbättring1av Lean 

och intervjuerna1visade att de1företagen har1är en stor del1av goda resultat. 
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Syftet1med studien var att undersöka1varför de svenska medelstora företagen vill 

implementera Lean. I denna studie har de1grundläggande1uppfattningarna om hur1arbetet med 

ständig förbättring borde vara tagits från en1tolkning av TPS av Liker (2004) som med 

fler1andra forskare och1författare har1forskat om Lean i flera år. Toyota har1byggt Lean som 

en1filosofi med människor i1fokus och de1har uppnått1stora framgångar med hjälp av1denna 

filosofi. Så varför inte1andra organisationer, företag försöker1att efterlikna denna filosofi. 

 

Lean är så mycket1mer än exempelvis Just In Time, visuell styrning, 5s det är1ett levnadssätt 

som måste1genomsyras i hela företaget1och gäller även1alla anställda.  För1att det ska kunna 

ske så måste1tänkesättet förändras så att1Leans förståelse skapas i1företaget.  Denna1förståelse 

kan uppnås1genom att diskutera Lean1utifrån många aspekter. Det som1är viktigt är att 

presentera1Lean för alla nivåer i företaget1och få alla anställda att lärkänna1begreppet. Att 

förekarar Leans1fördelar och vissa hur1dessa fördelar kan hjälpa företaget att1förbättras är 

ledningsgruppen1uppgift. Ledningen1behöver1kommunicera kring Lean1principer för att 

sedan kunna förklara1det till medarbetarna och kunna1klargöra vilka verktyg som1skall 

användas för att kunna 1eliminera slöseri från produktionen1och därmed kunna1uppnå en 

högre grad av1effektiviteten.   

 

Andra delar1som jag berört i rapporten1och försökt redovisa, är de verktyg som används vid 

implementering av Lean och hur1tankesättet1och arbetet med produktionssystemet1ser ut, samt 

de svårigheter som kan uppstå1vid implementering av ett Lean Production-system. Lean är i 

stor grad en mer1utvecklad produktionsfilosofi1som har1tydliga verktyg och struktur.  I 

intervjustudien framkom att1företagen har många uppfattningar1om Lean som 

förbättringsarbete och många orsaker till att de valde att1implementera Lean i sitt företag. De 

mest betydande1uppfattningarna1innefattade att de behövde förändra1sina 

produktionsstrategier1och få mer1engagemang från1sina anställda. Den viktigaste orsaken var 

att ha förmåga1att konkurrera starkt båda nu och i framtiden. Men1de ville också kunna 

fokusera på att fortsätta1sin verksamhet1och implementera Lean som en1långsiktig filosofi, 

även på bekostnad av kortsiktiga1ekonomiska mål. Vidare ville de1också börja arbeta för att 

fokusera mer på de anställda i företagen. De1ville åstadkomma mer lagarbete så en arbetsgrupp 

tillsammans kan se möjligheterna och upptäcka1problem närmare på arbetsplatsen där 

problemen förekommer Företagen1ville också ha en bättre och mer effektiv1organisation med 

högre kvalitet.  

 

Teorierna1påvisar att delaktighet, förståelse och1engagemang behövs för att1förändringen 

skall uppnås. Empirin1bekräftar vikten med förståelsen för1båda varför förändringen1sker och 

för1Lean för att kunna skapa1engagemang och möjliggöra1att alla deltar. Med1andra ord är det 

först när1kunskapen och medvetenhet om1Lean konceptet1i helhet finns så kan 

implementeringsprocessen1påbörjas. För att Lean1blir framgångsrikt först1när man förstår 

detta1filosofin och därefte1 implementerar verktyger och metoder som1uppfyller företagets 

behöv. 

 

Slutsatsen är med1andra ord att1implementeringen1av ständig1förbättring, Lean, handlar1om 

att kunna skapa nya strategier som ger1möjlighet för verksamheten att kunna stanna kvar på 

marknaden. Detta sker genom att deras ögon1öppnas för de sölerier som finns i deras 

organisation och hur de kan1hantera dem och att1de får mer engagemang1från1sina anställda. 

En förändringsprocess kan inte1startas om alla inte är inblandade1och förstår varför 

förändringen1 måste genomföras. Men den viktigaste1aspekten är1förståelse för vikten av 

förändringen.  
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Det är viktigt att1ledningssystemsbeslut1grundar sig på en1långsiktig filosofi, även på 

bekostnad av kortsiktiga finansiella1mål. Studiens undersökning1har visat1att 

förändringsarbete tar lång tid1i början och det kostar både tid1och pengar att utbilda alla 

anställda. Det1är också viktigt att alla får1veta om företagets1affärsmål och orsaken till att de 

har börjat1med detta förändringsarbete. Det är1också bra att jämföra1det egna företaget med 

andra, till1exempel genom att gå ut och se1hur andra företag har gjort1för att övertyga de 

anställda att Lean är en bra filosofi1att1arbeta efter. Alla de sju företagen säger1att de valde att 

tillämpa Lean i deras produktion för att det är ett flexibelt1produktionssystem1som passar bra i 

deras1branscher. Företagen tycker att Leans1produktionssystem stämmer väl överens med det 

som de behöver, vilket är1snabbhet, flödesorientering, enkelhet, korta1ledtider, ordning 

och1reda och att lägga fokus på värdeadderande aktiviteter i1produktionen. De tycker1att Lean 

ger dem klarare bild för deras mål och1vägen dit. 

 

Resultaten1i rapporten har som1betydelse för andra företag först och1främst det tydliga 

arbetssätt1och pådrivande av Lean1arbetet i företaget är1viktigt för om1Lean 

implementeringen skall leda till1ett hållbart1utvecklingsarbete. Resultaten1i rapporten hänvisar 

också till att arbetet med1Lean kan1vara svårt med att1uppfylla  balansen mellan företagens 

vilja och målsättningar1med Leanarbetet som måste vägas mot Lean1målsättningar och syfte. 

Med detta menas1att ledarna1måste kunna1balansera1övergripande perspektiv1av Leanarbetet 

och företagets1målsättningar. Med detta1kan vi säga att ledarna spelar stor roll i Lean 

implementerings1arbete. 

 

Sammanfattningsvis1visar resultaten och analysen1i rapporten på att det är1viktigt att båda ha 

en bra1ledare som1följer och arbetar1med implementeringen1av Lean1och att företaget skall 

också ha1det intern driv, engagemang1och vilja med1att arbeta1med Lean. 
 

 

7.1. Rekommendationer  

Se till1att alla i organisationen ordentligt förstår TPS-filosofin. Innan 1börjar med införandet 

av Lean rekommenderas att först1och främst se till att alla personal förstår att1Lean är mer än 

bara en1verktygslåda. Börja med1en utbildning i Lean för1de anställda så att de kan förstå 

innebörden av Lean och1hur de ska arbeta. Se1till att en erfaren Lean koordinator finns 

tillgänglig på1verkstadsgolvet, försök att göra1regelbundna evenemang1för ständiga 

förbättringar och försök att hålla1utbildningsdagar några1gånger om året för att öka 

medvetenheten1hos alla anställda. Gör1deltagande i Lean utbildning1obligatoriskt. Se till 

att1styrelsen och den1högsta ledningen1aktivt driver och stödjer1förändringen med ett starkt 

ledarskap. Särskilt1har1undersökningen1visat att de1viktigaste framgångsfaktorerna är 

relaterade till högsta1ledningens stöd under hela1förändringsprocessen. Ett bra ledarskap är ett 

krav för att1leanförändringen1ska fungera. Ledarna måste1vara1intresserade, tro på 

förändringsarbetet och ha1en positiv inställning1till det. De1behöver1inse att de måste coacha 

sina medarbetare1och ge respons på1deras1arbete på så många olika sätt som möjligt. Genom 

att de rör sig1ute i produktionen kan de med egna ögon se1problemen, vilket ökar deras 

förståelse för1grundorsakerna till stopp1och kvalitetsbrister. Att öka1ledarnas förståelse leder 

till att de kan leda och implementera1väsentliga förbättringar så att produktionen1hela tiden 

kan förbättras1på ett lämpligt sätt. 

 

Det finns1inte något sätt på1vilket en stor förändring, som1att implementera Lean, kan1göras 

över en1natt. Implementeringen1måste planeras noggrant och1högsta ledningen måste 

genomföra1planen strikt, men1utan att förlora1de anställdas förtroende eller motivation.  



 

 

40 (47) 

 

Rekommendationer för vidare undersökningar eller forskning är: 
o Vilka svårigheter1som finns med att tillämpa Lean produktutveckling1på svenska företag? 

o Hur kan ledarskapet1påverkar implementeringen av Lean? 

o Vad krävs för implementeringen1av Lean ska ge önskvärda effekter1för verksamheten? 

o Hur går man1tillväga för och1implementera de olika Leanprinciperna? 

o Hur arbetar produktionslyftet1med företagens1högsta ledning gällande Lean? 
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Frågor till Produktionschef 

1. Kan du berätta om dig själv och vad är din roll på företaget? Hur länge har du haft den 

rollen? Hur länge har du varit på företaget? 

2. Berätta om företagets verksamhet innan ni implementerade lean? 
 

3. Varför valde ni att implementera lean i ert företag, och sedan när har ni gjort det? 
 

4. Varför har ni valt just lean (och inte andra metoder såsom t.ex. six sigma,TQM etc)?  
(Eller om ni valt andra parallellt, vilka – Varför) 

5. Kan du beskriva er implementeringsprocess?  
 

6. Tog ni hjälp av något internt eller externt företag, organisation, vilket och varför valde ni 

dem. Hur mycket kunde ni påverka själva i programmet?  

 

7. Vad är viktigast att tänka på när man står inför en implementering av Lean? Var ni medvetna 

om detta vid införandet(eller växte det fram)? 

 

8. Vilka svårigheter råkade ni för vid implementeringen? Hur löstes dessa problem? Följd 

fråga - Nämn en situation som lett till ökad eller minskad trivsel på arbetsplatsen i och med 

Lean införandet? 

 

9. Använder ni några andra förbättringsmetodiker i ert företag? Iso 9001 ja/nej, Iso 14001 

ja/nej, Oshas 18001 ja/nej, andra system (vilka?) följdfråga: Varför bara lean, eller varför har 

fler metoder valts, har ni en integreringsplan för dessa system? 

 

10. Hur kombinera ni de olika metoder som ni använder, i företaget?  

– följdfråga: T.ex. Är det gemensamma förbättringsmetoder ja/nej, gemensam policy ja/nej, 

gemensamma principer ja/nej, samma verktyg ja/nej, följs mål och mätetal upp på samma sätt 

ja/nej 

 

11. Vilka av alla Lean verktyg som finns har ni valt att använda er av? Varför just de 

verktygen?  

– följdfråga: Är det något av dessa som framstod som viktigare än andra? Varför då? 

12. Har ni haft någon utbildning för personalen inom Lean? Varför och har alla haft samma 

nivå av utbildning? Följd fråga – Vad innebär lean för era medarbetare? 

13. Kan ni se någon skillnad i hur ledarna/ medarbetare har arbetat jämfört med hur de arbetar 

idag efter implementering av lean?  Hur 

14. Om ni med dagens kunskaper stod inför att införa Lean, vad skulle ni ha valt att göra 

annorlunda?  
 

15. Hur gjorde ni för att få personalen involverade/engagerade?  

16. På vilket sätt arbetar ni med kvalitetsarbete i produktionen? Finns det tydliga 

kvalitetsdirektiv kring hur ni ska arbeta? 

17. På vilket sätt arbetar ni med miljöarbete i produktionen? Finns det tydliga miljödirektiv 

kring hur ni ska arbeta med detta? I Lemanprogrammet? 
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18. På vilket sätt arbetar ni med arbetsmiljöarbete i produktionen? Finns det tydliga direktiv 

kring hur ni ska arbeta? I Lemanprogrammet? 

 

Frågor till VD 

Kan du berätta om dig själv och vad är din roll på företaget? Hur länge har du haft den rollen? 

Hur länge har du varit på företaget? 
 

Berätta om företagets verksamhet innan ni implementerade lean? 
 

Varför valde ni att implementera lean i ert företag, och sedan när har ni gjort det? 
 

Varför har ni valt just lean (och inte andra metoder såsom t.ex. six sigma,TQM etc)? 
(Eller om ni valt andra parallellt, vilka – Varför) 

 

Hur upplevde ni implementeringen av lean? 

 

Tog ni hjälp av något internt eller externt företag, organisation, vilket och varför valde ni dem. 

Hur mycket kunde ni påverka själva i programmet?  
 

Lean beskrivas ibland med som en verktygslåda för att öka effektiviteten i företag och ibland 

som ett ledningssystem, vilken syn har er företag på detta?   

 

Gjordes det någon pilotstudie, eller förstudie på företaget innan beslutet att implementera 

Lean?  Om Ja - Vilken avdelning och varför just den? Om Nej - varför inte? Hur hanterade ni 

risken av att inte ha testat Lean? 

Vad är viktigast att tänka på när man står inför en implementering av Lean? Var ni medvetna 

om detta vid införandet(eller växte det fram)? 

Vilka svårigheter har ni upplevt i Lean införandet? 
 

Om ni använt Iso 9001 ja/nej, Iso 14001 ja/nej, Oshas 18001 ja/nej, Har ni en integrationsplan 

för dessa 

 

Vilka Lean verktyg upplever du som viktigast/mest effektfulla? Varför just de verktygen?  

– följdfråga: Är det något av dessa som framstod som viktigare än andra? Varför då? 
 

Har ni haft någon utbildning för personalen inom Lean? Varför och har alla haft samma nivå 

av utbildning? Följd fråga – Vad innebär lean för era medarbetare? 

Kan ni se någon skillnad i hur ledarna/ medarbetare har arbetat jämfört med hur de arbetar idag 

efter implementering av lean?  Hur 
 

Om ni med dagens kunskaper stod inför att införa Lean, vad skulle ni ha valt att göra 

annorlunda?  
 

På ert företag, upplever du att ni delar samma syn av lean och hur?  
 

Hur arbetar ni med integrering av miljö/arbetsmiljö/kvalitetsfrågor i Lemanprogrammet? 

Är det något som säger att ni inte skulle ha uppnått liknande resultat utan att införa Lean? 
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